Dr.Christophe Depamelaere, nochtans fervent autoliefhebber, verklaart:
1) ‘Nergens in het Westen lopen vrouwen, die voorheen nooit hadden gerookt, meer kans op long- of
borstkanker als in Vlaanderen. De gezonde longen van minstens 1.000 jonge vrouwen, zeg maar gezinnen (op
het totaal van 8.500 longtumoren), worden hier jaarlijks in Vlaanderen botweg opgeofferd aan het altaar van de
diesel’.
2) ‘Het ongemerkt stijgend aantal longtumoren door diesel-luchtvervuiling vernielt overal in Europa de intussen
ontstane winst door de forse strijd tegen tabak. In België, dat sinds jaren piekt in West-Europa inzake
longtumoren, overtreft het aantal tumoren te wijten aan diesel ruimschoots de winst door de strijd tegen tabak.
Ondanks een aantal rokers rond het Europees gemiddelde, blijft het totaal aantal longtumoren hier maar verder
stijgen.’
3) ‘Wij weten intussen dat vuile lucht de kans op borstkanker verdubbelt, zouden wij in een land met jaarlijks
10.000 vrouwen getroffen door borstkanker, dan niet uiterst voorzichtig moeten zijn met het verder propageren
van diesel? In een land met 3 maal zoveel dieselwagens per km2 als elders in Europa, blijkt intussen de duidelijk
voorspelbare resultante van een ondoordacht fiscaal beleid: Nergens ter wereld loopt een vrouw meer kans op
borstkanker als hier, sinds jààren betreuren wij dan ook de absolute Europese toppositie. Ondanks een niet
bovengemiddelde borstkankerscreening en groot fruit en groentengebruik bij onze dames (zie: Europe Health at
a Glance grafieken)’
4) ‘Wanneer nu blijkt dat het bij uitstek fiscaal gestuurde wagenpark van salariswagens ook nog anno 2017, voor
92% uit diesels bestaat, ondermeer door pakweg 10% hogere afschrijving en 30% lagere accijnzen aan de pomp.
Naast de intriest bereikte kanker-records, spendeert België jaarlijks (minstens de helft van) 17 miljard euro per
jaar aan het remediëren van diesel-ziektes. Wordt niet stilaan tijd om ons wagenpark richting minder diesel te
saneren? Of blijven wij liever oeverloos onze kinderen, vrouwen en overheidsfinanciën saneren?.’
Hopend u met deze (persoonlijke doch wetenschappelijk onderbouwde) quote’s ten dienste te zijn,
Christophe

