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BRUSSELBRUSSEL ● WWat een debat ovat een debat over heter het
regregeereerakkakkoord moesoord moest wot worden,rden,
mondde grmondde grototendeels uit in eenendeels uit in een
aanval op oppositiepartijaanval op oppositiepartij N-VA.N-VA.
DaarbiDaarbij vertj vertolkteolkte Open Vld-Open Vld-
frfractieleider Pactieleider Patricatrick Dek Dewaelwael
met vmet ververve de hoofdre de hoofdrol.ol.

DOOR THOMAS MELS

Het was lang wachten op vuurwerk giste-
ren in de Kamer, maar toen Patrick Dewael
(Open Vld) het preekgestoelte betrad, was
het prijs. Al sloofde de liberaal zich niet
zozeer uit in het met vuur verdedigen van
het regeerakkoord, maar vooral in het
hekelen vande positie die deN-VA sinds de
verkiezingenhad ingenomen.
“In feite hebben jullie nooit overwogen

om in een regering te stappen. Als je geen
compromissen kunt maken in de politiek,
blijf dan thuis!”, sneerde hij naar de
Vlaams-nationalisten. Fractieleider Jan
Jambonverbaasdezichoverdeuitgebreide
aandacht voor zijn partij, terwijl het debat
nochtansoverde regeerverklaring vanElio
Di Rupo moest gaan. “Ik wist niet dat dit
een lezing over politieke geschiedenisver-
valsing zou worden”, beet Jambon terug.
“Magikeraanherinnerendatuwvoorzitter
de stekker uit de vorige regering heeft
getrokken?”, viel partijgenoot Ben Weyts
hembij.
Het deed Dewael enkel een versnelling

hoger schakelen. “U heeft net een kans
gemist om te zwijgen, mijnheer Weyts”,
klonk het venijnig. “U moet bovendien
stoppen met te pretenderen dat u praat
vooreenmeerderheidvandeVlamingen.U
praat niet namens mij!”, kookte hij bijna
over. Toch deed de Open Vld’er er nog een
schepje bovenop: “Er is steeds minder ver-
schil temerkenmet de fractie naast u (ver-
wijzendnaarhetVlaamsBelang, red.)!”
Eerder op de dag waren Jambon en

Dewael elkaar ook al in de haren gevlogen.
DeN-VA-fractieleiderhadhetdebatopgang
getraptmet een vernietigende analyse van
het nieuwe regeerakkoord en premier Elio
Di Rupo. “Dit is niet onze regering en niet
onze premier, maar een door Franstaligen
gedomineerde belastingregering die niet
gesteundwordt door eenVlaamsmeerder-
heidende lastenafwenteltopdewerkende
Vlaming.” Elk onderdeel van het regeerak-
koord werd door Jambon afgekraakt, die
beloofde deze regering “keihard te zullen
bekampen”.
Onmiddellijk kreeg hij de Vlaamsemeer-

derheidspartijen over zich. Hoe de N-VA

dan wel 11,3 miljard euro wilde besparen
zonder de mensen te raken, wilden ze van
Jambonweten. “Pure volksverlakkerij”, oor-
deelde Patrick Dewael. “Schijnheilig en leu-
genachtig”, klonkhetbij CD&Vensp.a.

De eensgezinde toon die de nieuwe rege-
ringspartijen tegenover de N-VA opzetten
liep de hele dag als een rode draad door het
debat. OokdenieuweCD&V-fractieleiderRaf
Terwingentoondezichineeneerderzwakke

maiden speech vooral gebeten op de N-VA.
“Dit is een goed akkoord én is goedgekeurd
doordeVlaamse regering,waarookdeN-VA
in zetelt”, jende hij Jambon en zijn partij.
“Inderdaad”, sprong Dewael op de kar. “Als

de N-VA dit akkoord in Vlaanderen onder-
schrijft, danmoet zedatook indezeKamer
doen of haar conclusies trekken, tenzij u
aanschizofrenie lijdt”.
Jambon zag er echter het nut niet van in

om “een performante regering op de hel-
ling te zetten wegens een slecht federaal
akkoord”. “Maar ik begrijp dat u gezien de
gewijzigde machtsverhoudingen gepi-
keerd bent op onze partij”, richtte hij zich
tot Terwingen voorwiehij nog een Latijnse
spreuk in petto had. “Cave dictum vitio-
sum,hoedtuvoorzijdiehaatprediken”,zei
Jambon. De CD&V-fractieleider die zelf al
Alea IactaEstenNihilValetAbsentiauitzijn
mouw had geschud, besloot het rondje
Latijnse spreekwoorden ietwat flauwtjes
met IteCapraof ‘vooruitmetdegeit’.
Het robbertjevechtentussenOpenVlden

CD&V enerzijdsenN-VAanderzijds,zettede
tussenkomsten van de andere partijen in
de schaduw. Al viel er aan Franstalige kant,
waardrievandevierpartijeninderegering
zetelen, bijzonderweinig tebeleven.
Sp.a-fractieleider Karin Temmerman

zorgdedanweervooreenuitschuiver. Toen
ze het akkoord had geroemd omdat het
ondanks zware besparingen een sociaal
bloedbad vermijdt, wilde Wouter De
Vriendt (Groen!)wetenwatersociaal isaan
het schrappen van 40 procent van de wel-
vaartsenveloppe. “Danblijft er tochnog 60
procent over”, verdedigde Temmerman
zich knullig. Zelfs in haar eigen fractie wist
men even niet waar kijken. Gerolf
Annemans (Vlaams Belang) leukte zijn
slaapverwekkende tussenkomst dan weer
op door premier Di Rupo op het einde een
taalcursusNederlands teoverhandigen.
Morgenwordthetdebatvoortgezetenzal

Di Rupo de fractieleiders van repliek die-
nen. ’s Namiddags volgt dan de vertrou-
wensstemming. Vanaf dankande regering
DiRupo Iookechtofficieel aande slag.

AanvallenOpenVld enCD&VopVlaams-nationalisten overheersenKamerdebat over regeerverklaring

N-VA tegenallen, allen tegenN-VA
PATRICK DEWAEL
(OPEN VLD) TEGEN N-VA:

Als jegeen
compromissen
kuntmaken
indepolitiek,
blijf danthuis!

BRUSSELBRUSSEL ● BijBij de benoemingende benoemingen
van nieuw ovvan nieuw overheidserheidsperpersoneel zousoneel zou
ggeen spreen sprakake zie zijn van benoemingenjn van benoemingen
op basis van de politiekop basis van de politieke kleur.e kleur.
SStaatssecrtaatssecretaris Hendrik Betaris Hendrik Bogogaertaert
had nochhad nochtans latetans laten uitscn uitschihijnen datjnen dat
dat wdat wel zo was. Hiel zo was. Hij wej werd promrd promptpt
door Di Rdoor Di Rupo het zwiupo het zwijgjgen op-en op-
ggelegd.elegd.

DatDiRupoIweldraeffectief uitdestart-
blokken schiet, is onder meer goed
nieuws voor de 400 (toekomstige) ambte-
naren van wie de benoemingen of bevor-
deringen het afgelopen anderhalf jaar on
hold gezet werden. Staatssecretaris voor
Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert
(CD&V) maakte zich gisteren in het Radio
1-programma De Ochtend sterk dat die
benoemingen eerstdaags in orde zullen
komen.
Opdevraaghoehetnuzitmetdepolitieke

benoemingen, die eerder rekening houden
met de juiste politieke kleur van de kandi-
daat dan met de nodige kwalificaties, rea-
geerdeBogaertdathijervanuitgaatdat“wie
het verdient te worden, ook benoemd zal
worden”. “Maar we moeten realistisch zijn
en rekening houden met de extra coalitie-
partner. Ik neem aan dat de sp.a wel zal wil-
lenbekijkenwat ze tekent.” Bogaert geeft zo
impliciet toe dat zogenaamde politieke
benoemingendewereldnognietuit zijn.

Examen

Sp.a-voorzitter Bruno Tobback reageert
laconiek. “Ikwaardeerde suggestie vande
staatssecretaris en noteer dat men dan
blijkbaar effectief politieke evenwichten
heeft afgesproken in de vorige regering.

We zullen later wel horen wat daar dan
precies van aan is in deministerraad.”
Bogaert zelf kon, of beter gezegdmocht,

hier later opdedagniet verder op ingaan.
De ministerraad heeft immers beslist dat
de premier zaterdag op alle vragen zal
antwoorden in zijn repliek tijdens de
debatten in de Kamer en dat de commu-
nicatie tot dan via hem loopt. En dus
zweeg Bogaert. Tegen journalisten, maar
ook toen Stefaan VanHecke (Groen!) hem
in de Kamer om een reactie vroeg. Eerder
had ook zijn partijvoorzitter Wouter Van
Besien zijn verontwaardiging over de uit-
spraken van de CD&V’er al laten blijken.
Bogaert wilde graag antwoorden, maar
Kamervoorzitter Flahaut (PS) legde hem
het zwijgen op.
Bij regeringsbronnen viel wel te horen

dat bij de 400 benoemingen en bevorde-
ringen die nog op tafel liggen, geen spra-
ke is van politieke evenwichten. Het zou
uitsluitend gaan om kandidaten die via
de selectiedienst van de overheid Selor
gepasseerd zijn en op basis van examens
als besteuit debus zijngekomen.De rege-
ring moet die benoemingen alleen nog
bekrachtigen.
DepolitiekebenoemingenwaarBogaert

naar verwees, zouden enkel slaan op
internationale functies waar traditioneel
wel politieke evenwichten gehanteerd
worden. Zo is onder meer nog de benoe-
ming van Melchior Wathelet senior tot
advocaat-generaal bij het Europees Hof
van Justitie in Luxemburg nog onbeslist.
Die hadnormaal gezien vorigeweekmoe-
ten afgerond worden op de laatste minis-
terraad van Leterme II, maar werd toen
door PS en MR naar de agenda van Di
Rupo I doorverwezen. (AVB)

Nieuwestaatssecretariskrijgt
nual spreekverbodvanDiRupo

ONDERVRIENDEN

Lachen met Maggie

SindsMagMaggie De Blockgie De Block staatssecretaris voor Asiel en
Migratie is, regent hetmopjes over haar uiterlijk. Al gaat
De Block gelukkig complexloos ommet de flauwe toe-
spelingen ophaar gewicht. In het radioprogramma
Peeters & Pichal gaf ze aan niet al te zwaar te tillen aan
de vele opmerkingen. “Men zegtwel eens datmensen
zich dik lachen. Wel ik ben een optimistischmens”, rea-
geerdeDe Block laconiek. “Als je al het onderwerp bent
van karikaturisten en stand-up comedians danmoet je
wel belangrijk zijn.”Wat dat betreft ambieert De Block
een plek in de show vanGeert Hoste. “Dat zou de
ultieme bekroning zijn.”

Lachen met Maggie (2)

InHet Laatste Nieuws had De Block zich al open-
hartig getoond over haarmaatjemeer. “Mijn

hele leven heb ik al overgewicht. Opmijn
zestiende ondernam ik eens een crashdieet,
maar het zit onze familie in de genen. Ik
geef toe: ik kook en eet graag, maar hou het
binnen de perken. Als ik zou eten volgens
mijn goesting was ik twee keer breder.”
Maar De Block ziet als politica ook voorde-
len aanhaar gewicht. “Ik blijf makkelijk

plakken ophet netvlies. Mensen her-
innerenme.” (TM)

BRUSSELBRUSSEL ● Philippe MourPhilippe Moureaux is ineaux is in
kortkorte tie tijd twjd twee kee keer per brief meteer per brief met
de dood bedrde dood bedreigd. In de Breigd. In de Brusselseusselse
krkrantant La CapitaleLa Capitale suggsuggerereereert det de
MolenMolenbeekbeekse burgse burgemeestemeester eener een
vverband tussen de drerband tussen de dreigbrieveeigbrievenn
en een aantal aren een aantal artiktikels die in dezeels die in deze
krkrant verscant verschenen.henen.

“Ja, ik heb twee doodsbedreigingen ont-
vangen.” Het is de kop boven een gisteren
verschenen stuk in de Brusselse krant La
Capitale waarin de Molenbeekse burge-
meester Philippe Moureaux (PS) vertelt
hoe in korte tijd twee dreigbrieven kreeg.
“De eerstewas gestuurdnaarhet gemeen-
tebestuur in Molenbeek, de andere naar
de hoofdzetel van de Parti Socialiste.”
Over de precieze inhoud van de brieven

wildeMoureauxnietskwijt, “hetdossier is
in handen van de politie”. Wel wordt in
het artikel dieper ingaan op wat die

‘gespannen situatie’ heeft veroorzaakt.
Volgens de burgemeester bestaat er een

hardekern vanpolitieke tegenstanders in
Vlaanderendiehet hemnogaltijd kwalijk
neemt dat hij de vader is van de 1981
gestemde antiracismewet. Bovendien,
zegt Moureaux, “is er in Vlaanderen, en
meer bepaald door een journalist van De
Morgen, een ware lastercampagne tegen
mij gelanceerd.”
Geconfronteerdmet het citaat verzeker-

de Moureaux ons dat hij door La Capitale
“correct geciteerd” is. “Verschillende van
mijn Vlaamse vrienden hebben me ge-
zegd dat een bepaalde journalist bij jullie
een haatcampagne tegen mij heeft geor-
ganiseerd.”Moureauxwilde niet beweren
dat er een rechtstreeks verband bestaat
tussende “zeerheftigehaatcampagne” en
dedreigbrieven. “Het enigewat ikwil zeg-
gen is dat zo’n stemmingmakerij labiele
figurenop ideeënkanbrengen.Maarvoor

alle duidelijkheid: er is geen rechtstreeks
verband tussen jullie artikels en de dreig-
brieven. Die zijn trouwens allebei in het
Frans geschreven.”

Zelf wil hij het niet gezegd hebben,
maar met de ‘haatcampagne’ in De
Morgen doelt de burgemeester zonder
twijfel op een reeks artikels van Bart
Eeckhout, journalist bij deze krant en
inwoner van Molenbeek. In juni van dit
jaar schreef hij enkele zeer kritische opi-
niestukkenoverhet armoedeprobleemin
de Brusselse gemeente. De ‘generatie
Moureaux’ bleef hierin niet buiten schot.
Zo stelde Eeckhout dat het wel eens zou

kunnen dat de PS-burgemeester dat pro-
bleem uit electorale overwegingen niet
aanpakt. Eenbundeling vandebestuurlij-
ke krachten in Brussel is volgens hem
altijd uitgebleven omdat Moureaux zich
wilde vastklampen aan de macht in de
eigen gemeente. (JDP)

MolenbeeksburgemeesterMoureaux: ‘Lastercampagne
‘DeMorgen’kan labiele figurenop ideeënbrengen’

■ Met Patrick Dewael kwam er vuurwerk in het Kamerdebat. Dewael fulmineerde tegen N-VA’ers Jan Jambon en Ben Weyts:
‘Er is steeds minder verschil tussen u en de fractie naast u’, sloot hij zijn tirade af, waarbij hij verwees naar het Vlaams Belang.

De Gedachte >26
Bart Maddens
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Das Auto.

*Premie van 15% voor de aankoop door een particulier van een ecologisch verantwoord voertuig (CO2<105 g). De ecologische premies zijn indicatief vermeld op basis van de geldende wetgeving. De verkoper kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor wijzigingen of annuleringen van deze
premies na de druk van deze publiciteit. Zij worden toegekend op voorwaarde dat de klant en het voertuig beantwoorden aan de vereiste criteria en voor zover ze nog van toepassing zijn op de leveringsdatum, zelfs in geval van overschrijding van de leveringstermijn.Voorwaarden geldig op 22/11/11.
Afgebeeld voertuig ter illustratie. Milieu-informatie (KB 19/03/2004): www.volkswagen.be.

3,3 -5,9L/100 KM • 87- 139G CO2/KM.

Profiteer vanaf nu in het hele Volkswagen-netwerk van ongeziene
aanbiedingen op uitrustingspacks en opties. Bovendien is het nu
of nooit om van de 15 % fiscale premie te genieten*.

Nu maxicondities op de Polo's in stock!
eziene
het nu

o s in stock!

Het is nu of nooit om van

de 15% fiscale premie

te genieten! *
Het Volkswagen-netwerk zal uitzonderlijk open zijn
op zondag 11 december van 10 uur tot 17 uur.

BRUSSELBRUSSEL ● VlamingVlamingen zien zijnjn
binnenvbinnenvetteretters, en prs, en problemenoblemen
houden ze vhouden ze voor zichoor zichzelf. Het lizelf. Het lijkjkenen
vvoorooroordelen, maar voordelen, maar volgolgens nieuwens nieuw
onderzoek is het net dé reonderzoek is het net dé redenden
waarwaarom het zelfmoordcijfom het zelfmoordcijfer hierer hier
80 pr80 procent hogocent hoger ligt dan iner ligt dan in
NeNederland. ‘Hulp vrderland. ‘Hulp vragagen blijften blijft eeneen
teketeken van zwakheid.’n van zwakheid.’

DOOR LOTTE BECKERS

Het blijkt al jaren uit de statistieken: in
Vlaanderen stappen veel meer mensen
uit het leven dan in Nederland. Sterker
nog, met drie zelfmoorden per dag ligt
het Vlaams suïcidecijfer tot 80 procent
hoger dan bij onze noorderburen. En dat
roept vragen op, omdat beide landen in
veel opzichten best vergelijkbaar zijn.
Specialisten gingen er daarom lang van-
uit dat de verklaring ligt bij die typische
Vlaamse inborst, onzeneigingomproble-
men voor onszelf te houden. Een nieuw
onderzoekvandeKULeuvenbevestigtdat
buikgevoel nu.
“De Vlaming als binnenvetter? Zo kan je

het inderdaad bekijken”, zegt Nico De
Fauw van Werkgroep Verder, een vereni-
ging voor nabestaanden. “Op zich hoeft
dat geen probleem te zijn, zolang jemaar
hulp zoekt als het echt nodig is. En daar
lijkthetmis te lopen.”DatbeaamtChantal
Van Audenhove van de KU Leuven, die het
onderzoek voerde met Alexandre
Reynders. “Het is niet zo dat Vlamingen
meer last hebben van mentale proble-
men. Het is vooral onze manier van daar
meeomgaan,die anders is.Wezijnweinig
geneigd hulp te zoeken, want daar kleeft
nog steeds een negatieve connotatie aan.
Hulp vragen blijft een teken van zwak-
heid,mislukking.”
Dat zwijgen, dat merken ook de nabe-

staanden van zelfdoding. “De steun die je
krijg verzwakt enormmet de tijd”, vertelt
Vicky V. (22), die in 2007 haar vader ver-
loor. “Hij was altijd al een zwartkijker, en
absoluut geen hulpzoeker. Heel gesloten
ook, ik weet niet wat er precies in zijn
hoofd omging.”
Maar voor Vicky zelf is het ook niet evi-

dent ommet haar verhaal terecht te kun-
nen. “Ik zou elke dag over hem kunnen
praten.Maarhet is eentaboe, enveelmen-
sen klappen dicht. Ze vragen zich af of ze
er over mogen spreken, of ze voelen zich
ongemakkelijk omdat ze niet weten hoe
zeermeeommoeten, enwat zeer zelf van
denken. Soms isdat frustrerend, al ga iker
niet meer op in. Maar het thema zou wel
uit die taboesfeer moeten, want met wie
kunnen mensen die het moeilijk hebben
op den duur nog spreken?”
Dat het stigma hier zoveel zwaarder

weegt dan in Nederland, is volgens Van
Audenhove moeilijk te verklaren. “Er
speelt ongetwijfeld een zeker cultuurver-
schil. Maar, niet onbelangrijk, ook de
zorgsector inNederland is anders georga-
niseerd.”

Makkelijkste weg

Zo blijkt immers dat Nederlanders veel
vlotter hun weg vinden in het aanbod,
terwijl daarover bij ons tochbestwat ver-
warring bestaat. Alleen crisislijnen als
Tele-Onthaal of Zelfmoordlijn doen het
hier beter. Maar Nederlanders met pro-
blemen worden door hun huisarts ook
accurater doorverwezen, en ze hoeven
minder wachtlijsten te trotseren. “De
hulpverlening kan wel wat meer eigen-
tijds”, zegt Van Audenhove. “Werkenmet
coaches, bijvoorbeeld, of initiatieven als
Fit in je hoofd, die de hulpverlening in
een positiever daglicht plaatsen, en
waarbij mensen het gevoel krijgen dat
het net goed is om hun leven actief in
handen te nemen.”
Want vraagt de Vlaming toch hulp, dan

is hij toch geneigd de makkelijkste weg
te kiezen. Bij ons is een behandelingmet
medicatie de meest gevolgde optie, ter-
wijl dat bij onze noorderburen psycho-
therapie is. “Veel mensen vragen ook
medicatie, omdat ze denkendat hunpro-
bleem op te lossen valt met een pil. Voor
artsen is dat soms moeilijk te weigeren,
terwijl praten zo belangrijk is. Net zoals
bij antibiotica moeten op dit vlak initia-
tieven komen. Er moet niet alleen min-
der, er moet vooral juister worden voor-
geschreven, en er moet ruimte zijn voor
alternatieven.”

Wie vragen heeft kan terecht bij de Zelfmoordlijn

(02/649.95.55) of Tele-Onthaal (106).

In Vlaanderen 80procentmeer zelfmoordendan inNederland

Vlamingenvindenpsychische
problemennogsteeds taboe

CHANTAL VAN AUDENHOVE
(KU LEUVEN):

Dezorgsector in
Nederlandisanders
georganiseerd

BRUSSELBRUSSEL ● In acIn acht wekeht weken tin tijdjd
ststiervierven al 1en al 149 mensen in het49 mensen in het
vverkerkeereer. Dat zi. Dat zijn er bijn er bijna evjna even ven veeleel
als tials tijdens de laatstejdens de laatste drie maandendrie maanden
van 201van 2010. Mobilit0. Mobiliteitseitsorgorganisatieanisatie
TTouring heefouring heeft het gt het gehad metehad met
cocowboyswboys in het vin het verkerkeereer. ‘Bij. ‘Bij eeneen
dodelidodelijk ongejk ongeval veval verdienen zirdienen zij eenj een
levelevensnslang rilang rijvjverbod.’ De politie-erbod.’ De politie-
rechrechtbanktbanken twien twijfjfelen aan deelen aan de
haalbaarheid van dit plan.haalbaarheid van dit plan.

Volgens Touring heeft 30 procent van de
ongevallen te maken met onaangepast
rijgedrag. “Roekeloos rijden, dronken-
schap of rijden zonder rijbewijs: sommi-
ge cowboys hebben lak aan elke regel”,
vertelt woordvoerder Danny Smagghe.
VolgensTouringgaathetom2.750 stunt-

piloten. “Dat zijn chauffeurs met de laag-
ste bonus-malusgraad bij de verzeke-
ringsmaatschappijen eneennegatief rap-
port bij de politie. Amper 0,05 procent
vandebestuurders is dat,maar ze zijnwel
verantwoordelijkvoordemeesteongeval-
len zonder fout. Zo zadelen ze ook alle
ander chauffeurs opmet allerlei regeltjes.
Denkmaaraandezones-30of eenzone-50
op een baan met vier rijstroken die
gescheiden worden door een midden-
berm.”

Pakkans

Touring roept politierechters op om
strengere straffen uit te delen wanneer
zo’n brokkenpiloot een dodelijk ongeval
veroorzaakt. “Rechters kunnen een
levenslang rijverbod opleggen, maar
doen dat nog te weinig”, vindt Smagghe.
Een scherp voorstel dat niet overal posi-
tief onthaaldwordt.
“Ik vrees dat Touring het niveau van de

oneliner niet overstijgt”, zegt een politie-
rechter die anoniem wenst te blijven. “In
de praktijk kunnen we een levenslang rij-
verbod opleggen, maar in plaats daarvan
worden meestal afzonderlijke straffen
gegeven per overtreding, die samen kun-

nen oplopen tot vijftien jaar. Zie het als
eenwet-Lejeune,maar dan in het verkeer.
Zo neem je toch nogniet alle hoopweg.”
Twijfels rijzen ook over de praktische

haalbaarheid van het Touringvoorstel.
“Die desperados hebbenniets te verliezen
en laten zich niet tegenhouden door een
rijverbod. Liefst van al kruipen ze in de
wagen van iemand anders, want die kan
niet in beslag worden genomen. Missch-
ien moeten we dus gewoon de pakkans
verhogen”,meent de politierechter.
Uit een studie van het Observatorium

voor de Verkeersveiligheid, dat driejaar-
lijks het rijgedrag van de Belg analyseert,
blijkt alvast dat de Belg het niet zo nauw

neemtmetdeverkeersregels. Zoheeft een
op de drie het naar eigen zeggenmoeilijk
om zich aan de snelheidsbeperking te
houden. Dertien procent geeft ook toe de
voorbije maand onder invloed van alco-
hol te hebben gereden.
“Die resultaten uit 2009 zijn identiek

aandievan2006. Indrie jaar tijd isdehou-
ding vandeBelg dusniet veranderd”, zegt
woordvoerster Ankatrien Boulanger van
het Belgisch Instituut voor Verkeers-
veiligheid (BIVV) in La Libre Belgique.
Meest verontrustend is misschien wel

dat ouders minder belang hechten aan
het beveiligen van hun kinderen. Amper
81,5 procent zorgt ervoor dat hun zoon of
dochter een gordel draagt of veilig is vast-
gemaakt in een babyzitje. Boulanger:
“Daarmee zitten we nog ver verwijderd
vanhet streefdoel van 95 procent.”

(ADB)

Touringverklaartoorlog
aanroekelozechauffeurs

DANNY SMAGGHE (TOURING):

Rechterskunnen
eenlevenslang
rijverbodopleggen,
maardoen
datnogteweinig


