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* Kredietvorm: Lening op afbetaling. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag door AlphaCredit NV, kredietgever, Ravensteinstraat 60, B-1000 
Brussel, RPR Brussel, BTW BE0445.781.316, dochteronderneming van BNP Paribas Fortis NV. Kredietagent: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 
Brussel – RPR Brussel – BTW BE0403.199.702. Jaarlijks effectief globaal kostenpercentage: 2,20% voor bedragen van 5.000 EUR tot 75.000 EUR (de 
wettelijke maximumduur hangt af van het geleende bedrag). Een representatief voorbeeld: Lening op afbetaling nieuwe wagen, geleend: 14.000 EUR. Het JKP
(maximaal jaarlijks kostenpercentage) bedraagt 2,20% (vaste jaarlijkse debetrente: 2,18%). De mensualiteit bedraagt 304,82 EUR per maand gedurende 
48 maanden. Totaal te betalen bedrag: 14.631,36 EUR. Dit JKP, van kracht op 10/01/2014, is enkel van toepassing voor klanten van BNP Paribas 
Fortis. V.U. : A. Moenaert, BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0403.199.702.

bnpparibasfortis.be

Heeft u de auto van uw dromen gevonden?
Dan is het tijd om uzelf de juiste vragen te stellen. Wat is er allemaal inbegrepen bij de prijs van deze 
wagen? Hoeveel jaar garantie krijgt u en wat dekt deze precies? Hoeveel korting krijgt u op de vermelde 
verkoopprijs? Wij doen er in elk geval alles aan om u de beste condities te geven voor de � nanciering van 
uw auto. Maak een simulatie op bnpparibasfortis.be en laat u verleiden door onze lage rentevoet.

BIJ ONS IS HET ONZE LAGE RENTEVOET
DIE U ZAL VERLEIDEN.
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MEER DAN HELFT VAN GERECUPEREERDE CULTUURGOEDEREN KWAM               TERECHT IN MUSEA

dat ze deze stukken beheren, in af
wachting dat er zich iemand voor
aandient.’
Ons land ging er na de oorlog van
uit dat rechthebbenden hun eigen
dom kwamen claimen. Geen dos
sier, geen actie.
‘Na de oorlog waren er betere op
lossingen mogelijk geweest’, zegt
Herman Van Goethem, hoogleraar
recht aan de UA en conservator van
de Dossinkazerne. ‘Men had actie
ver kunnen zoeken naar rechtheb
benden. Als men die niet vond, had
men die kunststukken on hold
kunnen zetten. Het minste wat
men nu kan doen, is alle informatie
openbaar maken. Komen er claims,
dan is er rechtspraak om op te ver
trouwen.’
Nog steeds stelt België zich passief
op inzake kunstteruggave. Het gaat
uit van ‘de klop op de deur’. Met een
beetje geluk komt er nooit nie
mand. Eventuele bezoekers moe
ten de weg naar de deur zelf weten
te vinden. Nochtans heeft België in
1998 de Washington Principles on
dertekend. Die pleiten er voor om
alle informatie over geconfisqueer
de kunst openbaar te maken.

DS2, BLZ. C4C7 Wie niet
zoekt, niet vindt.

‘Het museum
ondernam geen
enkele poging
om de
eigenaars
te identificeren’

Naziroofkunst in onze musea

‘Dorpsadvocaat’ van Pieter II Brueghel. © LukasArt in Flanders, Hugo Maertens

‘Bloemen’ van Lovis Corinth. © Museum Schone Kunsten Brussel

BRUSSEL | In september werd
de portefeuille van Praet gesloten.
Sindsdien zijn handige dieven er
al driemaal in geslaagd met haar
identiteit een dure aankoop te
doen in een grootwarenhuis, ver
telde ze gisteren in het VRTpro
gramma Hautekiet. ‘Als je in zo’n
warenhuis een krediet opent, mag
je de eerste aankoop onmiddellijk
doen, zolang het bedrag maar on
der de 1.500 euro blijft’, weet Praet
ondertussen. ‘Daarna krijg ik die
kredietkaart thuis opgestuurd, en
is het geld van mijn rekening ge
haald.’
Volgens de banken is dat geen dra

ma: als de bank de identiteitscon
trole slecht gevoerd heeft, wordt
het geld altijd terugbetaald.’
‘Kan zijn’, zegt Lies Praet. ‘Maar ik
moet aan die grootwarenhuizen
almaar bewijzen dat ik het niet
was die om die goederen kwam.’
De banken beamen dat ze niet bij
elk krediet op identiteitsdiefstal
controleren. ‘Dit probleem is zo
zeldzaam, dat de kredietverleners
die controle inderdaad niet elke
keer doen’, geeft Bob De Leersnij
der van Febelfin toe. ‘Die database
raadplegen is bijzonder omslach
tig. Telkens als we dat doen, moe
ten we de mensen een paar minu
ten aan het loket laten wachten.
Maar we zijn nu met een eigen
risicowaarschuwingssysteem be
zig: dat zorgt ervoor dat als een
bepaalde naam opduikt waarmee
iets fout zou kunnen zijn, de bank
bediende een vlaggetje ziet, zodat
hij weet dat hij moet controleren.
Maar het zal nog wel even duren
eer dit rond is.’ (bm)

‘Dieven blijven kopen
in mijn naam’

Een gestolen portefeuille is
een nachtmerrie aan het
worden voor Lies Praet:
handige dieven kopen in haar
naam luxegoederen, maar zij
blijft de rekening krijgen.
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Banken werken aan
systeem waardoor
de bediende een
vlaggetje ziet als
er een verdachte
naam opduikt

GESTOLEN PORTEFEUILLE WORDT NACHTMERRIE VOOR LIES PRAET


