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Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
gemaakt door middel van fotokopie, 
druk, microfilm en welke andere wijze 
ook zonder de voorafgaande toestem-
ming van de uitgever. Bij vermelding 
“Foto HBvL” is de foto afkomstig uit 
het archief van Het Belang van Limburg 
ofwel van een fotograaf die niet 
bekend is bij publicatie. 
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DE KERN Guido CLOOSTERMANS

LICHT UIT
Het is niet onwaarschijnlijk dat 
ons land de komende winter wordt 
geconfronteerd met een crisis van 
de energievoorziening zonder voor-
gaande. Door het uitvallen van de 
kerncentrales Doel 3 en Tihange 4 en 
de problemen met Doel 4 dreigt Bel-
gië het slachtoffer te worden van een 
gedeeltelijke of zelfs complete black-
out. Vroeger leek ons land vanuit de 
ruimte op een West-Europese versie 
van Las Vegas, binnen enkele maan-
den lijkt België vanuit de ruimte op 
een slaperig provinciestadje in de 
voormalige DDR.
Het lijken wel berichten uit een land 
dat getroffen is door een meteoriet, 
een aardbeving of een klein tactisch 
kernwapen. Als de productie van 
elektriciteit niet kan voldoen aan 
de vraag, dan kunnen bepaalde 
gemeenten gedurende enkele uren 
zonder stroom worden gezet. Verko-
pers van stroomgeneratoren krijgen 
meer bezoekers, ouden van dagen 
denken terug aan de oorlogsjaren 

en controleren de werking van de 
Leuvense stoof, eigenaars van een 
elektrische auto voelen zich helemaal 
belazerd. Dat we zelf voor ons pensi-
oen moeten sparen, wisten we al. Dat 
we nu ook zelf voor stroom moeten 
zorgen, dat is toch even wennen. 
Natuurlijk is een avondje met kaars-
licht en een glas wijn aan de open 
haard best gezellig, maar de econo-
mische impact van een stroompanne 
is niet te overzien. Je kan van on-
dernemers immers niet verwachten 
dat ze in ons land investeren als ze 
niet eens zeker kunnen zijn van de 
stroomvoorziening. 
Ook al zijn de huidige problemen 
grotendeels het gevolg van toeval-
ligheden, energievoorziening kan en 
mag niet afhankelijk zijn van het toe-
val. Onze buurlanden beslisten jaren 
geleden al waar ze met hun energie-
beleid naartoe willen en handelden 
daarnaar. Duitsland koos resoluut 
voor een kernuitstap en investeerde 
massaal in duurzame energie, ook 

al verliep die kernuitstap niet ge-
heel zonder problemen. In België 
gebeurde er niets. In Zweden is 
50 procent van de elektriciteit af-
komstig van duurzame bronnen. 
Misschien kan dat de Zweedse 
coalitie inspireren. 
Dat onze stroomvoorziening nu in 
de problemen komt, is het gevolg 
van jarenlang gepruts. De manier 
waarop onze politici de energie-
problematiek hebben aangepakt, 
is bovendien symptomatisch voor 
de manier waarop problemen in 
ons land (niet) worden aangepakt: 
de betaalbaarheid van de gezond-
heidszorg, de competitiviteit van 
de ondernemingen, de kosten van 
de vergrijzing, de afbouw van de 
overheidsschuld. Er rust dus een 
verpletterende verantwoorde-
lijkheid op de schouders van de 
nieuwe regeringen: het vertrou-
wen van de bevolking kan alleen 
worden hersteld als die problemen 
echt worden aangepakt.

Reacties: dekern@hbvl.be

KLIER

Oplage:
108.603 ex.

België beschikt over een van de 
strengste wetten op Dierenwelzijn, 
maar dat kan niet voorkomen dat 
ons land de spil blijkt te zijn van een 
gigantische, malafide dierenhandel 
die jaarlijks tientallen miljoenen 
euro’s opbrengt. De dieren komen 
op papier van erkende buitenlandse 
fokkerijen, maar in de praktijk 
blijken ze illegaal gekweekt. “Wel-
licht ligt net onze regelgeving aan 
de basis van de maffiapraktijken”, 
zegt kersvers Vlaams minister van 
Dierenwelzijn Ben Weyts. “We moe-
ten de regelgeving zo opbouwen dat 
dierenleed wordt uitgesloten, maar 
dat lokale handel nog wel mogelijk 
blijft. Met de huidige wetgeving 
wordt de legale dierenhandel in 
ons land zo moeilijk, dat het voor 
buitenlanders aantrekkelijk wordt 
om hier zaken te doen. Maar daar-
door wordt de controle op de handel 
moeilijker.”

Toch wil Weyts de schuld voor al het 
dierenleed ook niet alléén afwen-
telen op buitenlandse handelaars. 
“Want zij handelen vaak op vraag 
van Vlaamse broodfokkers. Er zijn 
ook dierenwinkels in ons land die 
meewerken aan het georganiseerde 
dierenleed. Het is tijd om de rotte 
appels eruit te halen. De sector heeft 
er zelf baat bij, want nu worden ook 
bonafide handelaars door het slijk 
gehaald.”

Naast overleg met de sector, pleit 
Weyts ook voor een Europese 
aanpak van het vergunningsbeleid. 
”Ons land hanteert een lijst van 24 
buitenlandse fokkerijen die honden 
mogen uitvoeren naar ons land. 
Nu blijkt dat op die buitenlandse 

adressen helemaal geen fokkerijen 
zijn gevestigd. Ik wil weten hoe die 
fokkerijen aan hun erkenning door 
ons land zijn gekomen. Wie heeft 
daarvoor gezorgd?”

Stevig debat
Weyts is vast van plan om zich in de 
zaak vast te bijten. Dierenwelzijn 
wordt pas tijdens de huidige legisla-
tuur een Vlaamse bevoegdheid, en 
werd van meet af aan door Weyts 
geclaimd. “Omdat ik weet dat die-
renwelzijn de mensen na aan het 
hart ligt”, geeft Weyts aan. “Er is 
daarover stevig gedebatteerd binnen 
de coalitie, maar ik vond het tijd dat 
Dierenwelzijn werd losgekoppeld 
van domeinen als Volksgezondheid 
of Landbouw. Dieren werden in het 
verleden te vaak als een commerci-
eel product beschouwd. Maar ze 
zijn veel meer dan dat. Dat merk 
je nu ook, met de commotie die de 
artikelenreeks in Het Belang van 
Limburg veroorzaakt. Het levert 
mij meteen een pak werk op, maar 
ik wil de krant complimenteren. Dit 
is een sterk staaltje onderzoeksjour-
nalistiek.”
Dierenrechtenorganisatie Gaia riep 
Weyts gisteren op de invoer van 
pups uit Oost-Europa helemaal 
aan banden te leggen. Zo zouden de 
lokale regeringen kwekers moeten 
verplichten al hun honden verplicht 
te chippen en registreren, ook die 
honden die officieel niet voor de 
export bestemd zijn.  

 GW

 Lees deel twee van ons dos-
sier over broodfok op pagina 
10 en 11

HASSELT - Elk jaar komen tienduizenden puppy’s il-
legaal ons land binnen, blijkt uit een reeks artikels 
die deze week in Het Belang van Limburg verschijnt. 
Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) 
is geschokt door het nieuws en maakt nu een priori-
teit van de bestrijding van de hondenmaffia.

“ Aanpak illegale 
hondenhandel 
nieuwe prioriteit”

Ben Weyts. 
Foto Belga

JO VANDEURZEN (CD&V) 
VRAAGT AANDACHT VOOR 
ZENUWZIEKTE ALS

Minister Weyts (N-VA)  
onderneemt actie na  
onthullingen van uw krant
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HASSELT - Niet om verfrissing te zoeken, maar om aandacht te vragen 
voor de zenuwziekte ALS heeft Vlaams minister van Welzijn Jo Van-
deurzen (CD&V) een emmer met ijskoud water over zich laten gieten. 
Hij doet mee aan de zogenaamde Ice Bucket Challenge die uit de 
Verenigde Staten komt overgewaaid. 

Amyotrofische Lateraal Sclerose is een dodelijke spier- en zenuwziekte 
waarbij verschillende spiergroepen een voor een uitvallen. Om ALS 
op de kaart te zetten, wordt aan bekende mensen gevraagd om ofwel 
een ijsdouche te nemen, ofwel 75 euro te doneren. Wie de uitdaging 
aangaat, mag drie andere BV’s nomineren om hetzelfde te doen. Bill 
Gates van Microsoft, Facebook-icoon Mark Zuckerberg en zanger 
Justin Timberlake deden al mee. Bij ons ging ook Vandeurzens N-VA-
collega Philippe Muyters de uitdaging aan. Hij kwijt zich maandag 
van zijn taak. 
De CD&V-minister nomineerde op zijn beurt Pukkelpop-organisator 
Chokri Mahassine, VTM-nieuwsanker Stef Wauters en filmregisseur 
Stijn Coninx.Chokri kreeg nog tijdens Pukkelpop een emmer ijswater 
over zich heen van Studio Brussel-presentatrice Ilse Liebens. (fem)

IJskoude douche met warm doel

Ook Chokri deed al mee  
aan de ‘Ice Bucket Challenge’. 

Eind juli werd Jonathan Cox 21 en 
daarom moet hij het begeleidings-
centrum Sint-Elisabeth in Wijch-
maal (Peer) verlaten, maar een 
nieuwe opvangplek is er momenteel 
nog niet. “Het internaat vangt jon-
geren op tot de leeftijd van 21 jaar. 
Je mag wel het schooljaar waarin je 
21 wordt nog uitdoen”, zeg Marc 
Van Gestel van de steungroep Zorg-
gebruikers.be. “Jonathan mag dus 
blijven tot 31 augustus. Maar als er 
tegen dan geen andere oplossing is, 
moet hij terug naar huis.”

“Alles gedaan”
Jonathan staat overal op de wacht-
lijst, maar er is nergens plaats. 
“We hebben echt alles gedaan wat 
mogelijk was”, zegt Antoine Cox, 
de vader van Jonathan. Daardoor 
zien de ouders zich genoodzaakt 
om drastische maatregelen te ne-
men: met de steun van Van Gestel 
klagen ze de Vlaamse overheid aan 
voor het opvangtekort. Zo hopen 
ze toch een plaats af te dwingen 
voor hun zoon. “Continuïteit in 
de opvang is erg belangrijk voor 
iemand met de problematiek van 
onze zoon. Op dit moment ver-
blijft hij in een internaat in Peer en 
komt hij om de twee weekends en 
op woensdagnamiddag naar huis. 
Die structuur is heel belangrijk voor 
hem”, legt Antoine uit. “Als er op 
31 augustus geen opvang gevonden 
is, moet hij terug naar huis komen 
en dat zou heel slecht voor hem 
zijn. We hebben 21 jaar lang hard 

DOOR OPVANGTEKORT MOET JONATHAN COX (21) 
UIT BOCHOLT WEER THUIS GAAN WONEN

BOCHOLT – De ouders van de autistische Jonathan 
Cox uit Kaulille klagen de Vlaamse overheid aan. De 
jongen verblijft in een Peers internaat, maar op 31 
augustus moet hij er weg omdat hij 21 jaar gewor-
den is. Jonathan staat bij verschillende instellingen 
op de wachtlijst, maar voorlopig zonder resultaat.  
Via een rechtszaak willen zijn ouders toch opvang 
voor hun zoon afdwingen. Het is al de derde keer in 
enkele maanden tijd dat dat gebeurt.

gewerkt om onze zoon te krijgen 
waar hij nu is. Ik wil niet dat zijn 
gezondheid achteruit gaat als zijn 
structuur doorbroken wordt. Een 
tijdje geleden hebben we nog een 
reportage gezien van een jongen 
met een gelijkaardig probleem 
als Jonathan. Toen die terug thuis 
kwam, verslechterde zijn situatie 
zodanig dat hij nu in Sint-Oda 
zit in Overpelt, een instelling 
gespecialiseerd in zwaar mentaal 
gehandicapte personen. Als ie-
mand met autisme een terugval 
krijgt, geraakt hij zelden nog op 
zijn oude niveau”, zegt Antoine. 
“De kans bestaat dat Jonathan 
dan moet worden opgenomen in 
de psychiatrie en dat wil ik koste 
wat kost vermijden. Dat zou de 
maatschappij ook meer geld 
kosten.”

Open brief
In mei schreef Antoine Cox al 
een open brief aan minister van 
Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). 
Bij het Vlaams Agentschap voor 

Personen met een Handicap er-
kennen ze het probleem van de 
wachtlijsten. “We weten waar de 
knelpunten zitten en er wordt aan 
gewerkt”, aldus woordvoerster 
Karina De Beule. “Maar het 
duurt even om de wachtlijsten 
weg te werken. Mensen hebben 
het recht om naar een rechtbank 
te stappen. En wij zullen uitvoe-
ren wat de rechter zegt, maar we 
proberen de toewijzing van de 
schaarse plaatsen zo objectief en 
correct mogelijk te doen”, zegt De 
Beule. “Dat zijn heel moeilijke be-
slissingen. We zouden het dan ook 
betreuren als een systeem ontstaat 
waar mensen die de weg naar de 
rechtbank vinden een plaats krij-
gen, terwijl iemand anders die die 
plaats harder nodig heeft, ze niet 
krijgt.” De zaak komt donderdag 
al voor de kortgedingrechter. Het 
is al de derde keer op korte tijd 
dat de Vlaamse overheid voor de 
rechter wordt gedaagd om opvang 
af te dwingen.

Celine BAETEN

Al derde rechtszaak  
tegen Vlaamse overheid
■  Eind mei verplichtte de rechtbank van Dendermonde het Vlaams 

Agentschap voor Personen met een Handicap Rita V. op te van-
gen. De 64-jarige vrouw met een mentale handicap woonde bij 
haar zus, maar die is recent overleden. Na het overlijden van haar 
zus belandde ze in de noodopvang, maar daar kon ze maar tot 
28 mei blijven. Daarop is de voogd van de vrouw naar de rechter 
gestapt om opvang af te dwingen. Die gaf de familie gelijk. Het 
VAPH legde zich daar niet bij neer. De zaak wordt vervolgd in 
september.

■  Begin juli trok Christiane H., een 65-jarige vrouw uit het Brusselse 
met een motorische handicap, naar de rechtbank. Ze wachtte al 
jaren tevergeefs op aangepaste zorg. Na verblijven in een revali-
datiecentrum, een bejaardenhuis, een ziekenhuis en een rust- en 
verzorgingstehuis, kreeg de vrouw begin juni te horen dat ze het 
rusthuis op 11 augustus moet verlaten. De rechter verplicht het 
VAPH om haar vanaf dat moment opvang te bieden, op straffe 
van een dwangsom van 500 euro per dag.

CB

Ouders zwaar autistische 
jongen klagen overheid aan

Antoine Cox, de papa van de 
autistische Jonathan. 

Foto SD


