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Minder schade door vandalisme 
bij De Lijn ● Vlaams minister van
Mobiliteit Hilde Crevits meldt dat de
schade, ten gevolge van vandalisme,
aan de bussen van De Lijn in 2009
gedaald is. De kost op vlak van herstel-
ling, vervanging en opkuis bedroeg
vorig jaar 423.189 euro, wat aanzienlijk
minder is dan de 657.993 euro in 2008.
Liefst tweederde van de schade in de
periode 2007-2009 werd aangebracht
in de provincie Antwerpen (1,21 mil-
joen euro), gevolgd door Vlaams-
Brabant (186.026 euro), Oost-
Vlaanderen (165.398  euro), Limburg
(58.346 euro) en West-Vlaanderen
(57.151 euro).

Door DNA ontmaskerde inbreker
moet 3 jaar de cel in ● De 24-jarige
Bart M.  werd woensdag door de
Hasseltse correctionele rechtbank
veroordeeld tot drie jaar celstraf 
en een boete van 5.500 euro voor
een reeks inbraken. De dief werd
ontmaskerd door zijn DNA-materi-
aal. Onder meer bij een inbraak in
Sint-Truiden kon de politie bloed-
sporen terugvinden. De twintiger
was als inbreker actief tussen sep-
tember 2007 en januari 2008. In die
periode bezocht hij een Hasseltse
voetbalkantine, de Lommelse vzw
Thuiszorg, de wereldwinkels in
Zonhoven en Leopoldsburg en een
provinciaal gebouw in Sint-Truiden.
Hij maakte minstens 1.800 euro,
snoepgoed, drank, een tv en een
radio buit. Drie andere inbraakpo-
gingen mislukten.

Bijna zeven procent meer actieve
internetaansluitingen ● Het totale
aantal actieve internetaansluitingen
is in 2009 gestegen met 6,7 procent.
Dat deelde ISPA België, de vereniging
van leveranciers van internetdien-
sten, woensdag mee. In de laatste 3
maanden van 2009 steeg het aantal
residentiële aansluitingen met 1,8
procent tegenover het kwartaal
ervoor. Eind 2009  waren er meer dan
2,5 miljoen residentiële aansluitin-
gen. Op de bedrijfsmarkt was er in
dezelfde periode een stijging met 1,6
procent tot ruim 536.000 lijnen. In
totaal waren er eind vorig jaar meer
dan 3,1 miljoen actieve aansluitingen.
In 2008 bedroeg de groei nog 6,2  pro-
cent. “Dit is vooral te danken aan de
residentiële aangroei van bijna
167.000 lijnen”, zegt ISPA in een pers-
bericht.

Anderhalf miljoen euro schade aan
verkeersborden door ongevallen ●
In de periode 2008-2009 liepen langs
Vlaamse  gewestwegen 4.703 ver-
keersborden schade op door ver-
keersongevallen. De  kostprijs om
deze borden te verwijderen en te ver-
vangen bedroeg 1,59 miljoen euro.
Hiervan kon 1,03 miljoen euro gere-
cupereerd worden via de verzeke-
raars van de aanrijders. Dat blijkt uit
het antwoord van Vlaams minister
Hilde Crevits (CD&V) op een schrifte-
lijke vraag van Mark Demesmaeker
(N-VA). In 2008-2009 deden de mees-
te ongevallen langs gewestwegen
waarbij verkeersborden werden ver-
nield zich voor in Oost-Vlaanderen
(1.557), gevolgd door West-
Vlaanderen (1.548), Limburg (887),
Antwerpen (357) en Vlaams-Brabant
(354). Het vervangen van de borden
schommelt tussen 24 uur en enkele
weken, en duurt gemiddeld een
tweetal weken.

●

Het Forum Mobiliteit Regio Antwerpen
2020 – zoals de opgemerkte alliantie 
van zakenlui en actiegroepen officieel
heet – legde gisteren een twaalf pagina’s
tellend memorandum op tafel.
Volgende week volgt nog een lijvig volle-
dig rapport. In het memorandum 
worden drie scenario’s – weinig tot niets
doen, een ‘grote ring’ en een Oosterweel -
verbinding – getoetst en gebuisd 
wegens ontoereikend om Antwerpen
voor een verkeersinfarct te behoeden.
Blijft over: een nieuw, alomvattend sce-
nario dat volgens het Forum wél een
oplossing biedt voor de Antwerpse
mobiliteitsproblemen.

In de plannen die de actiegroep
StRaten-generaal uitdokterde, komen er
ten oosten en ten westen van de stad
nieuwe verbindingen tussen bestaande
snelwegen. Die nieuwe bypassen moe-
ten de twee grootste zwarte punten in
Antwerpen – de aansluiting van de
E313/E34 op de Ring en de Kennedy -
tunnel – gevoelig ontlasten. In het noor-
den worden die nieuwe verbindingen op
hun beurt verbonden met een tunnel
onder de Schelde. Het zogenaamde
‘meccanoscenario’ bestaat uit zes
kortere tunnels en schrapt de omstre-
den Lange Wapperbrug.  Volgens de 
ontwerpers is het niet alleen technisch
haalbaar, het is met 3,3 miljard 
ook goedkoper dan de Oosterweel -
verbinding zoals die eruitziet in de plan-
nen van de Beheersmaatschappij
Antwerpen Mobiel (BAM).

N-VA-voorzitter Bart De Wever is niet

overtuigd. Verre van zelfs. “Dit plan roept
toch flink wat vragen op. Zo lijkt het mij
wel héél erg goedkoop, als je alle ingre-
pen in kaart brengt. Is dat prijskaartje wel
realistisch? En wanneer kan het gereali-
seerd worden? Zelfs als we alles zouden
laten vallen en voluit voor deze plannen
gaan, moeten we nog een hele reeks
MER’s en RUP’s en GRUP’s doorlopen. Ik
zie bijvoorbeeld dat het plan een verbin-
dingsweg voorziet die tussen Ekeren en
Wommelgem mee in de tunnel voor de
tweede spoortoegang tot Antwerpen kan
komen. Maar de werken voor die spoor-
koker beginnen ten vroegste in 2015.”

Een belangrijk struikelblok voor De
Wever is de ‘congestietaks’ die het

Forum opneemt in de plannen. Op aller-
lei punten op het snelwegennetwerk
rond Antwerpen moeten elektronische
checkpoints komen die de passage regi-
streren. Dat systeem laat toe om chauf-
feurs extra te laten betalen als ze de aan-
wijzingen van het slimme verkeersstu-
ringssysteem niet volgen en dus toch de
drukke wegen opzoeken. Allemaal
behoorlijk revolutionair. Iets té, vindt
De Wever. “Hoe ga je dit in godsnaam
technisch uitvoeren? Als ik het juist
begrijp, riskeert elke Antwerpenaar die
de ring over wil te moeten betalen.
Misschien kan je dat allemaal wel ver-
mijden door de elektronica, maar dat
lijkt me toch allemaal heel erg verre toe-

komstmuziek.” Conclusie van de N-VA-
kopman: “Dit plan is niét het ei van
Columbus.”

‘Geen losse flodder’

Bij regeringspartner sp.a is hoofdrolspe-
ler Patrick Janssens minder sceptisch. “Ik
zeg niet dat dit plan nu dé oplossing is.
Maar er is duidelijk hard en ernstig aan
gewerkt, en de Vlaamse regering zou het
even hard en ernstig moeten bestuderen.
Dit is niet zomaar een losse flodder. Het
plan van het Forum kan moeilijk zomaar
genegeerd worden”, vindt de Antwerpse
burgemeester. Hij gaat de Groep van Tien
en StRaten-generaal ook uitnodigen om
hun plannen uit de doeken te doen voor
het Antwerpse stadsbestuur.

Vlaams minister-president Peeters wil
alleen kwijt dat hij “bereid is elk voorstel
mee te nemen” in de werkgroepen die
zich buigen over de Antwerpse mobiliteit.
Peeters zou ten laatste volgende week
knopen willen doorhakken over het tracé
voor de Oosterweelverbinding, maar
schoot de voorbije weken bitter weinig
op. De positie van Janssens blijft de grote
hindernis. CD&V en N-VA zitten al van
voor de verkiezingen op dezelfde lijn, sp.a
schippert al die tijd tussen de Vlaamse
regering en Antwerpen. Wat voor
Janssens aanvaardbaar is, is dat niet voor
CD&V en N-VA. En omgekeerd. Tenzij
iemand die impasse doorbreekt, dreigt
Peeters op een eerste echte krachtmeting
af te stevenen in zijn regering.

Het alternatieve Antwerpse
mobiliteitsplan dat een groep
Antwerpse ondernemers,
academici én actiegroepen
samen lanceren, brengt de
Vlaamse regering in een 
zo mogelijk nog lastiger
parket. N-VA trekt de
geloofwaardigheid van de
plannen sterk in twijfel, bij
sp.a vindt de Antwerpse
burgemeester Patrick
Janssens dat ze onmogelijk
genegeerd kunnen worden.
Vlaams minister-president
Kris Peeters (CD&V) krijgt het
uiterst moeilijk om uit de
stellingenoorlog te geraken.
DOOR JEROEN VERELST

De Gedachte >22
Jeroen Verelst

R1 E313/E34

E19

E17

E34

A12

E19

A12
Grafiek De Morgen Bron FORUM 2020

2,7 km

1,8 km

1,3 km
1,4 km

2,4 km

2,5 km

Nieuw tracé

Bovengronds
Tunnel

Kennedytunnel

Lange Wapper

Liefkenshoektunnel

Bam-tracé

Bovengronds
Tunnel

Elektronische checkpoints

●

De klachten werden ingediend
door de Britse prijsvergelijkingssite
Foundem, de Franse online juridi-
sche gids Ejustice.fr en het shop-
pingportaal Ciao!, een site van
Microsoft. Alle drie vinden ze dat ze
benadeeld worden door Google.
Omdat ze concurrenten zijn van
bepaalde diensten van Google, zou
het Amerikaanse bedrijf hen met
opzet lager in de zoekresultaten zet-
ten waardoor ze minder volk over
de vloer zouden krijgen. Bovendien

vinden ze ook dat Google de prijzen
voor online advertenties kunstma-
tig hoog houdt. De Europese
Commissie heeft Google gevraagd
om een antwoord te formuleren op
de klachten en meer uitleg te geven
over de manier waarop zijn zoek-
machine werkt, maar heeft wel nog
geen formeel onderzoek gestart.  

Op zijn bedrijfsweblog ontkende
Google al de aantijgingen. Julia
Holz, de juriste die zich bij Google
bezighoudt met de concurrentiere-
gels, schreef overtuigd te zijn dat
Google binnen de grenzen van de
Europese wetten werkt. Ze wijst er
ook fijntjes op dat Foundem ban-
den heeft met Microsoft en dat
Ciao! zelfs eigendom is van
Microsoft, dat met Bing ook een
eigen zoekrobot heeft. “Wat Ciao!
betreft, zij waren lange tijd een
AdSense-partner (de internet-adver-

tentiedienst van Google, red) en we
hebben altijd een goede relatie
gehad. Maar nadat Microsoft Ciao!
in 2008 had overgenomen, begon-
nen we klachten te krijgen over
onze algemene voorwaarden.”

Het is niet de eerste keer dat er vra-
gen worden gesteld bij de manier
waarop de zoekresultaten bij
Google tot stand komen. De zoek-
machine werkt daarvoor met een
algoritme dat rekening houdt met

ongeveer tweehonderd signalen,
waaronder bijvoorbeeld het aantal
keren dat naar een site gelinkt
wordt, titels en de woorden die in
hyperlinks gebruikt worden. Op
basis daarvan wordt dan bepaald
hoe hoog een bepaalde site in de
zoekresultaten van Google terecht-
komt. Google heeft z’n zoekalgorit-
me tot nu altijd geheim gehouden.

Volgens het Amerikaanse onder-
zoeksbureau ComScore gebeurt
tachtig procent van de zoekop-
drachten in Europa via Google. De
Europese Commissie heeft in het
verleden al meermaals getoond dat
ze geen schrik heeft om multinatio-
nals tot de orde te roepen en hen
megaboetes te laten betalen. Onder
meer Microsoft en Intel moesten al
diep in de buidel tasten omdat ze de
concurrentieregels aan hun laars
hebben gelapt. (JDB)

Google onder vuur voor concurrentievervalsingDe Morgen 27%
goedkoper lezen?

www.demorgen.be/abonnement

Zoekmachine wordt
ervan beschuldigd
concurrenten met
opzet lager in
zoekresultaten 
te rangschikken

BART DE WEVER:

Elke Antwerpenaar
die de ring over wil,
riskeert te moeten
betalen. Dit plan is
niét het ei van
Columbus

PATRICK JANSSENS:

Dit is niet zomaar
een losse flodder. 
De Vlaamse regering
moet dit plan hard
en ernstig
bestuderen

De Wever en Janssens staan lijnrecht tegenover elkaar over tracé van Forum 2020 

Alternatief Oosterweelplan zet 
Kris Peeters extra onder druk
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Van Rompuy werd ontvangen
door Parlementsvoorzitter Jerzy
Buzek. Naar eigen zeggen wou
hij de parlementsleden de kans
bieden hem beter te leren ken-
nen. De permanente raadsvoor-
zitter gaf niet alleen een uiteen-
zetting over hoe hij zijn functie
ziet, ook noemde hij “samenwer-
king, een gemeenschappelijke
doelstelling en het vermijden
van belangenconflicten” als sleu-
telwoorden. Volgens Van
Rompuy moet Europa “een sterk
sociaal model” blijven nastreven,
maar moet de Europese Unie ook
sterk zijn voor de rest van de
wereld. 

Van Rompuy gaf ook uitleg bij
de resultaten van de informele
Europese top van eerder deze
maand. Tegenover de Europese
Parlementsleden lichtte hij con-
creet de uitkomst toe van de
gesprekken die de 27 toen 
hielden over de economische
situatie in de Unie en over
Europa’s sociaal-economische
toekomst. Ook raakten de staats-
en regeringsleiders het toen eens
over een gemeenschappelijke
verklaring over de financiële en
schuldencrisis in Griekenland.
Tot een Europees hulppakket
voor Griekenland kwam het
evenwel niet. 

Met zijn bezoek aan het
Europees halfrond wou Van
Rompuy gisteren zijn respect
voor de instelling betuigen, waar

hij strikt juridisch niet verplicht
is de resultaten van een informe-
le top voor te leggen. Krachtens
het Verdrag van Lissabon, waarin

de functie van permanent voor-
zitter (‘president’) van de
Europese Raad in het leven werd
geroepen, wordt Van Rompuy

alleen geacht verantwoording af
te leggen over de formele EU-top-
pen, die traditioneel in maart,
juni, oktober en december
plaatsvinden.

Meerdere stemmen vonden Van
Rompuys bezoek na afloop nogal
“voorzichtig”, bijvoorbeeld
omdat nog steeds niet duidelijk
is wat de Europese Unie nu met
het probleem in Griekenland zal
aanvangen. Regelrecht aangeval-
len werd de Belg dan weer door
de Brit Nigel Farage van de
United Kingdom Independence
Party (Ukip), fractievoorzitter
van het zeer eurosceptische
Europa van Vrijheid en
Democratie. 

“Misschien is het omdat u uit
België komt, een land dat niet
eens bestaat, maar wij kennen u
niet”, fulmineerde Farage. “We
willen u ook niet, hoe sneller u
vertrekt hoe beter. U hebt het
charisma van een dweil en het
uitzicht van een bankbediende.
U bent de sluipmoordenaar van
de Europese democratie en de
nationale staten”, zei hij nog.
Farage werd daarop uitdrukke-
lijk berispt door Buzek en de
christendeocratische fractielei-
der Joseph Daul herinnerde hem
eraan dat Groot-Brittannië de
Europese Unie ook wel kan verla-
ten. (BELGA/LD)

Van Rompuy maakt debuut in EU-Parlement

●

Amper twee jaar werkte het
team van Van Hulle, die deel uit-
maakt van het laboratorium
voor neuro- en psychofysiologie
aan de KU Leuven, in samenwer-
king met onder meer IMEC aan
de mind speller: een apparaatje,
iets groter dan een luciferdoosje
met een antenne en een badmuts
met elektroden. Maar dat is enkel
de eerste, ruwe versie. “Ik hoop
op termijn te komen tot een dia-
deem die alle nodige technologie
bevat”, zegt Van Hulle. 

Plus een usb-stick, want die is
onontbeerlijk. “Je plugt de usb-
stick in en zet de technologie
aan”, legt Van Hulle uit. “Op het
computerscherm verschijnt ver-
volgens een soort van toetsen-
bord met letters, cijfers en sym-
bolen. De patiënt concentreert
zich op één vakje en wanneer de
hersengolven worden opgevan-
gen, licht de letter of het sym-
bool in kwestie op. Op die manier
kunnen woorden en zinnen
gevormd worden.” Op dit
moment gaat het nog behoorlijk
traag. “Tien symbolen per
minuut”, zegt Van Hulle, “maar

we werken er aan om de snelheid
op te drijven. We hopen uit te
komen op één symbool per
seconde.” Via muziek zouden
zelfs emoties van patiënten kun-
nen waargenomen worden.

In de literatuur – ook de weten-
schappelijke – bestond het idee
van een apparaat dat gedachten
kan lezen al langer. “Maar tot nu
toe waren er praktische proble-
men. De snelheid, onder meer,
maar ook de foutenmarge en de
omvang”, legt Van Hulle uit. “Wij
zijn er als eerste in geslaagd om
een draagbare toepassing te ont-
wikkelen.”

In het geniep getest

De mind speller werd inmid-
dels bij twaalf patiënten getest.
“Een beetje in het geniep want we
hadden op dat moment de medi-
sche toestemming nog niet”,
zegt Van Hulle, “maar ze stonden
allemaal versteld. Soms wilden
ze de mind speller al niet meer
afgeven. Je kunt er nog een hele-
boel toepassingen op enten die
veel mensen een stuk zelfstandi-
ger kunnen maken. Zo zouden ze
zelf bankverrichtingen kunnen
doen waarbij het EEG-diagram,
dat uniek is, kan dienen als iden-
tificatie. Je kunt het ook inwer-
ken in domotica zodat mensen
enkel door te kijken een deur
kunnen openen of een taxi kun-
nen bestellen.”

Van Hulle heeft contact opgeno-
men met Steven Laureys, de dok-

ter die wereldnieuws werd toen
hij bekendmaakte dat comapa-
tiënt Ron Houben na jaren in iso-
lement blijkbaar toch kon com-
municeren. Dat bleek achteraf te
snel victorie gekraaid, maar Van
Hulle hoopt dat hij nu soelaas
kan bieden. “Al moeten we bekij-
ken wat we kunnen doen. Bij Ron
Houben is ook het visueel sys-

teem aangetast en dat maakte de
zaak moeilijker dan bij patiënten
die wel gerichte oogbewegingen
kunnen maken.”

Maar het nut blijft niet beperkt
tot de medische sector. Ook
gamewereld is enthousiast.
“Zeker als het apparaat op snel-
heid is, kan het interessant wor-
den. Vaak is een blik sneller dan
het indrukken van een knop.” En

Van Hulle ziet nog veel meer
mogelijkheden. “Ik denk aan het
bedrijfsleven”, zegt hij. “Ik heb
als jobstudent wel eens in een
fabriek gewerkt waarbij je je twee
handen op een knop moest plaat-
sen voordat de machine in wer-
king trad. Als een soort veilig-
heid, zeg maar. Alleen verlies 
je op zo’n moment wel alle con-
trole. Geef de werknemer een
mind speller en hij kan bijvoor-
beeld louter door te kijken naar
het woordje ‘go’ de machine 
in gang zetten.”

Aanvaardbare prijs

De SWIFT-prijs, die jaarlijks een
Belgisch of Nederlands project
dat dankzij een vernieuwend
gebruik van technologie mensen
dichter bij elkaar brengt, helpt
het onderzoek weer een stap
vooruit. Op middellange termijn
hoopt Marc Van Hulle dat de
mind speller gewoon in de han-
del te verkrijgen zal zijn. “En 
dan liefst nog voor een prijs
waarbij het toestel voor zoveel
mogelijk mensen toegankelijk is.
Maar ja, ik ben dan ook een
wetenschapper en die moeten
geen winst maken.”

Onderzoeksteam van Leuvense universiteit ontwikkelt gedachtelezer

Dit toestel weet wat u denkt
Een apparaat dat in staat is om gedachten te lezen en
die gedachten omzet naar woorden. Hoe futuristisch
en angstaanjagend het ook klinkt, het is een feit.
Professor Marc Van Hulle van de KU Leuven is de
geestelijke vader van de mind speller. Het toestel
heeft net de SWIFT-prijs ter waarde van 50.000 euro
opgestreken.
DOOR KIM HERBOTS

ONDERZOEKER MARC
VAN HULLE:

Patiënt kan
zinnen vormen
door zich op
letters en cijfers
te concentreren

EUROSCEPTICUS 
NIGEL FARAGE:

U hebt het
charisma van
een dweil en het
uitzicht van een
bankbediende

■ Van Rompuy wou zijn respect voor het parlement betuigen.
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■ Marc Van Hulle testte zijn mind speller bij twaalf patiënten.
‘Iedereen stond versteld.’
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