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25 VLAAMSNATIONALISTISCHE VOORSTELLEN ROND MONARCHIE

NVA’ers kleden koning uit
Hendrik Vuye en Veerle Wouters leggen in
een boek de vinger op de tere plekken in de
huidige monarchie en pleiten voor een
modern ‘republikeins’ koningschap.
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WIM WINCKELMANS
BRUSSEL | Of die zwierig

gekrulde
M in hun boek ‘De Maat van de Monar
chie’ niet heel erg op een H lijkt? De
NVAkamerleden Hendrik Vuye en
Veerle Wouters kregen al op voorhand
(Franstalige) vragen over hun studie
waarin ze het Belgische koningshuis
doorlichten.
De twee NVA’ers hebben van hun boek
nochtans geen radicaal pleidooi voor
de afschaffing van de monarchie ge
maakt, zoals je van Vlaamsnationalis
ten kunt verwachten. ‘We zijn lucide
genoeg om te weten dat daar geen poli
tieke meerderheid voor bestaat.’
Mensenrechten

Ze leggen in de werking van de huidige
monarchie wel de vinger op een bonte
reeks tere plekken die niet stroken met
de huidige zeden, met de grondwet of
het Europees Verdrag voor de Rechten
van de Mens.
Delphine Boël kon niet eens proberen
haar afstamming te laten vaststellen
zolang Albert koning was, omdat het
staatshoofd onschendbaar is. En als de
koning of de leden van de koninklijke
familie hun geld uit de civiele lijst of
dotaties niet opkrijgen, mogen ze het
houden.
De wetten op de majesteitsschennis
zijn in strijd met het recht op vrije me
ningsuiting. Het statuut van de leden
van koninklijke familie is flou, het is
zelfs onduidelijk wie wel en wie niet
deel uitmaakt van de koninklijke fami
lie.
De regels voor erfopvolging sluiten bo
vendien buitenechtelijke kinderen uit.
Het genaderecht hoort bij strafuitvoe
ringsrechtbanken thuis, niet bij de ko
ning. Waarom moet een regering ei
genlijk haar ontslag aanbieden aan de
koning? Dat is toch een erfenis uit het
ancien régime? En de ministeriële dek
king van koninklijke toespraken is flin
terdun.
De twee NVA’ers eindigen met 25 voor
stellen ‘om de monarchie toch enigs

zins te verzoenen met de democratie’.
Daarbij geldt het Nederlandse vorsten
huis als voorbeeld. De koninklijke fa
milie moet een statuut krijgen, de rol
van de koning bij de regeringsvorming
wordt uitgeschakeld, de regering krijgt
een zeg in de aanwijzing van de kabi
netschef van de koning.
De toespraken van de koning worden
in de voorstellen van Vuye en Wouters
afgeschaft, hij mag zich niet inlaten
met bevoegdheden van de deelstaten
zoals buitenlandse handel en hoeft ook
de wetten niet meer te bekrachtigen en
afkondigen. Zelfs het recht om te infor
meren, te waarschuwen en aan te moe
digen, waar koning Albert II zich enke
le jaren geleden nog op beriep, wordt
verlaten.
Erger voorkomen

Vuye en Wouters hopen met hun boek
het debat over die voorstellen aan de
gang te krijgen om erger te voorkomen.
‘Ooit komt er iemand op de troon die
echt niet geschikt is’, waarschuwen ze.
‘Dat is al eens gebeurd met Leopold
III.’
Daarmee hebben de twee NVA’ers hun
eerste activiteit voor het centrum Ob
jectief V, dat een nieuwe ronde in de
staatshervorming moet voorbereiden,
erop zitten. Al is het maar een voorafje.
Het onderzoek over de monarchie was
al aan de gang toen Vuye en Wouters
van de partij de opdracht kregen om
het communautaire warm te houden.
De kern van het communautaire pro
ject moet nog volgen.

‘Ooit komt er iemand
op de troon die
echt niet geschikt is.
Dat is al eens
gebeurd met
Leopold III’
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SPELEN IN OP NAKEND VERBOD

Te veel ongevallen: 500 flikken naar de rijles

‘Pelsdierhouderijen willen tweemaal
langs kassa passeren’

GENT | 500 Gentse politieman
nen moeten een tweedaagse rijop
leiding volgen. De maatregel komt
er omdat de politie vorig jaar be
trokken was bij 56 verkeersonge
vallen.
‘Het ging daarbij eerder om kleine
ongevallen. In 40 gevallen was de
politie zelf in fout’, antwoordde
burgemeester Daniël Termont
(SP.A) op een schriftelijke vraag
van gemeenteraadslid Sami Sou
guir (Open VLD).

Een goede beheersing van een
dienstvoertuig is volgens Termont
een zeer belangrijke vaardigheid
voor politiemedewerkers die rij
den met een prioritair voertuig.
Om het aantal ongevallen naar be
neden te krijgen, heeft de korpslei
ding beslist om een meerjarig be
stel uit te schrijven voor een twee
daagse opleiding. ‘In totaal zullen
500 politiemensen deelnemen aan
de opleiding, waarvan één dag be
staat uit praktijkoefeningen’, zegt

de burgemeester.
In 2015 besteedde de politie tussen
de 35.000 euro en 40.000 euro aan
herstellingen van beschadigingen
door ongevallen. ‘De ongevallen
veroorzaakt door de tegenpartij
worden vergoed door de verzeke
ring’, zegt Termont. ‘De politie ont
vangt daarbij een kleine vergoe
ding. De analyse van de ongevallen
en de maatregelen ter verbetering
maken deel uit van het integraal
project voertuigbeheer.’ (sln, bst)

Dit jaar hebben al 5 van de 17
Vlaamse pelsdierhouderijen een
uitbreiding of vernieuwing van
hun vergunning aangevraagd.
Geen toeval, meent Vlaams Parle
mentslid Jelle Engelbosch (NVA).
‘Door die aanvraag hopen zij een
hogere uitbetaling te krijgen wan
neer de pelsdiersector onvermij
delijk wordt stopgezet.’
‘We spreken al maanden over een
nakend verbod op nertsenkweke
rijen. Alle politieke partijen zijn

het intussen eens dat zo’n verbod
er moet komen. Maar sommige
kwekers denken nu via een uit
breiding nog gauw tweemaal
langs de kassa te passeren wan
neer er een financiële tegemoet
koming wordt uitgewerkt’, meent
Engelbosch. Voor de NVA zijn
flankerende maatregelen wel een
optie, maar is het een brug te ver
om een compensatie te voorzien
voor ‘bedrijven die nu nog snel
willen uitbreiden’. (belga)

