Follow the money, en de
gladste paling in de emmer
snot.
Waar zijn de Libische miljoenen? Wie gaf de toestemming, de
instructie, had de bevoegdheid om het geld te doen verdwijnen?
Op wiens rekeningen werd het gestort? Waar werd het voor
gebruikt? Hoe transparant en wettelijk was dat? Dat zijn zaken
die de BBI en de financiële recherche dagelijks onderzoeken
bij bedrijven en burgers. Zo moeilijk moet dat dus niet zijn.
Dat er politici mee gemoeid zijn is zeker, vooral Didier
Reynders, die gladde aal paling in een emmer snot. Of er
daarna nog iemand veroordeeld geraakt, is een andere zaak. Het
verleden leert ons immers dat fraude en misbruik door politici
zelden of nooit echt wordt bestraft. Noem er mij eens een paar
die in de gevangenis hebben gezeten (behalve de moordenaars) ?
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Volgens de
Verenigde Naties had ons land nooit de honderden miljoenen
euro’s aan

interesten op de bevroren Libische tegoeden mogen vrijgeven.
Dat
schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en
Het
Belang van Limburg donderdag.

Een rookpluim in Tripoli, tijdens geweld tussen rivaliserende
milities. © REUTERS
Het parlement in ons land buigt
zich al maanden over de vraag of België 1 tot 2 miljard euro
naar Libië
mocht laten vloeien. Dat zijn de geschatte interesten en
andere
opbrengsten van meer dan 12 miljard euro aan Libische
tegoeden, die na
de val van leider Moammar Kadhafi in 2011 op bevel van de VN
in ons
land werden bevroren.

Nochtans heeft het VN-sanctiecomité voor Libië, dat bestaat
uit alle vijftien de leden van de VN-Veiligheidsraad, daar
definitief klaarheid over geschapen: de vrijgave gaat in tegen
het sanctieregime.

Het oordeel dateert al van 17 december vorig
jaar, maar bleef onder de radar. Het kwam er nochtans op
expliciete
vraag van België. Op 14 februari, twee maanden na de
publicatie van de
VN-nota, zei premier Charles Michel (MR) aan het parlement dat
de
regering ‘volledig bereid is om de informatie te delen die we
bezitten’.

Gevraagd om een reactie door De Standaard wil de premier niet
kwijt of hij op de hoogte was van het VN-oordeel.

https://www.knack.be/nieuws/belgie/vn-formeel-belgie-mocht-lib
isch-geld-niet-vrijgeven/article-normal-1434945.html

