Ook binnen Vlaamse regering onenigheid over haalbaarheid van taaleis
Homans
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Oud-minister van Wonen en Integratie Marino Keulen (Open VLD) spreekt uit ervaring: een verplichte
taaltest voor wie een sociale woning wil huren, is geen goed idee. Dat is nochtans wat huidig minister
Liesbeth Homans van coalitiepartner N-VA voorstelt. 'Ik heb indertijd alle mogelijkheden onderzocht om
anderstaligen te stimuleren Nederlands te leren', zegt Keulen. 'Maar het plan van Homans om een boete op
te leggen aan sociale huurders die na een jaar onvoldoende Nederlands spreken, zal de test van het
Grondwettelijk Hof hoogstwaarschijnlijk niet doorstaan.'
Keulen trok in het Vlaams Parlement daarom alle registers open. 'Met die maatregel krijg je bijna zeker
weer de Raad van Europa op je dak. En als iemand naar de rechter stapt, brengt dat het hele project van
deze Vlaamse regering in diskrediet. Dan verlies je ook de geloofwaardigheid over de dingen waarvoor je
wel recht in je schoenen staat.'
Die andere coalitiepartner, CD&V, erkent dat het plan van Homans gebaseerd is op het regeerakkoord.
Maar volgens specialist Wonen Katrien Partyka keurde haar partij die passage met frisse tegenzin goed.
'Het staat er niet op ons initiatief. Wij kennen het arrest van het Grondwettelijk Hof namelijk even goed.
Maar voor N-VA moest het er in. Waarschijnlijk veeleer om met de spierballen te kunnen rollen. We zullen
zien of het voorstel de juridische toets doorstaat.'
Dat Keulen met zijn kritiek de coalitiepartner in de wind zet, noemt hij geen probleem. 'Ik ben gewoon
duidelijk. En Homans zoekt zelf ook graag de confrontatie op.'
De minister deed gisteren tijdens haar antwoord in het Vlaams Parlement inderdaad opnieuw haar duit in
het zakje. Volgens haar had de Antwerpse SP.A in 2012 hetzelfde voorstel in haar programma staan. Toen
SP.A-voorzitter Bruno Tobback daarop wilde reageren, weigerde parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA)
hem het woord te geven. De daaropvolgende scheldpartij liep danig uit de hand, waarop Peumans de
zitting zelfs voor een paar minuten schorste.
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