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Externe
audit bij
beheerder
Brusselse
tunnels
De bijzondere
commissie van
het Brussels Par
lement die was
opgericht na de
problemen met
de tunnels legt
de verantwoor
delijkheid bij de
politiek en de
administratie.
Daarom moet er
volgens de com
missie ook een
externe audit
komen naar de
overheidsdienst
Mobiel Brussel.
Sinds de oprich
ting van het
Brussels Gewest
in 1989, maar
ook al daarvoor,
toen de tunnels
nog beheerd
werden door de
nationale over
heid, was er
een gebrek aan
structureel on
derhoud, aldus
de commissie.
Ook de onder
financiering van
de Brusselse in
stellingen wordt
als een van de
problemen aan
geduid. De com
missie wil dat er
een Brusselse
regelgeving komt
voor bruggen en
tunnels en vraagt
dat de mobiliteit
gegarandeerd
blijft als tunnels
gerenoveerd of
gesloten worden.
(hca, blg)

N-VA wil monarchie in tien stappen hervormen
1

6

Koning moet wetten
niet meer goedkeuren

Geadopteerde en
buitenechtelijke
kinderen tellen mee
voor troonopvolging

De koning die alle wetten mee
moet ondertekenen? Niet meer
van deze tijd, vinden N-VAKamerleden Hendrik Vuye en
Veerle Wouters. Dat is een
werk voor de ministers, die
gecontroleerd worden door
het parlement.
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Als bewezen wordt dat
Delphine Boël de dochter van
Albert II is, zou zij volgens
Vuye en Wouters een plaats
moeten krijgen in de troonopvolging.

De koning moeit
zich niet meer met
de regeringsvorming

Hoe komt het dat de Vlaamse regeringen altijd sneller
zijn gevormd dan de federale? Voor Vuye en Wouters ligt
het antwoord voor de hand:
omdat er op Vlaams niveau
geen koning is die bemiddelt.
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Gedaan met
kersttoespraken
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De koning is niet
onschendbaar in
privérechtszaken

Er geldt in ons land een scheiding tussen Kerk en staat.
Daarom mag een staatshoofd
zich niet verbinden aan de katholieke feestdag zoals Kerstmis, vinden Vuye en Wouters.
Ook de inhoud van de toespraken moet strikter: de regering
moet de tekst schrijven.
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Regering beslist mee
over aanwerving
van personeel
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Geen vergoeding meer
voor Astrid en Laurent

De leden van koningshuis
verdienen nog wel een vergoeding voor het werk dat ze
vanuit hun functie doen. Maar
persoonlijke vergoedingen
zoals Astrid en Laurent die
krijgen, moeten op de schop.
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Meer controle
op de rekeningen

Het koningshuis kost de
belastingbetaler naar
schatting 36 miljoen euro
per jaar. Maar geen enkele instantie voert
nu controle op die
rekeningen.

Dat NVA de monar
chie liever kwijt dan
rijk is, was al bekend.
“Maar daar is nu
geen meerderheid
voor”, aldus NVA
Kamerleden Hendrik
Vuye en Veerle Wou
ters. In afwachting
willen ze daarom
de monarchie al
democratischer en
transparanter maken.
Zoals het volgens hen
in 1831 was bedoeld:
als een republiek met
een koning. PIETER LESAFFER

Majesteitsschennis
is geen misdrijf meer

De keuze van personeel is
een van de laatste beslissingen die de koning zonder
dekking van de regering mag
nemen. Vuye en Wouters willen daar een einde aan maken, aangezien het vaak over
politieke benoemingen gaat.

In de rechtszaak van
Delphine Boël zou Albert II
niet onschendbaar mogen
zijn. Zijn onschendbaarheid zou alleen in staatszaken mogen gelden.
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De koning beledigen of spotten met het koningshuis?
Voor N-VA’ers Hendrik Vuye
en Veerle Wouters hoort dat
tot de vrijheid van meningsuiting.

Gedaan met
adellijke titels

De adelstand is een restant
van het Ancien Régime, net
als het genaderecht. Het is
niet aan de koning om genade te verlenen, maar wel de
strafuitvoeringsrechtbank,
aldus Hendrik Vuye en
Veerle Wouters.
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Eerst uitkleden

Dan onttronen
De Maat van de Monarchie, zo
heet het boek waarmee Hendrik
Vuye en Veerle Wouters (NVA)
hun toekomstplannen voor het
Belgische koningshuis lanceren. Ze
doen dat vanuit Objectief V, het
studiecentrum dat ze hebben opge
richt om het communautaire pro
gramma van NVA te verdiepen.
Dat het studiecentrum het ko
ningshuis als eerste thema behan
delt, is een opvallende keuze, aan
gezien het niet echt een commu
nautair thema is. “Dat is veeleer
toevallig”, zegt Vuye. “We waren

hier al langer mee bezig. We heb
ben dat werk nu in het studie
centrum voortgezet.”
Vuye en Wouters zijn Kamer
leden voor NVA, maar dat bete
kent niet dat hun voorstellen
automatisch
partijstandpunten
zijn. “Daarvoor zouden ze eerst de
zelfde weg als de andere standpun
ten moeten volgen, via de partij
raad”, zegt NVAwoordvoerder
Joachim Pohlmann. “Dit boek is
intellectueel werk zoals de studie
dienst dat doet.”
Het uitgangspunt van het boek is

de stichting van ons land in 1830
1831. Volgens Vuye en Wouters is
het koningshuis toen opgezet als
“een republiek met een koning”.
“We hebben dat in verschillende
documenten teruggevonden”, zegt
Vuye. “De grondleggers van België
wilden eigenlijk een republiek,
maar de Europese grootmachten
hebben hen verplicht om een ko
ning aan te stellen. Daarom wilden
ze expliciet een koning zonder per
soonlijke macht. Een principe dat
doorheen de jaren helemaal in de
vergetelheid is geraakt.”

