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Vooraan

MARC DE ROO

Na meer dan een jaar geruchten en

welles-nietes komt een einde aan de

opvolgingssaga bij Dior. Het Franse

modehuis maakte gisteravond

bekend dat de Neerpeltenaar Raf

Simons verantwoordelijk wordt

voor de haute-couturecollecties, de

prêt-à-porter en de ‘vrouwelijke

accessoires’.

Simons werd al getipt als opvol-

ger van Galliano toen hij in februari

Jill Sander verliet als artistiek direc-

teur. Volgens sommige modespe-

cialisten was hij ‘zonder pardon ge-

dumpt’, volgens andere had hij een

andere uitdaging op het oog. Eind

februari leek een deal met Dior be-

klonken maar enkele uren na het

uitlekken van het nieuws op de mo-

deweek in Milaan ontkende Simons

dat er een contract was. Blijkbaar

moesten nog wat ‘cijfertjes’ worden

aangepast.

Simons staat bij fashionista’s be-

kend als discreet, minimalistisch,

avant-gardistisch en briljant. In

tegenstelling tot andere Belgische

topontwerpers als Dries Van Noten

en Ann Demeulemeester is hij geen

ex-student van de Antwerpse mo-

deacademie. Hij studeerde indu-

strieel design en was niet voorbe-

stemd om in de mode te werken.

‘Collega’s van mij speelden als

kind al met de kleren van hun moe-

der. Ik niet. Ik kom uit een ‘white

trash family’. Ik speelde op een

boerderij met schapen, kippen en

veel kinderen. Ik woonde in een

stom dorp en wist van het bestaan

van de kunstacademies niets af’,

zei hij ooit in een interview.

Maar na een stage bij de Ant-

werpse ontwerper Walter Van Bei-

rendonck kreeg hij de modemicro-

be te pakken. In 1995 bracht hij on-

der eigen naam een kledinglijn voor

mannen uit. In 1999-2000 ontwierp

hij mannenmode voor het experi-

mentele merk Ruffo Research met

Véronique Branquinho. Ondanks

het succes legde hij de boeken neer.

Hij had het commerciële aspect on-

derschat en nam een sabbatjaar.

Enkele jaren later ging hij als do-

cent mode aan de slag aan de Uni-

versiteit van Toegepaste Kunsten in

Wenen. In 2005 werd hij ontwerper

bij het Duitse modehuis Jil Sander.

In 2008 opende hij twee winkels in

Japan. Hij breidde zijn collectie uit

met accessoires samen met partners

zoals het Amerikaanse Eastpak.

De combinatie Dior-Simons doet

wat vreemd aan. Dior is bekend om

zijn erg vrouwelijke en uitgesproken

ontwerpen, Simons om zijn mini-

malistische ontwerpen en zijn

soberheid. Maar in zijn recente col-

lecties bewees hij al dat hij kan

opschuiven in de richting van

meer frivoliteit. Voor Dior is de keu-

ze voor Simons een breuk met het

verleden.

De Belg Raf Simons wordt
artistiek directeur bij het Franse
modehuis Dior. De 44-jarige
modeontwerper volgt de Brit
John Galliano op, die begin
vorig jaar werd ontslagen na
antisemitische uitspraken.

Raf Simons (eindelijk) aan de top bij Dior
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oms is er ook goed nieuws. De manier waarop Vlaan-

deren zijn innovatiebeleid organiseert, werpt vruch-

ten af. Dat leren althans twee studies over het IWT,

het Vlaams Agentschap voor Innovatie door Weten-

schap en Technologie.

Daarin wordt duidelijk hoe IWT-steun effectief tot meer in-

novatie leidt. Het geld komt bovendien bovenop de bedrijfs-

budgetten. Moest de overheid geen subsidie geven, zou er dus

minder onderzoek gebeuren. En evenzeer belangrijk: in zeven

op de tien gevallen slaagt een bedrijf erin met de IWT-steun

meer te doen dan louter kennis en kunde op te bouwen. Het

passeert ook langs de kassa, door een product of een dienst op

de markt te brengen. Innovatie loont dus. En de steun van de

overheid voor innovatie loont evenzeer.

Dat lijkt misschien een open deur intrappen, maar de twee

studies hebben wel degelijk hun belang. De Vlaamse regering

besloot bij haar aantreden in 2009 nog de budgetten voor in-

novatie te laten dalen, en is nu aan een inhaalbeweging bezig.

Er is een tweede reden waarom de studies geen open deur

intrappen. Op het Wereld

Economisch Forum in Davos

was er jarenlang een mantra:

‘globalisering, vrije markt en

innovatie’. Dat mantra heeft

sinds de val van Lehman Bro-

thers een knauw gekregen. In

bepaalde gevallen bleken wel

degelijk meer afspraken no-

dig in de vrije markt, zoals

bijvoorbeeld voor complexe

financiële producten. Mede

vanwege de globalisering

bleek het niet altijd haalbaar

die regels ook op te leggen, zoals bleek bij de pogingen om de

financiële wereld te hervormen. Sommige constructiefouten

zijn sindsdien gecorrigeerd. Andere niet.

Het blijft daarom zoeken naar wat moet en kan veranderen

in ons economisch systeem, en naar wat zeker moet blijven.

Onder die laatste categorie valt zeker innovatie. De wereld ver-

andert voortdurend, en wie niet mee verandert, krijgt proble-

men. Het laatste pijnlijke voorbeeld van die wet is het Ameri-

kaanse Eastman Kodak: ooit synoniem voor een fotocamera,

nu op een zucht van het faillissement.

Een economie is immers zoals de mensen die ze maken: ze

verandert voortdurend. Sommige activiteiten verliezen soms

hun bestaansrecht. Het is dan kwestie snel genoeg het ver-

schil te maken met nieuwe. Daar ligt het grote belang van in-

novatie: ze creëert de nieuwe banen.

Het maakt nog eens duidelijk waar de lat ligt voor de

Vlaamse regering. Ze moet ook in budgettair niet vanzelfspre-

kende tijden alles uit de kast halen om de Europese normen

voor innovatie te halen. Tegelijk zou ze moeten proberen wat

meer klaarheid te scheppen in de talrijke Vlaamse instellin-

gen die innovatiesubsidies uitbetalen, zodat het overheids-

geld nog meer kan renderen.

Over de richting kan geen twijfel bestaan: we hebben meer

innovatie nodig. De twee IWT-studies hebben dat nog eens

bevestigd. Nu nog zien dat we ook genoeg snelheid halen om

het verschil te maken.

Goede richting

Reageren? Deel uw mening
met ons en andere lezers
www.tijd.be/commentaar

In deze tijden van economische twijfel brengen
twee studies wat houvast: Vlaamse innovatie-
subsidies renderen. Alleen kunnen ze nog effi-
ciënter.

De wereld
verandert
voortdurend.
En wie niet
mee verandert,
krijgt problemen.

ELLEN CLEEREN

Francis Vermeiren (Open VLD)

stort een deel van zijn bezoldiging

voor 2011 als bestuurder van Dexia

toch door aan de Gemeentelijke

Holding. De voorzitter van de

Holding maakt een bocht van

180 graden.

Vermeiren zag zijn vergoeding

als Dexia-bestuurder met 26.000

euro stijgen tot 72.000 euro. De

Dexia-bestuurders moesten vorig

jaar de koppen meer bij elkaar

steken, omdat de Frans-Belgische

groep door de uitdijende schul-

dencrisis opnieuw slagzij dreigde

te maken.

Vrijdag verklaarde Vermeiren

nog dat hij die vergoeding ge-

rechtvaardigd vond. Maar zater-

dag meldde partijgenoot en Ka-

merlid Luk Van Biesen dat Ver-

meiren zijn mening had herzien.

‘Hij zal het surplus doorstorten

aan de Gemeentelijke Holding’,

stelde Van Biesen nadat hij naar

eigen zeggen een lang en con-

structief gesprek met Vermeiren

had gevoerd.

Gisteren hing een snipverkou-

den voorzitter aan de telefoon

een ander verhaal op. ‘Ik heb al-

tijd al de intentie gehad het sur-

plus van 26.000 euro aan de Hol-

ding over te maken. Maar ik wilde

dat stilhouden tot op een verga-

dering met de andere Holding-

bestuurders volgende week. Daar-

om moest ik de pers vrijdag wel

iets anders vertellen. Van Biesen

heeft me helemaal niet om-

gepraat’.

Wat er ook van zij, wellicht

maakte de 75-jarige Vermeiren

een inschattingsfout en brachten

de vele verontwaardigde reacties

van afgelopen weekend hem op

andere geachten.

Het is helaas niet zijn enige ver-

keerde inschatting. Van een heel

andere orde is het geloof dat

Dexia er na de eerste reddings-

operatie van 2008 wel weer bo-

venop zou komen. Om de noodlij-

dende groep toen van de onder-

gang te redden kwam de

Gemeentelijke Holding, de be-

langrijkste aandeelhouder van

Dexia, met 500 miljoen euro

over de brug, een bedrag dat

het investeringsverhikel van

steden en gemeenten ging le-

nen bij Dexia Bank.

Sindsdien vecht de Hol-

ding om te overleven. In

2009 moest een kapitaalver-

hoging de Holding stutten.

Gemeenten en steden wer-

den gepaaid met een rende-

ment van 13 procent per jaar.

Volgens Vermeiren was dat

haalbaar. Tevergeefs, want

in oktober vorig jaar ging

de hele Holding aan de

implosie van Dexia ten

onder.

Voor de boekhouder

van opleiding moeten

die inschattingsfouten

pijn doen. Vermeiren

bouwde eerst een boek-

houd- en vastgoedkantoor uit

vooraleer hij zich op zijn 41ste in

de gemeentepolitiek stortte. En

met succes. In Zaventem zwaait de

volkse sociaal-liberaal nu bijna

dertig jaar onafgebroken de bur-

gemeesterplak, en dat met groot

gezag. In Zaventem ligt zijn bio-

toop, daar is hij nog steeds omni-

present.

Vanaf 1981- Vemeiren was toen

45 - was hij afwisselend senator,

Kamerlid en opnieuw senator.

Voorzitter van de Gemeentelijk

Holding werd hij pas in 1999.

Toen belandden de liberalen - na

een jarenlange oppositie-

kuur en dankzij de dioxi-

necrisis - opnieuw in de

regering. De toen 63-jari-

ge Vermeiren zag de mi-

nisterposten naar de

jonge leeuwen van de

partij gaan. Hij werd

vanaf dan behalve

Holding-voorzit-

ter ook fractie-

leider van de li-

beralen in het

Vlaams Parle-

ment.

Meer dan zijn

rol in de nationale

en Vlaamse politiek zal zijn rol

als Holding-voorzitter en Dexia-

bestuurder Vermeiren blijven te-

kenen. Hoe groot ook zijn gezag

in Zaventem, als Holding-voorzit-

ter en Dexia-bestuurder is zijn au-

toriteit nu wel ver te zoeken.

M/V van de dag

Francis Vermeiren

De boekhouder-politicus die de verkeerde inschattingen maakt

In het nieuws omdat...
hij een deel van zijn
Dexia-bezoldiging
doorstort.

Syrisch bestand

lijkt al voorbij voor

het is begonnen

Vandaag verstrijkt de deadline voor

het Syrische leger om zich terug te

trekken uit alle grote steden die

het bestookt. Maar het bestand

lijkt geen einde te maken aan het

geweld tussen het leger en de deser-

teurs van dat leger. Zondag zei het

regime in Damascus dat het ge-

schreven garanties van de oppositie

wil vooraleer het zijn troepen zal te-

rugtrekken.

Politiek & Economie, pagina 5

Duitse copycats

frustreren internet

met websiteklonen

#Tijd, pagina 8

Europees noodfonds

van 800 miljard

stelt banken teleur

‘Een Europees noodfonds van meer

dan 800 miljard euro is teleurstel-

lend. Daarom is een aanzienlijke

uitbreiding van het vaste noodfonds

ESM nodig’, schrijft de internationa-

le belangenorganisatie van de ban-

ken, het Institute of International Fi-

nance, in een brief aan de ministers

van Financiën en centraal bankiers

die de volgende vergadering van het

IMF bijwonen.

Politiek & Economie, pagina 7

Bekaert-vestiging

in Aalter blijft

geblokkeerd

Hoewel het gesprek van vrijdag tus-

sen de vakbonden en Bert De Grae-

ve, de CEO van de staaltechnologie-

groep Bekaert, door beide partijen

als nuttig werd bestempeld, blijven

de bonden de goederen in de Be-

kaert-vestiging in Aalter blokkeren.

Er wordt wel gewerkt. De Aalterse

vestiging wordt in het herstructure-

ringsplan dat in januari bekend

werd, het hardst getroffen.

Ondernemen, pagina 12

S&P500-bedrijven

riskeren eerste winst-

krimp in 2,5 jaar

Aan de vooravond van het Ameri-

kaanse resultatenseizoen voorspel-

len analisten een lichte winstdaling

van 0,1 procent voor de bedrijven

uit de S&P500-index. De alumi-

niumproducent Alcoa geeft van-

daag nabeurs als eerste Amerikaan-

se klepper inkijk in zijn eerstekwar-

taalresultaten. Analisten verwach-

ten een verlies van 0,037 dollar per

aandeel.

Beleggen, pagina 19

Hoe econoom

Paul Samuelson

de beurs klopte

Ondernemen, pagina 19
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Vooraan
(On)veiligheid in tram en bus

GUIDO MEEUSSEN
MAAIKE VAN MELCKEBEKE

‘Waarom ik hier ben? Omdat ik het
verdorie had kunnen zijn die werd
doodgeslagen.’ Op de stille mars die
gisteren werd gehouden voor Iliaz
Tahiraj, de MIVB-controleur die za-
terdag om het leven kwam, klonk
steeds hetzelfde antwoord. Naar
schatting 900 mensen kwamen sa-
men in de Noordstationsbuurt om
het geweld op het Brusselse vervoer
aan te klagen.

Schiet het veiligheidsbeleid van
de MIVB tekort? ‘De jongste vier jaar
is het erger geworden. Sommige
passagiers denken dat ze alles mo-
gen. En als je daar wat van zegt, krijg
je klop.’ Mohammed Khatiri werkt
al acht jaar als trambestuurder bij
de MIVB en was al enkele keren het
slachtoffer van geweld. Hij stapt
mee in de stille mars omdat hij vindt
dat dringend iets moet veranderen.
‘Tijdens mijn shift rijden er drie
interventiewagens rond voor heel
Brussel. Als er wat gebeurt, komen
ze te laat. Als ze al komen’, klaagt hij
aan.

Of er inderdaad meer geweld is
in Brussel dan in de rest van België,
valt te betwisten. (zie hieronder)
Maar vast staat dat er meer geweld is
op het Brusselse openbaar vervoer.
Zijn drie interventieteams dan in-
derdaad niet veel te weinig? ‘Vroe-
ger hadden we inderdaad maar drie
tot vier interventieteams. Sinds vorig
jaar zijn er vijf tot tien’, nuanceert di-
recteur-generaal ad interim Kris
Lauwers. Volgens hem worden de
teams wel efficiënter ingezet. ‘Ter-
wijl er vroeger vier continu rond-
reden, sturen we er in kalme perio-
des overdag maar één uit en op ge-
vaarlijke tijdstippen tien.’

Lauwers geeft toe dat het geweld
is toegenomen, maar ontkent dat
er wat aan het veiligheidsplan van
de Brusselse openbaarvervoermaat-
schappij schort. ‘We hebben 350 vei-
ligheidsmensen in dienst, het dub-

bele van enkele jaren geleden.’
Volgens de MIVB-topman is het
echter niet aan hem om de veilig-
heid te garanderen. ‘Dat is eigenlijk
de taak van de politie, en daar schort
wel wat’, zegt Lauwers. ‘De metro-
politie levert fantastisch werk, maar
die zijn met veel te weinig. En bo-
vengronds verloopt de samenwer-
king met politie erg moeilijk omdat
onze netten door zes politiezones
lopen.’

De MIVB riep de bevoegde minis-
ters daarom op tot de vorming van
een aparte politie-eenheid voor het
Brusselse openbaar vervoer. ‘Door
één aanspreekpunt te creëren kun-
nen we veel efficiënter optreden bij

agressie. En zo schrik je eventuele
nieuwe geweldplegingen af.’

Gisterenavond spraken de be-
voegde ministers in elk geval al af
400 extra agenten in te zetten. De
eigen veiligheidsagenten krijgen
bovendien de uitgebreide bevoegd-
heden waar ze al lang om vragen. En
Justitie engageert zich om de straf-
fen voor slagen en verwondingen
en bedreiging te verhogen. De recht-
banken zullen worden opgeroepen
strenger op te treden tegen veel-
plegers.

Waar de samenwerking met de
politie wel vlot loopt, is bij de
Vlaamse vervoermaatschappij De
Lijn. Al was daar ook eerst een dode-

lijk slachtoffer voor nodig. ‘Na de
dood van een tramreiziger door fy-
siek geweld in 2006 hebben we ons
veiligheidsbeleid een versnelling
hoger geschakeld’, zegt Roger Keste-
loot, de directeur-generaal van De
Lijn. De vervoermaatschappij toetste
alle buurten waar ze dienst doet op
hun veiligheidsniveau en ontwikkel-
de een ‘veiligheidsmonitor’ die in
verschillende interventiefases voor-
ziet, gaande van ‘geen veiligheids-
maatregelen nodig’ tot ‘bijstand van
de politie nodig’. Dankzij dat sys-
teem kan de politie snel prioriteiten
stellen. ‘Daardoor is het aantal
agressiegevallen redelijk stabiel ge-
bleven’, aldus Kesteloot.

Ondanks inspanningen van
de Brusselse openbaarvervoer-
maatschappij MIVB blijft geweld
in bus, tram en metro legio.
Bij De Lijn lopen brute passa-
giers beter in de pas. Een verschil
van mentaliteit of beleid?

Een deelnemer van de stille mars draagt een foto van de overleden MIVB-controleur, Iliaz Tahiraj. © BELGA

KORT

Na de dodelijke aanval op
de MIVB-controleur groeit
de kritiek op de veiligheid
van het Brusselse openbaar
vervoer.

De MIVB wijst naar de politie
en vraagt een aparte eenheid
voor het openbaar vervoer.

Het succesvolle veiligheids-
plan van De Lijn kan als voor-
beeld dienen.

BART HAECK

Is Brussel een gevaarlijke stad? Een
plek waar je op straat fysiek wordt
lastiggevallen en waar je niet veilig
bent? Het incident van zaterdag,
waarbij een passagier een contro-
leur van de openbaarvervoermaat-
schappij MIVB doodsloeg, doet het
ergste vermoeden. De cijfers van de
federale politie leren echter een an-
der verhaal.

Volgens de officiële statistieken
is Brussel niet meteen een plek waar

meer wordt gevochten dan elders.
Van alle Belgische misdrijven ‘tegen
de lichamelijke integriteit’ - zoals
slagen en verwondingen, maar ook
doodslag en aanranding van de eer-
baarheid - gebeurde er in de eerste
helft van vorig jaar 13 procent in het
Brussels Gewest. Aangezien 11 pro-

cent van de Belgen in dat gewest
woont, leidt dat tot twee mogelijke
conclusies: ofwel is Brussel even
(on)veilig - qua fysiek geweld dan -
als de rest van het land. Ofwel wordt
veel minder aangifte gedaan van dat
soort feiten.

Tegen die laatste interpretatie
zijn alvast twee argumenten in
te brengen. Ook de cijfers voor
moord en doodslag - waarvan je kan
verwachten dat de aangifte en de re-
gistratie niet onder de mat worden
geveegd - tonen dat Brussel goed
is voor 13 procent van de Belgische
cijfers. En voor sommige misdrijven
scoort de hoofdstad wel degelijk
slechter. Van alle diefstallen en af-
persingen in België gebeurt volgens
de officiële cijfers 23 procent in de
hoofdstad.

Qua fysiek geweld mag Brussel
dan even goed of slecht scoren als de
rest van het land, toch gaan achter
dat cijfer verschuivingen schuil. In
de hoofdstad is de kans immers gro-
ter dat je op straat of op het open-
baar vervoer wordt lastiggevallen. In
België doet het meeste fysiek geweld
zich in de eerste plaats voor in de ei-
gen woning. In Brussel is dat op de
openbare weg.

Ook qua geweld op trein, tram,
bus en metro scoort Brussel hoog.
De hoofdstad heeft dan ook met
voorsprong het grootste aanbod
aan openbaar vervoer van het land,
maar toch spoort ook die conclusie
met de analyse dat fysiek geweld in
de hoofdstad zich vaker in de open-
bare ruimte voordoet.

MAAIKE VAN MELCKEBEKE

Kris Lauwers, de directeur-generaal
ad interim van de MIVB, deed giste-
ren een opmerkelijke zet in het VRT-
journaal. In tegenstelling tot Brus-
sels minister voor Mobiliteit Brigitte
Grouwels (CD&V) riep hij de chauf-
feurs niet op weer aan het werk te
gaan.

U steunt de staking?
Kris Lauwers: ‘Ik steun geen staking,
maar ik breng wel begrip op voor
de MIVB-werknemers. Er is trou-
wens geen sprake van een echte sta-
king. Na het voorval heb ik besloten
de chauffeurs terug naar de stel-
plaats te roepen, omdat het onver-
antwoord zou zijn hen te laten rij-
den op zo’n emotioneel moment.’

Maar ondertussen wordt al twee
dagen niet meer gewerkt.
Lauwers: ‘Omdat we een snelle ont-
moeting wilden afdwingen met mi-
nister van Binnenlandse Zaken Joël-
le Milquet (cdH) en minister Grou-
wels. Het werd tijd dat iemand op
tafel klopte, want het geweld blijft
maar toenemen in het Brusselse
openbaar vervoer.’

‘En daar niet alleen. De MIVB
is een barometer voor de hele
hoofdstad, en die heeft duidelijk af
te rekenen met toenemend geweld.
Veel verbale agressie, waarbij schel-
den steeds vaker overgaat in fysiek
geweld. Zodra we politiek gehoord
zijn, ben ik de eerste die de chauf-
feurs zal oproepen het werk te her-
vatten.’

Maar is het verantwoord om
het openbaar vervoer daarvoor
lam te leggen?
Lauwers: ‘Kijk, in tegenstelling tot
andere vervoerbedrijven heeft de
MIVB geen stakingscultuur. Het
laatste sociaal conflict dateert van
2004 en de relatie tussen de vakbon-
den en de directie is heel matuur. Er
wordt hier dus zeker niet voor het
minste gestaakt. Maar nu vond ik
een werkonderbreking wel op zijn
plaats.’

Waarom?
Lauwers: ‘Omdat ik mij de vraag
heb gesteld wat het ergste is: op een
mooi paasweekend de mensen ver-
plichten eens te voet te gaan of het
feit negeren dat we ons op een hel-
lend vlak naar steeds meer agresie
bevinden?’

‘En dan vind ik toch dat we de
juiste keuze hebben gemaakt. Zo
erg is dat nu ook weer niet om eens
twee dagen zonder openbaar ver-
voer te zitten. Je kan prachtige wan-
delingen maken in de hoofdstad, en
het is goed voor de volksgezond-
heid.’

Wie zich in het paasweekend in
Brussel moest verplaatsten, zal
even hebben gevloekt. Na de
dodelijke aanval op de MIVB-
medewerker zaterdagochtend
besloten de Brusselse tram-, bus,
en metrobestuurders het werk
neer te leggen. Verantwoord?

‘Een weekend zonder openbaar
vervoer is geen ramp’

Niet méér wel ander
geweld in Brussel
Het is niet zo dat de politie in
Brussel meer agressie vaststelt
dan elders in het land. Maar de
agressie doet zich wel opvallend
vaker voor in publieke ruimtes,
zoals op het openbaar vervoer
of in stations.

‘Ik hoop dat het tragische inci-
dent bij de MIVB niet leidt tot
syndicaal opbod’, mompelde
Roger Kesteloot, de directeur-
generaal van De Lijn op onze
vraag of een algemene staking
bij de openbare diensten wel
de beste manier is om eer te be-
wijzen aan de overleden MIVB-
supervisor.

De socialistische overheids-
vakbond vindt duidelijk van
wel. ACOD Spoor roept boven-
dien de NMBS, de Waalse TEC
en De Lijn op solidair het werk
neer te leggen als de man don-
derdag wordt begraven. MIVB-
topman Kris Lauwers ontpopte
zich tot een onverwachte bond-
genoot en kondigde zaterdag
aan dat in Brussel drie dagen
geen trams, bussen of metro’s
zouden rijden. Ook uit solidari-
teit.

Waar zijn die heren mee be-
zig? Dat het werk tijdelijk
wordt neergelegd uit veront-
waardiging, boosheid,verdriet,
akkoord. Maar de hoofdstad
van Europa drie dagen lang een
minimale vorm van openbaar
vervoer ontzeggen, is meer dan
een halte te ver.

De waardige stille optocht
van collega’s en familie zater-
dag, de korte werkonderbre-
king van de Waalse TEC-chauf-
feurs en de rouwbandjes bij De
Lijn. Het zijn stuk voor stuk
duidelijke tekenen dat de bru-
tale dood van Iliaz Tahiraj de
collega’s van andere vervoers-
maatschappijen niet onbe-
roerd laat.

Maar drie of mogelijk zelfs
vier dagen de blok erop leggen
heeft niets met solidariteit te
maken, noch met eerbetoon.
Als het veiligheidsbeleid in
Brussel faalde - en daar lijkt het
inderdaad op - houd dan de
pek en veren voor de verant-
woordelijke politici. Maar straf
de consument niet.
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Staken geen
eerbetoon

Van de misdrijven
tegen de ‘lichamelijke
integriteit’ gebeurt
13 procent in het
Brussels Gewest.

‘Sommige passagiers denken dat ze alles mogen’

Het hellend vlak
van agressie negeren
is erger dan reizigers
verplichten tot
een wandeling.
Je kan tenslotte
mooie wandelingen
maken in Brussel.
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