Bert Schoofs (VB): Mijnheer de voorzitter, het is goed dat ik niet Terwingen heet. Collega’s,
mevrouw de minister, verwarring en chaos troef omtrent de naamgeving, een belangrijk
gegeven binnen ons rechtsbestel. Zij bepaalt immers de identiteit van een persoon, maar
ook de samenhang binnen gezinnen en de continuïteit van families doorheen verschillende
generaties. Dat zou althans moeten, tot vandaag.
Voor alle duidelijkheid: het Vlaams Belang heeft consequent, zowel in de Kamer als de
Senaat, gepleit voor het behoud van de bestaande regelgeving. Het is niet dat er geen
wijzigingen in kunnen worden aangebracht of dat er geen dubbele naamgeving mogelijk is. Ik
zal daar echter niet over uitweiden. Wij passen in elk geval voor het voorliggende ontwerp.
Op geen enkel moment hebben wij verschillende opvattingen geuit in de Kamer of de
Senaat. Voor alle duidelijkheid: wij zijn allemaal individuele volksvertegenwoordigers of
senatoren. Het is dan ook geen schande dat mensen in een bepaalde politieke formatie een
ander standpunt verkondigen. Er bestaat bij ons een individueel spreekrecht, waarvan
misschien wat meer gebruik mag worden gemaakt.
Wat echter leidt tot plaatsvervangende schaamte, zijn de uitleg bij de verschillende
standpunten, het bochtenwerk van de politieke partijen en de vage communicatie ten
aanzien van de pers en het publiek. In een bepaalde commissie vertolkt men een bepaald
standpunt, terwijl men in een andere commissie beweert dat het zo niet was bedoeld en dat
men verkeerd is begrepen. Het komt in feite neer op pure kontendraaierij. Dat stoort de
burger, en dat stoort ons.
Over zo’n belangrijke materie had men het best binnen de partijen overlegd om te bekijken
welk standpunt zou worden ingenomen. Wij hebben dat bijvoorbeeld gedaan, maar
misschien is dat wel iets te democratisch. Dat is echter niet gebeurd, wat heeft geleid tot
een enorme vaudeville rond de bespreking van het voorliggende wetsontwerp.
Men zegt dat men een discriminatie wil opheffen. Dat was in het begin al zeer duidelijk een
drogreden, want uit twee redenen blijkt dat dit niet zo is. Men moet van progressieve zijde
toch enigszins consequent zijn met zichzelf. Wij onderschrijven het standpunt van CD&V
niet, maar men is wel consequent in de uitleg, want – als men het dan toch over
discriminaties heeft – twee discriminaties zullen in elk geval blijven bestaan.
Ten eerste, wie voor een dubbele naam kiest, kan in de volgende generatie niet terugkeren
naar een enkele naam. Sommige mensen zullen dat als een discriminatie ervaren.
Ten tweede, de vader heeft het vetorecht zodra men niet tot een akkoord komt. Dat is nu
eenmaal zo. Als conservatieven kunnen wij er blij mee zijn dat de vader toch zijn stempel kan
blijven drukken, niet omdat wij de man hoger inschatten dan de vrouw of omdat de
geslachten ongelijkwaardig zouden zijn, maar wel omdat de vader verantwoordelijkheid
moet dragen. Dit is ons voornaamste argument: de vader moet zijn verantwoordelijkheid
opnemen. Daardoor geeft hij de naam.
Geef mij eender welke regel, wet, traditie of gewoonte. Ik kan er u wel een discriminatie bij
verzinnen. Discriminaties zijn oneindig. Iedereen heeft wel een soort detector om

discriminaties te ontdekken. Wij kunnen die elke dag ontdekken in het dagelijkse leven dat
de samenleving ons biedt. Leg deze regeling in godsnaam echter niet uit als de keuzevrijheid
om een bepaalde discriminatie weg te werken. Een keuze impliceert trouwens altijd een
vrijheid. Vrijheid is altijd gebaseerd op het feit dat men keuzes kan maken. Ik heb het woord
“keuzevrijheid” altijd een soort van pleonasme of tautologie gevonden.
Als u spreekt over keuzevrijheid, de keuzevrijheid die mensen willen in het dagelijkse leven,
is bijvoorbeeld de keuzevrijheid van vrouwen om pepperspray te gebruiken tegen
aanranders. Waarom geeft u hun die keuzevrijheid niet? Waarom geeft u personen die met
wapens kunnen omgaan niet de vrijheid om het wapen, onder bepaalde voorwaarden, te
gebruiken, bijvoorbeeld als iemand hen berooft of hun eigendommen komt stelen? Die
keuzevrijheid om zijn goederen te verdedigen, heeft men tegenwoordig niet. De
keuzevrijheid om bepaalde belastingen niet te hoeven betalen, omdat die worden
aangewend voor personen die nooit aan het systeem hebben bijgedragen, zouden ik en vele
andere mensen wel eens willen hebben.
Waar is de keuzevrijheid voor een slachtoffer om een veroordeelde de vrijheid te ontzeggen
zolang de schadevergoeding aan de burgerlijke partijen niet betaald is? Ik meen dat dit een
keuzevrijheid is die veel slachtoffers wel eens zouden willen. Open Vld, verder is er de
keuzevrijheid van Verhofstadt in zijn “Burgermanifesten” destijds. Ik kan u verzekeren dat ik
die verslonden heb. Het gaat dan om de keuzevrijheid om uit de samenleving te treden
wanneer profitariaat hoogtij viert en wanneer men met een overheid te maken krijgt die niet
meer efficiënt werkt. Dat was een keuzevrijheid van Verhofstadt. Waar blijft u daarmee?
Dat zijn echte keuzevrijheden, dat is het debat waarover het in de samenleving kan gaan,
niet dit non‐debat. Dit is immers een non‐debat. Waarom is dit een non‐debat? Er wordt in
de samenleving niet over gesproken. Datgene waar burgers over spreken, daar moeten wij
hier een debat over voeren. Daarom zijn wij volksvertegenwoordigers. Dit lijkt echter meer
op een veredelde lobbyclub die minderheden allerhande keuzevrijheden toekent. Ik zit hier
al lang. Ik heb het debat over het homohuwelijk meegemaakt en het debat over de holebi‐
adoptie. Ik ontzeg die mensen geen rechten. Dat was telkens de keuzevrijheid die kwam
kijken. Het was echter telkens een welbepaalde, selectieve keuzevrijheid die grenst aan
hypocrisie. Voor bepaalde groepen in de samenleving die zeer sterk lobbywerk leveren kan
hier een debat gevoerd worden. We zouden echter over heel veel andere zaken kunnen
debatteren om de burgers keuzevrijheid toe te kennen.
Dit is de willekeur van de partijpolitiek, het dictaat van de tierlantijntjes, de folietjes van
toevallige politieke meerderheden. Het gaat dan wel degelijk om toevallige politieke
meerderheden in dit halfrond. Gisteren hebben we dat nog eens kunnen vaststellen in de
commissie. Heel veel parlementaire tijd en energie worden nu gestoken in zaken die er in
feite alleen komen omdat de ene of de andere die er al jarenlang mee aan het rondzeulen
was nu de kans schoon zag om er het debat over te voeren.
Waar is het belang van het kind? Ik heb dat geen enkele fractie op de onze na horen
aanhalen. Hierdoor kunnen conflicten binnen gezinnen ontstaan en het gezin is de
hoeksteen van de samenleving. Excuseert u mij maar in de 15 jaar waarin ik hier zit heb ik

vooral gezinsafbraak gezien, vooral voortdurend stampen tegen die hoeksteen van de
samenleving. Nu is er dit weer. Dit gaat conflicten teweegbrengen in gezinnen.
Sommige personen, die niet zo mondig zijn als wij, zullen misschien verblind worden door de
mogelijkheden, die het ontwerp biedt, en minder oog hebben voor elkaar en meer voor het
conflict, waartoe de tekst kan leiden.
De bevolking krijgt als toemaatje een schertsvertoning van de meerderheid bovenop. Dat is
het spijtige van het hele debat. Ik herhaal het, het is een non‐debat. Ik rond af zoals ik
gisteren mijn betoog in de commissie begon. De meerderheid verdient wel een dubbele
naam. Ik herhaal hem, met verontschuldiging aan de mensen die met die dubbele naam
door het leven zullen gaan, Billen‐Uittebroek.

