De Tijd 18 juni 2005
Details van het mislukte BHV (paarse Egmont-bis) akkoord:
Nota Verhofstadt van 10 mei 2005
BHV-splitsing had Brussel 64 miljoen euro opgebracht
(tijd) - In ruil voor de splitsing van de kieskring Brussel-HalleVilvoorde (BHV) had Brussel vanaf 2009 jaarlijks 64 miljoen
euro extra gekregen. Dat staat in de laatste nota die eerste
minister Guy Verhofstadt aan de onderhandelaars voorlegde.
Uit de nota blijkt dat de toegevingen die de Vlaamse partijen
bereid waren te doen, verder gingen dan totnogtoe bekend
was.
Le Soir publiceerde gisteren de bijna integrale versie van de nota-Verhofstadt die
ter tafel lag toen op 10 mei de BHV-onderhandelingen zonder resultaat werden
beëindigd.
De kieskring BHV wordt volgens de nota gesplitst, maar van een kieskring
Vlaams-Brabant is geen sprake. Wel wordt in de grondwet bepaald dat de
arrondissementen Brussel-Hoofdstad, Halle-Vilvoorde en Leuven ieder een
kiescollege vormen. In de drie kiescolleges worden dezelfde lijsten ingediend. Het
arrondissement Nijvel vormt een vierde kiescollege; de lijsten die daar worden
ingediend apparenteren met de Franstalige lijsten in de drie andere kiescolleges.
De kiezers van Leuven en Halle-Vilvoorde mogen uitsluitend voor kandidaten van
de Nederlandstalige lijsten stemmen. De kiezers van het kiescollege BrusselHoofdstad én van de zes Vlaamse randgemeenten hebben de keuze tussen
Nederlandstalige of Franstalige kandidaten.
De verdeling van de 29 kamerzetels tussen Brussel en Vlaams-Brabant stond in
de nota nog tussen haakjes, wat wil zeggen dat ze nog onderwerp van discussie
was: 16N en 13F, of 15N en 14F.
De Franstalige inwoners van 17 gemeenten van Vlaams-Brabant krijgen het recht
in Brussel-Hoofdstad te stemmen. Ofwel is dat een (uitdovend) recht voor alle
inwoners van die gemeenten die er in 2007 kiesrecht hebben. Ofwel gaat het
voor 13 gemeenten om een uitdovend en voor 4 gemeenten (Lennik, Ternat,
Halle en Steenokkerzeel) om een eenmalig recht bij de verkiezingen van 2007.

Bevoegdheid

Het tweede deel van het ontwerpakkoord betreft de bevoegdheid van de Franse
Gemeenschap in de zes Vlaamse randgemeenten met taalfaciliteiten. Ze wordt er
bevoegd voor de pedagogische inspectie en begeleiding in het Franstalige
basisonderwijs. De vereiste dat leerkrachten in het Franstalige basisonderwijs
Nederlands moeten kennen, wordt versoepeld.
De Franse Gemeenschap kan in de zes gemeenten voor alle persoonsgebonden
zaken eigen instellingen oprichten, waar de taalwet niet van toepassing is. Het
gaat inzonderheid om bejaardenhuizen.
Nog onderwerp van discussie was de vraag of de Franse Gemeenschap er ook
bevoegd zou worden voor voor- en naschoolse opvang, sport en jeugdbeleid, en
of ze er bibliotheken en mediatheken zou kunnen vestigen.
Om de rondzendbrief-Peeters te neutraliseren, die Franstaligen verplicht telkens
opnieuw de toepassing van de faciliteiten te vragen, wordt in de taalwet bepaald

dat de faciliteiten ofwel één keer ofwel om het jaar moeten worden aangevraagd.

Ambtenaren

In het derde punt van de nota staat dat in de Brusselse gemeenten de
tweetaligheid van de ambtenaren vervangen wordt door de tweetaligheid van de
dienst. In de urgentiediensten van de Brusselse ziekenhuizen, waar in principe de
tweetaligheid van het personeel geldt, wordt voortaan de tweetaligheid van de
dienst gegarandeerd. De federale overheid betaalt een kwart en vanaf 2009 de
helft van de tweetaligheidspremies.
Het vierde deel van de nota gaat over het gerechtelijk arrondissement BHV, met
een horizontale splitsing van de rechtbanken (in een Nederlandstalige en een
Franstalige zetel) en de verticale splitsing van het parket (in een parket voor
Brussel en een voor Halle-Vilvoorde).
Ten slotte staat in de nota dat Brussel extra geld krijgt voor zijn hoofdstedelijke
en internationale functie: 16 miljoen euro in 2006, 32 miljoen in 2007, 48 miljoen
in 2008 en 64 miljoen vanaf 2009. MD
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