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van Roemenen, Bulgaren en
Polen die we in Vlaanderen terugvinden in zeer erbarmelijke
woonomstandigheden’,
zegt
Tom Vandromme van de
Vlaamse Wooninspectie.
Zo troffen inspecteurs die

omstandigheden,
wonen ze
vaak ook met te veel mensen op
een beperkte oppervlakte’, aldus Vandromme.
Zo heeft de Wooninspectie
weet van een Vlaams klinkerbedrijf dat via een legertje zeer

Freya Van den Bossche (SP.A)
kondigde gisteren aan dat ze
een grondig onderzoek vraagt
naar de schrijnende woonsituatie van de buitenlandse werkkrachten.
‘Met staatssecretaris voor

takenpa
2015 vo

‘matrassenafspraak’, ook al
naar Nederlands voorbeeld.
‘Een werkgever moet daar kunnen aantonen dat hij voor een
buitenlandse werkkracht degelijk én betaalbaar onderdak
heeft voorzien.’
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Vlaamse partijen willen nu ook sleutelen aan rol van de koning
Als het aan de Vlaamse
partijen ligt, mag de vorst
straks alleen nog lintjes
doorknippen. Open VLD
gaat daarvoor in het parlement een initiatief nemen.
Het ijzer smeden terwijl het
heet is. Die tactiek past
Open VLD-Kamerlid Luk Van
Biesen toe nu hij voorstelt de
koning enkel nog een puur
protocollaire functie te geven.
De geruchtenmolen over een
troonsafstand van koning Albert II draait op volle toeren
en de bereidheid in de politieke wereld om het vorstenhuis
een nieuwe taakinvulling te
geven, is nog nooit zo groot ge-

weest. Van de regering moeten
we daarover geen initiatief
verwachten. Dat maakte premier Elio Di Rupo gisteren
duidelijk in de Kamer. Het regeerakkoord rept hier immers
met geen woord over.
Van Biesen wil daarom het
parlement aan het werk zetten. Hij gaat proberen – samen
met andere partijen – een gezamenlijk voorstel uit te werken dat de rol van de koning
drastisch inperkt. Het ondertekenen en bekrachtigen van
wetten, het benoemen van ministers en staatssecretarissen,
het toekennen van gratie aan
gevangenen: als het van de liberaal afhangt, zijn dat geen

Foto: ig
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De Vlaamse partijen willen de rol
van Albert II drastisch inperken.
taken meer voor de koning. Alle andere Vlaamse par-

tijen kunnen hem daarin volgen. Wel een discussiepunt is
de rol die de koning speelt bij
de regeringsvorming. Zowel
CD&V als SP.A sleutelen daar
liever niet aan, omdat er volgens hen niemand een neutralere rol kan spelen. Open VLD,
N-VA en Groen vinden dat het
parlement het voortouw moet
nemen na verkiezingen.
Hamvraag is echter wat de
Franstaligen gaan doen. Zij
stonden nooit te trappelen om
de rol van het koningshuis in
te perken, maar nu prins Filip
steeds meer in beeld komt als
toekomstige vorst staan ze er
zeker niet meer afkerig tegenover. (fem)
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