
Bart Laeremans (Vlaams Belang): 
 
Mijnheer de voorzitter, collega’s, het had vandaag 
een mooie dag of een mooie nacht kunnen zijn. 
 
Het had een dag kunnen zijn waarop de Vlaamse 
partijen eindelijk, na jaren van dure eden, aan één 
zeel zouden trekken en eindelijk de lang 
verhoopte splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde 
zouden doorvoeren. 
 
Het heeft echter niet mogen zijn. 
Hier wordt een akelige komedie opgevoerd 
waarbij alleen maar voor de galerij de indruk 
wordt gewekt dat men de splitsing via 
parlementaire weg wil realiseren. In werkelijkheid 
doet men er alles aan, opdat de stemming zich 
NIET  zou voltrekken. 
CD&V en N-VA hebben hier spelletjes gespeeld: 
hou ons tegen of we begaan een ongeluk; hou 
ons tegen of we keuren de splitsing goed. 
De Franstaligen zullen hier over weinige 
ogenblikken heel graag op het verzoek ingaan. Zij 
zullen volontiers de verzending van hun 
amendementen naar de Raad van State vragen, 
waarna morgen de COCOF een nieuw 
belangenconflict kan inroepen. 
 
CD&V - N-VA heeft de voorbije dagen inderdaad 
niets anders gedaan dan smeken dat de 
Franstaligen een nieuw belangenconflict zouden 
inroepen, zodat het dossier voor vier en in de 
praktijk zelfs voor vijf maanden, tot na het reces in 
oktober, van de politieke agenda kan worden 
afgevoerd. 
 
Er wordt nu wel beweerd dat de kwestie vóór 15 
juli 2008 zal worden geregeld. Dat is echter 
allesbehalve zeker. Het is even aannemelijk dat 
tegen voornoemde datum, naar aanleiding van 
een nieuwe staatshervorming, een of andere 
bevoegdheid kan worden overgeheveld en dat de 
zogenaamde vette vis van Bart De Wever wordt 
geserveerd, waarna al het overige stilvalt. 
 
Een andere mogelijkheid, waarvoor wij nog meer 
vrezen, is dat Brussel-Halle-Vilvoorde inderdaad 
aan gesprekken over de tweede fase wordt 
gekoppeld, zoals hier daarjuist al werd gezegd, en 
dat wij, de Vlamingen in Brussel en Halle-Vilvoorde, 
daarvoor de prijs zullen betalen. 
 
Daarop dreigt immers alles neer te komen. U, 
leden van de Vlaamse meerderheidspartijen, 
leden van CD&V – N-VA en VLD, u 
ondersteunde hier daarstraks Leterme met veel 
applaus, toen hij het over een onderhandelde 
oplossing had. 
Dat betekent inderdaad prijzen betalen en 
toegevingen doen, en dat tegen alle eigen dure 



eden in en tegen alle geschreven engagementen 
in, en dat uitgerekend in een gebied in Brussel en 
de Vlaamse Rand waar de Vlamingen vandaag al 
zo onder druk staan. 
 
Collega's, als men het dossier-Brussel-Halle- 
Vilvoorde eerlijk tegen het licht houdt, weet men 
gewoon dat er in dit dossier geen prijzen te 
betalen vallen. De splitsing houdt in dat men 
eindelijk komaf maakt met een fundamentele 
onrechtvaardigheid en een stuitende discriminatie 
waarbij Waalse politici vanuit hun Gewest 
stemmen komen stelen in het Vlaamse Gewest 
terwijl het omgekeerde onmogelijk is. Vlaamse 
politici kunnen immers geen stemmen halen in 
een eentalig Franstalig gebied. 
 
Wanneer men dan eindelijk de band tussen de 
politici van het Waalse en Brusselse Gewest en 
de inwoners van Halle-Vilvoorde 
doorknipt, is dit niets anders dan een onrecht 
ongedaan maken, dan die onrechtvaardigheid 
wegwerken. 
 
Als er dan al prijzen moeten worden betaald, 
moeten die worden betaald door degenen die 
jarenlang rechtsmisbruik hebben gepleegd, door 
diegenen die dit archaïsche kiesdistrict Brussel- 
Halle-Vilvoorde hebben misbruikt om te stoken in 
een ander Gewest, om zich imperialistisch te 
gedragen. Dat zijn de Franstaligen en niet de 
Vlamingen. 
 
Het zijn trouwens de Franstaligen die hun 
Brussels Gewest gewild en gekregen hebben. In 
plaats van de consequenties daarvan te 
aanvaarden en de gewestelijke autonomie en het 
niet-inmengingsprincipe, doen zij precies het 
tegenovergestelde. 
Zij misbruiken deze geweststructuren, morgen 
opnieuw in de Brusselse COCOF, om meer 
Lebensraum te eisen, om een regelrechte 
anschlusspolitiek te voeren ten aanzien van 
Vlaams-Brabant. Het is dat imperialisme dat 
eindelijk een halt moet worden toegeroepen. 
 
Bijgevolg kan het niet zijn dat er in ruil voor de 
splitsing prijzen zouden worden betaald, prijzen 
die het imperialisme onvermijdelijk opnieuw 
zouden voeden, zoals de uitbreiding van Brussel 
of de creatie van een Brussels stadsgewest. Dan 
versterkt men immers de greep van Brussel op de 
Rand en wakkert men de gebiedshonger van 
Brussel alleen nog maar verder aan. 
 
Dan heb ik het nog niet over de invoering van het 
inschrijvingsrecht, nieuwe privileges waarbij de 
band met de Brusselse politici wordt hersteld. 
 
En dan is er tenslotte nog het meest waanzinnige 



Voorstel, dat van de VLD om een federale kieskring in 
te voeren. De federale kieskring die u wilt 
invoeren, mijnheer Somers, is niets anders dan 
BHV in het kwadraat. De dag dat die wordt 
ingevoerd, hangen de tronies van Di Rupo en 
Maingain niet alleen van in Kampenhout tot 
Galmaarden, maar dan hangen ze van Oostende 
tot Tongeren, mijnheer Tommelein. Dan zullen ze 
net zoals 40 jaar geleden ook aan de kust 
opnieuw beginnen te stoken. Met uw federale 
kieskring zou u een prijs betalen waarbij de 
zogenaamde remedie veel erger is dan de kwaal. 
 
Tot slot, wat ik vandaag en de voorbije maanden 
totaal niet meer heb gehoord, is het probleem van 
het gerechtelijk arrondissement. Nochtans stond 
dat in het Vlaams regeerakkoord op identiek 
dezelfde lijn als het kiesarrondissement. U ging 
dat even onverwijld splitsen. Daarvan is niets in 
huis gekomen. De wetsvoorstellen waartoe u zich 
hebt verbonden in uw Vlaams regeerakkoord zijn 
er nooit gekomen. U hebt op het vlak van het 
gerechtelijk arrondissement totaal woordbreuk 
gepleegd. 
 
Collega's van N-VA, CD&V en VLD, ik vrees dat 
wij op 15 juli zullen moeten vaststellen dat u op 
alle vlakken woordbreuk zult hebben gepleegd. 

 


