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Samen met collega’s Mark Demesmaeker en Wilfried 
Vandaele, schreef Piet een open brief aan de Europese 
ministers van Milieu. In de brief vragen ze om de ruggengraat 
van het Europese natuurbeleid niet onnodig aan te passen. 
Het Europese natuurbeleid steunt op twee pijlers: de 
Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De Europese Commissie 
is bezig aan een onderzoek van haar beleidsinstrumenten 
om te zien of ze nog geschikt zijn om de vooropgestelde 
doelstellingen te halen.
Voor Piet is het duidelijk: “Er is geen reden om de Vogel- 
of Habitatrichtlijn aan te passen. Ze zijn nog meer dan 
fit genoeg om het een hele tijd uit te houden. Als ze goed 
worden uitgevoerd, zijn ze zeker effectief, efficiënt en 
relevant. Hoewel het ronduit slecht gaat met de natuur in 
Europa is het duidelijk dat de situatie nog erger zou zijn 
zonder de natuurrichtlijnen!”
Piet is tevreden dat een overgrote meerderheid van de 
Europese landen inderdaad kiezen om de richtlijnen niet aan 
te passen, maar om verder in te zetten op een correct naleven 
ervan. Dat is niet alleen essentieel voor de natuur zelf, maar 
ook voor onze gezondheid en voor het welzijn en de welvaart 
van de volgende generaties.
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Het blijft een pijnlijke vaststelling: Vlaanderen staat bovenaan de 
Europese lijst wat betreft zelfdodingscijfers. Het is nochtans niet 
slecht leven in Vlaanderen. Ons onderwijs, sociale voorzieningen, 
algemeen levenspeil … zijn allemaal voortreffelijk. Ons gemiddeld 
inkomen behoort tot de hoogste van Europa. En toch zitten veel 
Vlamingen duidelijk niet goed in hun vel. Het aantal depressies 
is onrustwekkend hoog, net als het aantal zelfdodingen en 
zelfdodingspogingen. Dagelijks stappen drie Vlamingen uit 
het leven en ondernemen meer dan dertig Vlamingen een 
zelfdodingspoging.

Piet volgt dit thema al vele jaren. 
Hij weigert zich bij de feiten neer te 
leggen en ijvert over partijgrenzen 
heen voor een beter en sterker 
beleid wat betreft de preventie van 
zelfdoding. 
Het verkiezingsprogramma van de 
N-VA van 2009 vermeldde reeds 
de oprichting van een Vlaams 
Expertisecentrum Suïcidepreventie 
(VLESP) om alle bestaande 
initiatieven te stroomlijnen. 
Het idee van een specifiek 
expertisecentrum werd opgepikt 
door minister Vandeurzen (CD&V) 
en momenteel werkt dit VLESP 
volop aan een beleid dat het aantal 
zelfdodingen in Vlaanderen tegen 
2020 met 20% moet verminderen. 
Het VLESP gebruikt hierbij het 
Vlaams Actieplan Suïcidepreventie 
als leidraad. 
In een gedachtewisseling met 
minister Vandeurzen over dit 
actieplan, legde Piet een aantal 
duidelijke accenten.

1. Website
De oprichting van de portaalsite 
www.zelfmoord1813.be is een goede 
zaak. Op deze site wordt iedereen die 
hulp of informatie zoekt, geholpen. 

2. Noodnummer
Het gratis en anonieme 
noodnummer 1813 voor de 
Zelfmoordlijn blijft een sterk middel 
in de strijd tegen zelfdoding. Jaarlijks 
doen meer dan 10.000 mensen een 
beroep op de vrijwilligers van de 
Zelfmoordlijn. Ze kunnen er praten 
over hun gedachten en gevoelens en 
vinden er veel meer dan alleen maar 
een luisterend oor.

3. Ketenzorg
Vlaanderen moet volop inzetten 
op ketenzorg. Wie nu aanklopt 
voor hulp, moet vaak lang wachten 
voordat hij geholpen wordt en er 
vallen grote gaten tussen de eerste 
hulpvraag en de verdere opvolging. 
Dit moet beter! Verschillende 
vormen van hulp moeten zonder 
onderbreking in mekaar overgaan.

4. Doelgroepspecifiek
Naast een algemeen preventiebeleid 
moet de Vlaamse overheid ook 
specifieke beleidsbeslissingen 
durven nemen voor doelgroepen 
met een hoog risico. Minister 
Vandeurzen moet zijn aarzeling 
om doelgroepspecifiek te werken 
loslaten.

PIET VRAAGT BAN KI-MOON NAAR INSPANNINGEN 
GELIJKE RECHTEN VOOR HOLEBI’S EN TRANSGENDERS
Piet zit voor de N-VA in de Raad van Europa. Tijdens de zomerzitting had hij daar de kans om een vraag te 
stellen aan Ban Ki-moon die als secretaris-generaal van de Verenigde Naties de vergadering toesprak. Piet wilde 
van hem weten welke rol hij ziet weggelegd voor de lidstaten van de Verenigde Naties in het verdedigen van de 
rechten van holebi’s en transgenders.
In zijn antwoord verwees Ban Ki-moon naar de Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens die in haar eerste artikel duidelijk zegt dat alle mensen vrij en gelijk in rechten 
worden geboren. Hij veroordeelde vervolgens scherp de ongelijke behandeling, 
vernederingen en vervolgingen waar nog heel wat holebi’s en transgenders het 
slachtoffer van zijn. Ze vormen een inbreuk op de waarden waarop de Verenigde 
Naties steunen en zijn een ontkenning van het universele karakter van de 
mensenrechten. Ban Ki-moon plaatste de strijd tegen discriminatie van holebi’s en 
transgenders op dezelfde hoogte als de strijd tegen de discriminatie van vrouwen en 
op basis van ras of afkomst.
Piet: “Dit antwoord van Ban Ki-moon is een opsteker voor iedereen die zich 
inzet voor recht en rechtvaardigheid voor holebi’s en transgenders.  
Ik zal hier binnen de Raad van Europa verder mee aan de slag gaan.”

“Ban Ki-moon benadrukt belang van strijd 
tegen schending van rechten van holebi’s.

“De natuur heeft de 
mens niet nodig. 

Integendeel, wij zijn van 
haar afhankelijk.

SPECIALE 
AANDACHT 
VOOR JONGE 
HOLEBI’S EN 
TRANSGENDERS
Uit alle onderzoeken blijkt dat 
jonge holebi’s en transgenders 
bovengemiddeld kampen met 
gedachten aan zelfdoding 
en ook bovengemiddeld een 
zelfdodingspoging ondernemen. 
Het Vlaams Actieplan beschouwt 
deze groepen volkomen terecht 
als hoogrisicogroepen. Het is dan 
ook niet te begrijpen dat minister 
Vandeurzen tot vandaag geen 
specifieke projecten voor deze 
doelgroepen heeft opgesteld. 
Er is in Vlaanderen nochtans 
voldoende expertise aanwezig om 
te onderzoeken welke strategieën 
het aantal zelfdodingen bij jonge 
holebi’s en transgender kunnen 
terugdringen.  
Piet dringt al lang aan bij minister 
Vandeurzen om hier van koers te 
veranderen. En het ziet er naar uit 
dat de minister eindelijk bereid is te 
luisteren. Piet hoopt dan ook dat er 
snel een concreet project uit de bus 
komt. 

Wie met vragen over zelfdoding 
zit, kan dag en nacht terecht op de 
Zelfmoordlijn op het gratis nummer 
1813 of op www.zelfmoord1813.be.



EINDELIJK SOORTEN-
BESCHERMINGSPROGRAMMA 
VOOR WILDE HAMSTER
In Vlaanderen dreigen heel wat planten en dieren definitief te verdwijnen. De 
druk van te intensieve landbouw en een grote verstedelijkingsgraad zijn twee 
belangrijke elementen in dit proces. Piet dringt al lang aan bij minister 
Schauvlieghe (CD&V) om eindelijk werk te maken van de oude belofte om 
per jaar voor vier soorten een concreet beschermingsprogramma op te 
starten. De achterstand is immers groot!

Voor 2015 keurde de minister op de valreep nog een beschermingsprogramma 
voor de wilde hamster goed. Naast het beschermen en uitbreiden van geschikte 
vestigingsplaatsen voor de wilde hamster, zullen er ook enkele tientallen 
exemplaren worden uitgezet. Dit is nodig omdat de huidige populatie te klein 
geworden is om zich spontaan te herstellen en vermeerderen.

Piet hoopt dat het niet bij plannen blijft en dat we binnenkort alvast in 
Vlaams-Brabant en Limburg terug levensvatbare hamsterpopulaties kunnen 
vinden. Hij zal de minister ook blijven aansporen om in 2016 de beloofde vier 
beschermingsprogramma’s te realiseren.

Heb je zin om met twee een exclusieve rondleiding 
in het Vlaams Parlement te krijgen, afgerond met 
een lekker etentje in de Daktuin? Piet is hiervoor 
graag jullie gastheer. Waag je kans en stuur of mail je 
antwoord uiterlijk 15 maart naar: 

VRAAG:
Niet iedereen vindt even gemakkelijk een job. Dit telt nog meer voor wie door een beperking niet even competitief is. 
Vlaanderen zet volop in om ook deze mensen een zinvolle job te bezorgen. Tot voor kort gebeurde dit in ‘sociale 
werkplaatsen’ en ‘beschutte werkplaatsen’. De N-VA zorgde voor een stroomlijning van deze twee stelsels. 
Hoe noemen we vandaag bedrijven die maximaal inzetten op werken met deze kwetsbare doelgroepwerknemers?

Het juiste antwoord op de vorige vraag was ‘frontbeweging’. Onder andere mevrouw Kathleen Vantomme wist dit en werd door de 
onschuldige hand als winnaar aangeduid.

Beste lezer,

U bent opgenomen in de verzendlijst van deze nieuwsbrief omdat we mekaar kennen of omdat een van uw vrienden me verzekerde dat u geïnteresseerd bent in politiek. Indien 
u deze nieuwsbrief in de toekomst niet meer wenst te ontvangen, dan volstaat het om dit met een kort berichtje te laten weten.  
Het bestand dat voor verzending van deze nieuwsbrief wordt gebruikt, voldoet aan alle criteria van de wet van 8 december 1992. U kunt uw gegevens in ons bestand altijd 
bekijken, aanpassen en/of laten verwijderen zoals voorzien in de wet.

Ruimte in Vlaanderen is schaars. En 
bovendien moeten we ze gebruiken om 
te wonen, te werken, te ontspannen,… 
In een resolutie roept Piet met zijn 
collega’s de Vlaamse Regering dan 
ook op om alle kansen te geven 
aan alternatieve en innoverende 
woonconcepten en waar nodig de 
regelgeving aan te passen aan nieuwe 
woonvormen. 

Nieuwe 
woonvormen

Vlaams Parlement
   N-VA Fractie
   tav Piet De Bruyn    1011 Brussel

piet.debruyn

@n-va.be
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Minister Homans (N-VA) liet weten 
dat Vlaanderen in 2015 een 

recordbedrag investeerde in 
sociale woningbouw. 

Maar liefst 1,3 miljard euro 
werd uitgetrokken voor 

de bouw van nieuwe 
sociale woningen en voor 

renovatie- en isolatie-
projecten. Een terechte 

keuze, vindt Piet. 
Een betaalbare, degelijke woning 

is een belangrijk wapen tegen 
armoede en sociale uitsluiting.

1,3 
miljard


