
BHV splitst 
à la Belge
Franstaligen de lusten
Vlamingen de lasten

De kracht van verandering,
ook in Vlaams-Brabant





“On donne des droits supplémentaires aux francophones” *

De kieskring BHV is gesplitst. Dat klopt. Maar met liefst 15 andere, samen goedgekeurde, wetten betalen de Vlamingen wel de prijs. Een prijs 
die het positieve van de splitsing volledig tenietdoet. 

De Franstaligen hebben het immers klaargespeeld om samen met de splitsing van BHV een stevig pakket extra privileges op zak te steken. En 
een grote zak Vlaams geld. Daarbovenop worden de Vlamingen in Brussel ook nog eens tweederangsburgers. 

De N-VA vroeg de splitsing van BHV om de taalgrens voor eens en altijd bevestigd te zien. Wie in Vlaanderen komt wonen, moet zich integreren. 
We vragen dat van migranten, we vragen dat ook van de Franstaligen. Maar met alle ‘speciallekes’ die ze nu weer krijgen, denken de Frans-
taligen in de Vlaamse Rand - nog meer dan gisteren - dat ze in le très grand Bruxelles wonen.
 
De BHV-akkoorden wakkeren de Franstalige arrogantie verder aan. In Brussel, in de Rand, zelfs in gans Vlaams-Brabant. Ze leiden voorspelbaar 
tot méér communautaire problemen, niet tot minder. 

Het kan anders. Bij de verkiezingen van 14 oktober kan u de roep om verandering sterk laten klinken. Geef uw stem aan de N-VA. Want zo 
begint de verandering, ook in Vlaams-Brabant.

Ben Weyts
Beersel

Kamerlid, algemeen ondervoorzitter N-VA

* “We geven de Franstaligen extra rechten”, Francis Delpérée, cdH-fractievoorzitter Senaat, over de BHV-akkoorden op RTBF-radio, 13 juli 2012. 



“CD&V, sp.a, Open Vld en Groen steken de 
splitsing van BHV als een trofee in de lucht. Dit 
akkoord als een grote Vlaamse overwinning 
verkopen, is de grens van het cynisme voorbij.”

Bart De Wever
Voorzitter N-VA

De BHV-akkoorden van de regering-Di Rupo:
gewikt, gewogen … en te licht bevonden!

Splitsing BHV wordt door Vlamingen 
duur betaald

Brussel krijgt gigantische 
blanco cheque

Vlaamse rechtszoekende wordt kind 
van de rekening

Balorige Franstalige burgemeesters krijgen 
extra toegift

Voorrechten voor Franstaligen voortaan 
gebetonneerd in Grondwet



Al in 2003 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat de kieskring 
BHV ongrondwettelijk was. Bijna 10 jaar later wordt de 
kieskring nu eindelijk gesplitst. Maar tegen welke prijs?
De Franstaligen krijgen een breed pakket compensaties. In 
Brussel, in de zes faciliteitengemeenten én in Vlaams- 
Brabant. 
Met de ‘Brusselse Hoofdstedelijke Gemeenschap’ komt er 
een nieuwe instelling met impact in heel Vlaams-Brabant, van 
Liedekerke tot Landen. Een nieuwe verfransingsmachine!
Brusselse Vlamingen kunnen niet meer rechtstreeks verkozen 
worden in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
Het nieuwe coöptatiesysteem voor de Senaat haalt de band 
tussen de Franstalige politieke partijen en Vlaams-Brabant 
nog verder aan. 

“Al jaren vragen we dat de Franstaligen de taalgrens erken-
nen en respecteren. De Vlaamse eis om BHV te splitsen stond 
hiervoor symbool. Maar: ceci n’est pas une splitsing! De  
Franstaligen krijgen er in Vlaams-Brabant nieuwe privileges bij. 
Vlaanderen betaalt de rekening. En duur.”

Mark Demesmaeker
Schepen Halle,  Vlaams 
Volksvertegenwoordiger 
N-VA

Nadia Sminate
Gemeenteraadslid 
Londerzeel,
Kamerlid N-VA

Splitsing BHV 
wordt door Vlamingen 

duur betaald



Brussel krijgt 
gigantische 
blanco cheque

Brussel krijgt een blanco cheque die in 2030 kan oplopen 
tot zowat 1 miljard euro. 
Er komt geen bestuurlijke hervorming van de 19 Brusselse 
gemeenten. Dus: géén fusie van gemeenten, géén fusie van 
politiezones, géén eengemaakt OCMW-beleid.
Alle Brusselse Kamerzetels gaan sowieso naar Franstaligen 
door het verbod op lijstverbinding en het invoeren van een 
kiesdrempel.
Maatregelen om in Brussel de taalwetgeving effectief af te 
dwingen blijven uit. Ook in de Brusselse ziekenhuizen.
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat nu al slecht wordt 
bestuurd, krijgt er straks nog een pak nieuwe taken en  
bevoegdheden bij.

“Vlamingen worden tweede-
rangsburger in hun eigen hoofd- 
stad. Alle Brusselse Kamer-
zetels gaan voortaan naar  
Franstaligen. De taalwetgeving 
mag verder met de voeten 
worden getreden, want sancties  
blijven uit. En topjobs in de 
magistratuur worden voortaan 
exclusief voorbehouden voor 
Franstaligen.”

Karl Vanlouwe
Brussel, 
Senator N-VA



Het gerechtelijk arrondissement BHV wordt niet gesplitst 
maar ontdubbeld. Franstalige rechters kunnen vanuit  
Brussel nog steeds uitspraken doen in gans Halle-Vilvoorde.
Nog maar één op de vijf rechters in Brussel zal Nederlands-
talig zijn. Vlamingen moeten blijkbaar maar leren leven met 
een gerechtelijke achterstand voor hun dossiers. 
Het Nederlandstalige parket van Halle-Vilvoorde wordt  
ondergeschikt gemaakt aan het parket van Brussel. 
Vlaamse magistraten worden officieel tweederangsburger 
in Brussel. De Procureur des Konings en de Arbeidsauditeur 
moeten verplicht Franstaligen zijn. Vlamingen komen niet in 
aanmerking voor deze Brusselse topjobs.

“De Franstaligen in Halle- 
Vilvoorde kunnen straks terecht 
bij ‘eigen’ rechtbanken met 
Franstalige magistraten. Niet 
te geloven. Ze wonen toch in 
Vlaanderen en niet in Brussel?  
In Brussel is het aantal  
Nederlandstalige rechters dan 
weer zo klein dat voor Vlaamse 
dossiers een enorme achter-
stand dreigt.”

Kristien Van Vaerenbergh
Lennik, 
Kamerlid N-VA

Vlaamse rechts-
zoekende wordt

kind van de rekening



Balorige Franstalige 
burgemeesters 
krijgen extra toegift

De burgemeesters in de faciliteitengemeenten worden 
ultiem niet door de Vlaamse Regering maar wel door een 
rechter benoemd. Omdat Vlaamse beslissingen de Frans- 
taligen niet bevallen, wordt voortaan de tweetalige 
algemene vergadering van de Raad van State bevoegd. 
De politieke voorrechten van de Franstaligen in de zes  
faciliteitengemeenten worden bevestigd: zij kunnen blijvend 
kiezen voor kandidaten op Brusselse lijsten. 
Bij administratieve geschillen in de faciliteitengemeenten 
wordt de Nederlandstalige kamer van de Raad van State 
opzij geschoven ten voordele van een tweetalige kamer. 
De omzendbrief-Peeters die de taalfaciliteiten strikt interpre-
teerde wordt ondergraven. Oproepingsbrieven zullen verder 
in het Frans worden verstuurd. 

“De onwil van de Franstaligen om zich te integreren, raakt 
stilaan bevestigd als norm van goed gedrag. Zeker in de zes 
faciliteitengemeenten wordt het territorialiteitsbeginsel iedere 
dag weer ondergraven. De Vlamingen zullen de komende jaren 
bijzonder oplettend moeten blijven.”

Lieve Maes
Zaventem, 
Senator N-VA

Willy Segers
Schepen Dilbeek, Vlaams 
Volksvertegenwoordiger 
N-VA



De voorrechten en de vele ‘speciallekes’ voor de Frans- 
taligen worden allemaal gebetonneerd in bijzondere wetten 
en zelfs in de Grondwet. Meteen kunnen rechters deze 
nieuwe wetgeving niet meer toetsen. 
De regering hanteerde een wansmakelijk trucje met 
Grondwetsartikel 195. Absoluut niet netjes en eigenlijk  
gewoon grondwetsfraude. De Raad van Europa wees de 
regering-Di Rupo dan ook terecht voor het gebrek aan  
transparantie.
De met veel bravoure aangekondigde afschaffing van de  
Senaat blijft uit. De Senaat wordt enkel hervormd, niet  
afgeschaft. 

“CD&V, sp.a, Open Vld en Groen 
zijn verantwoordelijk voor een  
flink pakket toegevingen. 
Bovendien hebben ze deze 
privileges voor Franstaligen in 
de Grondwet verankerd. Dat 
men hiervoor artikel 195 van  
de Grondwet tijdelijk uitkleedde 
is een schandelijk verhaal.” 

Professor Danny Pieters
Leuven, 
Senator N-VA

Voorrechten 
voor Franstaligen 

voortaan gebetonneerd 
in Grondwet





De kracht van verandering, ook in uw
 gem

eente

De N-VA kiest voor gastvrije en zelfbewuste Vlaamse gemeenten

De N-VA kiest resoluut voor verandering. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober wordt het dan ook zaak die keuze voor verandering  
nog sterker te laten klinken. Alle kandidaten van de N-VA engageren zich om die verandering heel concreet gestalte te geven. Samen staan 
ze voor een volgehouden en rechtlijnig engagement voor:

het versterken van het Nederlandstalige karakter en van het Nederlands in het straatbeeld,
een wervend en warm onthaalbeleid voor anderstaligen, 
de enthousiaste ondersteuning van het lokale verenigingsleven,
de blijvende aandacht voor het behoud van de open ruimte, voor natuur- en milieuwaarden,
het actief koesteren van het lokale erfgoed,
de correcte, strikte en stipte toepassing van de taalwetgeving,
een actieve keuze voor ‘wonen in eigen streek’,
de verdere ontwikkeling van toerisme en recreatie in de Groene Gordel,
het stimuleren van de lokale economie en het lokale ondernemerschap,
het afwijzen van de verplicht opgelegde samenwerking in de Brusselse Hoofdstedelijke Gemeenschap.

Meer info over alle N-VA-kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober vindt u op: www.n-va.be/afdelingen

Namens alle N-VA-kandidaten: 
AFFLIGEM Guy Uyttersprot  ASSE Peter Verbiest  BEERSEL Ben Weyts  DILBEEK Willy Segers  GALMAARDEN Jean-Paul Souffriau  GOOIK Kristoff Hemelinckx  GRIMBERGEN 
Jean-Paul Windelen  HALLE Mark Demesmaeker  HOEILAART Els Menu  KAMPENHOUT Rudi Van Ingelom  KAPELLE-OP-DEN-BOS 
Renaat Huysmans  KRAAINEM Joost Vanfleteren  LENNIK Geert De Cuyper  LIEDEKERKE Johnny De Brabanter  LONDERZEEL Nadia Sminate  MACHELEN 
Lieve De Witte  MEISE Herwig Cornelis  MERCHTEM Lieven Vanderstappen  OPWIJK Jan Couck  OVERIJSE Jan De Broyer  PEPINGEN Peter Lacres 

 ROOSDAAL Linda De Dobbeleer-Van den Eede  SINT-GENESIUS-RODE Ludo De Becker  SINT-PIETERS-LEEUW Luc Deconinck  STEENOKKERZEEL 
Clémence Maes  TERNAT Sven De Paepe  VILVOORDE Jan Anciaux  WEMMEL Koen Weemaes  WEZEMBEEK-OPPEM Wim Peeters  ZAVENTEM Erik Rennen  ZEMST Veerle Geerinckx 
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De kracht van verandering
Doet u met ons mee?

De N-VA vindt de BHV-akkoorden van de  
regering-Di Rupo een draak van een  
oplossing. De kieskring BHV wordt dan 
wel gesplitst, maar de Franstaligen steken 
in één beweging alweer een stevig 
pakket ‘speciallekes’ en voorrechten op 
zak. CD&V, sp.a, Open Vld en Groen 
dwepen met een Vlaamse overwinning, 
maar zijn helaas blind voor de gevolgen 

van hun vele toegevingen. Want ze geven de Franstalige arrogantie extra kracht. 
In Brussel, in de Rand, zelfs in gans Vlaams-Brabant.

Kiest u mee voor verandering? Laat dit dan ook aan uw familie, vrienden en collega’s horen. En geef op 14 oktober uw stem aan de N-VA.

Nieuw-Vlaamse Alliantie    Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel    tel. 02 219 49 30    info@n-va.be    www.n-va.be
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