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Franstalige artsen in Vlaanderen kunnen
aansluiten in Waals-Brabant
Paarse partijen volharden in de boosheid
De hervorming van de orde van Artsen komt iets dichterbij – maar HalleVilvoorde ook weer iets dichter bij de aanhechting aan Brussel.
De Senaatscommissie keurde op 10 januari het wetsvoorstel over de
Ordes van de medische beroepen goed. Het wetsvoorstel dat de senatoren
Patrik Vankrunkelsven en Annemie Van de Casteele (VLD) uitwerkten met
Christel Geerts (SP.A) en Philippe Mahoux (PS), en waarover ze ook
overlegden met CD&V (Mia De Schamphelaere) werkt de meeste
bezwaren tegen de oude orde weg, onder meer haar gesloten en
corporatistisch karakter. De orde gaat Orde van de Artsen heten.
Tot zover geen vuiltje aan de lucht, ware het niet dat in het nieuwe
voorstel Franstalige artsen uit de Vlaams-Brabantse faciliteitengemeenten,
zich niet hoeven aan te sluiten bij de provinciale orde van VlaamsBrabant, maar kunnen aansluiten bij de orde van Waals-Brabant. Dit is
een flagrante discriminatie, die bovendien strijdig is met de
grondwettelijke indeling van het land in taalgebieden, gewesten en
gemeenschappen.
De Franstalige orde krijgt dus extra-territoriale bevoegdheden in
Vlaanderen, een primeur en een ware triomf voor het strategisch
doorzicht van de Franstaligen. Ook de Raad van State merkte op dat dit
voorstel niet strookt met de filosofie van de taalwet.
Het Halle-Vilvoorde-Komitee en de Vlaamse Volksbeweging protesteren
met klem tegen deze gang van zaken. Opnieuw geven VLD en SP.a toe
aan het Franstalig expansionisme, en zijn ze zelfs bereid daarvoor de
grondwet en het non-discriminatiebeginsel te schenden. Niet meer of niet
minder dan een BHV-bis. Dit is onaanvaardbaar.
Wat nog meer tegen de borst stuit is dat de initiatiefnemers aan Vlaamse

kant de ex-Volksunie parlementsleden Patrik Vankrunkelsven en Annemie
Van de Casteele zijn, die dus gezwicht zijn voor de chantage van de
Franstaligen: ze moesten toegeven of er kwam geen hervorming. Waarom
is wat voor Franstaligen belangrijk genoeg is om de hervorming te
weigeren, blijkbaar een futiliteit voor de Vlamingen? Is de modernisering
van de orde voor de Franstaligen niet even nodig?
Opnieuw doen de Vlaamse paarse partijen VLD en SP.a-Spirit een
belangrijke Vlaamse toegeving die duur zal moeten betaald worden als ze
moet teruggeschroefd worden. Na hun eerdere opgave in het
splitsingsdossier van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde volharden de
paarse partijen in de boosheid. Hopelijk zal de kiezer dit in juni niet
vergeten zijn.
De Vlaamse Volksbeweging en het Halle-Vilvoorde Komitee roepen de
Vlaamse artsen en alle Vlaamse senatoren en kamerleden op deze
regeling af te wijzen nu het nog kan. Het wetsvoorstel moet inderdaad
nog in de voltallige Senaat en in de Kamer worden goedgekeurd.
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