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Handel in dieren tiert welig

Europees
Parlement keurt
Brits voorstel af

30.000 euro voor
gouden tip over
wolvin Naya

Van alle op het land
levende gewervelde dieren
wordt bijna een op de vijf
soorten verhandeld, zo
blijkt uit onderzoek. De
handel concentreert zich
in tropische landen in Azië,
Afrika en Zuid-Amerika.

De brexitwerkgroep van het
Europees Parlement vindt niet
dat de nieuwe Britse voorstellen
voor een geordend vertrek uit
de Europese Unie ‘een basis
voor een akkoord’ vormen.
Dat stelt de werkgroep in een
mededeling. De werkgroep onder leiding van guy Verhofstadt
boog zich in aanwezigheid van
Europese hoofdonderhandelaar
Michel Barnier over de voorstellen die de Britse premier Boris
Johnson heeft gedaan om de
Ierse grenskwestie op te lossen en alsnog een akkoord
over de boedelscheiding te
forceren. Dat akkoord moet
goedgekeurd worden door het
Europees Parlement. (BElga)

Wie de gouden tip geeft naar
de doodsoorzaak van wolvin
Naya zal een premie krijgen van
30.000 euro. Een ondernemer
uit Wilrijk verhoogde de premie
van 20.000 euro die Vogelbescherming Vlaanderen,
animal Rights en het Natuurhulpcentrum hadden uitgeloofd. De ondernemer,
die anoniem wil blijven, liet
10.000 euro extra op een rekening blokkeren bij Vogelbescherming Vlaanderen. De vereniging zegt dat het al tientallen
berichten kreeg na het uitloven
van de premie. Het gaat om tips
op een speciaal daarvoor aangemaakt e-mailadres, naya@vogelbescherming.be. (BElga)

In de wereldwijde legale en illegale handel in wilde dieren
gaan vele miljarden om. Dieren
worden gekocht als huisdier of
om hun vlees, huid, hoorn of
ivoor. De handel in wild draagt
bij aan het gevaar dat soorten
uitsterven, schrijven Amerikaanse en Britse wetenschappers in het wetenschappelijk
tijdschrift Science. Bedreigde

soorten zijn populairder dan
niet-bedreigde soorten.
Van de ruim 31.000 soorten
vogels, zoogdieren, amﬁbieën
en reptielen op aarde worden
er 5.579 verhandeld. Dat komt
neer op 18 procent van de gewervelde landdieren. Volgens
de auteurs liggen hun cijfers 40
tot 60 procent hoger dan eerdere schattingen. Ze baseren
zich op een analyse van gegevens van de VN-conventie Cites
en van natuurorganisatie IUCN.
Aansprekende dieren als tijgers, olifanten en neushoorns
maken slechts een klein deel uit
van de wereldwijde handel.
Van alle ruim 10.000 vogelsoorten in de wereld wordt 23 pro-

173 burgers
gedood door
mijnen in Syrië

Facebook moet
lasterlijke posts
verwijderen

In Syrië zijn in 2019 al zeker 173
burgers, onder wie 41 kinderen,
om het leven gekomen door
antipersoonsmijnen en achtergebleven explosieven. Dat zegt
het Syrisch Observatorium voor
de Mensenrechten. De organisatie spreekt van een plaag die
in totaal miljoenen Syriërs bedreigt. Sinds het uitbreken van
de burgeroorlog in 2011, hebben verschillende strijdende
partijen een aanzienlijk aantal
mijnen geplaatst. Dat gebeurde
in stedelijke gebieden, maar ook
op landbouwgrond of op wegen. Zowat veertig mensen
zouden gestorven zijn toen ze
in de velden naar truffels aan
het zoeken waren. (BElga)

Europese rechtbanken mogen
sociale netwerkproviders zoals
Facebook of Twitter dwingen
om shares of retweets van
lasterlijke berichten te verwijderen. Dat heeft het Hof
van Justitie geoordeeld.
Het Hof boog zich over de
zaak van Eva GlawischnigPiesczek, een vroeger parlementslid van de Oostenrijkse
groenen. Zij was naar de rechtbank gestapt tegen een bepaalde post op Facebook. In
een reactie stelt Facebook dat
dit arrest “het aloude principe
ondermijnt dat een land niet het
recht heeft om zijn wetten over
meningsuiting op te leggen aan
een ander land”. (BElga)

Tijgers, olifanten
en neushoorns
maken slechts
een klein deel uit
van de business

cent verhandeld. Bij zoogdieren
gaat het om 27 procent. Van de
soorten reptielen en amﬁbieën
wordt wereldwijd 12 en 9
procent verhandeld.
Dieren worden over de hele
wereld verkocht, maar de handel gebeurt vooral in ZuidoostAzië, Zuid-Amerika en Centraalen Zuidoost-Afrika. Amﬁbieën
en reptielen zijn vooral in trek
als hobbydier. Vogels zijn niet
alleen gewild als huisdier, ook
als jachttrofee of om te worden
gegeten. Veren en andere delen
worden gebruikt voor kleding,
religieuze rituelen of medische
doeleinden.
Zoogdieren
worden meestal in delen
verhandeld. (VK)

Screening raakt meer ingeburgerd, al is causaal verband niet aangetoond

Minder kinderen met
downsyndroom geboren
cijfers, zoals het aantal positieve NIP-testen en
het aantal daarna afgebroken zwangerschappen,
ontbreken, is een oorzakelijk verband niet
gefundeerd. “Ook hebben we geen zicht op het
aantal kinderen bij wie de diagnose pas later is
vastgesteld.”
Om van een trend te spreken is er dus meer
nodig dan een eenmalige daling. Toch zien zorgverleners een zeer brede inburgering van de
test: “Een stuk boven de 90 procent”, zegt Devlieger. In de loop van het jaar 2018 werden er
door het RIZIV 103.749 NIP-testen aangerekend
in heel België, goed voor een bedrag van 26,5
miljoen euro.

Curator: ‘Systeem
bij Thomas Cook
is een kluwen’
Een kluwen, zo noemt
de curator het faillissement
van Thomas Cook. Zicht
krijgen op de geldstromen
binnen de reisorganisatie
is nochtans noodzakelijk.
LIEVEN DESMET

Er is al veel gezegd en geschreven over de neergang van Thomas Cook. Van meet af aan was
duidelijk dat het moederbedrijf
in het Verenigd Koninkrijk alle
geldstromen die in de internationale reisorganisatie rondgingen centraal beheerde. Zo’n
cashpool-systeem is gebruikelijk
in grote bedrijven, zeker de internationale.
Daarbij worden op dagelijkse
basis alle rekeningen van de
dochtervennootschappen afgeroomd. De cash gaat naar één
centrale rekening, die van het
moederbedrijf. “Dat is een normale bedrijfsvoering”, zegt
Hans De Meyer, curator voor de
Belgische poot van Thomas
Cook. “Het wordt echter een
precaire maatregel als blijkt dat
het moederbedrijf in slechte papieren zit. Dat was bij Thomas
Cook duidelijk het geval.”
De Meyer wil zicht krijgen op
de geldstromen en het tijdstip
van de geldtransfers via het
cashpool-systeem. “In de laatste
dagen werd nog vijf tot zes miljoen euro van de Belgische vennootschap overgeschreven naar
de moederholding. Als dat geld
in de vennootschap was gebleven, had Thomas Cook Retail

De belangrijkste drijfveer
voor een eventuele abortus
blijkt de levenskwaliteit van
het kind, zo stelt onderzoek

België allicht meer tijd gehad
om een doorstart te onderzoeken.”
Onwettig is dat niet, benadrukt De Meyer, maar wel pijnlijk. “Het hele systeem is een
kluwen. We hebben nog onvoldoende zicht op het volledige
plaatje.” De Belgische curatoren
starten wel geen gerechtelijk
onderzoek naar de internationale groepspot van de Britse
Thomas Cook Group.
De cashpool werd na het faillissement in het VK stopgezet,

‘Ik geloof niet dat
we nog een euro
zullen kunnen
recupereren’
HANS DE MEYER
cURaTOR

maar intussen was het geld –
zowat de weekomzet van Thomas Cook België – al weg. “Dat
is niet heel veel, als je weet dat
België goed was voor ruim 200
miljoen euro omzet op jaarbasis. Maar de timing is ongelukkig”, zegt De Meyer. Er zijn
ook nog openstaande vorderingen van de Belgische tak aan
het moederbedrijf, voor zowat
230 miljoen euro. “We zullen
daar een terugvordering voor
eisen, maar ik betwijfel dat er
nog een euro zal terugvloeien.”

Zwangere vrouwen kunnen sinds 2013 een NIP-test laten uitvoeren in het ziekenhuis.
Die is vooral ontwikkeld om te screenen op down. © BSIP

In 2018 is een derde minder kinderen
met het syndroom van Down geboren
in Vlaanderen dan een jaar eerder.
Een oorzakelijk verband met de NIP-test,
sinds juli 2017 terugbetaald, is er voorlopig
niet. ‘Al is de bereidheid tot zwangerschapsafbreking groot bij een positieve test.’
MICHIEL MARTIN

Vorig jaar zijn er in Vlaanderen en in het UZ Brussel 63.836 baby’s geboren, zo blijkt uit het nieuwe
jaarrapport van het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie (SPE). De leeftijd waarop vrouwen hun eerste kind krijgen is opnieuw licht gestegen (29,1 jaar), net als het aandeel keizersnedes
(21,2 procent), zo blijkt uit het rapport.
Opvallend is dat het aantal kinderen is gedaald
waarbij het syndroom van Down bij de geboorte
wordt vastgesteld. In 2018 waren dat er 28, een

derde minder dan de 42 in 2017. Hoewel schommelingen niet per se statistisch signiﬁcant zijn –
toeval is niet uitgesloten – is er sinds 2013 een
duidelijk dalende trend.
Het bruggetje naar de niet-invasieve prenatale
test (NIP-test) is dan niet ver. Sinds 2013 kunnen
zwangere vrouwen in Belgische ziekenhuizen terecht voor een NIP-test, die vooral ontwikkeld is
om te screenen op het syndroom van Down, met
99 procent accuraatheid. Sinds juli 2017 is door
aftredend gezondheidsminister De Block (Open
Vld) geld vrijgemaakt voor de terugbetaling ervan. Gezien de NIP-test rond 11 à 12 weken gebeurt, zou de impact zich kunnen laten voelen
vanaf 2018. De dalende trend en de opvallende
dip blijken te matchen.
“Maar we beschikken enkel over de cijfers aan
het einde van de rit”, zegt SPE-voorzitter en professor gynaecologie Roland Devlieger (UZ Leuven) over de daling in 2018. Omdat belangrijke

Volgens Adelheid Rigo, die aan het Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee Hogeschool
Brussel) onderzoek doet naar prenatale diagnostiek, is het zo dat “meer en toegankelijkere testen” bij ernstige genetische aandoeningen “vaak
tot meer zwangerschapsafbrekingen leiden”. Een
onderzoek van Rigo in de periode 2014-2016,
waarbij 500 koppels na een NIP-test een aantal
hypothetische keuzes moesten maken, toonde
dat die bereidheid bij het downsyndroom groot
is: 90 procent verkoos zwangerschapsafbreking. Nogmaals: het ging om een hypothetische
keuze.
De belangrijkste drijfveer voor een eventuele
abortus bleek toen niet de zorglast of het welzijn
van het gezin, maar wel de toekomstige levenskwaliteit van het kind. Er is dus een zekere maatschappelijke veronderstelling in het spel over leven met het syndroom van Down.

ETHIScH
Is het per deﬁnitie ‘slecht’ dat er minder baby’s
met Down geboren worden? Volgens Rigo zit het
zogenaamde hellend vlak niet in de impact op
het geboortecijfer, wel in de keuze die eraan voorafgaat. “Kunnen mensen in alle vrijheid kiezen
voor die test? Worden ze bij zo’n test enkel begeleid of ook een beetje gestuurd? En wat met de
maatschappelijke druk?” Lees: een zwangerschapsafbreking na een positieve NIP-test moet
vooral uit eigen overwegingen gebeuren, niet omdat het iets ‘routinematigs’ wordt.
“Die ethische kwestie is moeilijk te beoordelen”, zegt Rigo. Net om die redenen pleitte een
belangenvereniging voor personen met een beperking als GRIP vzw al vaker voor een grondige
evaluatie van de NIP-test in Vlaanderen. “Er is
veel geld in de terugbetaling geïnvesteerd, een
betere monitoring is zeker aan de orde”, zegt
Devlieger.

