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PIET SCHRIJFT VOOR
RAAD VAN EUROPA
RAPPORT OVER INTERSEKS
Piet schreef voor de Raad van Europa een rapport over interseks personen. Géén gemakkelijke
materie, die we hier graag kort even uit de doeken doen.
Interseks personen worden geboren met geslachtskenmerken die niet helemaal mannelijk
of helemaal vrouwelijk zijn. In sommige gevallen is dit al zichtbaar bij de geboorte zelf, soms
wordt het pas later ontdekt, bijvoorbeeld tijdens de puberteit. Interseks personen hebben dus
geslachtskenmerken (inwendig of uitwendig) die verschillen van de geslachtskenmerken van de
meerderheid van de mensen, maar het zijn doorgaans mensen met een perfect gezond lichaam.
Slechts in uitzonderlijke gevallen is hun interseks conditie ook een directe bedreiging voor hun
gezondheid.
ZWARE GEVOLGEN
Nog te vaak wordt interseks aanzien
als een medisch probleem dat zo
snel mogelijk moet worden opgelost.
Artsen adviseren ouders hun
interseks kind op jonge leeftijd al
te laten opereren waarbij gekozen
wordt om de geslachtskenmerken
van het kind operatief ‘aan te passen’
aan wat we verwachten bij een
jongentje of een meisje. Ouders
krijgen tegelijkertijd de raad hun
kind op te voeden volgens het
toegewezen geslacht. De gevolgen

voor het interseks kind zijn bijzonder
groot. Het gaat immers om zware
operaties die vaak vervolgoperaties
nodig hebben en andere vormen van
zware medische opvolging zoals het
levenslang innemen van hormonen.
Bovendien gebeuren ze op een
ogenblik dat het nog helemaal niet
duidelijk is hoe het kind zichzelf
voelt: jongen of meisje of geen van
beiden.

GEEN GARANTIE TOT GELUK
Ouders willen maar één ding en dat

VERSLAGGEVER LGBTI-RECHTEN
Piet werd in juni aangeduid als Algemeen Verslaggever over de rechten van LGBTI’s voor de Raad
van Europa. Concreet wil dit zeggen dat hij het
volgende jaar voor de Raad van Europa zal optreden
als ambassadeur voor de rechten van LGBTI’s.
In een interview dat Piet in Straatsburg gaf, zag hij
drie concrete taken voor zichzelf weggelegd.
Eerst en vooral wil hij zijn collega’s informeren
over de situatie van LGBTI’s in Europa. Verder wil hij
een brug slaan tussen de Raad van Europa, ngo’s,
organisaties en parlementsleden die werken rond de
rechten van LGBTI’s. Ten slotte wil hij meer aandacht vragen voor interseks personen, zoals blijkt
uit het rapport dat hij hierover heeft geschreven
Op de website van Piet (www.pietdebruyn.be) vind
je meer informatie en een link naar het volledige
rapport.

is het beste voor hun kind. Helaas
blijkt uit wetenschappelijk onderzoek
dat vroege operaties waarbij interseks
kinderen een geslacht krijgen
toegewezen, geen garantie zijn tot
het geluk van het kind. Integendeel.
Tegelijkertijd zijn te vroege operaties
ook een inbreuk op de fysieke
integriteit van elk individu.

RECHT OP BESCHERMING
De laatste jaren begint men anders
naar interseks personen te kijken
waarbij men vertrekt vanuit het recht
van iedere persoon (ook kinderen)
op de bescherming van het eigen
lichaam. Dit wil zeggen dat elke
operatie die geen antwoord is op een
levensbedreigende situatie, wordt
uitgesteld totdat de persoon zelf kan
kiezen wat hij wenst. Dit is ook een
van de aanbevelingen in het rapport
van Piet.

REGISTREREN EN INFORMEREN
Verder pleit Piet in zijn rapport
onder andere voor het registreren
van elke medische ingreep die gericht
is op het wijzingen van de inwendige
of uitwendige geslachtskenmerken
zodat we beter zicht krijgen op de
situatie. Tot slot roept Piet ook op
om zowel het brede publiek als de
professionele zorgverstrekkers beter
te informeren over interseks.

“

Blij en dankbaar dat we
deze keuze kunnen maken.
Nog lang niet iedereen heeft
die vrijheid.

PIET EN LIEVEN GETROUWD OP 11 JULI
Op 11 juli was er feest in Rotselaar. Uiteraard omdat het Vlaamse feestdag was, maar vooral omdat Piet die dag in
het huwelijksbootje stapte. Na bijna dertien jaar samenzijn met Lieven, besloten ze om te trouwen. Piet: “De keuze
om na al die jaren ook officieel te trouwen is bewust gemaakt. We willen op deze manier tegenover onze familie,
vrienden en de hele gemeenschap duidelijk maken hoeveel we voor mekaar betekenen. We zijn ons ook heel goed
bewust van het feit dat zelfs in Europa nog lang niet alle homo’s deze keuze kunnen maken. We zijn dan ook heel blij
met de vele kansen die we krijgen en dankbaar voor de vrijheid waar we zo vanzelfsprekend van genieten.”
Trouwen op 11 juli was uiteraard niet toevallig. Het is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar het past ook in een
mooie traditie. Zowel Lieven zijn ouders als zijn grootouders trouwden eerder al op 11 juli!
Dat zoveel familie, vrienden, collega’s, buren … dit moment samen met hen wilden vieren, deed Piet en Lieven
het meeste plezier. Ze vroegen verder dan ook geen geschenken. Wie dat wenste kon evenwel een gift doen aan
Safe Havens, een project van Fedasil en çavaria voor LGBT-asielzoekers.

KRAKEN WORDT EINDELIJK STRAFBAAR

“

Dankzij N-VA
komt er een
duidelijke antikraakwet. Van
andermans spullen
blijf je af.
Zo simpel is het.

De scheve situatie waarbij krakers bizar genoeg beschermd werden door het recht
op wonen, wordt eindelijk rechtgetrokken. Vanaf nu is kraken strafbaar. De N-VA
drong al lang aan op een bruikbaar juridisch instrument tegen kraken. Door de
uitbreiding van het begrip ‘woonstschennis’ kan de politie nu meteen tussenkomen.
Iedereen herinnert zich wel het Gentse gezin dat na een lange reis naar huis
terugkeerde maar niet in hun eigen huis binnengeraakte omdat er ondertussen
krakers in woonden. Door het eenvoudige feit dat de krakers er effectief woonden
(ook al was dat zonder enige vorm van toestemming) maakte dat het recht op
eigendom van het gezin niet meer telde.
Voortaan is het bezetten van andermans bewoond pand onmiddellijk strafbaar.
Daarnaast wordt ook het kraken van onbewoonde panden verboden, als de eigenaar
een klacht indient. Tot nu kon de eigenaar enkel via een moeilijke procedure voor de
vrederechter de uitzetting van de krakers bekomen.
Een procedure die bovendien zeer lang kon aanslepen. In de toekomst kan al op
korte termijn een uitzettingsbevel worden afgeleverd. Zo kan er daadkrachtig en snel
worden opgetreden tegen de flagrante inbreuk op het eigendomsrecht.

BE-ALERT OOK IN
ROTSELAAR

800
11 juli is nog steeds geen officiële feestdag. Jammer.
Volgens N-VA zou de Vlaamse feestdag een vrije dag
moeten zijn voor iedereen. Een dag om samen feest te
vieren. Om iedereen die toch moest werken een fijne
start van de dag te bezorgen, deelde N-VA Rotselaar 800
croissants uit aan pendelaars en automobilisten op weg
naar het werk.

Piet is zeer tevreden dat Rotselaar toegetreden is tot het
BE-Alert netwerk. Dit initiatief van N-VA-minister Jan
Jambon maakt het mogelijk om bij noodsituaties op een
eenvoudige manier berichten te sturen met duidelijke
informatie.
Hoe werkt het?
Stel dat er zich ergens in Rotselaar een noodsituatie
voordoet, dan kan de gemeente beslissen om een bericht
uit te sturen via BE-Alert. Iedereen die zich inschreef
voor deze dienst, krijgt dan meteen alle juiste informatie
samen met aanbevelingen voor de veiligheid.
Maar BE-Alert kan nog meer. Indien nodig kan de overheid
ook een bericht sturen naar elke gsm die zich op een
bepaald ogenblik in een bepaalde zone bevindt. Om
deze berichten te ontvangen, moet je niet op voorhand
ingeschreven zijn. Piet: “We vinden het een goede zaak
dat Rotselaar zich ook ingeschreven heeft voor deze
dienstverlening. Hopelijk gebeurt het nooit, maar als er
iets grondig fout loopt, is het een groot voordeel om snel
alle informatie te kunnen verspreiden naar iedereen die
hier woont of in de buurt is.”

Helpende handen gezocht!

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 22 november naar:

piet.debruyn
@n-va.be
of

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

VRAAG:
Dat het regelmatig bruist in Rotselaar, is gekend. Grote manifestaties en kleine feestjes vullen mekaar mooi aan. En er is
daarbij ruimte voor traditie en plaats voor nieuwe initiatieven. Zo is er recent weer aandacht voor de reuzen van Rotselaar.
Op 24 september werden ze allebei tijdens een groot dorpsfeest ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente.
Hoe heten de twee Rotselaarse reuzen?
Het juiste antwoord op de vorige vraag was ‘Vitit Muntarbhorn’. Uit de vele juiste antwoorden trok de onschuldige hand de heer en
mevrouw Van Den Broeck-Rely uit Averbode.
Beste lezer
Als u in Rotselaar woont, krijgt u deze nieuwsbrief via huis-aan-huis bedeling in de bus. We respecteren daarbij uiteraard de bestaande regelgeving.

Als u deze nieuwsbrief via de post ontvangt, is het 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 per post 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.

Ontwerp en opmaak ID33 - www.id33.be

Volgend jaar zijn er gemeenteraadsve
rkiezingen.
Wil jij je inzetten voor de campagne
van Piet?
Geef dan snel een seintje.
Mailen kan naar piet.debruyn@n-va.b
e.
Je bent meer dan welkom!

