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Brussel is wel
ohlala 
Onze hoofdstad
werd verkozen tot
saaiste citytripbe-
stemming. Wij
geven zeven
reden waarom
dat absoluut
onterecht is
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Gehandicapten
vinden extra geld aalmoes
Vlaams minister van Welzijn Vanackere
maakt 32,5 miljoen euro extra vrij voor de
gehandicaptensector, vooral om de ergste
zorgbehoevenden van de wachtlijsten te
halen. Maar de gehandicaptensector vraagt
een andere aanpak, geen aalmoes.
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Leuvense studenten-
avond wordt ook 
shopavond
In Leuven kun je vanaf nu elke
donderdagavond in honderd
winkels in de buurt van de
Grote Markt tot acht uur
shoppen. De studentenstad is
de eerste in het land die op
een georganiseerde manier de
winkels langer openhoudt.
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Moeilijk
“Vandaag word ik gevraagd om de

dienst na verkoop van acht jaar aan-
pak door jullie partijen voor dit dos-
sier te realiseren”, haalde een gepi-
keerde Leterme uit naar de paarse
partijen tijdens een minidebat over
zijn nachtvluchtenplan. Leterme
heeft gelijk: paars is er in acht jaar
niet in geslaagd een oplossing voor
dit dossier te vinden. Dat komt
omdat het een onwaarschijnlijk
moeilijk dossier is, waarbij twee
grote maatschappelijke breuklijnen
elkaar ontmoeten. 

Er is de afweging dat Zaventem een
economische en logistieke draai-
schijf moet blijven en haar rol als
internationale luchthaven moet
kunnen blijven waarmaken. Dat
gaat zelfs over meer dan de duizend
banen van DHL. Aan de andere kant
is er de eveneens terechte vraag naar
de levenskwaliteit van de omwonen-
den en een rechtvaardige spreiding
van de hinder. Naast die econo-
misch-ecologische tegenstelling her-
bergt het dossier ook een commu-
nautaire breuklijn: door de regiona-
lisering van de geluidsnormen is
ieder gewest keizer van zijn eigen

luchtruim geworden, waarbij de
belangen (en dus stemmen) van de
eigen inwoners voorrang krijgen op
alle andere overwegingen.

Ieder plan, van paars of van
Leterme, zal dus noodzakelijk voor-
werp van kritiek uitmaken, omdat
er bij iedere keuze partijen bevoor-
deeld dan wel benadeeld zullen wor-
den. Dat is trouwens de kern van de
meeste beleidsbeslissingen.

Daar is ook niets fout mee en men
kan alleen maar hopen dat Leterme
er ditmaal wel in zal slagen de tegen-
gestelde belangen tot een compro-
mis te smeden. Voorlopig is dat nog
niet het geval: de Vlaamse liberalen
trekken de kaart van de werkgele-
genheid, de unanieme Franstalige
bijval voor het voorstel van Leterme
doet vermoeden dat Brussel in zijn
egoïstische houding gesterkt wordt,
wat de volgende dagen dan wel tot
Vlaamse tegenreacties zal leiden.

Leterme speelt inderdaad de dienst
na verkoop van paars. Dat had hij tij-
dens zijn verkiezingscampagne trou-
wens ook beloofd: er was immers
maar vijf minuten politieke moed
nodig om tot goed bestuur te komen
en als bij mirakel zouden plots alle
dossiers, van Zaventem tot B-H-V,
opgelost geraken. Het punt is dat
Leterme dat niet kan, net zomin als
om het even wie dat zou kunnen.
Alleen is het wel Leterme die de
beloftencultuur tot speerpunt van
zijn beleid heeft gemaakt. Een
beleid waar we nu al negen maan-
den op wachten.
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ANTWERPEN ● Vorig jaar nog
werd in de Vernigde Staten 
een vrouw veroordeeld die 
een vals diploma psychologie
gebruikte. Dat had ze verkregen
van Concordia College and
University. Die had ook banden
met de even valse Saint-Regis
University, waarvan de
medewerkers momenteel in de
VS terechtstaan.

Vorig jaar werd de Amerikaanse Louise
Wightman, beter bekend als Dr. Stripper,
in Massachussets veroordeeld voor fraude
en het onrechtmatig gebruik van de titel
psychologe. Het voormalige Playboy-
model en stripster had voor 13.000 dollar
een doctoraat in de psychologie gekocht
van Concordia College and University,
naar eigen zeggen omdat ze vond dat ze
“het doctoraat verdiend had”. 

Opmerkelijk is ook dat een radiopresen-
tator uit Fostoria, Ohio, er in 2006 in slaag-

de via Concordia een bachelordiploma in
de wetenschappen te verkrijgen voor een
hond. 

‘Diploma mill’

De Amerikaanse Council for Higher
Education Accreditation (CHEA), dat de
onderwijsinstellingen controleert, roept op
om waakzaam te zijn voor de Concordia
College and University, een zogenaamde
diploma mill of ‘universiteit’ die tegen beta-
ling diploma’s verkoopt via het internet. De
diploma’s, van masters tot doctoraten, kun-
nen worden verkregen op basis van ‘eerder
verworven kennis’. De instelling beweert
geaccrediteerd te zijn door Indonesië en
Liberia. Dat laatste land liet echter al weten
dat de erkenning niet geldig is. 

Verder wordt ook een erkenning door de
National Academy of Higher Education
(NAHE) geclaimd. Die organisatie wordt
door het Amerikaanse ministerie van
Onderwijs en de CHEA echter ook als frau-

duleus beschouwd. De man achter NAHE,
Richard Hayer, staat bovendien terecht
omdat ook hij via het internet ongeldige
diploma’s verkocht, via de Saint-Regis
University. Ook de VN-organisatie UNESCO
bestempelde Concordia als dubieus.

Volgens CHEA is het de Antwerpenaar
Kristiaan D.L. die achter de Concordia uni-
versiteit zit. Op een oude website van de
Concordia-universiteit, die niet langer onli-
ne beschikbaar is, staat D.L. als afgevaardigd
bestuurder van Concordia College and
University. De man zou ook een doctoraat
en een MBA behaald hebben aan de Trinity
College and University, een instelling die in
de VS eveneens bekendstaat als een diploma
mill. De Morgen had inzage in een brief van
de Amerikaanse ambassade in Korea, waar-
in D.L. gelinkt wordt aan Concordia.

Frauduleus

Daarbovenop had D.L. banden met de
frauduleuze Saint-Regis University. Acht
mensen achter die instelling worden
momenteel vervolgd, onder andere voor
fraude. Saint-Regis heeft zo’n 6.000 valse
diploma’s verkocht, in totaal voor 4,7 mil-
joen dollar. Bijna de helft daarvan werd ‘uit-
gereikt’ aan mensen uit het Midden-Oosten
en Azië, die daardoor een visum voor de VS
verkregen. 

Er is een website, eveneens niet langer onli-
ne, waarop een ‘authentificatie van een
Concordiadiploma’ te vinden is. Dat attest is

ondertekend door Steven Randock, een
beklaagde in de Saint-Regiszaak, en duidt
D.L. aan als ‘directeur en academicus van
Concordia College and University’. De Saint-
Regisbeklaagden hebben ook valse erken-
ningsorganisaties opgericht, waaronder het
NAHE, dat de Concordia van D.L. erkende.  

Concordia is bovendien niet de enige
diplomawinkel waaraan D.L. verbonden
wordt: volgens CHEA is hij ook de man ach-
ter de Capitol University, die eveneens ban-
den heeft met Saint-Regis. 

Het heeft er alle schijn van dat ook de
Amerikaanse geheime dienst achter de
man aanzit, al kan dat niet formeel
bevestigd worden. Wel laat een bron binnen
de geheime dienst weten dat “er in het dos-
sier beweging zit”. Ook CHEA zegt dat “er
naar gekeken wordt”. Kristiaan D.L. was niet
bereikbaar voor commentaar.

Amerikaanse geheime dienst waarschuwt voor frauduleuze ‘universiteit’ 

Belgische oplichter verkoopt in de VS
waardeloze diploma’s voor grof geld 
Het Amerikaanse controleorgaan van onderwijsinstellingen
waarschuwt voor Concordia College and University. Dat is
een frauduleuze ‘universiteit’ die door de Belg Kristiaan D.L.
geleid zou worden. Ook de geheime dienst zit op de zaak.
DOOR LOTTE BECKERS

BRUSSEL ● Een theoretisch autorijbewijs
halen kan vanaf volgend schooljaar in alle
middelbare scholen in Vlaanderen. Vlaams
minister van Mobiliteit Van Brempt (sp.a)
reserveert daarvoor 4 miljoen euro.

Rijbewijs op School loopt dit schooljaar al
op proef in 25 middelbare scholen en blijkt
een eclatant succes. Van de tweeduizend
deelnemende scholieren heeft een derde al
zijn theorie-examen afgelegd. Tweeënvijftig
procent is geslaagd. Dat is meer dan de 48
procent die een theoretisch rijbewijs via de
rijscholen haalden (en daar zijn nog de kan-
didaten meegerekend die meerdere pogin-
gen nodig hadden).

De resultaten verschillen naargelang van
het onderwijstype. In het ASO slaagt 73 pro-
cent, in het TSO 67 procent, in het BSO 34
procent en in het BuSO 53 procent. 

Van Brempt spoort ook alle scholen aan
extra inspanningen te doen. “Scholen die
hun leerlingen extra motiveren en binnen
de bestaande lessen verkeersreglemente-
ring en -veiligheid opnemen, behalen bete-
re resultaten. Ik roep dan ook alle scholen
op om werk te maken van verkeerseducatie.
Een rijbewijs is immers nog altijd erg bepa-
lend voor de latere participatie aan de
samenleving, vooral voor jobkansen.”

Volgend schooljaar krijgen dus 75.000
leerlingen uit de derde graad 8 uur ver-
keerseducatie met veel aandacht voor
duurzame mobiliteit. Daarna kunnen ze in
hun eigen school gratis het theorie-exa-
men afleggen. (TS)

■ Minister van Defensie Pieter De Crem zwaait de eerste
Belgische militairen uit die naar het Afrikaanse Tsjaad ver-
trekken om deel uit te maken van de Europese vredesmacht
EUFOR. Die troepen moeten het oosten van Tsjaad en het
noordoosten van de Centraal-Afrikaanse Republiek, buur-

landen van het in oorlog zijnde Darfur, beveiligen. De
negentien Belgen zullen een tentenkamp en sanitaire voor-
zieningen bouwen en onderhouden voor de vluchtelingen
uit de aangrensende Soedanese crisisregio Darfur. Het
kamp zal zich op de luchthaven van Ndjamena bevinden.

Eerste Belgische EUFOR-militairen naar Tsjaad Theoretisch rijbewijs
halen kan vanaf
volgend jaar op school
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■ De website van diplomawinkel
Concordia College and University.

De prostituee en de gouverneur 
Eliot Spitzer, gouverneur van New York,
had voor de luxeprostituee ‘Kristen’
4.000 dollar over. De man moest aftre-
den en wordt opgevolgd door David
Paterson. Die wordt niet alleen de eerste
zwarte gouverneur van de staat New York,
hij is ook slechtziend. 
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