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NEWS

Begroting heeft
extra inspanning
nodig
BRUSSEL België kreeg de
tweede score van de Europese
Commissie als eindoordeel
voor de begroting. Dat betekent dat de begroting in orde
is, maar dat er extra inspanning gevraagd worden. Om het
begrotingstekort in 2016 binnen de perken te houden,
moet België de nodige maatregelen nemen, klinkt het. Wel
krijgt ons land lof voor de beslissingen die genomen werden op het vlak van onder
meer de pensioenen en het belastingsysteem. «Het werk is
niet achter de rug, maar we
zijn op de goede weg», reageert
de minister van Begroting Sophie Wilmès (MR).
■

Tihange 2 en
Doel 3 opnieuw
in werking

Belga / Y. Jansens

BRUSSEL
Het
Federale
Agentschap voor Nucleaire
Controle (FANC) heeft toestemming gegeven voor de heropstart van de scheurtjescentrales Doel 3 en Tihange 2. Wanneer ze opnieuw opgestart
worden, hangt van uitbater
Electrabel af. Gezien de procedures voor een heropstart kan
dit nog twee tot drie weken duren. De kernreactoren werden
stilgelegd in de zomer van
2012, toen duizenden onzuiverheden werden ontdekt.
Naar aanleiding van deze heropening, wil CD&V bekijken
of het nog nodig is om de oudste kerncentrales van het land
tien jaar langer open te houden.
■
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Belg wordt
gevaarlijk dik

Geen boete, wel
cursus bij kleine
verkeersfout
BRUSSEL Minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR)
wil een alternatieve straf mogelijk maken voor kleine verkeersovertredingen. Wie nu
10 kilometer te snel rijdt of
belt met de telefoon in de
hand, moet niet voor de politierechter verschijnen, maar
een onmiddellijke inning - tussen 50 en 450 euro - betalen.
Galant wil zulke overtreders in
bepaalde
omstandigheden
geen boete laten betalen, maar
wel een cursus laten volgen.
Dat meldt Het Nieuwsblad.
Een overtreder zal niet zelf
mogen kiezen tussen een boete of een cursus. Wie de maatregel dan wel oplegt, is nog
niet duidelijk.
■

OVERGEWICHT BIJ KINDEREN EN VOLWASSENEN
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KORT NIEUWS
BRUSSEL Ons land heeft
nog een lange weg te
gaan in de strijd tegen
overgewicht. Bijna de
helft van de Belgen is te
zwaar, 29% kampt met
overgewicht en een op
zes is ronduit obees.
Dat blijkt uit een rondvraag
van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV)
bij 3.461 Belgen. Het gaat om
de eerste peiling in tien jaar
die in kaart bracht hoe het gesteld is met overgewicht bij onze landgenoten.
Het is niet alleen verontrustend dat de BMI van de Belgen

blijft stijgen, maar ook dat
heel wat kinderen (3-9 jaar) en
jongeren (10-17 jaar) te zwaar
zijn. Zo kampt 15% van de kinderen met overgewicht. Bij de
jongeren is dat al 18%. En bij
beide groepen is 5% zelfs veel
te zwaar.
Volgens het WIV is het problematisch dat een kleine helft
van de kinderen ‘s ochtends en
‘s avonds voor de televisie eet.
Slechts 53% van de kinderen
kijkt nooit televisie tijdens het
ontbijt, en 59% zit nooit voor
de buis tijdens het avondmaal.
Wel ligt het overgewicht bij
kinderen en jongeren nog
steeds lager dan bij volwasse-

nen. Vanaf 35 jaar lijdt meer
dan een derde aan overgewicht en meer dan een vijfde
aan obesitas (zie infografiek).

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs (NVA) is een studie gestart
naar seksueel geweld tegen mannen. Ze wil onder
meer nagaan hoe vaak het
voorkomt, in welke omstandigheden het gebeurt
en wie de daders zijn.

DIEET
Ondanks deze slechte cijfers,
zijn veel mensen toch bewust
bezig met hun gewicht. De
helft van de Belgen wil zijn gewicht stabiel houden, een
kwart wil dan weer enkele kilo’s kwijtspelen door regelmatiger en gezonder te eten. Maar
slechte eetgewoontes zijn
hardnekkig: ruim een op vijf
slaat het ontbijt over en een op
drie durft ‘s avonds laat nog
een snack te verorberen.
■

Ons land moet 42.000
euro schadevergoeding betalen aan ex-gedetineerde
Farid Bamouhammad, beter bekend als Farid Le
Fou. Dat heeft het Europees Hof voor de Rechten
van de Mens in Straatsburg
beslist.
Bamouhammad
zou tijdens zijn opsluiting
niet de juiste behandeling
gekregen hebben.

Maatschappij betaalt zich blauw aan alcohol en tabak
GENT Legale en illegale drugs
kosten ons land 4,6 miljard euro per jaar. Dat is 1,2% van het
bbp ofwel 419 euro per Belg.
De grootste boosdoeners zijn
alcohol en tabak, samen goed
voor een sociale kost van 3,54
miljard euro (77%). Het aandeel van illegale drugs, zoals

cocaïne en amfetamines, bedraagt 726 miljoen euro (16%).
Dat blijkt uit een onderzoek
van de Universiteit Gent en de
Vrije Universiteit Brussel. Het
kostenplaatje bestaat uit directe kosten (zoals gezondheidszorg, aanpak druggerelateerde
criminaliteit en verkeersonge-

De Kamercommissie Infrastructuur heeft ingestemd met het wetsontwerp dat een privatisering
van de beursgenoteerde
overheidsbedrijven Proximus en bpost mogelijk
maakt. Concrete plannen
zijn er nog niet.

vallen), indirecte kosten (zoals
verlies aan productiviteit) en
ontastbare kosten (het verlies
aan gezonde levensjaren).
Naar schatting gebruikt 5%
van de Belgen cannabis en
0,8% andere illegale drugs.
Zo’n 23% rookt en 14% drinkt
dagelijks alcohol.
■
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