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JUSTITIE
VERRUIMING EN HOMOGENISERING
…
6. Mobiliteit en verkeersveiligheid
…
Er wordt voorzien in een juridisch kader voor samenwerking tussen de NMBS en de
regionale openbare vervoersmaatschappijen in het kader van het Gewestelijk Expresnet
(GEN).
…

BHV EN BRUSSEL
1. Kieskring Brussel‐Halle‐Vilvoorde
Het decennialang aanslepende probleem van de kieskring Brussel‐Halle‐Vilvoorde kan
eindelijk een evenwichtige oplossing krijgen door de verticale splitsing van de kieskring in
een provinciale kieskring Vlaams‐Brabant enerzijds en een kieskring Brussel anderzijds.
Zoals het Grondwettelijk Hof (toen Arbitragehof) suggereerde in zijn arrest van 2003, kan die
splitsing gepaard gaan met “bijzondere modaliteiten”.
Aan de Franstalige verzuchting tot behoud van het recht van de inwoners van de zes
faciliteitengemeenten om bij de verkiezingen voor Kamer, Senaat en Europees Parlement
een stem te kunnen uitbrengen op de lijsten die worden voorgelegd in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, kan worden tegemoetgekomen door in die gemeenten en voor die
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verkiezingen de kiezers de mogelijkheid te geven te stemmen op ofwel de lijsten die
ingediend zijn in de kieskring Vlaams‐Brabant ofwel de lijsten die ingediend zijn in de
kieskring Brussel. In deze laatste kieskring wordt de mogelijkheid ingevoerd om, binnen elke
taalgroep, een lijstverbinding te maken zoals die vandaag geldt voor de verkiezing van het
Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (art. 16bis, § 2 BWBI).
Een tweede cluster van Franstalige verzuchtingen betreft de voogdij van de Vlaamse
overheid, de rechtsbescherming en jurisdictionele bevoegdheid ten aanzien van de
randgemeenten, en de discussie over de invulling van het burgemeestersambt in drie van de
zes gemeenten. In wezen gaan deze eisen terug op een verschillende interpretatie van de
faciliteitenregeling. Ook aan Vlaamse zijde gelden in deze kwesties vragen en verlangens.
Deze tegenstellingen kunnen worden overbrugd door de wettelijke verankering van
• het principe dat de plaatselijke diensten in de randgemeenten in hun betrekkingen
met particulieren het Nederlands hanteren. Het Frans kan evenwel worden
gehanteerd indien een inwoner daartoe uitdrukkelijk verzoekt bij elk contact in
kwestie;
• het principe dat van bovenvermelde regel kan worden afgeweken en tweetalige
afschriften kunnen worden verstrekt indien aan de gemeentelijke overheid een
individuele aanvraag wordt gericht om gepersonaliseerde documenten in beide talen
te mogen ontvangen. Deze uitzondering wordt toegekend voor een periode van
maximaal drie jaar en is op uitdrukkelijk verzoek hernieuwbaar.
Met een dergelijke regeling kan een langdurig geschil over de praktische toepassing van de
faciliteitenregeling wettelijk worden beslecht en wordt tevens tegemoetgekomen aan
diverse revindicaties waaraan dit dispuut de facto ten grondslag lag.
De Nederlandstalige kamers van de Raad van State behouden hun huidige bevoegdheden,
ook inzake beroepsprocedures uitgaande van inwoners van de zes randgemeenten. Deze
kunnen evenwel op gemotiveerde wijze verzoeken dat voor het oordeel over dit beroep een
Franstalig lid van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt toegevoegd
wanneer het beroep wordt geacht de verhoudingen tussen de Nederlandstaligen en
Franstaligen of anderszins de pacificatie in de zes betrokken randgemeenten te raken.
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Om komaf te maken met de carrousel omtrent de invulling van het burgemeestersambt in
drie randgemeenten en om toekomstige disputen te vermijden, wordt een nieuwe regeling
ingevoerd. Burgemeesters van wie de benoeming geweigerd wordt door de (Vlaamse)
voogdijoverheid kunnen zich wenden tot de bevoegde kamer van de Raad van State.
Desgevraagd wordt voor het oordeel over dit beroep een Franstalig lid van de afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State toegevoegd.
Wie geen rechtsmiddel aanwendt tegen de weigering om hem te benoemen, wordt geacht
aan het mandaat te verzaken en kan niet opnieuw worden voorgedragen binnen dezelfde
legislatuur.
2. Gerechtelijk arrondissement Brussel
Voor de splitsing van het gerechtelijke arrondissement Brussel geldt het wetsvoorstel dat in
de vorige zittingsperiode ingediend

werd door senator Hugo Vandenberghe als

uitgangspunt.
Net zoals voor de problematiek van de kieskringen, dient ook inzake het Franstalig onderwijs
in de faciliteitengemeenten een correct gevolg en uitvoering gegeven te worden aan de
arresten van het Grondwettelijk Hof.
3. Brussels Gewest
Via een gefaseerde financiering wordt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de opportuniteit
geboden om op een meer doortastende wijze de sociale en economische problemen aan te
pakken waarmee onze hoofdstad te kampen heeft, ten bate van zowel inwoners als niet‐
inwoners. Vanaf 2011 wordt voorzien in een jaarlijkse extra financiering van 100 miljoen
euro. Dat bedrag wordt tot en met 2013 jaarlijks verhoogd met 100 miljoen euro. Dit wordt
onder meer gerealiseerd in het kader van de hervorming van de fiscaliteit binnen de
Bijzondere Financieringswet en door de vrijstelling van trekkingsrechten.
Een additionele jaarlijkse financiering van 50 miljoen euro wordt toegekend na validatie door
de federale regering van een akkoord dat binnen de Brusselse regering tot stand komt en
voorbereid door een expertencommissie ter zake, over een meer transparante en efficiënte
bestuurlijke organisatie op het territorium van Brussel‐19.
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Om het hoofd te bieden aan de complexe taalproblematiek van het hoofdstedelijk gebied
wordt een werkgroep opgericht die een afdwingbare ‘win‐win’‐regeling uitwerkt die zowel
het tweetalig karakter van onze hoofdstad versterkt als een efficiënte en effectieve
dienstverlening garandeert.
Gelet op de grote interactie op velerlei bevoegdheidsdomeinen (mobiliteit, economie,
werk…) worden de drie Gewesten uitgenodigd om samenwerkingsakkoorden te sluiten over
zoveel mogelijk beleidsdomeinen. Gelet op de pendel van en naar het Brussels gewest en de
centrale ligging, wordt in een bijzondere wet ingeschreven dat voor verkeersplannen en
wegenwerken die de toegang of uitgang tot Brussel betreffen, er een verplicht voorafgaand
overleg dient plaats te hebben tussen de betrokken gewesten.
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