CD&V bereid homohuwelijk te steunen
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Senator Hugo Vandenberghe voert congresbesluit Kortrijk uit — BRUSSEL -- De
ontkoppeling van het homohuwelijk en een regeling voor afstamming -- alles in verband met
kinderen en adoptie -- heeft CD&V over de streep getrokken. De oppositiepartij is bereid het
wetsvoorstel over het homohuwelijk te steunen, als het dat wat kan bijsturen. ,,Ik probeer de
naam en de faam van de commissie-Justitie altijd hoog te houden door wetten af te leveren die
de fundamentele juridische toets kunnen doorstaan'', zegt CD&V-senator Hugo
Vandenberghe.
Meerderheidsoverleg heeft de verhoudingen in de commissie Justitie van de Senaat deze week
helemaal door elkaar geschud. De Franstalige liberalen verklaarden zichzelf tot voor kort
voorstander van het homohuwelijk, maar vertraagden het wetgevend werk aanzienlijk. De MR
heeft inmiddels volledig afgehaakt. ,,De integristen van Agalev hebben ons de mond
gesnoerd'', zei MR-fractieleider Philippe Monfils gisteren. Hij mengt zich niet meer in dit
dossier.
De voorwaarde die hij aan zijn stilzwijgen verbindt, lijkt ondertussen geen probleem te
vormen. Monfils eiste dat ook het wetsvoorstel over de bio-ethiek, dat het wetenschappelijk
onderzoek op embryo's moet regelen, nog dit jaar goedgekeurd wordt (DS 16 oktober). Zowel
VLD als Agalev verzekeren hem inmiddels van hun constructieve medewerking.
Een grotere verrassing was gisteren de houding van CD&V. Bij monde van fractieleider
Vandenberghe liet die partij weten dat ze bereid is het wetsvoorstel over het homohuwelijk te
steunen. Het voorstel over afstamming, waarover de meerderheid zich volgende week buigt,
ligt veel moeilijker. CD&V verzet zich in elk geval tegen adoptie door holebikoppels.
Het homohuwelijk was vorig jaar nog de inzet van een stevige discussie op het CD&Vcongres in Kortrijk. De partij was het al langer eens met het principe van het openstellen van
het huwelijk, maar schrok ervoor terug om die term ook te gebruiken. Velen verkozen
,,geregistreerd partnerschap''. Uiteindelijk haalde het homohuwelijk het toch.
Senator Vincent Van Quickenborne (VLD) vroeg Vandenberghe bevestiging dat de
verbintenis tussen twee personen van hetzelfde geslacht wel degelijk huwelijk mag heten. De
CD&V'er antwoordde dat hij geen bezwaren had, zolang de term maar duidelijk gedefinieerd
wordt.
Van Quickenborne peilde verder naar de bereidheid om het voorstel nog in de korte tijd voor
de verkiezingen door het parlement te loodsen. Ook daarop was het antwoord bevestigend.
Vandenberghe wil de wet vooral juridisch bijschaven: ,,Dat hoeft niet lang te duren, maar
deze wet mag niet louter ideologisch zijn, ze moet ook juridisch consistent zijn.''
,,Wij volgen hiermee consequent de lijn van Kortrijk. Nu er meer duidelijkheid bestaat over
het wetsvoorstel, spreken ook wij klare taal'', zegt CD&V-woordvoerder Luc Van Maercke.

In verband met afstamming verwijst hij naar een wetsvoorstel van CD&V-kamerlid Servais
Verherstraeten over het zorgouderschap. Dat geeft rechten en plichten aan de partner die geen
biologische band heeft met het kind, maar wel een rol opneemt in de opvoeding. ,,Dit is veel
relevanter dan het fetisjdossier van de adoptie'', aldus Van Maercke.
Van Quickenborne en Agalev-senator Meryem Kaçar verklaren zich eensluidend ,,verheugd''
over de samenwerking met CD&V. De tegenstanders van het homohuwelijk bevinden zich nu
bij de weifelende MR, het Vlaams Blok, dat zichzelf ,,de enige ethische oppositie'' noemt, en
het CDH.

