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De deontologische commissie van het par lement stelt voor de gratis al cohol af te
schaffen in het parlement. Maar politici weigeren daar op in te gaan.

Kamervoorzit ter Sieg fried Brac ke (N-VA) had de deontologische commissie inge schakeld na
een incid net met Open VLD-Ka merlid Luk Van Bie sen. Die had in sep tem ber in de Kamer een ra-
cistische opmer king ge maakt over zijn SP.A-col le ga Kitir. 'Welke sanc ties kunnen we tegen der-
ge lijke mis plaatste, respect lo ze of on hof fe lijke uit spraken treffen?' Dat was de vraag die de de onto -
lo gische commis sie moest onderzoe ken van Brac ke.

Die commis sie, die onder lei ding staat van ex-se naats voorzit ter Danny Pie ters (N-VA), somt nu in
haar ant woord een reeks sanc tie mo ge lijkhe den op. Maar, oordeelt ze, voor ko men is beter dan ge -
ne zen. Een be langrijke oorzaak van res pect lo ze uitspraken, is al co hol. En dus moe ten daarover
striktere regels komen.

Ten eerste zou de Kamer vol gens de commis sie moe ten voorko men dat par le mentsle den tij dens de
de batten onder in vloed zijn. Ten twee de vraagt ze om een einde te maken aan het systeem van
gratis wijn en bier dat nu in de kof fie kamer van de Kamer be staat.

'Ik heb het vroe ger, toen ik zelf in de Kamer zat, ge noeg meegemaakt tijdens lange zit tingen', zegt
Pie ters in Het Nieuws blad. 'Sommige parlements leden wer den heel onaange naam als ze ge dron -
ken had den. Wij stel len voor om te be kij ken of het nog van deze tijd is om al co hol te serve ren in
het parle ment. Op an de re werkplekken is dat ook niet meer het geval.'

Maar bij Brac ke en ook bij ande re politici is er weinig animo om de gratis al co hol af te schaf fen,
schrijft Het Nieuws blad.

Sociale controle
Hoe wel alco hol om veel werkplekken verbo den is, is er in de Kamer al sinds eind jaren negentig al -
co hol. 'Ik heb dat in ge voerd toen ik Kamervoorzit ter was', zegt Open VLD'er Herman De Croo. 'Tot
dan gingen veel parle mentsle den tij dens de de batten iets drinken in de cafés rond het parle ment.
In drie of vier cafés was zelfs een bel geïnstal leerd die af ging toen de stemming begon. Om daar
een einde aan te maken, heb ik wijn en bier ter beschikking ge steld in de kof fie kamer. Dan gingen
de Kamerleden au to matisch ook minder drinken, omdat de sociale con tro le gro ter werd.'
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Vriend en vijand is het eens dat sinds dien het al co hol ge bruik sterk is af ge no men. 'Dit voorstel is
dan ook kinderachtig', vindt Herman De Croo. 'Parlements leden zijn vol wassen ge noeg om zich
te ge dra gen. Zij kunnen het zich ook niet meer permit te ren om strontzat te zijn. Anders staat het
de dag nadien in de kranten. En hoe ga je vermijden dat ze dronken in het half rond zit ten? Een
deurwaar der met een blaastoe stel aan de ingang zet ten? Kom aan zeg, dit is comple te waanzin.'

 

 

 

 

“Alco hol bannen in het parle ment is kinderach tig. Parle mentsle den zijn vol wassen ge noeg om zich
te ge dra gen”

Van daag is al co hol op de mees te werk plekken verbo den of op zijn minst sterk be perkt. “Als zo'n al -
co hol verbod be langrijk ge acht wordt om ge wo ne taken uit te voe ren, dan is dat zeker het geval
voor de uit oe fe ning van een van de hoog ste

taken van het land, als par le mentslid.” Dat zegt de fe de rale de onto lo gische commis sie in een op -
merke lijk ad vies aan Kamervoorzit ter Sieg fried Brac ke (N-VA).

Brac ke had die commis sie inge schakeld na het in cident met Open VLD-Ka merlid Luk Van Bie sen.
Die had in sep tem ber in de Kamer een racis tische op merking ge maakt over zijn SP.A-col le ga Kitir.
“Welke sanc ties kunnen we tegen derge lijke mis plaatste, respect lo ze of on hof fe lijke uit spraken
tref fen?” Dat was de vraag die de de onto lo gische commis sie moest onderzoe ken van Brac ke.

Bier in de kof fie kamer

 

Ten eerste zou de Kamer vol gens de commis sie moe ten voorko men dat par le mentsle den tij dens de
de batten onder invloed zijn. Ten twee de vraagt ze om een einde te maken aan het systeem van gra -
tis wijn en bier dat nu in de kof fie kamer van de Kamer be staat.

“Ik heb het vroe ger, toen ik zelf in de Kamer zat, ge noeg meegemaakt tijdens lange zit tingen”,

zegt com mis sie voorzit ter Pieters. “Sommige parlements leden wer den heel onaange naam als ze ge -
dron ken had den. Wij stel len voor om te be kij ken of het nog van deze tijd is om al co hol te serve ren
in het parle ment. Op an de re werkplekken is dat ook niet meer het geval.”

Van café naar de Kamer
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