
Weet u wat De Clerck in  

Brussel aan het aanrichten is? 
Beste Kortrijkzaan, 

Momenteel wordt er in het parlement volop gedebatteerd over de eerste fase van de staatshervorming, met 

name de kwestie Brussel-Halle-Vilvoorde. Zo is er de kwestie van de kieskring BHV, die gesplitst wordt 

op een manier die zeer gunstig is voor de Franstaligen: Brussel wordt politiek een Franstalige stad, vermits 

alle 15 Kamerleden uit Brussel voortaan Franstalig zullen zijn. De 50.000 Nederlandstalige kiezers in 

Brussel worden monddood gemaakt. Een stem voor een Vlaamse lijst wordt een nutteloze stem. 

Zo mogelijk nog schrijnender is de hervorming van het gerechtelijk arrondissement BHV. Daarin draagt 

CD&V’er De Clerck als gewezen Justitieminister een hoofdverantwoordelijkheid. Zijn eigen kabinetsme-

dewerkers hebben tijdens de onderhandelingen immers totaal verkeerde cijfers bezorgd over de taalver-

houdingen in het Brussels gerecht, waardoor de onderhandelaars ervan overtuigd waren dat 80% van het 

werkvolume Franstalig was, terwijl dat in werkelijkheid veel lager ligt. Op basis van deze foutieve cijfers 

is men tot een akkoord gekomen dat verschrikkelijk nadelig is voor de Nederlandstaligen.  

Dramatisch 
De gevolgen zijn echt wel dramatisch. Vandaag moet volgens de wet minstens een derde van de magis-

traten Nederlandstalig zijn en maximaal twee derde Franstalig. Deze cijfers komen goed overeen met het 

echte werkvolume, dat volgens officiële cijfers schommelt tussen de 32 en de 35% Nederlandstalige dos-

siers. Met de nieuwe wet krijgen we een verhouding van 80% Franstalige en amper 20% Nederlandstalige 

magistraten. Dat betekent dat de Franstalige rechtbanken VIER KEER groter worden dan de Vlaamse, 

terwijl het werkvolume amper TWEE KEER groter is.   

Concreet gevolg? Hierdoor moeten tientallen Vlaamse rechters TEN ONRECHTE afvloeien en meer dan 

150 Vlaamse griffiebeambten moeten hun job doorgeven aan Franstaligen. En wat nog veel erger is … de 

Nederlandstaligen zullen voortaan véél langer moeten wachten op een behandeling van hun rechtszaak 

dan de Franstaligen, vermits de achterstand zeer snel zal oplopen aan Vlaamse kant.  Van discriminatie 

gesproken!

Tot in Kortrijk toe!
Daar komt nog bij dat de Franstalige rechters veel meer macht gaan krijgen over Vlaams-Brabant dan 

vandaag het geval is. En zelfs in heel West-Vlaanderen en dus ook in Kortrijk gaan Franstaligen véél 

gemakkelijker dan vandaag een verzending van hun geschil kunnen verkrijgen naar een Waalse rechtbank. 

De rechten van de Franstaligen worden immers uitgebreid in heel Vlaanderen. Dit zal opnieuw leiden tot 

een verfransingsgolf. Bovendien wordt het hierdoor in de praktijk onmogelijk om Justitie ooit te splitsen.  

Intussen hebben sommige van de onderhandelaars toegegeven dat ze misleid werden. Een onderhande-

laar getuigt anoniem in De Tijd: “Hadden we geweten dat de cijfers fout waren, hadden we zelf navraag 

gedaan. Dit is echt vervelend. We voelen ons gepakt.”  Maar denkt u dat de Vlaamse partijen de moed 

hebben om de afspraken opnieuw te bekijken? Natuurlijk niet. De Franstaligen laten nooit meer los wat 

ze verworven hebben, zelfs al is dit totaal onrechtvaardig. Want ze weten dat de makke Vlamingen altijd 

opnieuw plooien en slikken. 

Verzet vanuit alle hoeken
Intussen is er verzet gekomen vanwege de Vlaamse advocaten. In uiterst scherpe protestnota’s maken zij 

brandhout van de 80/20-verdeling. Ook de magistraten zijn in actie geschoten en waarschuwen in uitvoe-

rige nota’s voor een onaanvaardbare achterstand aan Vlaamse kant, waarvan de gewone burger de dupe 



zal zijn.  Zelfs de TWEETALIGE Hoge Raad voor Justitie weerlegt de 80/20-cijfers en waarschuwt dat 

“een verkeerde invulling van de personeelsformatie van aard is om tot problemen te leiden voor de goede 

werking van de rechtbanken.”

Toch blijft De Clerck volharden in de boosheid. Nog op 5 juni heeft de warrige oud-minister in de Kamer 

zitten verkondigen dat hij geen foutieve cijfers had aangebracht. De man ontkent hiermee het licht van de 

zon.  

Alles wijst erop dat de Franstaligen hun slag zullen thuishalen. De Vlaamse partijen CD&V, VLD, Sp.a en 

Groen zullen deze stuitende onrechtvaardigheden binnenkort vastleggen in een nieuwe wet. Het is werke-

lijk onvoorstelbaar dat zij de inwoners van Vlaams-Brabant en de Brusselse Vlamingen zomaar het mes in 

de rug steken. Zelden werd in de Wetstraat zoveel lafheid vertoond door politici die zich Vlaming noemen.   

 Ook de N-VA heeft boter op 

het hoofd …

Het Vlaams Belang heeft in Kamer en 

Senaat keihard gevochten om deze 

waanzinnige wetgeving tegen te hou-

den. Al sinds oktober zijn we daar intensief 

mee bezig. Helaas stonden we helemaal al-

leen toen we dit ook in het Vlaams Parlement 

te berde wilden brengen. Plots konden we 

helemaal niet meer rekenen op de steun van 

de N-VA om deze hoogst onrechtvaardige re-

geling te bestrijden. 

Toen onze Fractievoorzitter Joris Van Hau-

them voorstelde om hierover een hoorzitting 

te houden in het kader van een belangen-

conflict, stemde de N-VA dit voorstel weg. Die 

partij doet precies het tegenovergestelde in 

het Vlaams parlement (waar ze deel uitmaakt 

van de meerderheid) van wat ze zegt in het 

federale parlement, onder het motto “Luister 

naar mijn woorden, maar kijk vooral niet naar 

mijn daden.” 
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Wil u meer informatie over de splitsing van BHV en de gevolgen ervan? 

Mail naar maarten.seynaeve@vlaamsbelang.org of contacteer ons regio- 

secretariaat: Sint-Jorisstraat 8 - 8500 KORTRIJK - tel: 056 37 12 56


