
wie het volgende slachtoffer van identiteitsfraude
zal zijn.”

De ironie wil dat de nieuwe identiteitskaart
zo’n fraude net moet tegengaan. Voortaan moet
elke Belg een vingerdruk afstaan en wordt er op
de achterkant een foto van de houder gegraveerd.
“Een wereldprimeur waarmee we een extra 
bescherming inbouwen”, zegt de FOD Binnen-
landse Zaken. Op voorwaarde dat je die identi-
teitsgegevens niet zelf rondstrooit natuurlijk. Dat
is bij Anthuenis wel gebeurd,
hoewel verschillende media de
foto’s intussen hebben geblurd.

Dat identiteitsfraude geen la-
chertje is, ondervindt N-VA-
 Kamerlid Sander Loones al tien
jaar. “Ik werkte vroeger bij de
Dienst Vreemdelingenzaken,
waar ik betrokken was bij de ont-
wikkeling van de elektronische
verblijfskaart voor vreemdelin-
gen. Toen we die kaart op een
persconferentie voorstelden,
vroeg een journalist hoe ze ver-
schilde tegenover een gewone
identiteitskaart. Ik heb toen de
mijne getoond, en zo is die foto
in de krant beland.”

Hoewel de kaart van Loones
veel minder prominent in beeld
kwam dan die van Anthuenis,
was dat blijkbaar voldoende.
“Het begon met een gsm-opera-
tor die mijn abonnement stop-
zette omdat ik een openstaande
rekening van duizenden euro’s

had. Daarna werden in mijn naam schulden ge-
maakt op gokwebsites, leningen aangeboden met
woekkerrentes en kreeg ik een telefoontje van
een juwelier omdat ik hem een vervalste gouden
ketting zou hebben verkocht.”

Intussen is de politicus uit Koksijde al aan zijn
vierde identiteitskaart toe, maar het houdt niet
op. Zijn gegevens circuleren nog steeds in crimi-
nele milieus. Zo zou hij ook al een appartement
hebben verkocht in Parijs, mispeuterde hij iets
in Monaco en rolde de politie een wietplantage
op in Noord-Frankrijk waarvan de elektriciteits-
aansluiting op zijn naam bleek te staan. “Zelfs
op Facebook valt het op. Er bestaan tientallen
profielen van Sander Loones”, zegt hij.

Het voordeel? De voormalige minister van 
Defensie kan vanwege zijn publieke functie door-
gaans snel bewijzen dat het niet om hem gaat.
“Misschien kan ik dit ooit nog eens in mijn voor-
deel gebruiken, als ik echt iets heb uitgestoken”,
lacht hij. Maar intussen veroorzaakt de fraude
wel veel overlast in zijn dagelijks leven. “Ik vind
het goed dat jullie hier aandacht aan besteden.
Het is belangrijk dat mensen beseffen hoe waar-
devol hun identiteit is.”

Antheunis van zijn kant probeert de meubelen
te redden.  “Dit was niet mijn definitieve eID”,
klinkt het in een persmededeling. “Wel kloppen
mijn geboortedatum, mijn naam (en die van zijn
meter, ADB)  en kan iedereen de hand tekening
bekijken die ik ongeveer 10.000 keer per dag op
een openbaar document zet.” Of de vervaldatum,
het kaart- en rijksregisternummer ook correct
waren wil hij niet kwijt. Evenmin of hij snel een
nieuwe eID heeft gekregen. “Ik heb geen zin om
weer gezeur aan mijn hoofd te krijgen.”

Gemeenten
morrelen niet
aan belastingen

Vier op de vijf gemeenten (81
procent) laten de aanvullende
personenbelasting en de op-
centiemen op de onroerende
voorheffing dit jaar ongewijzigd.
Dat meldt de Vlaamse Vereni-
ging van Steden en Gemeenten
(VVSG). Dit heeft deels te 
maken met de extra middelen
die Vlaanderen vrijmaakt voor
de lokale besturen. In zestien
gemeenten is volgens de VVSG
sprake van een lokale taxshift:
de inwoners betalen vanaf 2020
minder aanvullende personen-
belasting, terwijl de onroerende
voorheffing stijgt. Het overgrote
deel gaat mee in de federale
taxshift, waarbij arbeid minder
wordt belast. (BeLGA)
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Je paspoort tonen kan ernstige gevolgen hebben: Sander Loones (N-VA) is al tien jaar slachtoffer van identiteitsfraude

Blinkend van trots je eID-kaart tonen voor
de camera’s: de Lokerse burgemeester 
Filip Anthuenis deed het dinsdag, zich
schijnbaar onbewust van het risico op 
identiteitsfraude. ‘Dat gaat hij zich wellicht
beklagen’, zegt Sander Loones, N-VA-
Kamerlid en ervaringsdeskundige.

ANN DE BOECK

Dinsdagmiddag op het stadhuis van Lokeren.
Burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld) krijgt
officieel de allereerste nieuwe elektronische iden-
titeitskaart overhandigd door minister van Bin-

nenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V). Nie-
mand heeft eraan gedacht om de gegevens van
Anthuenis af te plakken, ook de burgemeester
lijkt zich van geen kwaad bewust. Met een brede
glimlach toont hij zijn nieuwe ‘eID’ voor de foto-
grafen.

Jurist Matthias Dobbelaere-Welvaert, gespeci-
aliseerd in privacy, ziet de bewuste foto even
later verschijnen op de website van Het Laatste
Nieuws. “Is deze ID-kaart een dummy, of staat
burgemeester Anthuenis nu echt op HLN met
zijn geboortedatum, kaartnummer, handteke-
ning en rijksregisternummer?”, vraagt hij ver-
wonderd op Twitter. “Ik heb een vrij goed idee

Politicus Sander Loones is al toe aan zijn vierde identiteitskaart. Toch circuleren zijn persoonlijke gegevens nog steeds in criminele milieus. © BeLGA

‘Het begon met een gsm-
operator die mijn

abonnement stopzette
omdat ik een openstaande
rekening van duizenden

euro’s had’
SANDER LOONES
KAMeRLID N-VA

Gokschulden,
wietplantage
en nepgoud

Recht van
antwoord

Tot onze verbazing lazen wij 
in de weekendeditie van 11-12
januari 2020 onder de titel
’Luxevliegtuigen van defensie
baren zorgen: groot risico op
spionage’ het volgende over
Flying Group:
‘Aan beide bedrijven (Abelag en
Flying Group) zijn veiligheids -
risico’s verbonden, zeggen
bronnen eensluidend (...). Flying
Group heeft dan weer aantoon-
bare banden met de Kazachse
Oligarch Alijan Ibragimov. 
Samen met (...) vormt Ibragimov
het zogenaamde Kazachse trio.
De drie duiken op in allerhande
corruptieschandalen. De ban-

den tussen Flying Group en
Ibragimov blijken onder meer
uit de registratie van Ibragimovs
Falcon 7X-privéjet – die staat op
naam van het consortium. Fly-
ing Group investeerde enkele
jaren terug in een loods op de
luchthaven van Deurne. Dat be-
drag werd betaald door DDSF,
een Kazachse firma waarachter
de familie Ibragimov schuilgaat.
(...) Inlichtingenbronnen wijzen
erop dat geen van die twee
kandidaten ideaal is. (...) 
Bij Flying Group en de Kazachse
oligarchen bestaat het risico 
dat vroeg of laat Rusland 
afluisterapparatuur installeert.
(...) advocaat Dominique 
Vandenbulcke zegt dat zijn
cliënt zo’n risico formeel 
betwist”.

Wij wensen in uitoefening van
ons wettelijk recht op antwoord,
tot volgt te repliceren op voor-
melde passages van uw artikel.

De ‘banden’ bestaande tussen
enerzijds Flying Group en an-
derzijds de Heer Alijan Ibragi-
mov en de BVBA DDSF Mana-
ging, zijn beperkt tot een
contract van dienstverlening,
met het oog op het onderhoud
en de stalling van hun vliegtuig
op de luchthaven van Deurne.

Flying Group heeft in 2012 
inderdaad aan DDSF een vlieg-
tuigloods op de luchthaven te
Deurne verkocht en de conces-
sie met betrekking tot de grond
overgedragen. De vliegtuig-
loods wordt door Flying Group

beheerd en samen met een
vliegtuigstandplaats ter beschik-
king gesteld van DDSF.

De Heer Ibragimov is enkel een
klant van Flying Group, en wij
betwisten op de meest formele
wijze dat Flying Group met de
Heer Ibragimov of DDSF andere
‘banden’ zouden hebben. Het
loutere feit dat de Heer Ibragi-
mov een klant is van Flying
Group, veroorzaakt voor de an-
dere klanten van Flying Group
geen enkel veiligheidsrisico
noch een “risico dat Rusland
vroeg of laat afluisterapparatuur
installeert’: een dergelijke aantij-
ging is volledig uit de lucht 
gegrepen en op niets gesteund. 

Mr. D. Vandenbulcke, advocaat 

Naschrift
De wet verplicht ons om 
dit recht van antwoord te 
publiceren, omdat het beant-
woordt aan de formele eisen
die de wet bepaalt. Dit betekent
niet dat de krant het eens is 
met dit recht van antwoord.
Voor de publicatie van het 
artikel werden twee advocaten
van Flying Group uitgebreid 
gevraagd te reageren op het
aangehaalde veiligheidsrisico.
Na aandringen kreeg onze 
redactie enkel als officiële 
reactie dat Flying Group dat 
risico “formeel betwist”.

Uitspraak in zaak vingerafdrukken
op ID-kaart nog niet voor morgen

Met alle heisa rond de vingeraf-
drukken op de identiteitskaart
zouden we het bijna vergeten,
maar die wet wordt aangevoch-
ten door privacy-activist Matt-
hias Dobbelaere-Welvaert. De
jurist diende afgelopen lente
een verzoekschrift in bij het
Grondwettelijk Hof om de wet
op de vingerafdrukken te laten
intrekken. Die wet kwam er op
initiatief van voormalig minister
van Binnenlandse Zaken Jan
Jambon (N-VA) in oktober 2018.
Bedoeling is om iedereen die
zijn identiteitskaart vernieuwt,
een nieuwe te geven waarbij
ook de vingerafdruk wordt ge-
registreerd. Jambon heeft altijd

gezegd dat de wet bedoeld was
om identiteitsfraude tegen te
gaan. Volgens Dobbelaere-Wel-
vaert is dat echter geen even-
wichtige, laat staan proportio-
nele maatregel. “Statistieken
wijzen uit dat de meeste identi-
teitsfraude zonder eID wordt
gepleegd via het internet”, zei
zijn advocaat Geert Lenssens
destijds. “We hadden gehoopt
rond deze tijd een uitspraak te
krijgen, maar ik vrees dat het pas
voor midden 2020 zal zijn”, zegt
Dobbelaere-Welvaert nu. “De
schriftelijke procedure is afge-
rond, en elke partij heeft uitge-
breid kunnen reageren. Nu is
het wachten op het verdict.” (PG)


