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krijgen ze vaak de
tijd niet om zich in
veiligheid te bren
gen.’

‘Families moeten
ook een vluchtplan
opstellen. Ze moe
ten goede afspra
ken maken: wie
doet wat bij een
brand? Wie neemt
de kinderen vast,
en langs waar
vluchten we naar
buiten?’

‘Veel branden
ontstaan nog steeds omdat
mensen onvoorzichtig zijn.
Door te roken in bed, door
een pan op het vuur te laten
staan of door de kortsluiting

Al 15 doden door brand in
anderhalve maand

Volwassenen die kinderen
via het internet benaderen
met als doel hen te misbrui
ken, zullen binnenkort stren
ger worden gestraft. De Se
naatscommissie Justitie
heeft woensdagnamiddag
unaniem ingestemd met een
wetsvoorstel van Cindy
Franssen (CD&V) over dit zo
genaamde ‘online grooming’.
‘De huidige wet houdt onvol
doende rekening met de nieu
we kanalen waarlangs mis
drijven gepleegd kunnen

worden. Door online groo
ming apart te bestraffen, ge
ven we het signaal aan de
burger dat de overheid de
strijd tegen kindermisbruik
serieus neemt’, zegt Senaats
voorzitter Sabine de Bethune
(CD&V), die het wetsvoorstel
meetekende. Franssen wijst
erop dat ons land zich met de
afzonderlijke strafbepaling in
een internationale tendens
inschrijft en nu voldoet aan
de Europese regelgeving.
(wer)

Zwaardere straffen voor
volwassenen die kinderen
online lastigvallen

‘DS wordt het derde merk van
de groep PSA.’ Dat is de eerste
beslissing van de kersverse top
man van PSA PeugeotCitroën,
Carlos Tavares. De Franse Por
tugees werd aangetrokken om
het Franse autoconcern zo snel
mogelijk uit de rode cijfers te
halen. Vorig jaar boekte PSA
nog een nettoverlies van
2,3 miljard euro.

Sinds Citroën de déesse in
2010 opnieuw tot leven wekte,
verkocht het al 410.000 stuks
van de DS3, DS4 en DS5, zo’n
18 procent van alle Citroëns.
Volgens Tavares heeft PSA een
premiummerk nodig om op te
tornen tegen het Duitse luxe
segment.

Of dat ook betekent dat de
DS een eigen dealernet krijgt, is
nog niet duidelijk. In Hongkong,
Tel Aviv en Kopenhagen is er al
een DSstore. In China opende
PSA zelfs al 54 DSconcessies.

De groep produceert er ook een
specifiek model: de DS5LS, een
middenklasse berline. In ons
land werden vorig jaar een klei
ne 5.000 DS’en ingeschreven.
(krs)

DS wordt volwaardig merk, naast Citroën

In China is de DS al een volwaardig merk, met een eigen dealernet
en zelfs een eigen model, deze DS5LS. Foto: if

Op amper anderhalve
maand tijd hebben woning
branden al 15 mensenlevens
geeïst. Daarnaast raakten nog
eens tien mensen ernstig ge
wond. ‘Een ontstellend hoog
aantal’, vindt Tim Ren
ders. ‘Zeker als je weet dat in
Nederland bijvoorbeeld op
een volledig jaar tijd gemid
deld slechts 40 tot 50 doden
vallen.’

Snel buiten raken cruciaal

Renders is brandweerman
in Leuven, en zelfstandig ad
viseur brandveiligheid. Hij
houdt zelf een telling bij over
de branden in ons land. ‘Om
dat de overheid dat al jaren
niet meer doet.’ Brandweer
Vereniging Vlaanderen, de
vakorganisatie, vraagt de re
gering al jaren daar opnieuw
werk van te maken. Of er nu
meer branden zijn dan vroe
ger, weet bijgevolg niemand.

‘Branden verlopen nu wel
veel sneller’, weet Renders.
‘Vroeger duurde het tot 17
minuten vooraleer een wo
ningbrand volledig ontwik

k e l d
was. Nu staat een kamer al na
drie minuten helemaal in
brand. Dat komt omdat in
woningen nu veel meer ob
jecten uit kunststof bestaan –

wat weer van petroleum ge
maakt is. Het vuur verspreidt
zich daardoor niet alleen
sneller, er komt ook een toxi
sche, verstikkende rook vrij.’

‘Het is daarom essentieel bij
een brand snel buiten te ra
ken. Dat er in een woning
voldoende rookmelders zijn,
kan cruciaal zijn. Als mensen
niet tijdig wakker worden,

van een slecht onderhouden
elektrische installatie. Men
sen moeten ook alerter zijn
voor de risico’s van een
brand.’

Sinds het begin van dit
jaar zijn al 15 mensen
om het leven gekomen
bij een brand. ‘Een
verrassend hoog
aantal’, vindt brand
deskundige Tim
Renders, die de telling
maakte. ‘Een brand
verspreidt zich
vandaag de dag veel
sneller, en dat kan
mensen verrassen.’

CEDRIC LAGAST EN MARC KLIFMAN

Branddeskundige
pleit voor
voldoende
rookmelders
in huis

De kotbrand waarbij twee meisjes stierven
in Leuven. Het aantal doden door brand is
dit jaar al ontstellend hoog. Foto: Willem Van Lammeren

5 januari José
phine Troisfontai
nes (82) stikt in
een brand thuis in
Wandre (Luik).
7 januari Een
62jarige vrouw
overlijdt bij een
brand in Luik. Een
brandende sigaret
zou de oorzaak
zijn.
8 januari In Je
meppesurMeuse
sterft een 77jarige
vrouw in een wo
ningbrand.
18 januari In
het VlaamsBra
bantse Linter
wordt de 75jarige
Sidonie Reniers in
haar slaap verrast
door een frietke
telbrand. Haar
zoon raakt zwaar
gewond.
19 januari Een
kortsluiting in de
keuken ontsteekt
een brand in Châ
telet, die het leven
kost aan een man
van 77.
25 januari Een
uitslaande brand
vernielt een huis in
Luik, en eist het
leven van een 67
jarige man.
26 januari Een
bejaard koppel
wordt in de slaap
kamer verrast door
een brand, ont
staan door een
kortsluiting in een
elektrisch
deken. Leon Claes
(85) overleeft het
niet.
27 januari Ma
rieChristine Deglas
(60) en haar zeven

,,TIM RENDERS
Branddeskundige

Vroeger duurde het tot
17 minuten vooraleer
een woningbrand volledig
ontwikkeld was. Nu drie minutenFoto: gm

maanden oude
kleinzoon Mathéo
sterven in een
brand, veroorzaakt
door een defecte
petroleumkachel.
31 januari Ibra
him Aslan (38)
overlijdt in Heus
denZolder bij een
brand in een cara
van, mogelijk ont
staan door een
sigaret.
31 januari Sara
Gibadlo (19) en
Dace Zarina (22),
Ierse studentes,
sterven bij een kot
brand in Leuven.

5 februari Een
39jarige vrouw
sterft bij een brand
in Flémalle.
7 februari Lilia
ne Vandenbulcke
(58) uit Wervik
overlijdt bij een
woningbrand.
14 februari Een
brand in Liedeker
ke eist het leven
van Freddy De Reu
se (69).

Sara Gibaldo en
Dace Zarina. Foto: kh
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