
Wat zeggen de afspraken van Di Rupo & Co.?
                                            Vragen en antwoorden                         4/12/011

Vraag 4 : Wordt B-H-V nu gesplitst of niet?
 JA, Volledig /Zuiver?
 NEE
 Ja, maar slechts gedeeltelijk/onzuiver?
 Antwoord kan nog niet gegeven worden / Onduidelijk / Weet het niet.

Het juiste antwoord is: Slechts gedeeltelijk en onzuiver.   

De 6 faciliteitengemeenten worden immers aan hun Vlaamse kieskantons onttrokken en vormen 
samen een nieuw kieskanton Sint-Genesius-Rode. Bovendien is de splitsing hoogst onvolledig om-
dat het gerechtelijk arrondissement niet gesplitst wordt. Enkel het parket wordt gesplitst, de recht-
banken  zelf  niet.  Die  worden  ontdubbeld.  Er  komen  dus  Franstalige  magistraten  in  ééntalig 
Vlaamse gemeenten. En zelfs de splitsing van het parket is onzuiver en onvolledig. 
De 6 Vlaamse faciliteitengemeenten rond Brussel worden electoraal en administratief geïsoleerd 
van de 29 andere gemeenten van Halle-Vilvoorde. De voorrechten van de Franstaligen (o.a. kiezen 
voor Brusselse en zelfs Waalse kandidaten) worden er versterkt en verankerd in de Grondwet. Dat 
betekent dat de faciliteiten een permanent karakter krijgen. Deze gemeenten worden gemakkelijker 
inlijfbaar bij Brussel. De nieuwe regeling voor de benoeming van burgemeesters in de faciliteiten-
gemeenten holt de bevoegdheid van de Vlaamse regering in hoge mate uit. Er komt geen splitsing 
van het gerechtelijk arrondissement B-H-V. Alleen het parket wordt gesplitst, de rechtbanken zelf 
niet. Dat betekent dat Franstalige rechtbanken in Brussel zich zullen kunnen uitspreken over zaken 
in heel Halle-Vilvoorde. 
De splitsing van het parket is onzuiver en onvolledig. Het Nederlandstalig parket krijgt zelfs Frans-
talige magistraten, die slechts deels onder gezag van Vlaamse korpsoversten vallen. De verdeling 
van de rechters voor de taalgroepen gebeurt zonder enige werklastmeeting en bevoordeelt Franstali-
gen zwaar. Hierdoor wordt de tweetaligheid in Brussel drastisch teruggeschroefd en mogen Vla-
mingen en al wie een Nederlandstalige procedure wil snelle rechtspraak vergeten.

Wat denkt de Vlaamse beweging daarvan?
OVV: Communautaire pacificatie in België en vooral in en rond Brussel is slechts mogelijk als  
Vlamingen en Franstaligen gelijk behandeld worden op federaal vlak en in de hoofdstad, als de  
interne grenzen door iedereen aanvaard worden,  als  elke inmenging in  mekaars  bevoegdheden 
stopt en de solidariteit eerlijk verloopt. Franstaligen die zich in Vlaanderen vestig(d)en moeten er  
dus  alle  Vlaamse  instellingen  erkennen,  inclusief  de  taal  en  (tweetalige)  Vlaamse  rechters.  
Historisch gegroeide voorrechten kunnen misschien niet altijd meteen verdwijnen,  maar elke stap 
moet leiden naar de afbouw van voorrechten en ongelijkheden. Dit akkoord beantwoordt geenszins  
aan deze criteria.
Dit is dus niet de splitsing die Vlaanderen vraagt. Dit akkoord over de gedeeltelijke splitsing van  
BHV is  schadelijk  voor  Vlaanderen,  voor  het  vreedzaam  samenleven  in  ons  land  en  voor  de  
democratie. Het OVV deelt de euforie in bepaalde media en partijen over deze 'vuile' splitsing niet. 

André Cornille

Voor meer informatie, contacteer R. Dierick, op rudi.dierick@gmail.com of 0494 / 58.78.65 of A. 
Cornille op andre.cornille@telenet.be of 02/269.00.36 (lid Vlaams Forum).
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