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VEILIGHEID Collega’s met nieuw alarmsysteem in geval van problemen vaak eerder ter plaatse dan de politie

Taxichauffeurs helpen elkaar
Een taxichauffeur in nood kan
dankzij een nieuw veiligheidssysteem met een druk op de
knop de twee dichtsbijzijnde
collega’s waarschuwen.
䢇 Branchevereniging KNV Taxi
reageert enthousiast op dit
Taxi Veiligheid Net.
䢇

door Niek Opten
NIJMEGEN – Taxichauffeurs die zich

bedreigd voelen, kunnen binnenkort met een druk op de knop een
beroep doen op collega’s. Het Nijmeegse bedrijf Quipment werkt

aan het Taxi Veiligheid Net. „Veel
taxi’s zijn nu al uitgerust met een
noodknop. Als een chauffeur daarop drukt, dan kunnen de centrale
of collegachauffeurs meeluisteren
naar wat er in de taxi wordt gezegd. De centralist kan dan eventueel hulpdiensten inschakelen”,
legt mede-eigenaar Roy Boons van
Quipment uit.
Verschil met het nieuwe systeem
is dat daarin na het indrukken van
de alarmknop direct de twee
dichtstbijzijnde taxi’s worden gewaarschuwd. Die krijgen de coördinaten van de taxi in nood in
beeld. Mocht de geplaagde taxirijder rondrijden, dan is die makke-

lijk te volgen. Boons benadrukt
dat het niet de bedoeling is dat
chauffeurs op deze manier knokploegen gaan vormen. „In de basisinstructies aan onze gebruikers benadrukken we dat veiligheid voorop staat en dat chauffeurs niet de
held moeten gaan uithangen. Vaak
is het al genoeg als een collega
komt langsrijden, bijvoorbeeld als
dronken klanten vervelend doen.
In zo’n geval bel je in eerste instantie nog geen politie, maar is het
wel prettig om rugdekking te hebben. Is het kwaad al geschied dan
zijn collega’s met dit systeem vaak
eerder ter plaatse dan de politie.
Chauffeurs kunnen dan al te hulp

schieten, want zij hebben tegenwoordig allemaal een EHBO-diploma.”
Van de 35.000 taxi’s die in Nederland rondrijden, worden er zo’n
7.000 bestuurd door zelfstandigen.
Die zijn niet aangesloten bij een
centrale en hebben dus veelal niemand om in nood op terug te
vallen. Dat verandert met het nieuwe systeem. „Het is de bedoeling
dat zo veel mogelijk bedrijven en
chauffeurs meedoen.”
Branchevereniging KNV Taxi is enthousiast over het Taxi Veiligheid
Net. „Elke bijdrage aan het vergroten van de veiligheid voor taxichauffeurs is een goede zaak”, zegt

Aantal vermisten op Filipijnen nu al 900

Hubert Andela van KNV Taxi.
Als alle testen achter de rug zijn
dan krijgen de klanten van Quipment het systeem gratis geïnstalleerd in hun boordcomputer. Het
bedrijf, dat nu ongeveer een zesde
van de taximarkt bedient, denkt
de komende jaren flink te groeien
tot een marktaandeel van 40, 50
procent. Per 1 oktober volgend jaar
moeten taxi’s namelijk wettelijk
verplicht uitgerust zijn met een
boordcomputer. De rij- en rusttijden en het rittenboek moeten dan
digitaal bijgehouden worden. Het
nieuwe veiligheidssysteem is dan
een sterk verkooppunt van het
bedrijf, verwacht Boons.

Abbas vraagt
financiële steun
Arabische landen
DOHA – De Palestijnse president

Mahmoud Abbas heeft Arabische
landen gisteren om financiële
steun gevraagd. De Palestijnse Autoriteit komt maandelijks honderd
miljoen dollar tekort doordat
Israël voor de Palestijnen ingehouden belastingen niet meer afdraagt. Israël nam de stap nadat de
Palestijnen bij de Verenigde Staten
een verhoogde status hadden aangevraagd en gekregen Abbas staat
extra onder druk, omdat de rivaliserende Hamas-regering in Gaza
in oktober van de emir van Qatar
hulp toegezegd heeft gekregen.
Op de bijeenkomst in Doha kregen de Palestijnen in het openbaar
geen concrete financiële steun toegezegd. Wel zijn er plannen om
een speciale commissie op te richten die toekomstige onderhandelingen met Israël moet begeleiden.
De Arabische Liga lijkt daarmee
het falen te willen onderstrepen
van het zogenoemde Kwartet – de
Verenigde Staten, VN, de Europese Unie en Rusland – om het vredesproces aan de praat te krijgen.
NEW BATAAN – Het aantal vermisten op de Filipij-

nen na tyfoon Bopha is gisteren in één klap
opgelopen naar bijna negenhonderd. Dat gebeurde toen families en vissersorganisaties driehonderd vissers als vermist opgaven.

Al meer dan een week is er geen contact meer
met de vissers geweest. De kustwacht, marine en
vissersboten zijn een zoekactie gestart.
Bopha kostte het leven aan al meer dan zeshonderd mensen. Bijna vierhonderdduizend mensen

hebben hun huizen verloren en wonen in opvangcentra of bij familie. Het dorpje Montevista is
verwoest en er is een groot tekort aan voedsel.
Deze Filipijnse kinderen bedelen om wat eten.

per geloven, de twee Australische
dj’s die informatie kregen over de
toestand van de zwangere Britse
prinses Kate. Door zich voor te
doen als koningin Elizabeth en
prins Charles kregen ze de persoonlijke verpleegster van Kate
aan de lijn die hun vervolgens bij
praatte. De triomf sloeg om in afschuw nadat de verpleegster die
het duo had doorverbonden een
eind aan haar leven had gemaakt.
Australiërs reageerden woedend
toen het nieuws over de zelfmoord bekend werd.
Via Twitter stroomden zoveel negatieve reacties binnen dat de dj’s
hun account inmiddels hebben
afgesloten. Ook zijn ze ondergebracht op een veilige locatie. Vol-

gens hun baas Rhys Holleran is
het duo erg aangeslagen door het
voorval. Beiden krijgen psychische
begeleiding. „Het zijn geen machines, maar gewone mensen. We
zijn hier allemaal door getroffen.”
De presentatoren hadden nooit
verwacht dat ze serieus zouden
worden genomen met hun
nep-Engelse accent en vreemde opmerkingen. In eerste instantie vierden ze het succes dan ook uitbundig. Presentator Michael Christian
was die week net begonnen bij het
programma. Na de geslaagde grap
schreef hij op zijn Facebookpagina: „Pas een week in dienst en
nu al mijn piek bereikt.”
Toen hun verhaal de hele wereld
over ging, boden ze snel hun excuses aan. De opnames van de grap

werden gecontroleerd voor ze werden uitgezonden. Grote Australische radiozenders hebben een juridische afdeling die er op toeziet
dat het station niet kan worden

„Het zijn geen
machines, maar
gewone mensen”
aangeklaagd. Volgens de
zenderbaas heeft de radioshow de
wet niet overtreden. Desondanks
heeft hij het programma gestopt
en zijn alle reclames geschrapt om
te overleggen met verontruste
adverteerders. Beide dj’s zijn op

‘Nelson Mandela
praat niet meer’
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Dj’s ondergedoken na zelfmoord
SYDNEY – Ze konden het zelf am-

PR E TO R IA

non-actief gesteld.
Psychiater Patrick McGorry nam
de presentatoren in bescherming
tegen de vele beschuldigingen dat
het duo bloed aan de handen
heeft. „De meeste mensen hebben
ernstige psychische problemen
voor ze een eind aan hun leven
maken en dit telefoontje alleen is
niet voldoende om dat te veroorzaken.”
De radiopresentatoren zijn nu
onderwerp van intense media-aandacht. Toen het gerucht ging dat
één van hen zich in een hotel had
verschanst, verschenen meer dan
dertig journalisten, fotografen en
cameraploegen voor de deur. Dat
aantal zal alleen maar toenemen
nu de Britse media zich ook vol
op de zaak hebben gestort.

Oud-president Nelson Mandela
(94) van Zuid-Afrika die zaterdag
in het ziekenhuis is opgenomen
„voor onderzoek”, praat niet meer.
Dit heeft de Zuid-Afrikaanse krant
Sunday Times gisteren gemeld op
gezag van een bron in de buurt van
de familie. Na de ziekenhuisopname zaterdag had de Zuid-Afrikaanse regering nog laten weten dat er
„geen reden voor bezorgdheid” is.

ANTWERPEN

Coalitie onder
N-VA-leider rond
In Antwerpen hebben de onderhandelaars van Vlaams-nationalistische N-VA, de christendemocratische CD&V en de liberale Open
VLD gisteren een coalitieakkoord
bereikt. Ze zullen het bestuursakkoord vandaag toelichten op een
persconferentie.
Het
akkoord
maakt de weg vrij voor Bart De
Wever (N-VA) om burgemeester
van Antwerpen te worden.

