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       Grimbergen, 15 januari 2007 
 
 
Geachte Heer Partijvoorzitter, 
Geachte collega Volksvertegenwoordiger, 
 
Gisterenmiddag heeft Brussels Sp.a-Spirit-minister Pascal Smet zich in het RTL-programma 
L’invité ondubbelzinnig uitgesproken voor de uitbreiding van Brussel. Hij deed dit in een 
vraaggesprek met de volgende woorden:  
 
Journalist : Est-ce que vous seriez d’accord que Bruxelles s’élargisse ? Un grand Bruxelles ? 
Pascal Smet : Un jour on va arriver à ça. Je suis convaincu.  
Journalist : Les communes à facilités aussi ? 
Pascal Smet : Oui, moi j’en ai aucun problème. Un jour ça va arriver. Mais avant d’arriver à 
ce jour il y a beaucoup de choses qui doivent être faites. On doit commencer avec mieux 
organiser Bruxelles. 
 
Ik ben werkelijk in hoge mate ontzet en geschandaliseerd door deze uitspraken en u weet dat 
ik hiermee de gevoelens vertolk van de grote meerderheid van de inwoners van Halle-
Vilvoorde én van de Brusselse Vlamingen. Het is de eerste keer dat een Vlaamse minister in 
functie zo openlijk voedsel geeft aan het meest rauwe imperialisme van de radicale 
francofonie. De standpunten van uw minister maken mij bovendien zeer ongerust in het licht 
van de komende communautaire onderhandelingen.   
 
Graag had ik per kerende van u vernomen of uw partij de heer Smet in deze omstandigheden  
nog langer kan handhaven als Brussels minister en zelfs als lid van uw partij. Mijns inziens 
hoort deze man na zijn uitspraken, in navolging van Werner Daem, eerder thuis bij de Parti 
Socialiste. Of is het zo dat de Sp.a daadwerkelijk haar standpunt inzake de grenzen van 
Brussel gewijzigd heeft? Dubbelzinnigheid hierover kan onmogelijk aanvaard worden.  
 
Ik dank u voor uw spoedig antwoord. 
 
Hoogachtend,  
 
Bart Laeremans 
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Geachte Heer Partijvoorzitter, 
Geachte collega Volksvertegenwoordiger, 
 
 
Gisterenmiddag heeft Brussels Sp.a-Spirit-minister Pascal Smet zich in het RTL-programma 
L’invité ondubbelzinnig uitgesproken voor de uitbreiding van Brussel. Hij deed dit in een 
vraaggesprek met de volgende woorden:  
 
Journalist : Est-ce que vous seriez d’accord que Bruxelles s’élargisse ? Un grand Bruxelles ? 
Pascal Smet : Un jour on va arriver à ça. Je suis convaincu.  
Journalist : Les communes à facilités aussi ? 
Pascal Smet : Oui, moi j’en ai aucun problème. Un jour ça va arriver. Mais avant d’arriver à 
ce jour il y a beaucoup de choses qui doivent être faites. On doit commencer avec mieux 
organiser Bruxelles. 
 
Ik ben werkelijk in hoge mate ontzet en geschandaliseerd door deze uitspraken en u weet dat 
ik hiermee de gevoelens vertolk van de grote meerderheid van de inwoners van Halle-
Vilvoorde én van de Brusselse Vlamingen. Het is de eerste keer dat een Vlaamse minister in 
functie zo openlijk voedsel geeft aan het meest rauwe imperialisme van de radicale 
francofonie. De standpunten van uw minister maken mij bovendien zeer ongerust in het licht 
van de komende communautaire onderhandelingen.   
 
Graag had ik per kerende van u vernomen of uw partij de heer Smet in deze omstandigheden  
nog langer kan handhaven als Brussels minister. Mijns inziens hoort deze man na zijn 
uitspraken, in navolging van Werner Daem, eerder thuis bij de Parti Socialiste. Of is het zo 
dat Sp.a en Spirit daadwerkelijk hun standpunten inzake de grenzen van Brussel gewijzigd 
hebben? Dubbelzinnigheid hierover kan onmogelijk aanvaard worden.  
 
 
Ik dank u voor uw spoedig antwoord. 
 
 
 
Hoogachtend,  
 
Bart Laeremans 
 


