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Dexia negeerde
waarschuwingen
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Slimme
matras houdt
u in de gaten

Het Waregemse bedrijf
Bekaert Textiles heeft een
matrashoes op de markt
gebracht die laat weten of
iemand in het bed ligt.
Sensoren in de hoes registreren of er beweging is.
‘De hoes is gemaakt voor
de zorgsector’, weet CEO
Paul Demeulemeester.
‘Nachtverplegers kunnen
op een beeldscherm bijvoorbeeld volgen of patiënten die naar het toilet
gaan, langer dan normaal
wegblijven.’
Bekaert Textiles werkt
aan een kleinere en nog
gevoeligere versie van de
hoes. Die zou wiegendood
kunnen helpen voorkomen door op tijd alarm te
slaan als baby’s niet meer
ademhalen. (djw)

Ondanks problemen werd
deel van Franse risico’s
naar België doorgeschoven
Dexia kreeg in 2010 al scherpe waarschuwingen over het rammelende risicobeheer in
Frankrijk. Daarop wentelde Dexia die risico’s
deels op België af.
NICO TANGHE EN PASCAL DENDOOVEN
De ondergang van Dexia blijft
vragen oproepen. Uit formele
documenten van zowel de Europese Commissie als de Franse
toezichthouder ACP blijkt nu
immers voor het eerst hoezeer
het risicobeheer bij de BelgischFranse bankgroep rammelde.
In 2010, ruim een jaar voor de
val van Dexia, leidde dat rammelende risicobeheer al tot een
reeks scherpe waarschuwingen.
Met name de brieven van de
Franse toezichthouder aan de
baas van Dexia Frankrijk laten
aan duidelijkheid niets te wensen over. De waakhond dreigt ermee de Franse dochter onder
‘speciaal toezicht’ te plaatsen
omdat de bank oncontroleerbare risico’s neemt met de enorme
hoeveelheid renteswaps die ze
in portefeuille heeft. Dat zijn ingewikkelde ﬁnanciële instrumenten die de bank moeten beschermen tegen het renterisico
op haar onevenwichtige balans.

Foute wiskundige modellen
De kern van het probleem: door
het ene risico in te dekken, riep
Dexia een ander risico in het leven. De renteswaps zogen zo
veel cash geld uit de bank – eind
september liefst 46 miljard euro
– dat de bank begin deze maand
voor de tweede keer gered moest
worden.

● Rammelend risicobeheer
leidde eerder al tot scherpe
waarschuwingen

● Daarop schoof bank deel van
Franse risico’s door naar
Dexia Bank België
● Groen! eist parlementaire
onderzoekscommissie
Foto: pn

Volgens de documenten uit
2010 wist Dexia Frankrijk dat
zogeheten ‘liquiditeitsrisico’
zelfs niet eens correct te becijferen. Hun gebrekkige wiskundige
modellen deugden langs geen
kanten, waardoor ze het liquiditeitsrisico systematisch onderschatten.

Wandelende tijdbom
Pikant detail is dat Dexia vervolgens een deel van de Franse
risico’s doorschoof van Frankrijk naar Dexia Bank België. De

vraag is dan ook waarom men in
België toeliet dat er verder tientallen miljarden euro uitgeleend
werd aan zo’n risicovolle bank,
terwijl de Franse regulator
Dexia Frankrijk als een soort
wandelende tijdbom zag. Waarom werd Dexia Bank België niet
afgeschermd van die risico’s?
Waarom liet men toe dat de
Franse risico’s gedeeltelijk verplaatst werden?
Meyrem Almaci, ﬁnancieel
specialiste van Groen!, eist een
parlementaire onderzoekscommissie. ‘Wat hebben de toezicht-

houder, de regering en de regeringsverantwoordelijke daartegen ondernomen?’, vraagt ze. ‘De
belastingbetaler heeft het recht
om te weten wat er tussen 2008
en nu gebeurd is en welke risico’s hij loopt. Zowel bij Dexia
Bank België als bij de restbank.’
De Franse topman Pierre Mariani legt in een interview de
schuld volledig bij de vorige directie. Naar eigen zeggen heeft
de top van Dexia alles gedaan om
het puin op tijd te ruimen. Tot de
schuldencrisis er te veel aan
was. Sneller gaan, kon niet.
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‘Ik kreeg applaus op het
podium, maar hoorde het niet’
Dove muzikant kan weer horen dankzij revolutionaire lasertechniek
Het moet het ergste zijn wat een gepassioneerd
muzikant ooit van een dokter te horen krijgt: ‘U
bent doof en het wordt wellicht nooit beter’. En
toch gaf Roland Bergeys (56) niet op en bleef hij
zelfs optreden. Vandaag is zijn rechteroor zo
goed als genezen dank zij een revolutionaire
lasertechniek uit Duitsland.
CHRISTINE DE HERDT
Zeven jaar geleden
werd Roland uit Mortsel (bij Antwerpen)
doof aan zijn linkerzijde.
‘Toen al was het een drama, maar ik kon ermee
leven. Het stereogevoel
was weg, maar muziek
spelen was geen probleem’, vertelt hij. De
kans dat ook zijn rechteroor zou uitvallen,
schatten de dokters
toen ui-
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● Zo dreigde Franse waakhond
er al mee om bank onder
speciaal toezicht te plaatsen
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De Belgische consumenten worden steeds kritischer. Zo zegt 66 procent
de commerciële communicatie van merken te
wantrouwen. Dat blijkt
uit een studie van het
Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties
(OIVO).
Wanneer zich een probleem met een product of
een onderneming voordoet, zegt 76 procent zijn
beklag te doen bij de verkoper. Ook blijkt dat 75
procent het product niet
meer koopt bij een incorrecte houding van de onderneming. Ten slotte
zegt 37 procent klacht in
te dienen. (blg)

Hogeschool
Howest wordt
proefkonijn
van Microsoft

Hogeschool Howest
heeft als eerste in Vlaanderen een overeenkomst
gesloten met softwaregigant Microsoft. De hogeschool, met campussen in
Brugge en Kortrijk, wordt
proefschool voor het
nieuwe softwarepakket
Ofﬁce 365, een programma voor het zogenaamde
‘cloud computing’.
‘Dat betekent concreet
dat onze 6.000 studenten
hun bestanden en mailboxen vanaf nu op de
servers van Microsoft
zullen plaatsen in plaats
van op onze eigen servers’, legt Howest-woordvoerster Michèle Nolf uit.
‘Op die manier kunnen we
onze studenten meer en
betere faciliteiten aanbieden en komt er voor onze
eigen werking heel wat
ruimte vrij.’ (tds)
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terst gering in.
Maar het noodlot sloeg toe in
2009. ‘Ik zat in mijn tuin. Plots
zag ik mijn hond blaffen, maar
ik hoorde hem niet. Hij liep naar
de deur, omdat er blijkbaar was
aangebeld. Ik deed open, maar
verstond niks meer van wat er
gezegd werd. Wat je op zo’n moment voelt, is blinde paniek. In
allerijl ben ik naar de eerste de
beste oorarts gelopen, die me
meteen in een zuurstofcabine
heeft gestopt. Al na twee minuten kwam ik huilend van de
pijn naar buiten.’
De therapie, waarbij er druk
op de oren wordt gezet, had een
averechts effect. ‘Mijn gehoor
verdween volledig. Wat restte
was tinnitus (oorsuizingen,
nvdr.), waarbij ik enkel nog
het knagende gebrom van
een drilboor hoorde.’
Roland liep van het ene ziekenhuis naar het andere. Zes
maanden lang. Maar tevergeefs. ‘Werkelijk alles werd onderzocht. Van geluidsoverlast
over tumoren tot de bloeddoorstroming in het gehoor. Een oorzaak werd nooit gevonden. Artsen lieten uitschijnen dat ik ermee moest leren leven. Een
hoorapparaat was een oplossing, maar het hielp me

geen meter vooruit.’
De dove muzikant kon geen
muziek meer maken, maar de
akkoorden van vroeger kende
hij nog uit het blote hoofd. Hij
bleef optreden met zijn groepen
Berline en Borsalino. ‘Ik speelde
misschien wel noten, maar kon
er niet meer van genieten. Op
het podium zag ik applaus, maar

’’

ROLAND BERGEYS

De eerste keer dat ik
opnieuw de wekker
hoorde tikken, kon ik
wel huilen van geluk
hoorde het niet. Meer dan eens
heb ik mijn tranen moeten verdringen. Maar ik wilde niet
stoppen, omdat ik het gevoel
had dat ik er niet beter van zou
worden.’
Hij zocht zelfs zijn toevlucht in
het schrijven van een boek, Oorlogsliefde, een waargebeurde lovestory tijdens de Tweede Wereldoorlog. ‘Daar probeerde ik
me op te focussen, maar eens je
stopt met schrijven, word je opnieuw met je gehoor geconfronteerd.’

Roland bleef zoeken naar alternatieven. Zoals een lasertherapie in Duitsland. ‘Dokter Lutz
Wilden behandelt gedurende
veertien dagen het zieke oor
met een lichtje. Beschadigde
trilhaartjes in het binnenoor,
die volledig platgedrukt zijn, komen op die manier weer recht.
Zij kunnen opnieuw trillingen
opvangen en doorseinen naar de
hersenen’, legt Roland uit.

Wekker loopt af
De behandeling werkte wonderwel. ‘Traag maar zeker begon ik weer geluiden op te vangen. De eerste keer dat ik opnieuw de wekker hoorde tikken,
kon ik wel huilen van geluk. Ik
wist niet meer hoe die klonk.’
Artsen denken dat Roland binnen twee tot drie jaar weer normaal kan horen aan de rechterkant. ‘Met mijn linkeroor komt
het waarschijnlijk nooit meer
goed. Maar dat ik opnieuw muziek kan maken, is onbeschrijflijk. Muziek is mijn grootste geluk.’
INFO
www.bloggen.be/berline
www.bloggen.be/borsa
www.lumomed.de

Lichtbehandeling helpt niet bij iedereen
Behandelingen met laserlicht kunnen effect hebben,
zegt Dirk De Ridder, neurochirurg van het Universitair
Ziekenhuis Antwerpen. Maar
wetenschappelijke studies
hebben aangetoond dat er
slechts weinig patiënten
mee gebaat zijn.
Daarom wordt de therapie
– 200 euro voor een beurt

‘Dat ik opnieuw
muziek kan maken,
is onbeschrijfelijk’,
zegt Roland Bergeys.
Foto: Walter Saenen

50.000 Belgen
veranderden
van bank

Van 1 november 2010 tot
eind september 2011 hebben
bijna 50.000 Belgen (om
precies te zijn: 49.416) een
aanvraag tot verandering
van bank ingediend, zegt de
Belgische federatie van de
ﬁnanciële sector Febelﬁn.
Het gaat om een stijging met
28,4 procent in vergelijking
met het eerste jaar van de
bankoverstapdienst. Tussen
1 november 2009 en 1 november 2010 veranderden
toen 38.482 Belgen van
bank. Febelﬁn wijt die verhoging aan de grotere bekendheid van de dienst bij
het publiek, niet aan de recente bankencrisis.

van 35 minuten – nog niet
terugbetaald. De lasertherapie heeft net dezelfde werking als andere alternatieve
geneeswijzen, zoals acupunctuur of elektrische stimulatie.
‘Ze kunnen in en rond het oor
de C2-zenuwen, die rechtstreeks in contact staan met
de gehoorkern, beïnvloeden.
Daardoor herstellen bescha-

Restaurant moet Kuifje-decor weghalen
Bob Belvigne, uitbater van
restaurant Faubourg Saint-Antoine in het Brusselse Schaarbeek, moet zijn Kuifje-decor
weghalen uit zijn zaak. Dat
vraagt de NV Moulinsart, houder van de exploitatierechten
van de populaire stripﬁguur
van Hergé.
In de zaak hangen meer dan
driehonderd
verschillende
hebbedingetjes van Kuifje
waarvan volgens Moulinsart
ongeveer vier vijfde moet verdwijnen. ‘Maar die spullen vormen net de charme van mijn
restaurant’, zegt Belvigne. ‘Dit
is mijn passie. Ik heb hier ongeveer twintig jaar voor gespaard.
Het is niet op het succes van
Kuifje dat ik overleef hè. Dit is
geen toeristische trekpleister,

‘Die Kuifje-spullen
vormen net de charme
van mijn restaurant’, zegt
Bob Delvigne. Foto: rdb
alleen een plek om te eten.
Maar blijkbaar wil Moulinsart
de puntjes op de i zetten.’

Bij de NV Moulinsart willen
ze geen commentaar geven op
de hele zaak. (rdb)

digde trilhaartjes’, zegt De
Ridder.
Alleen het ‘cochleair implant’, een hoorapparaat dat
onder de huid op de schedel
wordt ingeplant, werkt 100
procent, zegt hij. ‘Al wil dat
niet zeggen dat ik die lasertherapie afraad. Sommigen
zijn ermee geholpen en dat is
prima.’ (cdh)

Vrijspraak voor
mensenhandel na
procedurefout

De rechtbank van Turnhout
heeft gisteren vijf mannen
vrijgesproken van mensenhandel op basis van procedurefouten. De zaak kwam in
2007 aan het licht na een
huiszoeking bij een carwash
in Geel. Daar werden Pakistanen aangetroffen die in
mensonwaardige toestanden
moesten werken. Vijf Pakistanen en Afghanen werden
vervolgd voor mensenhandel, maar de correctionele
rechter in Turnhout sprak
hen vrij. De huiszoeking die
werd uitgevoerd in de carwash in Geel bleek onwettig.
Op het huiszoekingsbevel
ontbrak de handtekening
van een rechter.

