Dirk De Cock

Vandaag aangenomen in de Kamer: Nieuwe feestdag: WALPURGISDAG!
dinsdag, 29 april 2008

Met betrekking tot de feestdag van 1 mei is al een hele soap voorafgegaan. O.-L.-Heer Hemelvaart valt dit jaar ook op 1
mei. Twee vakantiedagen dus op 1 dag. Hierdoor moest er gezocht worden naar een compensatiedag. De vorige
regering met minister van werk Peter Van Velthoven (sp.a) besliste om die compensatiedag op 2 mei te leggen. Er
ontstond een storm van protest. De bedrijfssectoren wilden de vrijheid om zelf een eigen vrije dag te kiezen. In de
nieuwe regering kwam echt de nieuwe (interim-)minister van Werk, oud-vakbondsleider Josly Piette (CDH). Hij maakte
komaf met deze beslissing. Ook dit leverde heel wat protest op omdat velen hun vakantie al hadden gepland. De
overheidsdiensten en scholen zullen sowieso op 2 mei dicht blijven. De handelaars en winkelketens hebben er alles aan
gedaan om open te zijn. De banken zijn dicht. Een aantal fabrieken sluiten, anderen blijven open. Kortom een soep. Een
andere soap/soep staat opnieuw volop in de aandacht: BHV. De Franstaligen hebben beslist geen nieuw
belangenconflict in te roepen. Dit heeft als gevolg dat men in de Kamer kon beslissen om de stemming over het
wetsvoorstel van de splitsing op de agenda te zetten. Dit wordt beslist door de fractievoorzitters. Aangezien er echter
geen consensus was, zou er normaal morgen in de Kamer zelf gestemd moeten worden over &ldquo;het op de agenda
zetten&rdquo; van de uiteindelijke stemming over de splitsing. Om dit te vermijden hebben de meerderheidspartijen
doodleuk beslist om morgen geen vergadering te houden. Hiermee hebben ze een weekje uitstel gekocht. Dit is NOOIT
gezien in de geschiedenis van de Belgische politiek. Geert Lambert (VlaamsProgressieven) en Peter Vanvelthoven
(sp.a) spreken terecht over een dieptepunt in de parlementaire democratie. Peter Van Velthoven wou een verlengd
weekend voor alle mensen. Hij heeft door minister Piette bakzeil gehaald. Maar er is nu dan toch een extra verlengd
weekend &ndash; van vijf dagen &ndash; voor zichzelf en zijn collega&rsquo;s van het federale parlement. Vóór de
Walpurgisnacht wordt een dagje rust ingebouwd. Misschien kan de Walpurgisdag vanaf nu voor IEDEREEN een vrije
dag worden!
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