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SPLITSING BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE
De splitsing van het kiesarrondissement én het gerechtelijke
arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde staat gezien de grondwettelijke
indeling van ons land (vier taalgebieden, drie gemeenschappen) in de
sterren geschreven.
Het kiesarrondissement B-H-V

Het gerechtelijk arrondissement B-H-V
Het Vlaams Regeerakkoord is duidelijk over de splitsing
De fameuze synoptische tabel al beschikbaar
Jo Vandeurzen wil respect voor het Vlaams regeerakkoord

Het kiesarrondissement B-H-V
Bij de vastlegging van de taalgrens en de taalfaciliteiten (voor o.m. de
zes Vlaamse randgemeenten) in 1962-1963 werd de splitsing van het
arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde niet doorgetrokken voor de

kieskring en voor het gerechtelijke niveau.
Opeenvolgende coalitieregeringen van christen-democraten, socialisten
én liberalen hebben deze zaak niet kunnen rechtzetten.
De kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde is een speciaal geval: de kieskring
strekt zich uit over twee taalgebieden, het eentalig Nederlandse
taalgebied en het tweetalige Brussel-Hoofdstad. Ze omvat zowel de 19
gemeenten van het tweetalige Brussel als de 35 gemeenten uit HalleVilvoorde. Meer en meer Franstaligen vestigen zich in de Vlaamse Rand.
De meesten weigeren zich echter te integreren.
Situatie nu:
Bij federale (Kamer en Senaat) en Europese verkiezingen kunnen
Franstalige partijen en de Franstalige Brusselse politici ook in de 35
Vlaamse gemeenten van Halle-Vilvoorde stemmen ronselen. Bij de
verkiezingen voor de Kamer in 2003 behaalden de Frantalige partijen
ongeveer 73.000 stemmen. Deze situatie geeft Franstaligen in HalleVilvoorde een soort feitelijke faciliteiten waardoor ze geen moeite
hoeven te doen om zich te integreren in de Vlaamse gemeenten als
Gooik, Londerzeel, Sint-Pieters-Leeuw en de andere gemeenten van
Halle-Vilvoorde.
Bij de verkiezingen voor het Vlaams Parlement is de kieskring BrusselHalle-Vilvoorde in 1995 wel gesplitst in een kieskring Vlaams-Brabant en
een kieskring Brussel. In Vlaams-Brabant trekken MR, PS en CDH onder
de naam Union des Francophones (UF) samen naar de kiezer.
Arrest van Arbitragehof
De paars-groene Verhofstadt I heeft in 2002 het kiesstelsel hervormd
met o.m. de veralgemening van provinciale kieskringen, behalve voor
Vlaams-Brabant. De kieskring B-H-V bleef behouden omdat de
Franstalige partijen zich verzetten tegen de splitsing ervan.
In 2003 velde het Arbitragehof een arrest dat de wetgever oplegt om
ofwel tegen 2007 (nieuwe federale verkiezingen) overal provinciale
kieskringen in te voeren - wat impliceert dat er een provinciale kieskring
Vlaams-Brabant tot stand moet komen - ofwel terug te keren naar de
vroegere arrondissementele kieskringen. Omdat VLD en sp.a-spirit de
provinciale kieskringen willen behouden, dient de kieskring B-H-V
gesplitst te worden.
Wetsvoorstellen:
De gezamenlijke wetsvoorstellen van CD&V/N-VA, sp.a-spirit en VLD
beogen:
• voor de Kamer: splitsing van B-H-V in tweee kieskringen m.n. VlaamsBrabant (fusie van Leuven en Halle-Vilvoorde) en Brussel. De lijsten in
de kieskring Brussel kunnen zich verbinden ("apparenteren") met ofwel

de lijsten in de kieskring Vlaams-Brabant ofwel de lijsten in de
kieskring Waals-Brabant, maar niet met beide kieskringen.
• voor de Senaat en het Europees Parlement: Halle-Vilvoorde wordt
toegevoegd aan de kieskring Vlaanderen
Wat zegt Raad van State over de gezamenlijke Vlaamse
voorstellen?
Tegen de splitsing heeft de Raad van State geen bezwaren. Het
rechtscollege heeft wel vragen over de apparenteringsregeling.
De RvS zegt dat het kiezerspotentieel voor de Franstalige lijsten kleiner
wordt, aangezien Brusselse Franstalige lijsten die apparenteren met een
lijst in Waals-Brabant dat niet kunnen doen met Franstalige klijsten in
Vlaams-Brabant. Voor Nederlandstalige lijsten bestaat dat nadeel niet,
meent de RvS, die ten onrechte suggereert dat er in Waals-Brabant geen
Vlaamse stemmen te behalen zijn.
Wat met de zetelverdeling?
• voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers blijft de zetelverdeling
gebaseerd op het bevolkingscijfer: in de kieskring Brussel zijn er 14
zetels te begeven, in de kieskring Vlaams-Brabant 15 zetels;.
• voor het Europees Parlement ligt die zetelverdeling wettelijk vast op
14 zetels voor het Nederlandse kiescollege, 9 voor het Franse en 1
voor het Duitstalige kiescollege.

Wat met Brusselse Vlamingen?
De wetsvoorstellen behouden de apparentering (lijstverbinding). De
stemmen die de Vlaamse partijen in de kieskring Brussel behalen,
worden bijgevolg samengevoegd met die in Vlaams-Brabant. Zonder die
apparentering dreigen de Brusselse Vlamingen onvoldoende stemmen te
behalen om Vlaamse Brusselaars naar de Kamer te sturen.
Hoe splitsen?
Brussel-Halle-Vilvoorde splitsen kan met een gewone meerderheid. In de
Kamer van Volksvertegenwoordigers zijn de Vlamingen in de
meerderheid. In theorie kunnen ze een splitsing goedkeuren zonder
Franstalige stemmen.

Het gerechtelijk arrondissement B-H-V
België telt 27 gerechtelijke arrondissementen (met een eigen parket, een
rechtbank van eerste aanleg, een rechtbank van koophandel en een
arbeidsrechtbank).
Het gerechtelijk arrondissement B-H-V bevat nu de 19 gemeenten van
Brussel-Hoofdstad (992.000 inwoners) + de 35 gemeenten van het
arrondissement Halle-Vilvoorde (556.000 inwoners)

Een splitsing van het gerechtelijk arrondissement BHV dient het
behoorlijk en efficiënt bestuur in rechtbanken, parketten en politie, én de
gelijkwaardige behandeling van Vlamingen.
“Het gerechtelijk arrondissement BHV is nu vier keer zo groot als een
gemiddeld arrondissement, werkt met twee taalregimes (eentalig
Nederlands in Halle-Vilvoorde, tweetalig in Brussel), en ligt verspreid
over twee provincies én over twee gewesten met hun eigen
reglementering en beleid. Bovendien kent het al overbelaste Brussel
een eigen (grootstad)criminaliteit en krijgt het beleidsmatig al voorrang.
De tweetaligheid in Brussel betekent in praktijk dat de Vlamingen
tweetalig moeten werken. De Franstaligen – vaak in hogere posities –
blijven vasthouden aan hun eentaligheid en hoeven dus minder
dossiers te verwerken. De Vlamingen krijgen daarentegen Vlaamse én
Franstalige dossiers. Gevolg: het werk stapelt zich op en de (Vlaamse)
zaken slepen aan.
Een eigen rechtbank garandeert een specifiek vervolgingsgbeleid voor
Halle-Vilvoorde, afgestemd op de noden van Halle-Vilvoorde die
merkelijk verschillen van die van de Brusselse agglomeratie.”
Zie ook: reportage met burgemeester Lieve Vanlinthout (Sint-PietersLeeuw), Ampersand oktober 2004

Het Vlaams Regeerakkoord is duidelijk over de
splitsing
• Blz. 9 in de inleiding onder de titel “Meer Vlaanderen” :

“De Vlaamse regering en haar regeringspartijen nemen het
engagement, zoals verwoord in de verklaring van 13 mei 2004 ten
overstaan van de burgemeesters van het arrondissement HalleVilvoorde over.
Hiertoe vragen zij aan hun fractie in Kamer en Senaat om los van het
door de federale regering aangekondigde Forum, uiterlijk bij de start

van het parlementair jaar, wetsvoorstellen tot splitsing van het
kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde voor de verkiezingen
van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat en het
Europees Parlement resp. tot splitsing van het gerechtelijk
arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde in te dienen en onverwijld
goed te keuren.
De Vlaamse regering zal parallel en tegelijk de institutionele middelen
aanwenden waarover ze in het kader van het coöperatief federalisme
beschikt om dit te realiseren."
• Blz. 78 in hoofdstuk XIV “De Vlaamse Rand en de
faciliteitengemeenten verdienen meer aandacht”:
“De regeringspartijen engageren zich daarenboven tot de onmiddellijke
splitsing van het kiesarrondissement en het gerechtelijke
arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde door de goedkeuring van een
gemeenschappelijk wetsvoorstel in het federale parlement.”
De dossiers die daarmee verbonden worden door andere
partijen
1. Omzendbrieven/problematiek van de faciliteiten
• Blz. 9 in de inleiding onder de titel “Meer Vlaanderen” :
“En we kijken streng toe op het respect voor de (taal)wetgeving, vooral
in de faciliteitengemeenten.”

• Blz. 78 in hoofdstuk XIV “De Vlaamse Rand en de
faciliteitengemeenten verdienen meer aandacht”:
“We zien toe dat het Nederlandstalig karakter van de Rand, conform
de (taal)wetgeving wordt gerespecteerd. We nemen maatregelen
met het oog op een vernederlandsing van het straatbeeld.”

• Blz. 79 in datzelfde hoofdstuk :
“We verbinden ons ertoe om tegen 1 januari 2006 een oplossing te
vinden voor de problematiek van de pedagogische en –taalinspectie
in het Franstalig faciliteitenonderwijs. Daarenboven moet de Franse
Gemeenschap voldoen aan haar wettelijke verplichting tot
financiering van de Vlaamse school in Komen. Anders zal de Vlaamse
Gemeenschap eenzijdig maatregelen nemen.”

• Blz. 85 in hoofdstuk XVI “Meer Vlaanderen” :
“De volledige overdracht van de taalinspectie en de pedagogische
inspectie van de faciliteitenscholen.”
“We ondersteunen het Vlaams karakter van Voeren en van de andere
taalgrensgemeenten.”
2. Het Minderhedenverdrag in het kader van de Raad van
Europa
• Blz. 78 in hoofdstuk XIV “De Vlaamse Rand en de
faciliteitengemeenten verdienen meer aandacht” :
“ De Vlaamse regering verbindt er zich toe om onder geen enkel
beding het Minderhedenverdrag te ratificeren.”

2.3. De taalwetgeving wat Brussel betreft
• Blz. 9 in de inleiding onder de titel “Meer Vlaanderen”: “We ijveren
ervoor dat Brussel een doorleefd tweetalige hoofdstad wordt waar
Vlamingen zich thuis voelen."
• Blz. 76 in hoofdstuk XIII Brussel :
“ We zetten ons actief in opdat Brussel een doorleefd tweetalige
hoofdstad wordt. We ontwikkelen een taalpromotiebeleid in overleg
en samenwerking met de actoren op het terrein, en met de VGC. Op
korte termijn maken we een inventaris van de bestaande
klachtenmeldpunten en –procedures m.b.t. de naleving van de
taalwetgeving. Op basis daarvan werken we een laagdrempelig en
vlot mechanisme uit om taalklachten en mistoestanden i.v.m. de
taalwetgeving te registreren en actief op te volgen. Dit mechanisme
zal functioneren als een taalombudsdienst die niet alleen problemen
registreert maar ook actief helpt zoeken naar oplossingen.”
• Blz. 84 in hoofdstuk XVI “Meer Vlaanderen” :
Naast de doelstellingen zoals geformuleerd in de inleiding, wensen we
ook volgende concrete hervormingen te realiseren :
Brussel
• De gewaarborgde vertegenwoordiging en tevens effectieve en
evenwichtige beleidsparticipatie van beide taalgroepen op alle
beleidsniveaus.
• De optie voor het principe van tweetalige ambtenaren in plaats van
tweetalige diensten.
• De invoering van de goedkeuringsvoogdij met betrekking tot de lokale
besturen.

