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DRINGEND
CORRECTE
JACHTPLANNEN NODIG!
Het lijkt zo logisch als wat: in een jachtplan neem je alleen die percelen op, waarvan je ook effectief
de jachtrechten hebt. Op het terrein blijkt echter dat heel wat jachtplannen ook percelen bevatten
zonder dat de eigenaar hiervan op de hoogte is en zonder dat hij ooit zijn toestemming gaf. Dit blijkt
alvast uit een onderzoek dat Vogelbescherming Vlaanderen vzw liet uitvoeren op vraag van 757
eigenaars. Vogelbescherming Vlaanderen trok naar de arrondissementscommissarissen en vroeg
voor 867 percelen heel precies wat de toestand was. Voor maar liefst 686 percelen (goed voor 79%)
bleek dat de eigenaar niet op de hoogte was en dus nooit toestemming had gegeven om de percelen
op te nemen in een jachtplan.
SLORDIG INGEKLEURD
Uit deze steekproef mogen we niet
afleiden dat 79% van de jachtplannen
niet correct is. Om uitspraken te
kunnen doen over de totaliteit van de
jachtplannen, is meer gedetailleerde
informatie nodig. Deze steekproef
levert natuurlijk wel een zéér sterke
aanduiding dat het inkleuren van
jachtplannen erg slordig gebeurt. Dit
wordt nog duidelijker als je ziet dat
hele dorpskernen, begraafplaatsen,
openbare gebouwen, scholen,
tuinen, … in jachtplannen worden
opgenomen.

NIET ALTIJD AL TE NAUW
Uiteraard zal er niet snel ook effectief
gejaagd worden op die plaatsen, maar

door ze op te nemen in jachtplannen,
creëren ze aaneengesloten gebieden
die groot genoeg zijn om bejaagd te
kunnen worden. Voor onafhankelijke
jachtrevieren is een aaneengesloten
gebied van 40 ha nodig, om als
wildbeheereenheid een erkenning
te kunnen krijgen, is een gebied van
1000 aaneengesloten ha nodig. Om
die te kunnen bereiken, neemt men
het blijkbaar niet altijd al te nauw
met eigendomsrechten.
Op aandringen van Piet beloofde
minister Schauvliege (CD&V) al
eerder dat alle jachtplannen tegen
de zomer op een uniforme wijze
én tot op perceelsniveau digitaal
raadpleegbaar zullen zijn. Piet: “Ik
neem de minister op haar woord

en twijfel er dus niet aan dat dit
ook effectief het geval zal zijn. Dit
zal het voor elke eigenaar veel
gemakkelijker maken om na te gaan
of zijn eigendom al dan niet terecht
als onderdeel van een jachtplan is
ingekleurd.”

VERVOLGING HOMO’S IN
TSJETSJENIË MOET STOPPEN
Tijdens de zittingsweek van de Raad van Europa in Straatsburg
had Piet een ontmoeting met de journaliste van de Russische
krant Novaya Gazeta en een vertegenwoordiger van de
Russische LGBT-koepel over de wreedheden tegen homo’s in
Tsjetsjenië. Piet was zwaar onder de indruk van hun getuigenis.
Ze verduidelijkten hem dat er volgens hun gegevens ongeveer
160 gevangenen waren op dat moment en wellicht al
tientallen doden. Ze proberen alle gevallen zo goed mogelijk
te documenteren zodat ze steeds op hun betrouwbaarheid en
waarheid getoetst kunnen worden. De namen worden echter
vertrouwelijk behandeld omdat ze bekend maken negatieve
gevolgen zou hebben voor de betrokken gevangen en hun
familie.
Vervolgens bracht Piet in de plenaire vergadering van de Raad
van Europa verslag uit van zijn ontmoeting en drukte hij zijn
afkeer uit: “Religie, traditie of cultuur kunnen nooit een excuus
zijn voor deze grove schendingen van de meest universele
mensenrechten. Deze waanzin moet stoppen.” Piet riep zijn
collega’s op zo snel mogelijk te zorgen voor een onafhankelijk
internationaal onderzoek omdat zijn vertrouwen in Rusland
onbestaande is wanneer het erop aankomt om de rechten van
homo’s te beschermen.

PIET HOUDT REALISTISCH PLEIDOOI
VOOR TERUGDRINGEN DIERPROEVEN

WERELD OP ZIJN KOP
Maar … eigenlijk blijft het de wereld
op zijn kop. Het blijft de individuele
eigenaar die het initiatief moet
nemen om te gaan kijken wat de
situatie voor zijn eigendom is. Zou
het niet veel logischer zijn om stap
voor stap te evalueren naar een
systeem waarbij de jager bij het
indienen van zijn jachtplan voor elk
ingesloten perceel bewijs levert dat
het terecht werd ingesloten?

GRAAG MÉÉR BOS!
Er was nogal wat te doen over de boskaart die Joke Schauvliege opstelde. Op die kaart was aangeduid welke zonevreemde
bossen beschermd zouden worden omwille van hun waardevol karakter. De N-VA staat 100% achter een beleid dat
kwetsbare, waardevolle bossen beschermt. Maar dat moet dan wel gebeuren op basis van correct toegepaste criteria. De
boskaart die werd voorgesteld bevatte echter zoveel fouten dat ze niet meer bruikbaar was.
Terecht uitten heel wat mensen hun ongenoegen over het inkleuren van hun stukje bouwgrond waar nauwelijks een boom
op te vinden is als ‘bijzonder waardevol bos’. Minister-president Geert Bourgeois (N-VA) deed wat hij moest doen en trok de
kaart in. Minister Schauvliege moet nu zorgen voor een correcte kaart.

“

Enkel internationale
actie kan waanzin in
Tsjetsjenië doen stoppen

“

Tijdens een hoorzitting over dierproeven in de Commissie Dierenwelzijn van
het Vlaams Parlement, stond Piet stil bij de voortrekkersrol die Vlaanderen
kan spelen in het terugdringen van het aantal dierproeven. Al beseft Piet dat
dierproeven voor sommige onderzoeken nog steeds nodig zijn, toch vroeg hij
om maximaal in te zetten op het ontwikkelen van diervriendelijke alternatieven.
Vlaanderen kent heel wat onderzoekers en innovatiecentra die (mogelijke)
alternatieven voor dierproeven bestuderen en ontwikkelen. Deze expertise moet
gebundeld worden zodat ze breder toegankelijk en inzetbaar wordt. Minister
Weyts (N-VA) maakt 250.000 euro vrij voor de oprichting van een Europees
Platform voor Alternatieve Onderzoeksmethodes. Een beslissing die Piet voluit
steunt.
Piet benadrukte tegenover de universitaire onderzoekscentra het belang
van een sterke controle op het welzijn van proefdieren in alle fasen van het
onderzoek en op een respectvolle behandeling door alle betrokkenen. Het
volstaat daarbij niet goede afspraken op papier te maken, het gaat om
het resultaat. Tot slot vroeg Piet om waar mogelijk werk te
maken van ‘adoptieprogramma’s’ voor proefdieren.

Vlaanderen moet ambitieus zijn in het terugdringen van het aantal dierproeven.
Actief zoeken naar alternatieven is een gepaste uitdaging voor onze kenniscentra.

VEILIG BLOED
IS PRIORITAIR
Het weekblad Knack vroeg Piet
om zijn standpunt in de discussie
over het geven van bloed door
homomannen. Voor Piet blijft veilig
bloed prioritair. Met de huidige stand van de wetenschap
betekent dit helaas nog steeds dat een uitsluiting op
groepsniveau noodzakelijk is. De volledige bijdrage is te lezen
op de website van Piet: www.pietdebruyn.be.

€ 167,50
Piet veilde voor Kom Op Tegen Kanker twee logeplaatsen
voor een schitterende voorstelling van de Vlaamse Opera
in Antwerpen. Hiermee steunde hij de jaarlijkse actie van
de N-VA voor de strijd tegen kanker. De kaartjes gingen
de deur uit voor 167,50 euro. De hele actie van de partij
bracht maar liefst 25.876 euro op!

IN HET ARMOEDEBELEID
IS ‘GOED’ NOOIT
‘GOED GENOEG’
Tijdens een actualiteitsdebat over armoede benadrukte
Piet opnieuw de prioriteit die de Vlaamse regering aan
de strijd tegen armoede hecht. Minister Homans (N-VA)
coördineert dit beleid in goede samenwerking met alle
andere ministers en stuurt bij waar nodig.
Piet wees er op dat de Vlaamse werkloosheid is gezakt
tot het laagste peil in 25 jaar en dat het hebben van een
job nog steeds de beste garantie is om niet in armoede te
geraken of om er weer uit te geraken. Maar ook andere
maatregelen die de regering nam, hebben een invloed
op de armoedecijfers. Zo investeerde minister Homans in
2015 het recordbedrag van 1,3 miljard euro in de bouw
en renovatie van sociale woningen. En in het nieuwe
systeem van kinderbijslag zal maar liefst driemaal zoveel
geld besteed worden aan sociale correcties voor de
laagste inkomens.
Piet weet heel goed dat geen enkele van die maatregelen
een wondermiddel is. Armoede is een monster met vele
koppen. Enkel door een sterk gecoördineerd beleid dat
oog heeft voor alle beleidsdomeinen, kunnen we verder
stappen vooruit zetten.

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 20 juli naar:

piet.debruyn
@n-va.be
of

Vlaams Parlem
ent
N-VA Fractie
tav Piet De Bru
yn
1011 Brussel

VRAAG:
Tijdens het IDAHOT Forum 2017 dat in Brussel werd gehouden, leidde Piet het panelgesprek over personen met intersekse
in en formuleerde hij na afloop ook een aantal conclusies. In de marge van de conferentie had hij een ontmoeting met de
eerste onafhankelijke VN expert met betrekking tot seksuele oriëntatie en genderidentiteit. Hoe heet deze expert?
Het juiste antwoord op de vorige vraag was ‘Iñigo Urkullu’. Uit de vele juiste antwoorden trok de onschuldige hand Paul Brems uit
Langdorp.
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.
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Piet samen met Russische journalisten en
LGBTI-vertegenwoordiger uit Moskou

