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ZWIJGEN 
IS SCHULDIG VERZUIM

  
Piet is de woordvoerder van de partij voor alle dossiers die van dichtbij of veraf te maken hebben 
met holebi’s en transgenders. Een van de thema’s waar hij recent vaak mee bezig is, is de moeilijke 
verhouding tussen religie en homoseksualiteit. Uit zowat alle studies blijkt dat wie zichzelf als gelovig 
omschrijft, het moeilijk(er) heeft met homoseksualiteit. Als we dan wat dieper inzoomen op de groep 
gelovigen, valt het op dat het vandaag vooral moslims zijn die ronduit afwijzend staan tegenover 
homoseksualiteit. Koppel daar nog aan dat moslims opvallend vaker dan andere gelovigen of niet-
gelovigen vinden dat religieuze regels belangrijker zijn dan de wetten van het land, en je weet dat de 
uitdagingen groot zijn.

DE OVERHEID
In een opiniestuk in De Standaard 
maakte Piet nog eens duidelijk 
waar het op staat: we mogen van de 
overheid verwachten dat ze onze 
vrijheden en de gelijkwaardigheid 
van iedereen structureel beschermt. 
Wie daar niet naar handelt, 
moet met een strikt en duidelijk 
vervolgingsbeleid ter verantwoording 
worden geroepen en op de vingers 
worden getikt. Maar de overheid 
moet en kan geen moreel denkkader 
opleggen, dat is niet haar taak. Wel 
moet de overheid aan iedereen die 
hier woont of komt wonen, duidelijk 
maken hoe fundamenteel we onze 
vrijheden en rechten vinden. Ook 
moet de overheid duidelijk maken 
waarover we kunnen praten en 
wat de grenzen zijn die we niet 
overschrijden. 

INDIVIDUELE 
VERANTWOORDELIJKHEID
Maar we mogen de taak van het 
bewaken en verdedigen van onze 
vrijheden niet op de overheid alleen 
afwentelen. Als erfgenamen van 
de Verlichting dragen we zelf ook 
verantwoordelijkheid. We missen 
in onze samenleving te vaak de 
bereidheid om het belang van 
onze vrijheid te verduidelijken en 

verdedigen. Als we er werkelijk van 
overtuigd zijn dat elk individu pas 
maximale ontplooiingskansen krijgt 
als het in vrijheid zijn levensloop kan 
kiezen, dan is ons huidig zwijgen al te 
vaak een schuldig verzuim.

DE WEG IS NOG LANG
Het is in het belang van elk individu 
én van de samenleving in haar 
totaliteit dat we met uitgestoken hand 
duidelijk maken wat onze rechten en 
vrijheden kunnen betekenen voor 
elke christen, voor elke moslim, 
voor elke jood, voor elke homo, voor 
elke hetero, voor elke vrouw, voor 
elke man … Helaas zijn er vandaag 
veel te weinig religieuze leiders die 
hierover het gesprek willen aangaan. 
En als zelfs jonge, progressieve 
imams zeggen dat het debat over 
homoseksualiteit in de islam nog niet 
begonnen is, dan weten we dat de 
weg nog lang zal zijn.

BLIJVEN ZOEKEN
Toch mag dit geen rem zijn op het 
blijven zoeken naar gesprekspartners. 
Wat we hebben toegejuicht als 
overwinning op het dwingende 
karakter van de katholieke moraal 
van weleer, moeten we ook 
durven bepleiten bij moslims: een 
samenleving waar God noch Allah 
boven de wet staat.

REGENBOOG-
VLAG AAN 
VLAAMS 
PARLEMENT
Op voorstel van Piet wappert 
voortaan op 17 mei ook aan 
het Vlaams Parlement de 
regenboogvlag. Een symbolische 
actie? Absoluut! Maar wel eentje 
met inhoud. 17 mei is immers 
de ‘Internationale Dag tegen 
Homofobie en Transfobie’ (IDAHOT). 
Door op 17 mei ook aan het Vlaams 
Parlement de regenboogvlag te 
hangen, maakt het parlement 
duidelijk dat elke vorm van 
discriminatie of uitsluiting op basis 
van geaardheid onaanvaardbaar 
is. Maar tegelijkertijd geeft het 
ook aan elke holebi of transgender 
die nog in de kast zit de duidelijke 
boodschap dat het hart van 
de Vlaamse democratie hen 
verwelkomt en samen met hen blijft 
opkomen tegen alle vormen van 
homofobie en transfobie.



PIET VRAAGT ERNSTIG DEBAT OVER 
VERGROENING LANDBOUW
Europa verplicht haar lidstaten om in ruil voor het behouden van Europese landbouwmiddelen, een 
aantal maatregelen te nemen die de landbouw natuurvriendelijker moeten maken. Helaas hebben 
niet alle maatregelen die door Europa worden aanvaard als vergroeningsmaatregelen, ook echt een 
gunstig effect. 

Piet ondervroeg hierover Joke Schauwvliege (CD&V) die zowel bevoegd is voor landbouw als voor natuur.
Piet wees er op dat de maatregel die door 97% van de Vlaamse boeren wordt genomen, uit internationaal onderzoek 
als bijzonder twijfelachtig naar voor komt. Het inzaaien met groenbedekkers lijkt immers niets bij te dragen aan de 
biodiversiteit. De maatregel verliest immers aan mogelijke impact door de soepelheid waarmee hij genomen wordt. 
Piet stelde heel concreet voor om een Vlaamse expertencommissie aan het werk te zetten om te kijken wat de effecten 
van de genomen maatregelen voor Vlaanderen zijn en om op basis van hun onderzoek het gesprek aan te gaan met alle 
actoren: landbouwers, natuurbeweging, wetenschappers, politici, …  Minister Schauvliege gaf helaas niet thuis. Piet 
betreurt dat ze niet sneller in actie wilt komen maar in blind vertrouwen blijft 
wachten op een ruimere Europese evaluatie. Een gemiste kans om versneld 
werk te maken van een échte vergroening van de landbouw in Vlaanderen, 
vindt Piet.

“De huidige vergroeningsmaatregelen zijn een maat voor niets wat betreft biodiversiteit

PIET OP WERKBEZOEK IN PALESTINA EN ISRAËL
Piet trok andermaal naar Palestina en Israël om zich op het terrein te informeren over de 
gevolgen van het feitelijk stilvallen van het vredesproces.
Op het programma stonden ontmoetingen met Palestijnse en Israëlische politieke leiders, met organisaties 
die toekijken op het respecteren van de universele mensenrechten en met academici en diplomaten. Zoals te 
verwachten viel, werd het niet echt een bezoek dat aanleiding geeft tot optimisme. Aan Palestijnse kant ontbreekt 
het aan een eensgezinde en maatschappelijk breed gedragen visie op de toekomst. De pogingen om Fattah 
en Hamas rond eenzelfde politiek programma te verzamelen, lijken niet succesvol. Aan Israëlische zijde blijft 
men de internationaal veroordeelde kolonisatiepolitiek verdedigen en zelfs nog uitbreiden. De controle van de 
Israëlische overheid over de Palestijnse bevolking en dit ook op het eigen Palestijnse grondgebied, heeft niets 
meer te maken met het recht op veiligheid maar is al lang een zuiver politiek instrument. De Israëlische politiek 
maakt de mogelijkheid om tot een leefbare Palestijnse staat te komen als onderdeel van de ‘tweestatenoplossing’ 
met de dag kleiner.
Aan het einde van hun missie in de Palestijnse gebieden en Israël riepen 
Piet en zijn collega’s de federale regering op om zich achter het Franse 
initiatief te scharen. Frankrijk mikt op een internationale conferentie in 
het najaar om het stilgevallen vredesproces terug op de rails te krijgen. 

“Vrede tussen Palestina en Israël helaas nog veraf Piet op audientie bij 
Palestijns president Mahmoud Abbas



NIEUWE LEZERS 
GEZOCHT  
Ken je nog mensen 
die graag op de 
hoogte blijven van de 
activiteiten van Piet? 

Laat het ons weten. 

Nieuwe lezers zijn van 
harte welkom! 

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 september naar:  

VRAAG:
Piet trok voor enkele dagen naar een ‘land’ dat voorlopig slechts door één ander land wordt erkend. Het ligt in het Zuiden 
van de Kaukasus en is al 25 jaar het onderwerp van een vredesproces dat maar niet tot resultaat komt. Met nauwelijks 
150.000 inwoners kijkt het in eerste instantie naar het grotere buurland waarmee het zowel een groot stuk van haar 
geschiedenis gemeen heeft als de taal, munteenheid, religie … Naar welk land trok Piet?

Het juiste antwoord op de vorige vraag was ‘maatwerkbedrijf’. Uit de juiste antwoorden trok de onschuldige hand Lucia Dewolfs.

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.

Elk jaar krijgt elke landbond ruim 37.000 euro 
van de Vlaamse overheid om mee te werken aan 
de uitvoering van het Vlaams gezondheidsbeleid 
wat betreft preventie van zelfdoding, preventie 
van tabak-, alcohol- of drugsverslaving, 
ongevallenpreventie enz.
In ruil voor deze middelen plaatsen ze een 
artikeltje in hun ledenblad, verspreiden wat 
folders, … Het is misschien geen grote 
aderlating voor Vlaanderen, maar Piet stelt zich 
toch de vraag of dit geld niet beter kan gebruikt 
worden.

VEEL GELD VOOR 
ZIEKENFONDSEN
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Staatssecretaris Theo Francken (N-VA) 
liet aan Piet weten dat er vorig jaar 

238 vluchtelingen werden erkend 
op basis van hun homoseksuele 

geaardheid. Daarmee stijgt 
de erkenningsgraad van 
wie op basis van zijn 
geaardheid bescherming 

zoekt tot 39%. Verder zet de 
staatssecretaris in op specifieke 

opleidingsprogramma’s om het 
beleid rond holebi-vluchtelingen 

nog te versterken.

238

SPORT- EN JEUGDCLUB 
TOEGANKELIJKER VOOR 
KINDEREN IN ARMOEDE
Piet is zeer tevreden met de aanpak van minister Homans (N-VA) om 
sport- en jeugdverenigingen gemakkelijker toegankelijk te maken voor 
kinderen in armoede. De minister wilt extra investeren in initiatieven 
die gedragen worden door lokale partners: een sport- of jeugdclub, 
een vereniging die al ervaring heeft met kinderen in armoede én de 
lokale overheid. Gedurende drie jaar kunnen ze maximaal 50.000 euro 
subsidie krijgen voor een project dat ze samen dragen.

Volgens Piet is dit de juiste aanpak: “Door lokale, bestaande 
verenigingen hun krachten te laten bundelen, breng je alle bestaande 
kennis en ervaring samen. Bovendien laat de subsidie toe dat er 
veel meer gebeurt dan enkel het goedkoper maken van lidgelden of 
kampgelden. Het geld kan ook worden gebruikt om de verenigingen 
beter te leren omgaan met kansarmoede in hun eigen gemeente. Dit 
verhoogt niet alleen de duurzaamheid van de projecten, maar ook de 
slaagkansen.”

piet.debruyn

@n-va.be
Vlaams Parlement
   N-VA Fractie
   tav Piet De Bruyn    1011 Brussel


