
Aan Matthias Diependaele, minister van de Zwarte Lijst. 

 

Geachte Heer, 

 

Ik wil u welgemeend feliciteren omdat u er, knal in de week van het wereldkampioenschap wielrennen, in 

geslaagd bent om uitgebreid in alle gazetten en op alle televisie- en radioposten te komen. Weinigen die 

geen coureur zijn zullen u dat nadoen en vele van uw collega’s zullen gegarandeerd razend jaloers zijn.  

De straffe toer die u daarvoor hebt uitgehaald is het invoeren van een zwarte lijst voor mensen die 

hun sociale woning verwaarlozen, er vuilnis opstapelen of er aanhoudend lawaai maken. Die slechte burgers 

moeten de eerstvolgende drie jaar onder bruggen gaan slapen. Die bruggen worden hoe dan ook 

verwaarloosd, vuilnis is er met hopen en lawaai is er altijd. Voor wie op uw zwarte lijst figureert, is het er 

gewoon thuiskomen. 

Zelf moet ik voorlopig geen schrik hebben om op uw zwarte lijst te belanden want ik heb het geluk 

nog niet mogen hebben om een sociale woning te betrekken. Samen met 170.000 anderen (dat komt 

ongeveer overeen met de optelsom van alle inwoners van Aarschot, Blankenberge, Borgworm, Ieper, 

Middelkerke, Poperinge, Sint-Martens-Latem en Scherpenheuvel) sta ik in ons Vlaamse landje op een 

wachtlijst om vanuit mijn bed naar een sociaal plafond te kunnen kijken. Op die wachtlijst kom ik geen stap 

vooruit, onder andere omdat ik geen personen ten laste heb. Nochtans -en dat heb ik ook al aan uw 

voorganger gemeld- heb ik met mijn thuisverpleegster, mijn schuldbemiddelaar, mijn diverse sociale 

assistenten en mijn trajectbegeleidster meer personen ten laste dan de gemiddelde Belg. 

Ik heb u ook met veel bravoure horen uitleggen dat het met die wachtlijst allemaal zo erg niet is. De 

wachtlijst is in 2020 immers maar 10% langer geworden, terwijl hij in 2019 alstublieft 14% langer was 

geworden. Het gaat dus om een krimpende vermeerdering en dat betekent dat ik mij geen zorgen hoef te 

maken. Bovendien is voor de wachtlijstburgers de huurpremie uitgevonden. 

Ik heb dan ook vol goede moed een huurpremiedossier ingediend, maar dat is tegengevallen. Ik sta 

nog maar dik drie jaar op de wachtlijst en dat is blijkbaar niet lang genoeg. Bovendien is de gemeubelde 

kamer die ik betrek niet voorzien van dubbel glas en dat is een van de vele voorwaarden om als armoezaaier 

een huurpremie te kunnen krijgen. En zo zijn er nog een paar dingen die mijn dossier onontvankelijk maken.  

Volgens een van mijn kameraden moet ik een chemisch bedrijf oprichten; hij beweert dat er in die 

branche geen wachtlijsten zijn en dat premies er zonder veel voorwaarden te bekomen zijn. Kunt u mij laten 

weten of dat inderdaad zo is en of ik kans maak om langs die weg eindelijk toch eens een premie te 

bekomen?  

Uitkijkend naar uw antwoord, groet ik u met de meeste Hoogachting, 

 

Frederik De Meester, 

bij de meeste ministeries ook gekend als ‘Dikke Freddy’. 


