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Nota Di Rupo bereidt Franstalig ‘Plan B’ voor. De zes randgemeenten worden klaargestoomd voor
annexatie door Wallo‐Brux.
De Werkgroep BHV heeft kennis genomen van de nota Di Rupo, die een evenwichtig werkstuk zou zijn met
toegevingen aan beide zijden van de taalgrens. Volgens de Werkgroep BHV is de nota Di Rupo op
communautair vlak echter niet meer of niet minder dan de uitvoering van de eerste fase van het beruchte
Franstalige ‘Plan B’ van de PS, dat de opdeling van België moet regelen. Uitgaande van het nakende einde
van België, kunnen de Franstalige toegevingen in de nota dan ook helemaal niet als toegevingen worden
beschouwd.
De toegevingen die de Vlamingen volgens de nota zouden moeten doen, zullen daarentegen in Vlaams‐
Brabant stuk voor stuk cash worden betaald op het ogenblik dat België uit elkaar valt. Op dat ogenblik
geldt immers het rechtsbeginsel "uti possidetis", dat inhoudt dat men behoudt wat men op het moment van
de opsplitsing bezit. Brussels Metropolitan Region, ratificatie van het Minderhedenverdrag, dubbele
kiesbrieven, betonnering faciliteiten... Stuk voor stuk zullen ze bij een uiteenvallen van België door de
Franstaligen tegen Vlaanderen worden gebruikt om Vlaamse gemeenten aan de 'Fédération Wallo‐Brux' toe
te voegen.
De Werkgroep BHV verwerpt bijgevolg het BHV‐luik van de nota Di Rupo omdat het mijlenver staat van de
onverwijlde splitsing zonder toegevingen, die alle Vlaamse partijen beloven sinds 2003. De Vlaamse
toegevingen inzake BHV worden integendeel nog maar eens verder uitgebreid:
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Niet‐splitsing van de kieskring BHV voor de zes Vlaamse randgemeenten met faciliteiten: de aparte
behandeling van de Franstalige inwijkelingen in de zes Vlaamse gemeenten rond Brussel wordt
hierdoor nog maar eens versterkt zonder enige wederkerigheid voor de duizenden Nederlandstalige
inwoners van Waals‐Brabant. 70 000 Vlaamse burgers worden electoraal aan Brussel gekoppeld
zodat de Franstalige Brusselse partijen hun jacht op Vlaamse grondgebied kunnen verder zetten.
BHV wordt dan misschien deels afgeschaft, tegelijkertijd wordt het via de federale kieskring terug
ingevoerd en uitgesmeerd over heel Vlaanderen. Het betekent voor Halle‐Vilvoorde dat MR, cdH
enz. gewoon zullen blijven campagne voeren zoals voorheen.
Alle taalgeschillen in de zes randgemeenten worden onttrokken aan de Vlaamse rechtbanken en
doorgeschoven naar het Grondwettelijk Hof (dat uit 50% Vlamingen en 50% Franstaligen bestaat
met jaarlijks wisselende doorslaggevende stem van een Franstalige of een Nederlandstalige rechter).
Deze regeling zal overigens ook gelden in andere taalgrensgemeenten!
Inwoners van de Vlaamse gemeenten zullen een taalkeuze voor zes jaar mogen maken. Terwijl het
aanleggen van taalaanhorigheidslijsten tot nog toe (o.m.) door de privacywet uitdrukkelijk verboden
was, zou dat nu dus verplicht worden zodat Franstalige inwoners van deze Vlaamse gemeenten hun
privileges verder kunnen uitbouwen! Een permanente talentelling dus… en bovendien een strijd om
de vele internationale inwoners… De omzendbrief Peeters belandt hiermee voor goed in de
prullenmand, hoewel hij de toets van alle rechtbanken heeft doorstaan. Lukt het niet via de
rechtbank, dan halen de Franstaligen hun slag thuis door de wet aan te passen.
De benoeming van de burgemeesters in de zes Vlaamse randgemeenten rond Brussel wordt
onttrokken aan de Vlaamse regering. Inderdaad, in het geval de Vlaamse regering de benoeming
weigert, heeft de kandidaat‐burgemeester die niet benoemd werd de mogelijkheid om beroep aan
te tekenen bij het Grondwettelijk Hof. Als het beroep ontvankelijk wordt verklaard, zal de kandidaat‐
burgemeester aangeduid worden als burgemeester van rechtswege. Het arrest van het Hof geldt dus
als benoeming. Opnieuw moet Vlaanderen een tweetalige rechtbank dulden, terwijl dit aan Waalse
kant niet het geval is.
Er wordt een Brussels Metropolitan Region gecreëerd, waartoe de gemeenten vrijwillig kunnen
aansluiten. Deze Brusselse eis om een "très Grand Bruxelles" te maken is een onaanvaardbare
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bevoogding over Vlaams‐Brabant en Vlaanderen: Een nieuwe groot‐Brusselse instantie krijgt
hierdoor een eerste voet in huis in Vlaams‐Brabant (bvb. inzake mobiliteit, stedenbouw en inplanting
van industrie), en voor de burgemeesters van de 6 randgemeenten is het een eerste stap om hun
gemeenten structureel aan Brussel te koppelen. De uitholling van het Vlaams gezag in Vlaams‐
Brabant kan beginnen.
De Vlaamse regering verliest de zeggenschap over de ring rond Brussel die voor het grootste deel
binnen Vlaanderen ligt: de bijzondere wet bepaalt dat een op‐ of afrit van de ring rond Brussel niet
gesloten noch onbruikbaar gemaakt kan worden, zonder de voorafgaandelijke toestemming van de
drie Gewesten.
Binnen de NMBS wordt een filiaal opgericht waarin elk van de drie Gewesten en de federale staat
vertegenwoordigd zullen zijn om samen het Gewestelijk Expres Net (GEN) uit te baten. Het GEN
ligt voor het overgrote deel op Vlaams grondgebied, dit betekent dus opnieuw dat Vlaanderen het
medebeheer moet toestaan aan het Brussels gewest, het Waals gewest en de federale regering: 3
tegen 1.

Het feit dat de Franstaligen in de zes Vlaams‐Brabantse faciliteitengemeenten kunnen genieten van
bepaalde prerogatieven (o.a. op taalkundig vlak) staat in schril contrast met de terechte eis en voorwaarde
die Vlaanderen vandaag aan migranten en Franstalige Belgen stelt: wie zich hier vestigt, komt wonen en wil
werken moet zich op de allereerste plaats het Nederlands eigen maken. Een volwaardige integratie begint
met andere woorden bij een adequate kennis van het Nederlands. Het voorstel van Di Rupo meet echter
met twee maten en twee gewichten en is bijgevolg een weinig sociale maatregel!
De Werkgroep BHV eist dat de Vlaamse partijen geen enkele bevoogding van Vlaanderen aanvaarden. De
kieskring BHV moet nu eindelijk en zonder toegevingen gesplitst worden zodat aan de discriminatie van onze
regio een einde gemaakt wordt, zoals opgelegd in het bindend arrest van het Grondwettelijk Hof nr.
73/2003. Voor het opheffen van een discriminatie moet geen prijs worden betaald. Het volstaat de
wetsvoorstellen die voorliggen in de kamer met een gewone democratische meerderheid goed te keuren.
Als blijkt dat een parlementaire meerderheid een bindend arrest van het Grondwettelijk Hof niet kan of niet
durft uit te voeren, dan kan België geen democratische rechtsstaat genoemd worden.
De nota Di Rupo sterkt de Werkgroep BHV in haar overtuiging dat de betoging ‘Dwars door Linkebeek’ ter
ondersteuning van de zes faciliteitengemeenten van zondag 18 september 2011 meer dan ooit nodig is en
roept de Vlamingen dan ook massaal op die dag hun stem te laten horen. De betoging gaat uit van de
Werkgroep BHV (TAK, VVB en HAVIKO). Alle informatie is terug te vinden op www.dwarsdoor.be.
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