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OPINIE
Filip Buekens
De conservatieve stem in Paul Verhaeghe

De psychoanalyticus valt het neoliberalisme aan, maar verdringt zijn neoconservatieve gedachtegoed

sychiatrie is eenbijuitstek inter-
disciplinairewetenschap, en
omdatweallemaalvroegof laat
metdepressie, afwijkendgedrag,
waanzinofADHD(bestaathetof
bestaathetniet?) geconfronteerd

worden,haalt elkediscussie enelkenieuwe ‘ont-
dekking’moeiteloosdekrant.Zelfbegriphoudt
onsmateloos indeban.Hysteriewasooitdé
vrouwengektebijuitstek,doorFreudooitperfect
‘begrepen’ enoveral ‘herkend’maarnuvanhet
toneel verdwenen. Indenegentiendeeeuwwerd
ooitdrapetomanieuitgevonden:de ‘ziekelijke’
aandoeningvanzwarte slavendiehenertoeaan-
zettehungevangenschap teontvluchten.Het is
ervolgensVerhaeghenietbeteropgeworden.
Maargeldtdit voordehelepsychiatrie?Niemand
kannahet lezenvanSimonBaron-Cohennog
bewerendatautismezondermeereen labelfeno-
meen is, ofdat schizofrenieontstaat louterdoor
iemand teclassificerenals schizofreen.
Nuancering isniethet sterkstepunt inhet

bevlogenbetoogvanPaulVerhaeghe (‘Winners
zijnook losers’,DM22/8). Zijnbetoog isgericht
ophetneersabelenvandeDSM-5 (hetwereldwijd
meest gehanteerdehandboekvoorpsychiatrische
diagnostiek,nvdr.), dehegemonievandegedrags-
wetenschappen,de ‘verondersteldeneurobiolo-
gischeverklaringen’ en,uiteraard,BigPharma.
Laat ikbeginnenmeteenobservatiediehem

vreugdevolmoet stemmen: eenrecentemeta-
analyseuit 2008voordeAmericanFoodand
DrugAdministration liet ziendat flutexine, ven-
lafaxine,nefadoneenparoxetinenietdooreen
dubbelblindtestkwamen.Erwasgeenverschil
tussendiepilleneneenplacebovooreenmatige
depressie, enslechtsminimaalverschil voorern-
stigevarianten.Hetplacebo-effectdeedperfect
zijnwerk.Datzelfdeeffect speelt eenminstens
evengrote rol voordepraatkuren,waarvanzijn
eigen lacaniaansepsychoanalysehetperfecte
voorbeeld is. Inzicht-placebo’s speleneen
immenserol inons leven: ‘Nubegrijp ikeindelijk
watermetmij aandehand is’, isdeperfecteaan-
zet tot verzoeningmethet eigen lot.Dewerking
vanonzepsyche is inderdaadondoorgrondelijk.

Trieste prikborden
Verhaeghes kritiek opDSM is sterk overtrok-
ken.Geen enkele goedepsycholoog zal het
onderscheid tussen symptomenvaneen feno-
meenendeneurologischeoorzaken ervanwil-
len verwarren: het voorstellen van ‘beschrijvin-
genals oorzaken’ is een fout die Freudwel
maakte,maarde goedepsycholoogniet. ADHD
is, zoals hij terecht zegt, slechts een label, ver-
bondenmet stereotypische kenmerken, enhet
is inderdaadde vraagof die termnaar een reëel
fenomeenverwijst.
Jekuntveelkritiekhebbenopclassificatiesys-

temen,maarVerhaeghewijstnooitopwathun
voordehand liggende functie zoumoetenzijn:
spraakverwarring tussenpsychiatersvermijden.
De termenalsdusdanigcreërennooitdeziekte;

het zijnderoekeloze toepasserservandie schade
aanrichtenen illusiesvan inzicht in leedcreëren.
Verhaegheskritiekgeldtbovendienvoorelke
taxonomieendusvoordepsychoanalytische
labelsdiehijzelfprefereert.Hij kan tochniethet
monopolievanzorgvuldigheidvoorzichzelf
opeisen?Alle classificatiesystemenendiagnosti-
scheapparatenzijn immenskwetsbaarvoor
misbruikenverkeerdbegrip.Denkaanderol
vanpsychiaters inhetwegzettenvandissidenten
indeSovjet-Unie, ofde rol vande farmaceutische
lobby.Deeigenlijkeoorzaak ishet sciëntistisch
vertrouwen indeneurologieendevaak ‘politiek
correcte’ conclusiesvandesocialepsychologie.
Wegelovenwatwegraagwillenhoren.Vroeger
begreepreligiealles, daarnakwamenFreuden
Darwinaandebeurt, ennukomendeneurolo-
genaanzet.Hetvertrouwen inonsmanifest en
natuurlijk (maarmoeilijk tebeschrijven) inschat-
tingsvermogenvanwatnormaal enabnormaal
is, blijkt volledigzoek tezijn, en toch isdathet
fundamentvanelkepsychiatrie.
Verhaegheheeftuiteraardgelijkwanneerhij

fulmineert tegendecombinatievancompetitief
individualismeendeverplichting totgrenzeloos
genieten. Jongerenvergelijkenhoeveel vrienden
zehebbenopFacebook, enals jehun triesteprik-
bordenbekijkt, lijkthun levenuit eengroteaan-
eenschakelingvan feesten, ‘wat ik leukvind’-
momentenenschouderklopjes tebestaan.Op
Pukkelpopwasgratiswifi terbeschikking
gesteld,wantde thuisblijversmoestenkunnen
zienenhorenhoegoedhetallemaalklonk.
Depressief genot, inderdaad.Wat tedoen?
Er tekenenzichde jongste tien jaar tweestro-

mingenafdiekritiekophetneoliberalisme for-
mulerenenwijzenopdenefastegevolgenvan
hyperperfectionismeen individualisme (nietdat
dit allemaaldezelfdeoorzaakheeft). Erzijnde
neoconservatievenzoalsFrankFuredi,Roger
Scrutonen (jawel)TheodoreDalrymple, en,
anderzijds, diegenendiehetneoliberalisme links
voorbijwillensteken,waartoewellichtook
Verhaeghebehoort enwaarvandemeest
bekendewoordvoerderongetwijfelddeüber-
lacaniaan-hegeliaanSlavojZizek is. Ikdenkdat
Verhaeghezich indewatparadoxale situatie
bevindtdathij,wellicht vanuit zijnpsychoanaly-
tischeachtergrond,meegezogenwordtnaarde
‘progressieve’hoek,maar (mag iknuookeven
freudiaansspreken?)hij belangrijkeovereen-
komstenmetneoconservatief gedachtegoed
verdringt enhetdaaromkarikaturaal voorstelt
of gewoonmiskent.
Zijn stukeindigtdaaromineenmerkwaar-

digeparadox. “Devraag is veeleer”, zo schrijfthij,
“hoeeenbepaaldemaatschappijhaarnormali-
teit enhaarafwijkingendefinieert enwelkecon-
sequentiesdaaruit voortvloeien.”Dat is juist,
maardieconclusie isuiteraardookopzijnvisie
van toepassing: ookzijnanalyses ‘creëren’wathij
als ‘normaal’ en ‘afwijkend’ zalopvatten.Decon-
servatieve steminhembesluitdaarentegen
terechtdatdehuidigeontwikkelingen inde
maatschappij ‘ingaan tegenhaareigen funda-
menten’. In feitegaathetomeenethischdebat
over fundamentelekeuzesdatdringendgevoerd
moetworden.Verhaegheheeftonvermoede
bondgenoten.En jawel, ikzelf kiesvoordecon-
servatieve lijn.
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Jonathan Holslag
De wereldzeeën: het toneel van de nieuwe krijgspolitiek

China bouwt meer oorlogsbodems dan de VS, India wil de Indische Oceaan. En Europa wordt overvaren

et duizendenwaren ze, de
Chinesemanifestanten die
omwraak riepen tegen
Japan. Japanse auto’smoes-
ten er de afgelopendagenaan
gelovenenzelfsdeordetroepen

haddenhetbijmomentenmoeilijkomdekol-
kendemenigte te controleren.Hetmikpuntvan
deprotesten:hetonvermogenvandeJapanse
overheidomeen tientalnationalisten tegen te
houdenopwegnaareendesolate rots inbetwist
zeegebied.Tezelfdertijd sprakTokyoharde taal
aanhetadresvanZuid-Koreaovereenander
maritiemconflict.Decommandantvande
Amerikaanse troepen inOost-Azië riepdanweer
omeenmilitairealliantie tebouwenmet India.
Hetbroeit inAzië.Eennieuwtijdperkvan

krijgspolitiek is indemaak.Derivaliteit tussen
China,deVerenigdeStatenendeandere
Aziatischegrootmachtenneemtzorgwekkend
toe.Vorigeweek leekdeultiemeomslag tussen
devoorbije tweedecenniavansamenwerkings-
politiekendeperiodevankrijgspolitieknakend.
ZowelChinesealsRussischeoorlogsbodems
waren indeMiddellandseZeegesignaleerd.Er
werdgespeculeerdovereengezamenlijkeoefe-
ningvoordekust vanSyrië.Zoverginghetdeze
keerniet,maaromdatdegrootmachtenopram-
koersblijven,wordthet tijdvoorEuropaomde
zeilenbij te zettenenwerk temakenvaneen
nuchteremaritiemestrategie.
AziatischegroeilandenzoalsChinahebben

hunsuccesgrotendeels tedankenaanglobalise-
ringen internationale samenwerking.Datneemt
nietwegdatdezenieuwereuzenernogsteeds
eenbijzondervijandigwereldbeeldopnahou-
den.HetmilitaireoverwichtvandeVerenigde
Statenblijft eendoorn inhetoogenookonder-
ling ishetwantrouwenbijzondergroot.Datwan-
trouwenvormtdedrijfveervaneenontzagwek-
kendemaritiemewedloop.Chinabouwtnu
meeroorlogsbodemsdandeVS.Het straatarme
India spaartkostennogmoeiteomuit tegroeien

totdemilitairepoortwachtervande Indische
Oceaan. Japan,Rusland,VietnamenIndonesië
investeren jaarlijksmiljarden indemodernise-
ringvanhunzeemacht.
Ik sluit gewapendeconfrontaties inde

Aziatischezeeënnietuit. Integendeel, zeworden
zelfswaarschijnlijk.DeZuid- enOost-Chinese
ZeezijneenstrijdtoneelwaarinChinaenhaar
buurlandenermaarniet in slagenomhetnatio-
nalismedekop in tedrukkenendeexploitatie
vandenatuurlijke rijkdommenvreedzaamte
organiseren.Dekrachtmeting tussenChinaen
deVSomdeovermacht indeStilleOceaan isnog
maarpasbegonnen.Hetvalt af tewachtenhoe
Washingtonzal reagerenalsChinahetkomende
decenniumvalwal steektmeteendozijnnieuwe
destroyers, eenviertal vliegdekschepeneneen
nieuwegeneratienucleaireaanvalsonderzeeërs.

Europa loopt vast
Hetmageengeruststelling zijn voorEuropadat
het in tegenstelling tot deKoudeOorlogniet zelf
eenvandemogelijke strijdperken is.Degeogra-
fie vanwatNycholas Spykmanooit hetwereld-
eilandnoemde, speelt inonsvoordeel.Als span-
ningen inhetOostenescaleren, danzalEuropa
daarniet vangespaardblijven.Degrootmach-
tenzullenwedijverenommilitaire invloedover
eenaantal strategischezeestraten. Zij zullen
kostennogmiddelen sparenomaanwezig te
zijn indeArctischeZee. Envooral, eenklimaat
vanwantrouwenenaversiemaakthet zeer
waarschijnlijkdatmaritiememiddelenzullen
wordenaangewendommacht teprojecterenop
het vasteland.Het isniet ondenkbaardatde
Chinezenbij eendiplomatieke impassemetde
VerenigdeStatenop termijn zelfmilitaireope-
raties vanopzee zullen lancerenomhunbelan-
gen inAfrika enhetMidden-Oosten te verdedi-
gen.
Opnieuw,dit is geenoverdrevendoemscena-

rio,maar een scenariodat een logischeafwikke-
ling is vaneenaantal trendsdie vandaagzeer
hardnekkigblijken.MoetenwedanmetEuropa
opnieuwopstomennaarhetOosten?De
Amerikanenzoudenalvastniet lieverwillen.
Washingtonhengelt al een tijdnaarmeer
Europees engagement inmaritiemeconflicten

inAzië,wat indepraktijkneerkomtophet steu-
nenvandeAmerikaansepogingenomChina in
toomtehouden.Het zoueenstrategische fout
zijnons te latenmeeslepen indie intrige.
EnerzijdsheeftAmerikanet zozeer eenaandeel
inhet strategischedilemmaalsChina.
Anderzijds isAziëniethet toneelwaaronze
beperktemiddelenhetmeest doeltreffendkun-
nenwordenaangewend.
Europamoetdaarentegenwerkmakenvan

eenmeerambitieuze strategie voorhetweste-
lijkdeel vanhetWereldeiland–van
Spitsbergen tot deKaapdeGoedeHoopenvan
deHoornvanAfrika totGibraltar.Hier zijnde
Aziatischegrootmachtenhet zwakst, kunnen
wij degrootste invloeduitoefenen,mogelijk
avonturismeafblokkenenomzetten in syner-
gie. Europaheeft daarbij noodaaneenperma-
nente aanwezigheid indeGolf vanAdenen
dientde strijd tegendepiraterij daaropeen
doortastendewijzeop tedrijven.MetdeFranse
bases indeGolf enhetBritse SteunpuntDiego

Garcia zijn alle troevenaanwezigomdemari-
tiemepoort tussenOost enWest veilig te stel-
len. IndeGolf vanGuineedientEuropapromi-
nent aanwezig te zijn ende leidingvande
Amerikanenover tenemen inhetbeveiligen
vandeoliebelangen, de strijd tegengewapende
criminaliteit enhet indijkenvan terrorisme. In
hetnoordenmoetEuropazijngewicht inde
schaalwerpenomlidstatenmet territoriale
belangen indeArctischeZee te steunen.
Vooral ookdeMiddellandseZeeverdient onze
aandacht. Zondernieuwe inspanningendreigt
Europa indezone tenoostenvandehiel van
Italië verdrukt tewordendoordeambities van
RuslandenTurkije. Europamoethetwantrou-
wenmetdie twee landenwegmasseren,maar
daarvoormoethet zelf eerst geloofwaardig-
heidopbouwenals speler ophetnieuwegeo-
politieke schaakveld.
Met strategischeprioriteitenalleen redden

wehetniet. Europablijft vastlopenopeen
gebrekaanconsensus.Debureaucratenvande
DienstExterneActie vanCatherineAshtonheb-
benonvoldoendegezagen inzicht omdegeopo-
litiekeobjectievenvande lidstaten te verzoenen.
Europa lijkt evenminvooruitgang teboeken in
hetwegwerkenvan tekortenopvlakvanmate-
rieel enbudgetten.De interventie inLibië con-
fronteerdeonsopnieuwmetdezehiatenenook
indeoperatie tegenpiraterij indeGolf van
Aden lijkt het vaakalmoeilijk omdrie schepen
terplaatse tehouden.Dekwestie isniet datwe
teweiniguitgevenaandefensie,maardatwe
geldverkwistenaan te veel verschillende syste-
men.DeChinezen, bijvoorbeeld,werkenaan
éénnieuwtype fregat,wij ontwikkelener vier.
Daardoorblijft erweinigbudget over voorope-
raties.Vooral deFransenendeBrittenwanen
zichzelf nogal te vaakhet centrumvaneen
maritiemwereldrijk.
Wemogenhet idee vaneenEuropese vloot

eneeneigenmaritiemestrategieniet laten
varen.Deonzekerhedendie gepaardgaanmet
dekenterendemachtsbalans inAzië zijndaar-
voor te groot.Het is ookgééngoedezaakom
onzemaritiemebelangenautomatischmetde
Amerikaanse te identificerenomdatdegeopoli-
tiekeobjectievendoorgaansuiteenlopen.
Europamoethaar eigenkoersuitzetten.
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●Anti-Japanse sentimenten laaien op in Chinawegens een
conflict over betwist zeegebied. Een nieuw tijdperk van krijgs-
politiek is in demaak. © CHINA DAILY / REUTERS
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Neoliberalisme
Wat ik in het opiniestuk van
Paul Verhaeghe vooral lees, is
dat het neoliberalisme ander-
maal pijnlijk faalt.Wemoeten
de denkpiste verlaten dat het
‘nu eenmaal eennoodzakelijk
kwaad is’. Het is een achter-
haalde filosofie die ons zowel
economisch als sociaalmeer
schadeheeft berokkenddan
goeds heeft gebracht. Hoog
tijd omonzehele ideologie
grondig opnieuwuit te vinden.

Tom Lootens,
via de website

Rationeel
energiebeleid
Ik hoor in heel de discussie
niemandpleiten voor een
strenger beleid rond rationeel
energiebeleid. Als je ziet dat
een gemiddeld gezin stilaan
richting 5000 kWh/jaar aan
elektriciteit verbruikt (wij al
jaren 1.200 kWhzonder com-
fortverlies), danmeen ik dat
daar nogheelwat kan
bespaardworden.Maar ja,we
hebben onze daken vol gelegd
met (overgesubsidieerde) zon-
nepanelen,waaromzouden
wedan rationeelmet energie
omgaan?Zucht.Wehebben
nogheelwat te leren.

Herwig Kevelaerts,
via de website

Spitaels
Vande beweging die door de
intelligenteGuy Spitaels 25
jaar geleden in gangwerd
gezet belevenwe vandaaghet
culminatiepunt. De PS ver-
overde eerst de absolute
macht inWallonië, daarna
ook inBrussel, omuiteindelijk
in de persoon vanElioDi
RupodeBelgische premier
te leveren.
DeVlaamse federale rege-

ringspartijtjes CD&V,Open
Vld en sp.a zijn hiervan
gedweeë volgelingen gewor-
den, net als deMR, en ze
mogenmeedelen in demacht,
zij het dan vanuit een secun-
daire positie. Ook de groenen
endeDuitstaligenwordenmet
beloftes gepaaid en lopen
braaf aanhet lijntje. DeWallo-
Brux-constructie enhet
BrusselsMetropolitanRegion-
project hebben respectievelijk
Wallonië enVlaanderen
opnieuwonder het Brussels
centralisme geplaatst.
De scheuren enbarsten in

het Belgische huis lijken daar-
mee dus gelijmd en gekramd.

Eenpolitieke goednieuws-
showen eenbelgicistische
marketing op volle toeren
(Olympische Spelen, Rode
Duivels...) rondende zaak af.
Helaas geloofde Spitaels

de laatste tijd zelf nietmeer
in de houdbaarheid vande
Belgische staat, en... hij vond
DeWever een intelligent
politicus.

Dirk De Haes, Holsbeek

Fijn stof
Opmijn opinie over de bereke-
ningen over demassaslachtin-
gen door fijn stof (DM 11/8)
verscheen een antwoord van
een illuster gezelschap, de
‘deskundigen’ (DM 18/8). De
‘deskundigen’maken vanmijn
standpunt een karikatuur. Er
staat nergens in dit artikel dat
ik ontken dat er een oorzake-
lijk verband is tussen luchtver-
vuiling uit diverse bronnen en
gezondheid (zie ookmijn blog-
spot).
De ‘deskundigen’ hebbenhet

uitgebreidoverdezekarika-
tuur,maarwaar zehethele-
maalniet overhebben, ishet
onderwerp:hetmisbruik van
simulatiemodellenompolitiek
wenselijke resultaten tebereke-
nen.Vermoedelijkhebbendeze
‘deskundigen’ geenbenul van
degebruiktemodellen: ze zijn
enkel blijmetdewenselijke
resultaten.Dergelijkemodellen
zijn als dehogehoedvande
goochelaar: hetwitte konijndat
eruit komt, is er opvoorhand
ingestopt.Rokenkost
Vlaanderen twee jaar aan
levensverwachting.Deconcen-
traties van luchtvervuiling zijn
duizendenmalenkleinerdan
de rook ingeademddoor rokers.
VolgensdeMIRA-berekeningen
isdezegeringe concentratie
tochnauwelijksmindergevaar-
lijk. Dat is geen resultaat: dat is
eenhypothese, eneendubi-
euze.
De ‘deskundigen’ schrijven

zelf dat er jaarlijkshonderddui-
zenden jongekinderen inont-
wikkelingslandenstervenals
gevolg vande rookvanhoutvu-
renen traditionele kachels.
Dat isnatuurlijke evolutiedoor
selectie inactie:wij zijnhet
nageslacht vanduizendengene-
raties vooroudersdiedit heb-
benoverleefd.Kinderenmet
zwakke longengingeneruit.
Dit “baarlijkenonsens”noe-
men, toont eendramatisch
gebrekaanbiologischekennis.
Dezewetenschappersweten
niet zoveel: ze verdedigenenkel
hunhandeltje inangst.

Luc Bonneux, Antwerpen

Ellen Druyts
Ambtenaren zijn nu wel héél ijverig
in afwijzen vanmedische regularisatie
Er moet iets gedaan worden aanmedische regularisatie,
maar niet op de huidige manier

e forsedalingvandeaantallen
medischeregularisatiekreegde
voorbijedagenheelwataan-
dacht.Begrijpelijk:het toeken-
nenvaneenverblijf aanvreem-
delingendieernstig ziekzijnen

ineigen landgeenadequatebehandelingkunnen
krijgen, is al jareneenheikelonderwerp. Inde
politieken indemedia ismedischeregularisatie
bijnasynoniemgewordenmetmisbruik.Erzijn
inderdaadveelmisbruiken.Endaarmoet iets
aangedaanworden.Alleennietopdemanier
waarophetnugebeurt: dooreenoverdreven for-
malisme tehanterenenergernog:dooronzorg-
vuldig tewerk tegaan.Zeker,hetaantal toeken-
ningendaaltdaardoor snel endrastisch.Maar
wemoetenonsafvragen: ishet eendoeltreffende
eneerlijkemaniervanwerken?Of stuurtde
DienstVreemdelingenzakenzoernstig zieke
mensenonterechtweg?
Degrootste redenvandespectaculairedaling

isdezogenaamde ‘medische filter’.Diedientom
banaleziekteszoals eenneusverkoudheidof een
ingegroeide teennagelonontvankelijk teverkla-
ren.Watuiteraardeengoedezaak is.Maarde
DienstVreemdelingenzakengaat eenstapver-
der.Ze legtdevoorwaardevoorontvankelijkheid
absurdhoogdoor teverwijzennaarderecht-
spraakvanhetEuropeesHofvoordeRechten
vandeMens,dat indezematerie juistbijzonder
streng is.Metanderewoorden: alleenwie inkri-
tieke toestand isof indirect levensgevaarver-

keert, komt inaanmerking.Die interpretatie is
veel strikterdandeBelgischewetgeving.Diever-
eistnamelijkgeendirecte levensbedreiging
wegenskritiekegezondheidstoestand.
Overdreven formalisme iseenandere tactiek

diedeDienstVreemdelingenzakenhanteertom
hetaantal aanvragen terug tedringen.Bijvoor-
beeld: elkeaanvraag totmedischeregularisatie
wordtpromptonontvankelijkverklaardalsde
aanvragerhetoudemodel vanhetverplichte
medischeattest gebruikt.Nochtans ishetnieuwe
model inhoudelijk identiekaanhetvorige.Alleen

dehoofding is veranderd.VolgensdeRaadvoor
VreemdelingenbetwistingenendeRaadvan
Statezijnbeidedocumentendanookrechtsgel-
dig.WaaromlegtdeDienstVreemdelingenzaken
diehogere rechtspraaknaast zichneer?Omdat
zezomeerdossiersonontvankelijkkanverkla-
ren?

Het moet anders
Ookbedenkelijk isdeonzorgvuldigmanier
waaropdeDienstVreemdelingenzakenuitzoekt
of eenaanvragerdevereistebehandelingkan
krijgen inzijnofhaar thuisland.Deconclusie is
danmeestaldatdithetgeval is.Maaronderzoek
houdt indat jeverderkijktdanwaterophet eer-
stegezicht lijkt.Devaststellingdatbepaaldeweb-
sitesdebeschikbaarheidvanmedicatievermel-
den, zegtnietsoverdeeffectievemateriële
beschikbaarheidende financiële toegankelijk-
heidervan.Datpubliekeenprivéverzekeringen
bestaan,wilniet automatischzeggendatde
betrokkenevoldoetaandevoorwaardenvandie
verzekering.Enhetheeft geenzinomnaareen
ngo teverwijzenals jeniet zekerweethoehet zit
metdevoorwaardenenwachtlijsten.
Allesopgeteld ishetmoeilijkomteontken-

nendatdepogingenomderegularisatiecijfers te
doendalen, tenkostegaanvandekwaliteitwaar-
meeambtenarenzichbuigenoveraanvragen tot
medischeregularisatie.Dat laatste isonaan-
vaardbaar.Vooralomdathetoverdegezondheid
vanmensengaat.Hetkananders.Of sterkernog:
hetmoetanders.Hetaantalmedischeregularisa-
tiesmoetdalendoordemalafideaanvragerser
succesvoluit te filteren,nietdoordedossiersvan
bonafideaanvragersextreemstrengenonzorg-
vuldig tebehandelen.
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de dossiers van
bonafide
aanvragers
extreem streng
en onzorgvuldig
te behandelen

Milieubeweging
Wathelet, kijk over de nucleaire muur

Open brief aan staatssecretaris voor Energie MelchiorWathelet (cdH)

esteMelchiorWathelet,
Ustaatmetuwrug tegende

(energie)muur.Dat isniet com-
fortabel.Maarelkecrisisperiode
biedtuniekekansen,datweet
elke slimmeondernemer.Endus

vraagtdemilieubeweginguomkomaf te
makenmetdevoorbijgestreefdenucleaire
logica.
Wegaanniet verderuitweidenoverdevast-

gestelde scheurtjes inDoel3endewaarschijn-
lijkheiddatTihange2methetzelfdeprobleem
kampt.Erwordtal genoeggespeculeerd.Als
milieubewegingwillenwewel scherpstellen
datdeveiligheidvandebevolkingverzekeren
niethaaks staatopenergiezekerheid. InLeSoir
van 17augustusbevestigtudatveiligheidvoor
allesgaat.Helemaalmeeeens.Alsdescheurtjes
indereactorvatennaverderonderzoekbeves-
tigdworden, volstaat éénwoordomdeconclu-
sie te trekken: schluss.
Eenklaarkijkendestaatssecretariskannu–

maardanwelnú–nieuwepistesaanborenom
eenduurzameenergietoekomstopderails te
zetten.Hij kanmeteenookhardnekkigeen
onterechtevooroordelendewereld–ofalthans
België –uithelpen.Vooroordelendie totopvan-
daagheelwat interessantepistes indeweg
staan.Aanudeeer.
Energie-efficiëntie, eenwoordmet beteke-

nis. Umag erop inzetten hoor. Het is geen
vies woord, en al helemaal geen hol begrip.
Ons land beschikt over een enormpotentieel

aan energiebesparing en energie-efficiëntie.
Waaromwordt dit potentieel haast altijd
genegeerd? Enkele stevige –maar realisti-
sche –maatregelen volstaan om4TWh te
besparen, het equivalent van de productie
van een kleine kerncentrale. Zo daalde het
energieverbruik van de brouwerij Chimay in
enkele jaren tijdmet 50 procent dankzij
enkele gerichte investeringen en rappor-
teerde FEVIA (Federatie van de
Voedingsindustrie) dat 156 zaken op enkele
jaren hun energieverbruikmet 8 procent ver-
minderden.Maar een van demeest spre-
kende voorbeelden is Delhaize, dat dankzij
een drastische reductie in het gebruik van
hun verlichting zijn elektriciteitsverbruik
metmaar liefst 60 procent zag dalen.

Daadkracht
Eenevenwichtigereverhouding tussenvraag
enaanbod is een tweedepiste.HetBelgisch
VerbondvoorOndernemingen (VBO)biedt
spontaanaanomdeenergieconsumptievan
het industriewezenopeen laagpitje tedraaien
bijpiekmomentenaandevraagzijde.Allicht
niet voorniets,maarwillenweblack-outsver-
mijden,danprimeerthet voordeel voorhet
algemenebelang.Uzit alsdienaarvanhetvolk
indepositieomhetaanbodvanhetVBOtecon-
cretiseren.
Hoevenwedeurgentievoorbovenvermelde

maatregelen teonderstrepen?Toondaad-
kracht, enmaanuwgesprekspartners (de
regio’s voorop)aansnel akkoorden te sluiten.
Wewillennietdatuzichvergaloppeertmaar
willenwelherinnerenaandedoortastende
maatregelendieuwJapansecollega’s genomen
hebbennadekernrampinFukushima.Zij kon-
denblack-outsvermijden,deeconomiedraai-
endehouden terwijl dekerncentralesdichtble-

ven.Belgiëkandatook, alsweéchtwillen.
België is geeneilanden importuitnaburige

landen isvoorhanden.Totonze teleurstelling
lazenwij indepersdatugeenvoorstanderbent
vanNederlandse import, terwijl onzenoorder-
burenvanafhet veelbesproken2015eenover-
capaciteit van25procenthebben.De
Nederlandseenergiebeheerder stelt zelfsdat
dieovercapaciteit tegen2018 124procentkan
bedragen.WevindenhetalsBelgenmisschien
niet zoheel erg leuk,dieHollandse import,
maaroverleggenmetNederland loontwélde
moeite.

Veiligheid boven alles
Een transparant beleid inzake veiligheid rond
de kerncentrales behoort volgens ons tot de
absolute prioriteiten van een staatssecretaris
voor Energie,maar jammer genoeg behoort
dit vandaagniet eens tot uwbevoegdheden.
De bevoorradingszekerheid, hoe belangrijk
ook, rechtvaardigt geen enkele toegeving op
het vlak van veiligheid. Na de goedkeuring van
dewet op de kernuitstap in 2003 is er geen
enkele energiestrategie ontwikkeld voor het
post-nucleaire tijdperk. Niet alleenuw schuld,
uiteraard,maar deze nalatigheid zadelt ons
vandaagwel opmet een acuut veiligheidspro-
bleem.
Als een energiezekerewinter voor de

bevolking afhangt vanhet openhouden vande
gascentrales, danmoet datmaar.Het staat
trouwens in uwplan (juni 2012). Laat u niet –
door niemand! –meeslepen in kortzichtig
nucleair oplapwerk en kies resoluut voor een
betere balans tussen vraag en aanbod, lanceer
grote energiebesparendemaatregelen en sti-
muleer investeringen in echte groene energie.
Ga voor de omschakeling enhet licht zal
branden.
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In naam van de milieubeweging: Arnaud
Collignon, energy campaigner (Greenpeace);
Cécile de Schoutheete, beleidsmedewerker
energie en klimaat (Fédération Inter-Environne-
ment Wallonie); Sara Van Dyck, beleids-
medewerker energie (Bond Beter Leefmilieu).


