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Problematiek  

 

In schaduw splitsingsdossier kieskring door :  

- complexiteit: rechtbanken ondoorzichtig kluwen, weinig transparante 
taalregeling  

  - wie het dossier beheerst vaak voorstander status quo  

-  politiek schoof dossier op de lange baan   

 

Prangend voor inwoners Halle-Vilvoorde : 

-taalmoeilijkheden, slechte communicatie politie – parket (zeer veel 

eentaligen, 19 vacatures) 

- criminaliteit in  HV stiefmoederlijk behandeld, gevoel straffeloosheid 

 

Slechte werking parket : 

- inefficiënt parket door uitgestrektheid grondgebied en verscheidenheid 

wetgeving 

- massale seponeringen, zeer trage reactie op “kleine criminaliteit”  

- negatieve audits 

-staat haaks op politiestructuur, gouverneur kan sturende rol niet spelen 
zoals elders  

 

Slechte werking rechtbanken : 

- grote achterstand 

- steeds minder tweetalige magistraten, slechte interne communicatie 

 



 

Brussels imperialisme 

 

Taalwet 35: 

- Halle-Vilvoorde wordt beschouwd als eentalig (behalve faci-
gemeenten) 

- balie asymmetrisch gesplitst  

(Nederlandse Orde = BHV / Franse Orde = Brussel)  

 

Franse Orde zet dit op de helling:  

- Wil twee eentalige rechtbanken over zelfde grondgebied 

- Wil volop klanten kunnen werven in Halle-Vilvoorde 

 

Wetsvoorstel Maingain-Bacquelaine:  

twee keer winst:   -  minder tweetaligheid (1/3 i.p.v. 2/3);  

-  Halle-Vilvoorde = Brussel 

 

Zelfde strijd als strijd voor eigen kieskring 

 



 

Politiek: gemiste kansen 

 

Regeerakkoord Leterme 2004 - CD&V/N-VA, Sp.a-Spirit en VLD:  

- Engagement “onverwijlde” splitsing van zowel gerecht als kieskring  

- “ Gezamenlijk wetsvoorstel uiterlijk oktober 2004”  

- Enkel oud voorstel Vandenberghe (asymmetrisch) 

 

Verhofstadt 2004: 

- Regeerverklaring 2004: Onkelinx kreeg keuze tussen volledige splitsing en 
een decentralisatie. Niets gebeurd 

- Afzwakking tweetaligheid griffies 

- Reeds in 2002 onder Verwilghen: afzwakking taalexamens en toegevoegde 
magistraten zonder taalkennis 

 

De Clerck :  

- Atomium-overleg “zonder BHV” en akkoord Leterme 

- Rechtbanken eerste aanleg en parketten op provinciale leest 

- Rechtbanken van koophandel en arbeidsrechtbanken per ressort 

- Opslorping eentalige Leuvense rechtbanken bij tweetalige Brusselse 

=  achteruitgang in plaats van vooruitgang 



 

Asymmetrische splitsing van BHV?  

 

-‘Verslag aan de Koning’ van De Wever: splitsing rechtbanken op basis 
van voorstel Vandenberghe; d.w.z. arrondissement BHV blijft bestaan   

- Werking en organisatie rechtbanken naar gemeenschappen 

- Brussel blijft federaal: goed principe (VB-standpunt)  

MAAR, bij handhaving arrondissement blijft ook Halle-Vilvoorde federaal 

GEVOLG:   

- ander Justitiebeleid in Halle-Vilvoorde dan in rest van Vlaanderen 

- Halle-Vilvoorde uit Vlaanderen losgeweekt 

- Quid arrondissement Leuven onder hof van beroep? Vlaams of 
federaal?  

-blokkeert / hypothekeert latere stappen naar meer 
diepgaande autonomie inzake Justitie (procedurerecht, 
strafrecht, materiële recht) 



 

Voorstel Vandenberghe 

Inhoud: 

-  Behoud gerechtelijk arrondissement 

- Nederlandstalige rechtbank voor heel BHV, Franstalige voor Brussel 

- parket voor Halle-Vilvoorde, “bij Nederlandstalige rechtbank” 

- parket voor Brussel  “bij Franstalige rechtbank” 

-Brussels parket heeft Franstalige procureur en oefent de 
rechtsvordering enkel uit bij de Franstalige rechtbank en omgekeerd 

-foutief parallellisme tussen Brussel en Halle-Vilvoorde 

-Brusselse Nederlandstaligen krijgen bijgevolg uitzonderingsstatuut; 
Vlamingen en Franstaligen niet langer op gelijke voet in Brussel 

- complexe en halfslachtige regeling (zonder gelijkenis met andere 
plaatsen) waarbij geen keuze wordt gemaakt voor een volwaardig 
gerechtelijk arrondissement  

 

Argumenten :  

1. Vrijwaring symbiose tussen Brussel en zijn economisch hinterland 

- Contra:  

- Veelvuldig misbruikt argument pro uitbreiding 

- Overal houdt arrondissement op aan provinciegrenzen, dus 
a fortiori aan gewestgrenzen 

- Gewest heeft andere regelgeving en beleid 

2. Verzwakking Vlaamse posities in Brussel bij integrale splitsing 

 - Contra : 

  - Nederlandse Orde blijft grootste Vlaamse balie na splitsing 

- marginalisering magistraten moet en kan voorkomen 
worden door aparte Nederlandstalige rechtbanken, die in 
concurrentie gaan met de Franstalige                                 



 

 Pleidooi voor apart arrondissement Halle-Vilvoorde 

 

1.  Zesde grootste arrondissement van het land en belangrijke economische 
speler 

2.  Duidelijk einde stellen aan Brussels imperialisme 

3. Tendens naar organisatie Justitie op provinciale leest (assisen, fiscaal, 
akkoord Leterme) 

=> Vlaams – Brabant is volwaardige provincie 

4.  Op deze manier: verdere stappen naar autonome Justitie mogelijk 

5. Halfslachtige splitsing …   

=> veel tijd en energie nodige voor nieuwe strijd om “echte splitsing” 

6. Integrale splitsing is perfect mogelijk zonder dat het iets kost aan 
Franstaligen of Vlamingen. Win-win-situatie 



 

Pleidooi voor apart hof van beroep in Leuven 

 

1. Akkoord De Clerck- Leterme: opslorping arbeidsrechtbank en koophandel 
door Brussel 

2.  Gemeenschappen bevoegd voor werking en organisatie rechtbanken: heel 
Vlaanderen op gelijke voet. Zelfde Justitie in Vlaams-Brabant als in de rest van 
Vlaanderen 

3. Limburg al jarenlang vragende partij voor een eigen hof van beroep 

Tussenoplossing:  -Leuven is dichterbij 

   -aparte zittingen in Hasselt cfr. arbeidshof  

   -nieuwe ressort zelfde grootte als Antwerpen 

4. Drie Vlaamse hoven / twee Waalse hoven conform 60/40-verhouding  

(College van procureurs-generaal:  4/3-verhouding ipv pariteit)  

 

 

Moeilijkheid:  

Art 156 GW (hoven en ressorten) niet voor herziening vatbaar 

Oplossing: wijziging procedure herziening GW via art 195 GW 

 

 



 

 

Principes van huidig voorstel 

 

1.Hof van beroep van Leuven : 

 

Territorium (ressort):  

Halle-Vilvoorde + Leuven + Limburg of 1,8 miljoen inwoners 

Houdt zitting in Leuven, Hasselt en Asse  

35 raadsheren (14 Antwerpen + 21 Brussel)  

17 magistraten parket-generaal  (6 Antwerpen + 7 Brussel + 4 nieuwe) 

8 raadsheren arbeidshof (4 Antwerpen + 2 Brussel + 2 nieuwe)  

4 magistraten auditoraat-generaal (2 Antwerpen + 1 Brussel + 1 nieuwe).  

 In totaal: amper 7 nieuwe magistraten noodzakelijk    

 



 

 

2. Hof van beroep van Brussel :  

 

Territorium beperkt tot Brussel-19 (Waals-Brabant naar Bergen)  

Bevolking daalt met 57% (van 2,482 miljoen naar 1,053 miljoen) 

Brussel behoudt 64% van zijn magistraten (67 op 105) 

 Verantwoording:  -meer zaken in grootstad 

    -leefbare Nederlandstalige aanwezigheid 

    - exclusief takenpakket Hof van Beroep Brussel 

Aparte Nederlandstalige en Franstalige afdeling 

Taalverhoudingen 3/1 (25% Nederlandstaligen) 

Tweetaligen: 2/3 ipv 1/3. Iedereen bewijst passieve taalkennis.  

Voorzitter hof, arbeidshof en procureur-generaal: wisselend N/F 

Voorbeeld: Raadsheren:   

Vandaag  32 F / 30 N  

    Nieuw 27 F / 9 N   

    (21 N naar Leuven en 5 F naar Bergen) 

 



 

3. Arrondissement Brussel 

 

Territorium beperkt tot Brussel-19 

Bevolking daalt met 36% (van 1,633 miljoen naar 1,053 miljoen) 

Brussel behoudt 90% van aantal magistraten 

 

Vredegerechten: blijven tweetalig 

Aparte politierechtbanken N (2)  F (6) 

Leefbare Nederlandstalige rechtbank Brussel (20 rechters = Leuven = Halle-
Vilvoorde) 

Verhouding ongeveer 25% N  75% F 

 

Parket:  

Minstens 25% N minstens 25% F (vandaag 66% - 33%, veel vacatures)  

Tweetaligen: blijft 2/3. Iedereen bewijst passieve taalkennis (ook 
toegevoegden)   

Procureur:  wisselend N/F 

Totale kader: 101 (100 reëel cijfer vandaag, door 19 vacatures) 



 

4. Arrondissement Halle-Vilvoorde 

 

Alle 35 gemeenten van Halle-Vilvoorde 

Volwaardige rechtbank die midden houdt tussen Leuven en Gent 

Zetel in Halle  -   Zittingen in Halle en Vilvoorde 

  

Uitbreiding globale kader: 8 magistraten (wellicht minder) 

Handhaving taalwetgeving en faciliteiten (op aberraties na) 

Beroepsprocedure altijd in Halle-Vilvoorde (ook tegen Franstalige vonnissen) 

Correctioneel: altijd verwijzing naar Brussel mogelijk (zoals in hele land) 



 

 

Conclusies 

 

Volledige splitsing arrondissement én hof van beroep perfect mogelijk : 

 

-zonder massa extra rechters 

-zonder wijzigingen  van de taalwetgeving 

-zonder benadeling van Brussel – wel integendeel 

-met een werkbare oplossing voor Brusselse Vlamingen 

-met een concurrentiële en dus efficiëntere Justitie in Brussel  

-met een versterk parket in Brussel, dat zich kan toespitsen op de 
grootstedelijke criminaliteit 

-met het grote voordeel dat de weg naar meer autonomie niet gehypothekeerd 
wordt  

-met Vlaams-Brabant dat eindelijk als een volwaardige provincie beschouwd 
wordt 

 

 

 


