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BESLUITVORMING
Net toen het ernaar uitzag dat de politieke
verantwoordelijkheid voor de omstreden Chinese
intrede in netwerkbeheerder Eandis naar het
Vlaamse niveau zou verhuizen, creëerde de
energieregulator Vreg onverwacht de uitweg. Door
zich opnieuw met kracht te verzetten tegen het
voortbestaan van regionale verschillen in de
tarieven die stroomafnemers betalen, bood de Vreg
de stad Antwerpen de contractueel bepaalde
gelegenheid zich terug te trekken. Burgemeester
Bart De Wever moest met spijt erkennen dat het
dossier dodelijk vergiftigd was en koos ervoor
zonder verwijl het zinkende schip te verlaten.
Waarom is het project zo hopeloos verzand?
Voor het antwoord op die vraag moeten we
onvermijdelijk terug naar het moment, vorige
lente, waarop
duidelijk werd dat de
Chinese reus State
Nu is er geen
Grid het beste bod
deal, geen geld en had gedaan om in het
kapitaal van Eandis
geen strategie
te treden. Hoewel alle
voor Eandis
betrokkenen beseften
dat dit een politiek
risico inhield, werd
ervoor gekozen het plan in de zomerluwte zijn weg
te laten gaan.
Dat ging goed tot de onvermijdelijke en
noodzakelijke vragen toch werden gesteld. De
discretie werd een wapen tegen haar gebruikers.
Een pragmatisch verhaal dat misschien te
verdedigen was, verloor er alle geloofwaardigheid
door. Het was wachten op de politicus die het eerst
de wind voelde draaien en daar zijn huik naar
hing. Dat bleek Bart Tommelein te zijn.
We zullen nooit weten wat er was gebeurd als er
eerder in alle openheid was gesproken over de
voor en nadelen van een alliantie met een Chinees
staatsbedrijf dat wereldwijd een machtspositie aan
het uitbouwen is. Maar zou tijdige transparantie
daarover met zekerheid tot een slechter resultaat
dan dit hebben geleid? Neen, want een slechtere
uitkomst dan deze bestaat niet.
Nu is er geen deal, geen geld en ook geen
strategie voor de uitbouw van het
elektriciteitsnetwerk van de toekomst. De toekomst
van Eandis ligt in de lappenmand en zelfs de
broodnodige fusie van de diverse intercommunales
is onzeker geworden. Bovendien zijn de relaties
met China, een belangrijke handelspartner en
investeerder, meer dan nodig geschaad.
De les is onverbiddelijk. We kunnen in
Vlaanderen niet verder met slordige
besluitvormingsprocessen die het onmogelijk
maken dat het algemeen belang zelfs maar ter
sprake komt. Het belang van de Vlaamse gezinnen,
de uitbouw van een efficiënte en innovatieve
stroomleverancier, was hier altijd ondergeschikt
aan andere, hopeloos versnipperde berekeningen.

Fruit

Groenten

Water en
niet-gesuikerde dranken

Minimale aanbeveling
100-300 gram
per dag

300 gram
per dag

Kinderen (3 - 9 jaar)

100-250 gram
per dag

250-375 gram
per dag

0,5 -1,5 liter
per dag

1,5 liter
per dag

Adolescenten en volwassenen

Welk % voldoet niet?
Kinderen
(3 - 9 jaar)

Adolescenten
(10 - 17 jaar)

Volwassenen
(18 - 64 jaar)
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Te weinig groenten en fruit, te veel suiker. De
Belg heeft geen gevarieerd voedingspatroon.
MAXIE ECKERT

| Twee tot drie stukken
fruit per dag eten en 300 gram groen
ten. Het klinkt niet onoverkomelijk
en toch haalt slechts een kleine min
derheid van de bevolking de aanbe
velingen. Van een gevarieerd, gezond
voedingspatroon is vandaag geen
sprake. En het is er de laatste tien
jaar niet op vooruitgegaan, ondanks
de grote populariteit van voedings
goeroes en hun oproepen om meer
groenten te eten. Het Wetenschappe
lijk
Instituut
Volksgezondheid
(WIV) trekt ontnuchterende conclu
sies uit de Voedselconsumptiepei
ling waarvoor 3.200 Belgen tussen 3
en 64 jaar werden geïnterviewd.
Toch één klein lichtpuntje: in ver
gelijking met tien jaar geleden eten
we wel minder ‘zichtbare’ vetten zo
als boter of olie. Maar die vooruit
gang wordt overschaduwd door de
vaststelling dat 90 procent van de be
volking nog altijd te veel ongezonde
vetten eet, vaak ‘verscholen’ in indus
trieel bereide voeding zoals kanten
klaarmaaltijden.
We blijven ook veel te veel naar de
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‘restgroep’ grijpen: koekjes en cake,
snoep en gefrituurde snacks, kortom,
voedingsmiddelen die we eigenlijk
niet nodig hebben. Kinderen tussen
3 en 5 jaar halen uit de restgroep zelfs
twee tot vier keer zoveel calorieën als
maximaal aanbevolen. Intussen eten
we met z’n allen minder brood (of
vervangproducten zoals havermout)
dan tien jaar geleden, hoewel graan
producten ‘trage’, dus gezonde sui
kers bevatten.

Vitaminetekort
Het WIVrapport plaatst de recen
te bezorgdheid over voedselhypes –
ze zouden ons aanzetten tot een ob
sessieve omgang met voedsel en
angst voor ongezonde voeding – in
perspectief. De meeste Belgen eten
klaarblijkelijk niet gezond en al hele
maal niet té gezond. ‘Het is ook niet
zo dat alleen de laagopgeleiden onge
zond eten’, zegt Karin De Ridder, me
deauteur van het WIVrapport. ‘Het
is een probleem van de hele bevol
king: jong en oud, man en vrouw,
met en zonder overgewicht, hoog en
laagopgeleid.’

Er zijn wel verschillen tussen be
volkingsgroepen. Hoogopgeleiden
eten meer groenten en fruit dan ge
middeld. Personen met obesitas grij
pen vaker naar vettige bereide vlees
producten. Maar die verschillen ver
klaren lang niet dat zo weinig Belgen
zich aan de aanbevelingen voor een
evenwichtig voedingspatroon hou
den.
Dat is overigens zeker niet alleen
ongezond voor wie te zwaar is. Uit de
analyse van het WIV blijkt dat een
groot deel van de bevolking te weinig
vitamines en mineralen binnen
krijgt. Slechts 20 procent van de Bel
gen neemt voldoende vitamine B1, vi
tamine B6, vitamine C, foliumzuur
en calcium op. Het is vooral zorgwek
kend dat adolescenten, die nog in
volle ontwikkeling zijn, het zeer
slecht doen. Meer melkproducten
(voor calcium, foliumzuur en vitami
nes B1 en B6), graanproducten en
groenten (voor vitamines B1, B6 en
foliumzuur) eten zou het tekort ver
helpen.
Wat moet er veranderen opdat we
gezonder gaan eten? Is het über
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Melkproducten en
vervangproducten

Brood en
vervangproducten

Restgroep: gesuikerde dranken,
snoep, alcohol, gefrituurde snacks
Maximale aanbeveling

450-500 gram
per dag

450-600 gram
per dag

90-315 gram
per dag

150-420 gram
per dag

110-230 kcal
per dag

250 kcal
per dag

Welk % overschrijdt aanbeveling?
Gemiddelde hoeveelheid kcal per dag:
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%

%

%

97,9
%
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97,6 93,4
%

%
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haupt mogelijk om de Belgen een
evenwichtiger voedingspatroon aan
te leren als zelfs BV’s met hun voe
dingsboeken daar niet in slagen?

Appel schillen?
Liever snoep
Volgens Karin De Ridder van het
Wetenschappelijk Instituut Volksge
zondheid heerst er geen gebrek aan
kennis over wat gezond is en wat
niet. ‘Dat blijkt duidelijk uit het voe
dingspatroon van kleine kinderen
tussen 3 en 5 jaar. Ze eten te veel koe
ken en snoep (zie hiernaast, red.).
Maar, in tegenstelling tot de rest van
de bevolking, eten veel kleuters wel
voldoende fruit, brood en aardappe
len. Hun ouders weten dus wat een
evenwichtige voeding inhoudt.’
‘Vanaf het moment dat kinderen
zelf mogen kiezen wat we eten, wordt
het voedingspatroon onevenwichtig.
Bij de adolescenten is het het ergst.
Ongezond eten is dus een gedrags
probleem. Dat kunnen we alleen aan
pakken door gezonde voeding veel
beter beschikbaar te maken. Te be
ginnen bij de kinderen en jongeren.
Haal de frisdrankautomaten uit de
scholen en schenk er alleen melk en
water. En zet thuis bessen op tafel,
niet alleen appels en peren. Die moe
ten kinderen eerst schillen, waar
door ze geneigd zijn om toch weer
naar de koekjeskast te gaan.’

Een groot deel
van de bevolking
krijgt te weinig
vitamines binnen
via de voeding.
Vooral
de adolescenten

‘Ongezonde
voeding is een
probleem van
de hele
bevolking: jong
en oud, hoog en
laagopgeleid’
KARIN DE RIDDER
Wetenschappelijk Instituut Volksge
zondheid

Geef uw kind
geen koek mee
naar school
Kinderen tussen 3 en 5 jaar
eten een stuk gezonder dan de
rest van de bevolking. Ze drin
ken vaker voldoende water, ze
krijgen vaker voldoende aardap
pelen en graanproducten bin
nen, ze eten gemiddeld zelfs
meer fruit dan minimaal aanbe
volen. Alleen eten kleuters ook
erg veel van wat tot de ‘rest
groep’ behoort. Vooral cake,
koeken en taart gaan er te goed
in. Ze eten een veelvoud van
wat aanbevolen is.
‘De koeken zitten in hun
standaard voedingspatroon’,
zegt Karin De Ridder van het
WIV. ‘Bijvoorbeeld als vieruur
tje. In de koeken zitten de tra
ge, gezonde suikers, maar óók
veel snelle suikers en verzadig
de vetzuren.’
‘Af en toe een koek kan geen
kwaad. Maar ouders moeten
stoppen met hun kinderen al
tijd koeken mee te geven naar
school. Je kan evengoed kleine
tomaatjes, een banaan of wor
teltjes in de brooddoos stop
pen.’ (mec)
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Paul Goossens over
de Eandisdeal
‘300 miljoen meer dan
de marktprijs betalen,
is geen liefdadigheid’
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Een paar maanden geleden wist
niemand wie Eandis was en wat
het deed. Een prachtige soap rukte
de intercommunale weg uit die
comfortabele schaduwpositie. Na
kende intrede van het gele gevaar.
Botsende gemeentebelangen. Ver
nietigende analyses. Vlaamse mi
nisters die normaal gezien vechten
voor bevoegdheden, gaven het dos
sier door als een hete pan, in de
hoop daarmee ook de brandwon
den door te geven. Plots unisono
staccato van spannende cello’s:
Een. Geheime. Brief. Meegedeeld
door een Vlaamse minister die er
uiteraard niet bevoegd voor was.
De brief was van de Staatsveilig
heid. Prompt moest die lambezui
nigd worden volgens de Vlaamse
ministerpresident. Met de veront
waardigde reactie van de bevoegde
federale minister sprong het derde
bestuursniveau uit de coulissen.
Verrassend genoeg bleven de pro
vincies, het vierde bestuursniveau,
in de coulissen. Ze dachten wel
licht dat ze al afgeschaft waren. En
net toen we vreesden dat we mis
schien toch gewoon allemaal racis
tisch waren ten opzichte van de
Chinezen, stapten de Antwerpena
ren uit de deal en konden we de
schuld weer gewoon aan hen ge
ven. Oef.
Democratie: soms hebben we
het zo lelijk gemaakt dat
je bijna snapt dat de
Chinezen er niet aan
willen beginnen.

