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AAN ALLE 17-JARIGEN: SANTE! onze OPINIE

A

an alle 17-jarigen die vandaag hun laatste
examen uitzweten: installeer jullie nadien op
een terras en drink er eentje op. Of twee of drie
of vier. En hef dan het laatste glas bier op die zuurpruimen van de overheidsdienst Volksgezondheid die
vinden dat minderjarigen hun eindexamens moeten
vieren met Lipton Ice Tea en Spa Bruis. Hef dan het
laatste glas cava op die moraalridders die vinden dat
elke 17-jarige moet boeten voor die paar comazuipers
onder hun leeftijdsgenoten. En maak jullie niet
ongerust. Ook al schuilt er in elke Vlaamse partij wel
een Tayyip Erdogan die jullie collectief wil droog-

leggen, dit voorstel wordt geen wet.
Als het de min-18-jarigen een flauwe troost mag
wezen: hun opa’s en oma’s worden zo mogelijk nog
meer betutteld dan zij. «Sensibilisering tegen overmatig alcoholgebruik bij 65-plussers is een must», zo
luidt de alarmerende titel boven een communiqué
van een volksvertegenwoordiger. Wat de man met
overmaat bedoelt, lezen we verderop. «Een gezonde
65-plusser zou maximaal zeven glazen alcohol per
week mogen drinken.» Was getekend: Luk Van Biesen, gerespecteerd Kamerlid voor Open Vld. Of hoe
betutteling van alle partijen is, zelfs van dié partij die

DI RUPO IN STIJL NAAR ITALIË
Met veel gevoel voor
fashion — let vooral op de
zonnebril — heeft premier
Elio di Rupo gisteren een
blitzbezoek gebracht aan
zijn Italië.
In Rome had hij een onderhoud met de Italiaanse
premier Letta, die onze
eerste minister probeerde
te overtuigen van de kwaliteiten van de verguisde
Fyra. Die hogesnelheidstrein wordt immers door
het Italiaanse AnsaldoBredagemaakt. Alhaastte
di Rupo zich om te beklemtonen dat het Fyra-dossier
géén politiek dossier is,
maar wel «een industrieel
conflict tussen een ItaliaansbedrijfendeBelgische
en Nederlandse spoorbedrijven met zeer ontgoochelde reizigers». Het ziet
erdusnietnaaruitdathijbij
de NMBS een goed woordje voor de Italiaanse treinconstructeur zal doen.
Gisteren raakte ook bekend dat vervoerder Arriva, een dochter van de
Duitse spoormaatschappij
Deutsche Bahn, vóór eind
2015 tussen de 16 en 22 intercitytreinen per dag wil
laten rijden tussen Den
Haag en Brussel. Foto PN

de vrijheid en de verantwoordelijkheid van elk individu hoog in het vaandel voert. Oké, sensibiliseren is
niet verbieden, maar toch. «Veel senioren zijn zich
hier niet van bewust», dramt Van Biesen door, «en er
is ook een zeker taboe om ouderen hierop te wijzen.
Gezien hun leeftijd worden ze namelijk geacht te weten wat ze doen.» Neen, meneer Van Biesen. Ouderen
worden niet geacht. Ouderen wéten wat ze doen. En
als ze zin hebben om zich niet tot uw ene glaasje per
dag te beperken maar om er drie of vijf of zeven te
drinken: het zijn uw zaken niet, het is uw leven niet.
Zoals ouderen geacht worden om te weten wat ze
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CHRISTENDEMOCRATEN MISNOEGD
OVER VOORSTEL PAARSE COALITIE

Euthanasie onder 18
splijt meerderheid
Een wetsvoorstel van de liberale en
socialistische partijen om euthanasie uit te breiden tot minderjarigen,
zet de meerderheid onder hoogspanning. CD&V en cdH, die het voorstel
niet zien zitten, zijn verontwaardigd
dat zij gepasseerd werden.
«Wij zijn de grootste Vlaamse
regeringspartner. Het zou een heel
slechte zaak zijn als er niet met
onze mening wordt rekening gehouden», sneert vicepremier De Crem.

«Werkende Vlaming betaalt elk jaar
3.000 euro aan Wallonië en Brussel»

N-VA nam de periode 20052010 onder de loep en stelde
vast dat in het crisisjaar 2008
gebroken werd met de traditie
van trage groei van de transfers. In één jaar stegen de geldstromen fors van 7,3 naar
7,9 miljard. En hoewel de economie in 2010 opnieuw opveerde, zorgde dat niet voor
een afname. Volgens N-VA verliep tussen 2005 en 2010 61%
van de transfers via de sociale

zekerheid, 23% via de financieringswet en 16% via de federale overheid.De sterkste groei
deed zich voor in de werkloosheidsuitkeringen en de geneeskundige verzorging.
«Opvallend is dat de grootste
stijging van de geldstromen
zich voordoet in Brussel: +50%.
In Wallonië is dat 6%. En dat
terwijl Brussel in de jaren negentig nog een bron van transfers naar Wallonië was», aldus
fractieleiders Jan Jambon en
Matthias Diependaele.
Bij het cijferwerk telde N-VA
interestlasten niet mee. De
partij benadrukt ook dat er op
zich niks mis is met transfers.
«Wij zijn niet tegen solidariteit, op voorwaarde dat het

transparant gebeurt en aanzet
tot verbetering. Het huidige
systeem
beloont
slecht
beleid.»
De oplossing volgens N-VA is
een confederale staatsstructuur waar elke regio verantwoordelijk is voor zijn eigen
inkomsten en uitgaven. (DDW)

Flahaut schakelt
micro Brems uit
Kamervoorzitter André
Flahaut (PS) heeft gisteren
zonder pardon de micro
van Eva Brems (Groen) uitgeschakeld toen ze de toegelaten spreektijd overschreed. Brems was net vurig aan het bepleiten waarom prins Laurent geen
boom had mogen planten
in Israël, toen Flahaut het
welletjes vond en de knop
omdraaide. Dat zorgde
voor enige deining in de
Kamer. De zitting over Laurent werd geschorst omdat
er amper regeringsleden
aanwezig waren. (PGL)

**

Paars-groen herleeft in de Wetstraat. Elf jaar nadat
liberalen, socialisten en groenen euthanasie mogelijk
maakten in ons land, lijkt eenzelfde parlementaire
meerderheid de uitbreiding ervan tot stand te brengen. Alleen heten de coalitiepartners van paars niet
langer Groen of Agalev, maar CD&V en cdH, indertijd
al koele minnaars van euthanasie. Wat is er aan de
hand? Een half jaar na de start van de euthanasiecommissie bundelen Open Vld, sp.a, MR en PS een aantal
pistes die op tafel lagen in vier wetsvoorstellen. Die
stellen dat ziekenhuizen artsen niet langer kunnen
verhinderen euthanasie uit te voeren, dat artsen die
een ingreep niet zien zitten, de patiënt moeten doorverwijzen en dat de wilsverklaring onbeperkt geldig
wordt. Het vierde en meest gevoelige voorstel gaat
over de uitbreiding van de wet naar minderjarigen.
Als het van liberalen en socialisten afhangt, komt er
helemaal geen leeftijdsgrens meer. «Oordeelsbekwaamheid» is het sleutelwoord.
«Kan een minderjarige die ondraaglijk lijdt en euthanasie wil, het begrip ‘dood’ volledig vatten? Dat is de
cruciale vraag en dat lijkt ons een juister criterium
dan leeftijd», zeggen senatoren Jean-Jacques De
Gucht (Open Vld) en Guy Swennen (sp.a), dé trekkers
in het euthanasiedebat. «Wie moet dat volgens ons
vaststellen? De twee behandelende artsen, een psychiater en een psycholoog. Maar de beslissing wordt
uiteindelijk maar genomen in overleg en mits de
schriftelijke toestemming van de ouders of voogden.»

Groene steun
De vier partijen willen de uitbreiding nog voor de zomer gestemd krijgen in de Senaat, maar binnen de federale regering is er geen meerderheid. CdH is ronduit
tegen, CD&V is er nog niet helemaal uit. Een grote zorg
is dat voor socialisten en liberalen niet, want Groen
en Ecolo bieden hun steun aan en ook N-VA is voorstander van een uitbreiding. Een wisselmeerderheid
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doen, zo worden jongeren blijkbaar geacht om niét te
weten wat ze doen, tenzij ze als 15-jarige met hun
voeten op een bankje gaan zitten — dan wacht hen
een GAS-boete. Omgaan met alcohol leer je met
vallen en opstaan, soms letterlijk, en met ouders die
alert zijn zonder in paniek te slaan. Neen, ik was dus
niet kwaad toen mijn 17-jarige zoon onlangs de hele
nacht boven het toilet hing. Het is hem sindsdien niet
meer overkomen. En ik beloof niet kwaad te zijn als hij
morgen — copyright Herman Brusselmans —zijn
mooie kotsende meisje mee naar huis brengt.
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De geldstromen van Vlaanderen naar Wallonië en Brussel
zijn na 2008 opgelopen tot
een recordhoogte van 7,9 miljard euro. Dat zegt N-VA. Per
werkende Vlaming vloeit
jaarlijks 3.000 euro weg.
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WIJ ZIJN DE GROOTSTE
VLAAMSE REGERINGSPARTNER.
DIE KAN MEN NIET NEGEREN
Pieter De Crem (CD&V)

lijkt dus in de maak, maar die gedachte jaagt de christendemocraten de kast op. «Wij zijn verontwaardigd»,
aldus CD&V-senator Els Van Hoof. «Binnen een democratische meerderheid is het de gewoonte om voorstellen eerst te bespreken. Wij hebben zelfs nooit die
kans gekregen. Wij willen praten over een uitbreiding
naar minderjarigen, maar niet zonder minimumleeftijd. 15 jaar is een leeftijd die voor ons kan besproken
worden, maar dan vragen we eerst het debat.»

Individuele vrijheid
De liberale en socialistische partijen hopen CD&V alsnog te overtuigen om hun plannen te steunen. «Een
probleem voor de regering hoeft dit niet te zijn, want
dit is geen regeringsmaterie», klinkt het. «In ethische
discussies is het altijd zo geweest dat parlementairen
de individuele vrijheid krijgen om te beslissen. Wij
hopen dan ook dat we kunnen komen tot een wetsontwerp dat over de grenzen van meerderheid en oppositie heen gesteund kan worden.»
Maar dat lijken ook de CD&V’ers binnen de regering
niet te slikken. In ‘Villa Politica’ wond vicepremier
Pieter De Crem er weinig doekjes om. «Wij zijn bereid
de discussie aan te gaan, maar staan erop dat met
onze standpunten rekening wordt gehouden. Wij zijn
de grootste Vlaamse regeerpartner. Een wisselmeerderheid zou een heel slechte zaak zijn.» De regering
laten vallen over dit onderwerp, is echter voor geen
enkele partij een optie.
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