
In een filmpje op zijn website ont-
kent Vlaams Parlementslid
Jürgen Verstrepen (LDD) dat hij
op 30 september uit de politiek
zou stappen of de partij van Jean-
Marie Dedecker zou verlaten. Dat
liet hij nochtans zelf tussen de
regels door uitschijnen op zijn
site: «Tot 30 september zal ik geen
politieke interviews over mezelf

en LDD meer geven. Die dag heb
ik immers 'belangrijk' nieuws. Ik
heb beslist. De teerlingen zijn ge-
worpen. Alles staat klaar. Er is
geen weg terug. Waarschijnlijk
zal niet iedereen blij zijn, maar
soms moet je –zoals ik al eerder
bewezen heb– beslissingen in je
leven durven nemen die...
grensverleggend zijn.» 
Het bericht voedde meteen spe-
culaties allerhande. Zou hij afha-
ken voor de Vlaamse verkiezin-
gen in 2009? Zou hij LDD de rug
toekeren? Zou hij naar een zui-
ders land verhuizen? Vanop zijn
vakantieadres op Tenerife ont-
kende Verstrepen die speculaties
in alle toonaarden. Hij postte zelfs
een filmpje op zijn site waarin hij
op licht geïrriteerde toon alle ge-
ruchten de kop indrukte die hij
zelf de wereld had ingestuurd. 

(PGL)

PETER GORLE

Bijna de helft (47%) van de 27.000
Vlaamse ambtenaren zijn vrou-
wen, maar in het middenkader
en het topkader zijn het nog altijd
de mannen die de plak zwaaien.
Zo is maar 19 procent van de
Vlaamse topambtenaren, de
administrateurs-generaal, een
vrouw. Bij het middenkader, de
afdelingshoofden, is het aantal
vrouwen vorig jaar zelfs gedaald
van 26 tot 24,8 procent. «En die
achteruitgang is des te erger om-
dat het middenkader de vijver is
waaruit later een groot deel van
de topfuncties wordt gevist. Als er
minder vrouwen doorstoten tot
het middenkader, zal je over
enkele jaren zonder twijfel de
weerslag zien bij de topfuncties»,
zegt Vlaams emancipatie-
ambtenaar Ingrid Pelssers.
Een pasklare uitleg voor de ach-
teruitgang bij het middenkader
heeft Pelssers niet. Vooral niet
omdat er behoorlijk wat vrouwen
kwamen opdagen voor het grote
examen voor afdelingshoofden.
Maar liefst 35% van de bijna 800
kandidaten waren vrouwen. En

ze presteerden beter dan de man-
nen, want maar liefst 45% van de
geslaagde kandidaten waren
vrouwen. En toch blijkt anderhalf
jaar later dat maar 27% van de
benoemingen ook naar vrouwen
ging.

Minder ambitie
Hoe komt het dat al die geslaagde
vrouwen uiteindelijk toch naast
de kaderfuncties grijpen? «Heel
wat jonge vrouwen doen wel mee
aan examens om hogerop te ge-
raken, maar stellen zich dan af-
wachtend op om zich kandidaat
te stellen voor een specifieke job»,
zegt Raymonda Verdyck, als
administrateur-generaal van
Toerisme Vlaanderen één van de
vrouwelijke topambtenaren bij
de Vlaamse overheid. «Ik merk
dat ook bij mijn eigen dienst.
Jonge vrouwen doen wel mee aan
selectieproeven, maar kijken dan
de kat uit de boom omdat ze bang
zijn voor de combinatie van een
leidinggevende functie met hun
gezin. Pas wat later, als de kinde-
ren al wat ouder zijn, en ze zelf
halverwege de dertig zijn, leggen
ze zich meer toe op hun carrière.

Daarom moet de Vlaamse over-
heid vooral duidelijk maken dat
de combinatie van een topfunc-
tie met een gezin wél haalbaar is.»
De topvrouw van Toerisme
Vlaanderen stelt ook vast dat de
drang om hogerop te willen wat
beperkter is bij vrouwen. «Ze zeg-
gen al gemakkelijker dat hun job
wel oké is en hoeven niet zo nodig
promotie te maken. Daarom is
het ook aan de leidinggevende
ambtenaren om hun goede vrou-
welijke personeelsleden te prik-
kelen om zich kandidaat te
stellen voor een hogere functie»,
zegt Raymonda Verdyck.
Toch is er volgens emancipatie-
ambtenaar Ingrid Pelssers ook
een andere redenen waarom

vrouwen wel goed preste-
ren bij overheidsexamens
maar dan uiteindelijk toch
naast de job grijpen. «Veel
leidinggevende functies
staan een tijdje open. En
dan wordt vaak beslist
om iemand ad interim
te benoemen. En bij
zo’n officieuze pro-
cedures zien we
dat mannen vaak
aan het langste
eind trekken. Niet
dat ze echt voor-
getrokken worden,

maar bij een informele zoektocht
voor een interim-benoeming
gaat de job vaak naar de eerste die
zich gunstig in de kijker werkt. En
dat zijn vaak mannen. Omdat
vrouwen nog altijd denken: ‘Als
ik mijn job goed doe, zal ik wel ge-
vraagd worden.’ Zo werkt het dus
niet», zegt Ingrid Pelssers. Daar-
om vindt zij dat officiële, door-
zichtige selectieprocedures meer
dan ooit noodzakelijk blijven:
«Zodra het er ondoorzichtig en
informeel aan toegaat, trekken
vrouwen aan het kortste eind.»
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Minder vrouwen 
aan top bij overheid

Na jaren van moeizame vooruitgang gaat het
aantal vrouwen in leidinggevende functies bij de
Vlaamse overheid plots achteruit. Nochtans is
één op de drie kandidaten een vrouw en
presteren dames bij examens beter dan mannen:
bijna de helft van alle geslaagden zijn vrouwen.
Toch gaat maar één op de vier benoemingen ook
echt naar een vrouw. «Vaak worden functies 
ad interim ingevuld door een man. En die blijft 
op zijn stoel zitten», zegt emancipatie-
ambtenaar Ingrid Pelssers.

PLOTSE TERUGVAL TE WIJTEN AAN 
OFFICIEUZE BENOEMINGEN EN COMBINATIE WERK-GEZIN

Machteld Fostier na 2 jaar opnieuw 
adviseur van prinses Mathilde

De koning heeft Machteld Fostier benoemd tot adviseur van prinses
Mathilde. Zij volgt vanaf 1 september Anick Van Calster op, die
ambassadeur van België wordt in de Verenigde Arabische Emiraten.
Fostier werd op 7 augustus 1958 geboren in Congo en was van 2000
tot september 2006 ook al adviseur van prinses Mathilde. Daarna
werd ze hoofd van de politieke sectie bij de Belgische ambassade in
Washington. Waarom ze nu opnieuw aan de slag gaat als adviseur
van de prinses, werd niet bekendgemaakt. (CSG)

DIESEL WORDT
GOEDKOPER

Diesel aan de pomp wordt vanaf
vandaag opnieuw goedkoper.
Voor een liter diesel zal dan maxi-
maal 1,2950 euro mogen worden
aangerekend. Dat is 0,031 euro
per liter minder dan vandaag. De
prijsdaling is het gevolg van de
goedkopere olie op de internatio-
nale markten.

FISCUS NIET MEER EERSTE IN DE RIJ
BIJ OPEISING VAN SCHULDEN

Open Vld wil een einde maken aan het voorrecht van de fiscus om als
eerste schulden op te eisen na een faillissement of een overlijden. In
principe wordt hetgeen overblijft na een faillissement of een sterf-
geval gelijk verdeeld onder alle schuldeisers, maar pas nadat de fis-
cus heeft genomen wat hem toekomt. Open Vld-Kamerleden Guido
De Padt en Bart Tommelein hebben een wetsvoorstel ingediend om
hieraan een einde aan te maken. «Een achterstallige factuur is voor
een burger of een bedrijf vaak belangrijker dan voor de Staat omdat
ze kan leiden tot betalingsmoeilijkheden, persoonlijke drama's en
faillissementen», zegt De Padt. Daarom wordt het voorstel ook
gesteund door het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen.

De Lijn: «Koop nu al abonnement»

DE CROO EIST MEER
AANDACHT VOOR RUITERS

Open Vld’ers Herman De Croo  profiteerde gisteren van de politieke
komkommerperiode om hun paard van stal te halen om samen met
partijgenote Hilde Vautmans en springruiter Ludo Philippaerts aan-
dacht te vragen voor de veiligheid van ruiter en paard in het verkeer.
Vorig jaar vielen er zes doden en 200 gewonden bij ongevallen met
paarden. «Andere weggebruikers moeten meer aandacht hebben
voor ruiters», zegt Herman De Croo. 
«Toen ik minister van Verkeer was, heb ik de wegcode aangepast zo-
dat automobilisten moeten vertragen als ze een ruiter naderen. Als
het dier tekenen van agitatie vertoont, moet je zelfs stoppen, maar
veel te weinig mensen weten dat. Een pak auto’s neemt geen gas te-
rug en rijdt rakelings langs je heen. Soms claxonneren ze zelfs om te
groeten. Ze beseffen niet dat een paard daarvan kan schrikken. Een
dier is en blijft een dier: het heeft geen stuur of ABS en kan altijd  iets
onvoorspelbaars doen.» De rijke ervaring van De Croo heeft uitge-
wezen dat voorbijrazende vrachtwagens en wielertoeristen een
paard het meeste schrik aanjagen. «Vooral wielertoeristen, omdat
het paard die niet hoort aankomen», zegt de nestor van de Kamer,
die vandaag overigens 71 jaar wordt. (PGL) Foto Belga

VEEL VROUWEN
DENKEN NOG ALTIJD:
‘ALS IK MIJN JOB
GOED DOE, ZAL IK 
WEL GEVRAAGD
WORDEN’. 
ZO WERKT HET NIET
Emancipatieambtenaar
Ingrid Pelssers

Oostenrijkse oud-premier Sinowatz overleden
Fred Sinowatz, oud-bondskanselier van Oostenrijk, is gisteren op 
79-jarige leeftijd overleden. De sociaaldemocraat was premier van
1983 tot 1986, na als minister van Onderwijs deel te hebben uitge-
maakt van de regering van Bruno Kreisky. Hij vormde een coalitie met
de toen nog niet zo extreemrechtse FPO. 
In 1986 nam hij ontslag de dag nadat Kurt Waldheim, ondanks onthul-
lingen over diens naziverleden, tot president was verkozen.

avelstaarders. Zo noemde patron Luc Van Den
Bossche de stakende brandweerlui en veilig-
heidsmensen die vorig jaar ‘zijn’ luchthaven

platlegden. Navelstaarders zijn ook de stakers van
Aviapartner en Flightcare die Zaventem gisteren
andermaal hebben lamgelegd. Je stakingsrecht
misbruiken om met een wilde, onaangekondigde
actie tienduizenden reizigers te gijzelen, dat valt
niet goed te praten. Jazeker, het ongenoegen van
dat bagagepersoneel verdient gehoor en begrip.  Ze
werken er in ondankbare omstandigheden voor lage
lonen en worden volgens hun vakbonden «uitge-

perst als citroenen». Trop kan dan wel eens te veel
worden, maar precies op zo’n moment is het de taak
van vakbonden met verantwoordelijkheidszin om
hun leden tot redelijkheid aan te manen en hen diets
te maken dat ook een verdedigbaar doel niet alle
middelen heiligt. Maar neen, van de Belgische vak-
bonden blijkt dat telkens weer te veel gevraagd.
Altijd opnieuw verstoppen ze zichzelf achter dat
heilige principe van het absolute stakingsrecht dat
ze naar eigen goeddunken kunnen aanwenden. Laf
en straffeloos, want vakbonden zijn niet zelf aan-
sprakelijk voor de schade. Even voorspelbaar is de

liberale roep om minimale dienstverlening in secto-
ren waar het ‘algemeen belang’ in het gedrang is.
Het gaat dan om de gezondheid en de veiligheid van
de burgers, maar of mobiliteit per spoor en in de
lucht daar ook bij hoort, is voor discussie vatbaar.
Hoe dan ook beseft iedereen dat zo’n minimale
dienstverlening bij de NMBS of op luchthavens on-
haalbaar is. Politiek onhaalbaar, want de PS, de cdH
en de CD&V van Inge Vervotte liggen principieel
dwars. En vooral praktisch onhaalbaar, want hoe
garandeer je een minimale dienstverlening als daar-
voor zowat de helft van het personeel moet worden

opgeëist? Wat doe je dan, om al dat morrend werk-
volk manu militari naar het spoor of de bagageband
te dwingen? Het leger inzetten? Kortom, in ergerlij-
ke conflicten als deze weten de vakbonden zich
onaantastbaar. Door misbruik van het stakings-
recht slag om slinger goed te praten, hollen ze de
publieke steun voor dat stakingsrecht steeds
verder uit, en zagen ze de tak af waarop ze zelf
zitten. In ieders belang — want elke werknemer is
ook een consument — doen ze er goed aan om zelf
de discussie over de grenzen van het stakingsrecht
aan te gaan.

De Lijn raadt reizigers aan niet
tot eind augustus te wachten
met de aankoop of verlenging
van een abonnement. Met het
naderende nieuwe schooljaar is
het op dat moment immers erg
druk in de winkels van De Lijnen
kunnen de wachttijden oplopen
tot een uur en meer. 
«Met 164.000 nieuwe abonne-
menten is augustus de drukste
maand van het jaar voor onze

abonnementendiensten», aldus
De Lijn-woordvoerder Tom Van
de Vreken. 
Wie een digitale identiteitskaart
en computer met kaartlezer
heeft, kan ook online een abon-
nement kopen. In juli kochten
978 Vlamingen alvast online
hun abonnement.
Meer info is te vinden op
www.delijn.be of via het tele-
foonnummer  070/220200.

@ jan.segers@persgroep.be
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Jürgen Verstrepen ontkent vertrek uit de politiek

Pure chaos. Dat is kort samengevat
het gevoel dat gisteren overheerste
op Zaventem. Luchthavenpersoneel
liep van hot naar her om zoveel mo-
gelijk reizigers te informeren of te
kalmeren. Vele traantjes vloeiden, en
hier en daar kookten de potjes over.
Allemaal tevergeefs. De arbeiders
van de bagageafhandelaars Flight-
careen Aviapartner toonden zich een
hele dag onwrikbaar: eerst «geloof-
waardige» garanties voor verlichte
werkdruk, pas dan de valiezen van de
klanten. Moegestreden reizigers leg-
den zich dan maar in de inkomhal te
slapen op hun bagage, anderen rep-
ten zich naar de bus om overgebracht
te worden naar luchthavens waar de

bagage wél in het vliegtuig raakte,
zoals Bierset of Charleroi.
In de loop van de namiddag lieten
heel wat vliegmaatschappijen hun
klanten weten dat ze hun bagage
moesten achterlaten, maar dat ze en-
kele kilo’s meer handbagage moch-
ten meenemen op het vliegtuig. Wat
volgde, was de nachtmerrie van elke
vakantieganger: volgepropte reis-
koffers opengooien, alles omwroe-
ten om het hoogstnoodzakelijke
eruit te vissen, en alles weer dicht-
gooien. Met angst in de ogen werden
de valiezen uiteindelijk achtergela-
ten. «Een dag later worden ze nage-
stuurd», zo werd beloofd. Of dat van-
op Zaventem ook gebeurt, blijft de
vraag. Gisteravond was er nog steeds
geen uitkomst. De hele dag lang
werd gepalaverd tussen vakbonden
en directies, maar van witte rook was
nooit sprake. De vrees bestond dat
vandaag dan ook een nieuwe zwarte
dag wordt.
De «wilde stakingsacties» kunnen op
weinig –om niet te zeggen géén–
begrip rekenen. Zowel staatssecre-

taris van Mobiliteit Etienne Schoup-
pe (CD&V) als de Vereniging Vlaamse
Reisbureaus spraken hun ongenoe-
gen uit. Het Verbond van Belgische
Ondernemingen (VBO) reageerde
het felst. «Tienduizenden reizigers
worden gegijzeld, omdat de wet van
de straat wordt toegepast», aldus di-
recteur-generaal Pieter Timmer-
mans. «Blijkbaar zijn er al weken
problemen op de luchthaven.
Waarom werd er dan geen sta-
kingsaanzegging ingediend?»

Staalharde garanties
Volgens Jan Verbinnen van de socia-
listische vakbond bij Aviapartnerwas
er geen keuze. «Het ziet heel diep bij
de werknemers. Bij vorige spontane
acties eerder dit jaar hebben we
onze achterban teruggefloten,
maar nu hebben we er ons hele-
maal achtergezet. De directie
heeft dit jaar meermaals beloofd
dat er nieuwe mensen zouden
aangeworven worden. Vandaag
zijn die beloften nog steeds
niet nagekomen. Nu, in volle
vakantieperiode, is het het
drukst en het vat is bij de
meeste arbeiders dan ook
leeg. We konden niet anders
dan aan de noodrem te trek-
ken. We willen staalharde
garanties. Het voorstel van de
directie om 12 deeltijdse
krachten extra aan te werven
is onvoldoende. Als er van-
avond geen uitkomst komt, be-
staat de kans dat de arbeiders
ook dinsdag verder staken».
Ook bij Flightcare, dat de bagage-
afhandeling doet voor on-
geveer twee derde van
de vliegmaatschappij-
en op Zaventem, was er
gisteravond nog lang
geen sprake van een
akkoord.
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BANK & VERZEKERINGEN

5,55%*
, 5 maanden lang.

Ik kies voor het
Landbouwkrediet.

En u ?

Welkom Sven Nys. Vijfvoudig Belgisch Kampioen Veldrijden.

* termijnrekening op 5 maanden - bruto rentevoet op jaarbasis -
roerende voorheffing : 15% - inschrijven t.e.m. 19/09/2008
(vervroegde afsluiting mogelijk) - aanbieding onder voorwaarden
en ter beschikking van Fidelio-cliënten. Reglement beschikbaar 
op www.landbouwkrediet.be

Bel de Landbouwkrediet-agent
in uw buurt op zijn gsm.
U vindt zijn nummer op
www.landbouwkrediet.be
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Bijna 50.000 vakantiegangers zijn gisteren koud
gepakt door een spontane stakingsactie van de
arbeiders van bagageafhandelaars Flightcare en
Aviapartner op de luchthaven van Zaventem. Die
legden het werk neer uit ongenoegen over de
«onhoudbare werkdruk». Voorstellen van de

directies van beide bedrijven werden door de
achterban te mager bevonden. Uit pure wanhoop
propten duizenden wachtende reizigers dan
maar zoveel mogelijk kledij in hun handbagage
om toch te kunnen vertrekken. Mogelijk wordt
vandaag verder gestaakt.

50.000 TOERISTEN IN DE PROBLEMEN NA STAKING BAGAGEAFHANDELAARS

JOOST FREYS

MICHAËL NISEN UIT LUXEMBURG

«DAN MAAR WERKEN»

THOMAS GYS EN CHRISTINE DIRKX UIT KONTICH

«AL 24 UUR IN DE MISERIE»

JEAN-MARIE PFAFF UIT BRASSCHAAT

WEBSITE VOLGT SITUATIE OP
Brussels Airport raadt reizigers
die vandaag moeten vertrek-
ken aan om de website van de
luchthaven (www.biac.be)goed
in de gaten te houden. Als u een
vertraging of omleiding naar
een andere luchthaven
opmerkt, contacteer dan de
betrokken vliegmaatschappij
of touroperator. 

Bij nieuwe stakingen kan u ook
bellen naar het noodinforma-
tienummer van de luchthaven,
op 02/753.73.00. Vliegmaat-
schappij Brussels Airlines roept
passagiers nog op tijdig naar de
luchthaven te komen en vooral
met handbagage te reizen,
indien er sprake is van nieuwe
stakingsacties. (JF)

ENKEL MET
HANDBAGAGE
NAAR DE ZON

DE DIRECTIE HAD
BELOOFD DAT 
ZE MENSEN ZOU
AANGEWERVEN.
ZE ZIJN ER NOG
STEEDS NIET
Vakbonden 

Kleinere luchthavens profiteren
Terwijl Brussels Airport een bijzonder zwarte dag te verduren kreeg 
–de economische schade was gisteren nog «onoverzichtelijk»– beleef-
den de kleinere luchthavens een ‘hoogdag’. Dankzij de omleidingen van
onder meer Thomas Cook kreeg de luchthaven van Luik er bijna 30 extra
vluchten of 4.000 passagiers bij. Charleroi kreeg er plots 18 vluchten, of
zowat 2.500 vliegreizigers, bij. De afhandeling van de extra reizigers
heeft de dagelijkse vluchten vanaf beide luchthavens nauwelijks
verstoord. (JF)

Ook bekende Vlamingen werden getroffen
door de stakingsacties, zoals voetbalheld
Jean-Marie Pfaff. «Écht betreurenswaar-
dig. Ik heb te doen met al die getroffen reizi-
gers. Ikzelf ben onderweg naar München,
maar heb tijd genoeg. Die andere mensen
hebben een heel jaar lang hard gewerkt
voor hun weekje zuurverdiende congé.
Langs de andere kant heb ik ook wel begrip
voor de stakende arbeiders. Je kan bergen
verzetten, maar geen twee na elkaar. De
directies van die bedrijven hadden veel
sneller moeten ingrijpen. Misschien zou het
niet slecht zijn mochten ze zelf eens een tijd-
je aan de band gaan staan.»

Michaël had net een vlucht van meer dan
elf uur achter de kiezen, toen hij bij aan-
komst te horen kreeg dat zijn bagage lang
zou achterblijven. «Ze hebben me zelfs
aangeraden om terug naar huis te gaan en
morgen terug te keren. Daar heb ik éven
geen zin in. Ik woon in Luxemburg en ben
niet van plan om nog twee keer op en af te
rijden. Ik wacht geduldig en werk nu maar
van op mijn laptop. Begrip? Zeer weinig.
Het is maar flauw om duizenden reizigers
te laten boeten voor een dispuut met de
directie. De verkeerde mensen worden
genadeloos aangepakt. Iedereen moet
vechten voor zijn boterham, maar er
bestaat toch nog zoiets als overleg?»

Voor Thomas en Christine –de tranen in de
ogen– werd het gisternamiddag even te
veel. «Wij hadden zondagavond al moeten
vertrekken naar Djerba. We zaten al een
uur in het vliegtuig, toen we er ons plots
weer af moesten, wegens een stakings-
actie. We werden dan nog eerst door Tho-
mas Cook via een taxi aan het verkeerde
hotel in Brussel afgezet. Daarna hebben
we een korte nacht geslapen in het juiste
hotel in Vilvoorde. Daar hebben we ook
een hele dag nog in de lobby doorgebracht.
Nu mogen we eindelijk vertrekken, maar
zonder bagage. We zijn te moe om ons nog
druk te maken. Liefst 24 uur miserie, we
hebben wel het gehad.»

«Wij zijn één grote familie. Als
iemand van ons in de moeilijk-
heden zit, is het onze plicht om
zoveel mogelijk te helpen waar
het kan», zegt salesmanager en
bagageafhandelaar-voor-één-
dag Olivier Prévot (foto).
«Vanochtend vroeg kregen we
te horen dat er klanten niet kon-
den vertrekken door de stakin-

gen. Met tientallen zijn we
rechtgestaan en hebben we ons
spontaan aangeboden. We heb-
ben in shiften van ongeveer vier
uur gewerkt. Ieder van ons heeft
ongeveer een 100-tal valiezen
in- of uitgeladen. Het was hard
labeur, maar het was het waard.
Elke tevreden klant is van goud-
waarde in de moeilijke tijden

voor de sector. De stakers keken
wel een beetje verbaasd op toen
ze ons bezig zagen, maar ze lie-
ten ons met rust. Velen toonden
zelfs respect voor ons.» Uitein-
delijk moest bij Brussels Airlines
maar één van de 200 vluchten
geannuleerd worden.
Ook bij Jetairflyhielpen gisteren
overigens nog medewerkers
mee om te laden en te lossen.
Geen enkele vlucht moest gean-
nuleerd worden. Brussels Air-
port meldde nog dat ook bij hen
extra vrijwilligers werden inge-
zet om water uit te delen of tele-
foontjes op het noodinforma-
tienummer op te vangen. (JF)

KADERLEDEN BERGEN BAGAGE ZELF OP
Bij Brussels Airlines hadden ze zo hun eigen
manier om de problemen op te vangen. Meer
dan 50 personeelsleden die normaal een hele
dag achter hun bureau doorbrengen, staken de
handen uit de mouwen om zélf de bagage van de
klanten in de vliegtuigen op te bergen. Onder
hen ook kaderleden.

«BETREURENSWAARDIG»

Toeristen proppen
het hoogst-

noodzakelijke in 
hun handbagage, om 

zo snel mogelijk te 
kunnen vertrekken. 

Fo
to

’s 
Ca

rd
in

ae
l/P

N

Tal van bedienden van Brussels
Airlines staken een handje toe.
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