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Brussel terecht. Zullen ze in de rest 
van Vlaams-Brabant genoeg stemmen 
halen voor een zetel?

B.L.: Ze zullen niet met een UF-lijst opko-
men, maar afzonderlijk, precies ten gevolge 
van die senatorenregeling. Een Fransta-
lige eenheidslijst haalt in Vlaams-Brabant 
“slechts” tussen 45.000 en 50.000 stem-
men. We zien dat bij de Vlaamse verkiezin-
gen. Komen de Franstaligen op met aparte 
lijsten, dan halen ze tot 80.000 stemmen. Als 
ze afzonderlijk opkomen, worden er dus veel 
meer Franstalige stemmen uitgebracht en 
dat is juist de bedoeling. Men wil verhinderen 
dat de inwijkelingen zich electoraal integre-
ren. Vergeet niet dat de Franstalige partijen 
voortaan campagne zullen kunnen voeren 
tot in Leuven, Lubbeek en zelfs Landen. De 
electorale verfransing gaat door, maar over 
heel Vlaams-Brabant.

Klap op de vuurpijl is dat er geen enkel 
Vlaams Kamerlid uit Brussel meer verkozen 
zal worden. Geen enkele Vlaamse partij zal in 
Brussel de kiesdrempel halen en een lijstver-
binding, zoals die voor het Gewest bestaat, 
wordt verboden. Bij vorige verkiezingen 
haalden de Vlaamse lijsten in Brussel tussen 
50.000 en 60.000 stemmen op een totaal 
van ongeveer 460.000. Dat is tussen 11 en 
13 procent. Als je de Kamerzetels verdeelt 
per taalgroep en dan per partij, dan halen de 
Vlaamse partijen hiermee twee zetels. Die 
zijn we met het BHV-akkoord kwijt. De Vla-
mingen worden in hun eigen hoofdstad poli-
tiek geliquideerd. Een Vlaamse stem wordt 
zinloos. Brussel wordt een Franstalige stad 

voor het belangrijkste politieke orgaan van 
het land!

PAL.: Ook de splitsing van het 
gerechtelijke arrondissement vindt in 
uw ogen geen genade.

B.L.: Die regeling is zo mogelijk nog scha-
delijker dan die voor de kieskring. Er is een 
apart parket voor Halle-Vilvoorde, wat een 
goede zaak is, maar er worden bij dat par-
ket vijf Franstalige magistraten gedetacheerd 
die hun orders rechtstreeks van de Brusselse 
procureur zullen krijgen. Die procureur zal 
altijd een Franstalige zijn. Een Franstalige of 
een allochtone dader die in Halle-Vilvoorde 
feiten pleegt, zal daardoor steevast voor 
een Franstalige onderzoeksrechter verschij-
nen, ook al woont hij buiten Brussel, kent hij 
Nederlands en zijn de slachtoffers Neder-
landstalig.

Nog veel erger is dat de rechtban-
ken gesplitst worden volgens het model-
Maingain: de Franstalige rechtbanken 
worden uitdrukkelijk bevoegd voor Halle-
Vilvoorde, wat vandaag niet het geval is. Dit 
zal leiden tot een massieve juridische ver-
fransing van onze streek. Absolute waanzin 
zijn de taalverhoudingen bij die rechtban-
ken. Vandaag is één derde van de magistra-
ten Nederlandstalig, wat overeenstemt met 
het werkvolume. Door een ongelooflijke 
blunder van het kabinet-De Clerck wordt 
dit nu één vijfde. De Franstalige rechtban-
ken worden vier keer groter dan de Vlaamse. 
Dit zal meteen leiden tot grote achterstand 
aan Nederlandstalige kant. Vlamingen zullen 
Franstalige advocaten onder de arm nemen 
omdat het veel sneller zal gaan langs Frans-
talige weg. Dat is stuitend en onrechtvaardig.

 
PAL.: De N-VA verwerpt het BHV-

akkoord, maar noemt het geen grote 
ramp. Begrijpt u haar houding?

B.L.: De Wever heeft met zijn nota van 
oktober 2010 zelf het pad geëffend voor 
de zware toegevingen inzake de kieskring. 
Bovendien zitten ze in de Vlaamse regering 
en willen ze zich daar handhaven. Daarom 
verklaren ze nu dat het Vlinderakkoord niet 
in strijd is met het Vlaamse regeerakkoord. 
Het Strik-akkoord van Di Rupo gaat er noch-
tans op heel wat vlakken diametraal tegenin.  

De N-VA maakt in die Vlaamse regering 
ook niet echt het verschil. De Franstalige 
partijen zijn volop het plan-B aan het voorbe-
reiden, maar wat doet de Vlaamse regering? 

Ik heb het uitgebreide interview ontleed 
dat Bart de Wever enige tijd geleden aan de 
Franstalige commerciële zender RTL heeft 
gegeven. Daarin zegt hij dat de Vlamingen 
hun onafhankelijkheid niet zullen uitroepen 
in het Vlaamse Parlement en dat “het erg-
ste”, namelijk Vlaamse onafhankelijkheid, 
niet gauw te gebeuren staat. Bart de Wever 
is een man met twee gezichten en stapt al te 
vaak mee in een Franstalige logica, ook in zijn 
uitspraken over het Vlaams Belang.

PAL.: Zoals?
B.L.: Hij zegt openlijk en bijna op een tri-

omfantelijke manier dat hij het Vlaams Belang 
heeft tegengehouden en gereduceerd. Hij 
beroept er zich bij Franstaligen op dat hij 
de Vlaamse separatisten afblokt. Hij ridicu-
liseert zelfs de Vlaamse onafhankelijkheids-
strijd.

PAL.: Is de N-VA-strategie tijdens de 
lange regeerformatie volgens u mis-
lukt?

B.L.: Ja. De verdamping van België waar ze 
het zo vaak over hebben, is geen stap dichter-
bij gekomen. Het Belgische systeem wordt 

versterkt. Er is een regimecrisis geweest, 
zeggen ze. Wel, die regimecrisis is voorbij. 
Hun stap-voor-stapaanpak is mislukt.    

PAL.: De N-VA heeft wel de publieke 
opinie in de richting van het separa-
tisme gestuwd.

B.L.: De partij heeft de aantrekkelijkheid 
van de winnaar. Ze heeft ongetwijfeld een 
rol gespeeld in de opinievorming naar meer 
autonomie. Ik begrijp ook het matigende 
betoog van de partij, dat ertoe bijgedragen 
heeft dat men het centrum van het electo-
raat wist aan te spreken. Maar een sterk 
Vlaams Belang blijft nodig om de richting aan 
te duiden en de snelle Vlaamse onafhanke-
lijkheid te propageren. De N-VA ondergraaft 
momenteel die onafhankelijkheidsstrategie.

Vaak wordt gezegd dat 2014 een kantel-
moment wordt. Dan halen de V-partijen in 
Vlaanderen de absolute meerderheid, zo is 
te horen. Kunnen we dan onze machtsposi-
tie uitspelen om tot een Vlaamse onafhan-
kelijkheid te komen?  De N-VA zegt dat die 
er wellicht pas komt rond 2035. Siegfried 
Bracke noemt die weg van de geleidelijkheid 
zelfs een darwinistisch proces. Tja. Die gelei-
delijkheid is een soort van ideologie gewor-
den voor de N-VA.   

PAL.: Terug naar het BHV-akkoord. 
U vreest dat Vlaams-Brabant verder 
zal verfransen en u wijst op de toe-
nemende demografische druk. Wat 
bedoelt u daar precies mee?

B.L.: Volgens alle prognoses blijft de  
Brusselse bevolking sterk in aantal toene-
men. Nu zijn er 1,1 miljoen inwoners. Tegen 
2020 zijn dat er 1,3 miljoen en in 2030 zelfs 
1,5 miljoen. Uit de cijfers van 2011, die ik 
zopas ontving van Milquet, blijkt dat er het 
afgelopen jaar in Brussel 20.666 inwoners 
bijkwamen, uitsluitend als gevolg van migra-
tie. Door deze onbeheersbare instroom 
verwatert het aandeel Nederlandstaligen in  
Brussel snel. Jaarlijks daalt het aantal Neder-
landstalige kiezers in Brussel met 800 tot 
1.600. Als het zo verder gaat, zijn er over 
tien jaar nog amper vijf procent Vlamingen 
in Brussel. Het huidige institutionele systeem 
met de Vlaamse minimumvertegenwoordi-
ging in het Brusselse Parlement, en de Brus-
selse regering, zal sterk onder druk komen 
te staan.

De Brusselse problemen sijpelen ook 
door in Vlaams-Brabant. Halle-Vilvoorde 
groeit elk jaar aan met 5.000 mensen. Meer 
dan 3.000 daarvan zijn vreemdelingen.

Het verhaal van de Vlaamse Rand is er niet 
langer één van louter verfransing. Er is een 
duidelijke trend naar internationalisering en 
snelle ontnederlandsing.

PAL.: Hebt u daar concrete cijfers 
over?

B.L.: Ik kijk naar de situatie in mijn eigen 
gemeente Grimbergen. Kind & Gezin 
beschikt over betrouwbare cijfers in ver-
band met de huistaal bij jonge moeders in 
Grimbergen en de deelgemeenten. Kinde-
ren die in Grimbergen zijn geboren, hadden 
in 2004 in 58,4 procent van de gevallen het 
Nederlands als huistaal. In de deelgemeente 
het dichtst bij Brussel, Strombeek-Bever, 
was dat 33 procent. Ondertussen zijn die 
cijfers gedaald: 45 procent Nederlandsta-
lige ouders in Groot-Grimbergen en slechts 
14,9 procent in Strombeek-Bever. De cijfers 
in gemeenten als Zaventem en Sint-Pieters-
Leeuw zijn nog veel straffer. Dat betekent 
dat er in de Vlaamse Rand een sociologi-
sche meerderheid aan het ontstaan is die 
Franstalig is. Vlamingen worden op termijn 
een minderheid in steeds grotere delen van 
Vlaams-Brabant.

PAL.: Kan het tij gekeerd worden?
B.L.: De gevaarlijke demografische evolu-

tie wijst op de noodzaak van snelle Vlaamse 
onafhankelijkheid. Enkel op die manier kan 
een doortastend asiel- en migratiebeleid 
worden gevoerd en kunnen we de verfran-
sing van Vlaams-Brabant stoppen. Nu zie ik 
weinig gebeuren, zeker vanuit de Vlaamse 
regering. Er zijn twee ministers bevoegd 
voor de Vlaamse Rand: Geert Bourgeois en 
Philippe Muyters, als minister voor Ruimte-
lijke Ordening. Twee N-VA’ers, nota bene. 
Ze ontberen visie en ambitie. Ze werken de 
verstedelijking zelfs nog verder in de hand, 
door nieuwe hoogbouw toe te laten. Met het 
“Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel” 
holt men door op het vlak van de verBrus-
seling, uitgerekend in gebieden die al erg ver-
franst zijn. Terwijl Brussel zelf in vergelijking 
met andere Europese steden zeker niet te 
dichtbevolkt is en gestimuleerd zou moeten 
worden zijn bevolking ter plaatse te houden.

Picard/Pmm

Bart Laeremans kent het heikele dossier-
Brussel-Halle-Vilvoorde als geen ander. Al 
jaren ijvert dit Vlaams Belang-parlementslid 
- eerst als Kamerlid en sinds 2010 als geco-
opteerd senator - voor het behoud van het 
Nederlands karakter van de Vlaamse Rand 
rond Brussel. De zuivere splitsing zonder 
toegevingen van de kieskring BHV is daarbij 
een absoluut minimum. 

De BHV-remedie zoals de regering-Di 
Rupo ze heeft bekokstoofd, is voor hem veel 
erger dan de kwaal zelf. “De impact ervan 
op langere termijn is moeilijk te overschat-
ten. Er is niet alleen de klassieke verfran-
singsdruk die zich al decennia laat voelen in 
Vlaams-Brabant. We dreigen ook demogra-
fisch te worden weggespoeld. Mijn voor-
spelling: zonder onafhankelijkheid zijn we 
straks een minderheid in het centrum van 
Vlaanderen. De zogezegde BHV-splitsing 
werkt dit in de hand. In het communautaire 
akkoord staan verschillende zaken die abso-
luut onaanvaardbaar zijn. Zoals het idee een 
Brusselse Hoofdstedelijke Gemeenschap op 
te richten. Alle gemeenten uit de oude pro-
vincie Brabant moeten er verplicht lid van 
worden. Dat is echt wel meer dan zomaar 
een vrijblijvend overlegniveau. De oprichting 
van de Hoofdstedelijke Gemeenschap wordt 
in een bijzondere wet gegoten en krijgt dus 
een juridisch statuut. De afschaffing ervan zal 
enkel nog met toestemming van de Frans-
taligen kunnen gebeuren. Ik heb er geen pro-
bleem mee dat Brussel, Vlaams-Brabant en 
Wallonië samenwerken. Zoals de VDAB en 
Actiris, zijn tegenhanger in Brussel, vacatu-
res uitwisselen. Maar de interpretatie van de 
rol van dit Groot-Brussel gaat veel verder.  
Brussel en Wallonië zullen via dat orgaan 
inspraak krijgen in belangrijke Vlaamse aan-
gelegenheden op Vlaams grondgebied. Het 
doel is Vlaams-Brabantse gemeenten los 
te weken van Vlaanderen. Je zal het snel 
merken: Brusselaars die in Dilbeek komen 
wonen, bijvoorbeeld, zullen van de daken 
schreeuwen dat ze in de Groot-Brusselse 
Metropool wonen. Het imperialisme zal er 
sterk door aangemoedigd worden.  

PAL.: Wat vindt u van de regeling 
rond de splitsing van de kieskring? 

Bart Laeremans: De zes faciliteitenge-
meenten waar het stemmen op Brusselse 
lijsten mogelijk wordt gemaakt, vormen 
straks een administratief geheel dat elec-
toraal aansluit bij Brussel. Politiek bete-
kent dit dat er sprake is van één kieskring 
bestaande uit Brussel en de zes randge-
meenten. Een kunstmatig kieskanton ove-
rigens, met gemeenten die geografisch ver 
van elkaar verwijderd zijn. Deze electorale 
uitbreiding van Brussel gaat verder dan het 
inschrijvingsrecht dat men met het Egmont-
pact wou invoeren. Toen moest je je nog ver-
plaatsen. Als België uiteenvalt, hebben de 
Franstaligen hier een argument om de zes 
gemeenten op te eisen. Ze breken verder in 
in Vlaams-Brabant.

PAL.: De Luikse grondwetspecialist 
Christian Behrendt zegt dat de taal-
grens door het BHV-akkoord poreu-
zer wordt. Akkoord?

B.L.: Inderdaad. Er is niet alleen de Hoofd-
stedelijke Gemeenschap en de splitsing van 
de kieskring. Er is ook de hervorming van 
de Senaat en de nieuwe rol voor de geco-
opteerde senatoren. Voor de aanduiding 
van de vier Franstalige gecoöpteerde sena-
toren wordt bepaald dat ook de Fransta-
lige stemmen in de kieskantons van Halle- 
Vilvoorde worden meegeteld in de zetel-
verdeling. Dit systeem van coöptatie wordt 
enkel in stand gehouden om een stem te 
geven aan de Franstaligen in de Rand, bui-
ten de faciliteitengemeenten. Dat zullen dus 
francofone boegbeelden-martelaars zijn uit 
Dilbeek, of Zaventem. 

PAL.: Verwacht u dat de UF voor 
de Kamer een zetel haalt? De stem-
men van de Franstalige bewoners van 
de faciliteitengemeenten komen in 

Bart Laeremans (Vlaams Belang)

“We worden een minderheid in 
het centrum van Vlaanderen”

De komende weken en maanden wil de regering-Di Rupo de zesde staats- 
hervorming door het parlement jagen. Vlaams Belang-senator Bart Laeremans  
verzet zich met hand en tand tegen de uitvoering van het communautaire 
akkoord. De bewoner van de Vlaamse Rand doorprikt de mythe als zou de  
regeling rond de splitsing van BHV nog meevallen: “De deur wordt verder  
opengezet voor een verfransing van Vlaams-Brabant. We dreigen ook demogra-
fisch te worden weggespoeld.” 

Vernieuwing in Grimbergen
Bart Laeremans is de populairste politicus van Grimbergen. Bij de vorige 

gemeenteraadsverkiezingen haalde hij 1.000 voorkeurstemmen meer dan uit-
tredend burgemeester Eddy Willems van CD&V. Het VB groeide van 4 naar 
7 zetels. Trouw aan het cordon sanitaire werd toen geen rekening gehouden 
met de verkiezingsoverwinning van het Vlaams Belang. De coalitie van CD&V 
en Open Vld deed gewoon verder, met een meerderheid van één zetel.

Laeremans geeft de hoop niet op om in de Parel van Brabant voor een 
bestuurlijke revolutie te zorgen. Hij stapt niet onder de naam Vlaams Belang 
naar de gemeenteraadsverkiezingen maar met de lijst Vernieuwing, waar 
naast de VB’ers ook plaats is voor onafhankelijke kandidaten. Gesprekken 
werden gevoerd om tot een samenwerking te komen met de N-VA, maar 
die draaiden op niets uit. Laeremans: “Wij hebben de hand uitgestoken naar 
de N-VA, om samen een einde te maken aan het amateuristische beleid in  
Grimbergen, maar het mocht niet zijn.” Kenners van de Grimbergse lokale 
politiek verwachten niet dat de N-VA er, in navolging van de nationale succes-
sen, een sterk resultaat zal halen. Wellicht komt het na 14 oktober tot drie 
electorale blokken. De coalitie CD&V-Open Vld, die zijn meerderheid zal ver-
liezen, hoopt in zee te kunnen gaan met sp.a en groen. Daartegenover staan 
de lijst Vernieuwing en de Franstaligen van UF. Iedereen verwacht dat die laat-
sten zullen stijgen naar 6 of 7 zetels op 33. Indien Vernieuwing 10 zetels bin-
nenrijft, wordt het voor de andere partijen heel erg moeilijk om Laeremans 
opnieuw uit het bestuur te houden.




