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Zaterdag 15 juni: De Indiase bruid - Karin Fossum (336 blz.)

8/6
256 blz.

1/6
480 blz.

15/6
336 blz.

22/6
352 blz.

29/6
256 blz.

In juni vindt u bij De Standaard vijf bloedstollende thrillers van vrouwelijke auteurs
en dit vijf weken lang. Op zaterdag 15 juni, het derde boek: ‘De Indiase bruid’ van
Karin Fossum. U krijgt het in uw krantenwinkel voor maar € 4,95. Koude rillingen
gegarandeerd, zelfs op de warmste zomeravonden.

Karin Slaughter - Genadeloos • Ruth Rendell - Slapende honden •
Karin Fossum - De Indiase bruid • Elizabeth George - Afrekening in bloed •

Belinda Bauer - Rusteloos land

DE STANDAARD THRILLSTERS
Vijf bangelijke boeken van vrouwelijke auteurs, vijf weken bij uw krant

VOETBAL

JÜRGEN GERIL
BART LAGAE
BRUSSEL | Federico Vico keer

de gisteren terug naar Cordoba na
het EKkwalificatietornooi in Po
len met de Spaanse U19. De Span
jaarden wonnen daar hun eerste
twee matchen tegen Polen (1–0)
en Griekenland (2–0) en daarin
scoorde Vico twee keer. Vooral
zijn eerste treffer was een pareltje.
Tegen de Polen poeierde de mid
denvelder de bal van op dertig me
ter in de winkelhaak. Na die ope
ningsmatch begon Vico wel twee
keer op de bank en speelden de
Spanjaarden nog gelijk tegen Kro
atië.

Voor Liverpool,
Bordeaux en Benfica

Zijn rentree bij Cordoba lijkt ech
ter van korte duur te zullen zijn.

De middenvelder heeft een princi
peakkoord met Anderlecht en die
deal wordt snel afgerond. Paars
wit troeft daarmee Bordeaux, Ben
fica en Liverpool af. Cordoba FC
heeft het financieel niet erg breed
en Anderlecht gaf de club de ga
rantie dat ze snel centen zullen
zien. De speler zet ook een stap
vooruit, hij krijgt in Brussel 700
procent meer loon dan bij de
Spaanse tweedeklasser.
Zo verandert Vico voor het eerst in
zijn leven van club. De middenvel
der is een jeugdproduct van Cor
doba en brak twee seizoenen gele
den door in het eerste elftal. Afge
lopen seizoen was hij een vaste
waarde met negentien basisplaat
sen en zes doelpunten. Cordoba
eindigde veertiende in de tweede
klasse.
Toch zijn alle scouts het erover
eens dat Vico een groot talent is.
Hij is fysiek sterk, technisch be

gaafd, heeft een goeie trap en is
snel. Alleen moet hij tactisch nog
worden bijgeschaafd: positiespel,
meeverdedigen in ploeg...
RSCA hoopt alleszins dat de waar
de van Vico in de loop van de jaren

alleen maar zal stijgen zoals dat
ook bij Matias Suarez gebeurde.
Na een aanpassingsperiode in Bel
gië kan hij concurreren met mid
denvelders als Sacha Kljestan en
Dennis Praet.

Federico Vico (18) tekent eerstdaags
een vijfjarig contract bij Anderlecht.
Paarswit betaalt zo’n 1,5 miljoen voor
de boxtoboxmiddenvelder.
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Anderlecht hoopt dat de waarde van Federico Vico alleen maar zal stijgen
zoals dat ook bij Matias Suarez gebeurde. © img

Vico rond met Anderlecht
Anderlecht speelt
op zondag thuis

Wie in het nieuwe seizoen de
thuismatchen van Anderlecht wil
bijwonen, zal vooral zijn zondag
middagen moeten vrijhouden.
Zowat alle matchen in het Van
den Stockstadion zullen op zon
dag om 14 of 18 uur worden be
twist. Alleen als RSCA op dins
dag aantreedt in de groepsfase
van de Champions League zal de
thuiswedstrijd plaatsvinden op
zaterdag 20 uur zodat het team
voldoende rust krijgt.
‘Dat zijn de eisen van het ge
meentebestuur van Anderlecht’,
zegt kalendermanager Nils Van
Branteghem. ‘Spelen op zondag
avond 20.30 uur is onmogelijk
omdat de politie van de ge
meente Anderlecht de dag na
dien instaat voor het transport
van gevangenen van en naar de
gevangenis van Vorst. Tussen
twee shifts van de politiemannen
moeten een vast aantal uren lig
gen. Op zaterdag is er dan weer
een parkingprobleem omdat het
Westland Shopping lang open is.’
Anderlechtwoordvoerder David
Steegen is begripvol. ‘We schik
ken ons naar de eisen van de
gemeente’, zegt hij. ‘We spelen
in een dichtbevolkt gebied en
willen hier graag blijven voetbal
len. Al is het wel vervelend voor
de catering en onze supporters.’
(jug)

Terecht is er verontwaardiging over het
nieuws dat Amerikaanse inlichtingendiensten
al jaren wereldwijd, ook in België, het hele in
ternet bespioneren (DS 8, 10 en 11 juni). Maar
de Europese kritiek op de Amerikaanse moord
op de privacy door George W. Bush en Barack
Obama is grotendeels hypocriet. Onze politie
en geheime diensten maken immers gretig ge
bruik van de gegevens van hun Amerikaanse
tegenhangers. En toen in 2006 het Swift
schandaal uitbrak – de CIA tapte jarenlang il
legaal gegevens van financiële overdrachten
uit de computers van het bankbedrijf – was de
Belgische en Europese reactie erg zwak.
Europa heeft zelf boter op het hoofd. In de na
sleep van 9/11 werd in 2006 door het Europees
Parlement en de Raad van bevoegde ministers
de zogenoemde dataretentierichtlijn aangeno
men. Die richtlijn verplicht de 27 landen van
de Europese Unie om een wet te maken die de
internetproviders en telecommaatschappijen
oplegt om gedurende zes maanden tot twee
jaar alle communicatiegegevens bij te houden.
Niet de inhoud van de communicatie moet be
waard worden, maar wel wie met wie commu
niceert, hoe lang, vanop welk IPadres, wie de
communicatie betaalt, de volumes van de ge
uploade en gedownloade gegevens, de andere
diensten waarop de abonnee is geregistreerd.
Al je telefoon en internetsporen moeten dus
worden opgeslagen.

En het vermoeden van onschuld?

In België hebben de ministers Johan Vande La
notte (SP.A) en Annemie Turtelboom (Open
VLD) in maart dit jaar een voorontwerp opge
steld om zo’n dataretentiewet te maken. Onder

de vlag van ‘het onderzoeken, opsporen en ver
volgen van ernstige criminaliteit’ wil de rege
ring dat de communicatie van alle Belgische
burgers één jaar bewaard wordt. De gegevens
kunnen dan opgevraagd worden door onder
zoeksrechters, procureurs en politie in het ka
der van een concreet dossier. Maar ook de
Staatsveiligheid en de Veiligheid van het leger
kunnen die gegevens opvragen.
Als je weet dat het werkingsterrein van die
diensten zeer breed en politiek ruim in te vul
len is – extremisme, radicaliseringsproces, en
ook anarchistische, nationalistische, autoritai
re of totalitaire opvattingen en bedoelingen –
valt te vrezen dat met die nieuwe wet de sociale
oppositie tegen het beleid van de Europese
Unie en van de regering, massaal zal worden
gescreend. Die diensten zullen alles mogen
doorzoeken. Toestanden zoals het afluister
schandaal rond de Amerikaanse veiligheids
dienst NSA zijn dan niet meer ver weg. In Ne
derland, waar zo’n dataretentiewet al bestaat,
waren er in 2010 ruim 50.000 opvragingen
door politie, justitie en geheime diensten.
Laten we dus voor eigen deur vegen. Wat Van
de Lanotte en Turtelboom in de steigers heb
ben staan, is de ernstigste aanval ooit op de
privacy. Er wordt geen onderscheid meer ge
maakt tussen schuldige en onschuldige bur
gers. Iedere burger is een potentiële terrorist
of crimineel. Het vermoeden van onschuld,
een heilig principe in een democratische
rechtsstaat, telt niet meer. Fundamentele bur
gerrechten zoals de vrije meningsuiting, de
persvrijheid of het recht om zich vrij te organi
seren komen onder vuur te liggen. Want wie
zal nog via de moderne communicatiemidde
len ongedwongen en vrij communiceren over
zijn politieke en syndicale mening en organisa
tie als hij weet dat alle communicatiegegevens
vroeg of laat door Staatsveiligheid of Justitie
kunnen worden opgevraagd?
Privacy, het recht op een persoonlijke levens
sfeer, is de moeder van alle vrijheden. Het werd

in 1950, als reactie op de barbarij van het fas
cisme, opgenomen in het Europees Verdrag
voor de Rechten van de Mens. Nu, privacy is
natuurlijk ook geen absoluut recht. Het kan
beperkt worden in uitzonderlijke omstandig
heden. Maar aan die uitzonderingen hangen
voorwaarden vast. Zijn de beperkingen nood
zakelijk in een democratische samenleving?
Zijn ze proportioneel? Kan hetzelfde resultaat
niet bereikt worden op een andere manier?
Dat fundamentele debat wordt tegenwoordig
niet meer gevoerd, want ‘wie niets te verber
gen heeft, heeft niets te vrezen’. Wie met deze
slagzin in slaap is gewiegd, is hopelijk wakker
geschud door de onthullingen van Edward
Snowden.

Glazen overheid, geen glazen burgers

Privacy wordt in het juridisch jargon gekwali
ficeerd als een ‘afweerrecht’, een recht van de
burger om de overheid ‘van zich af te houden’.
De overheid moet verantwoorden waarom ze
de burger controleert en niet omgekeerd. Een
glazen overheid dus, geen glazen burgers. Is
een overheid die haar burgers wantrouwt, zelf
nog wel te vertrouwen? In een dictatuur con
troleert de overheid permanent de communi
catiegegevens van alle burgers. In een demo
cratische maatschappij mag dat niet.
Het is verontrustend dat de Belgische regering
vandaag de dataretentierichtlijn uit 2006 nu
in een wet wil omzetten. Wie hoopte dat er re
kening zou gehouden worden met de zware
kritieken, komt bedrogen uit. In Duitsland,
Roemenië, Cyprus en Tsjechië maakte het
Grondwettelijk Hof brandhout van gelijkaar
dige wetten. Zo’n 35.000 Duitsers vroegen bij
het Grondwettelijk Hof de vernietiging van de
Duitse dataretentiewet. Op 2 maart 2010 gaf
het Hof hen gelijk met een verpletterende mo
tivering. Het noemde de wet ‘een bijzonder
zware ingreep tegen de rechten van burgers
met een reikwijdte die de rechtsorde tot nu toe
niet gekend heeft’, en kritiseerde dat de datare
tentie ‘een verregaande inkijk in het sociale
milieu en in de individuele activiteiten van de
burgers toelaat’ en kan leiden tot ‘het opstellen
van gedetailleerde persoonlijkheids en ver
plaatsingsprofielen van vrijwel alle burgers.’
Kan het nog duidelijker?

BIG BROTHER IN BELGIË?

Iedereen potentieel
crimineel

Is een overheid die haar
burgers wantrouwt zelf
nog wel te vertrouwen?

‘Privacy kan beperkt worden in uitzonderlijke omstandigheden, maar dan moeten die beperkingen noodzakelijk en proportioneel zijn.’ © John Moore/ig

De schending van de privacy in de VS blijkt flagrant, maar in ons land dreigt het dezelfde kant op te gaan,
zegt RAF JESPERS. De wet waar de regering aan werkt om onze data bij te houden, gaat veel te ver.

RAF JESPERS
Wie? Advocaat ProgressLawyers
Network, auteur ‘Big Brother in
Europa’ (Epo, 2010).
Wat? We worden in slaap gewiegd
door de mantra ‘wie niets te
verbergen heeft, heeft niets te
vrezen’.

‘Dit misbruik
door een
overheid staat
compleet
haaks op wat
een beschaafde
samenleving
moet zijn.’

Doordat hij zijn geboorteland
met de VS kan vergelijken,
vervult de kwestieSnowden de
Chinese kunstenaar
AI WEI WEI des te meer met
onbegrip (in The Guardian).
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