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‘Taalregistratie bijhouden’: vernietigd
Tot onze blijde verrassing heeft de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant Jan Spooren na klacht van oud-gemeenteraadslid Joost Vanfleteren de door de gemeenteraad van Kraai-
nem op 30 maart 2021 goedgekeurde aanleg, het gebruik en de communicatie omtrent een taalregister beslist wegens strijdig met de taalwetgeving te vernietigen. Dat taalregister 
bestond vermoedelijk al een tijdje onder het vorig francofiel gemeentebestuur in uitvoering van een terloops geuite bedenking (obiter dictum in juridische vaktaal) van de tweetalige 
Algemene Vergadering van de Raad van State in het arrest 227.775.
In dat arrest vernietigde de Algemene 
Vergadering de niet-benoeming van me-
vrouw Caprasse als burgemeester van 
Kraainem wegens het ontbreken van 
een deugdelijke materiële grondslag. Zeg 
maar bewijs van overtreding van de taal-
wet zoals in het geval van de Linkebeek-
se aangewezen burgemeester Damien 
Thiéry, die de taalwet over de verzending 
van de oproepingsbrieven voor de ver-
kiezingen manifest had overtreden door 
meteen Franstalige oproepingsbrieven 
aan de kiesgerechtigde inwoners te ver-
sturen. Zijn niet-benoeming werd niet 
geschorst. Hetzelfde lot zou trouwens 
ook de oud-burgemeester van Wezem-
beek-Oppem François van Hoobrouck 
d’Aspre voor dezelfde overtreding zijn 
overkomen mocht die door de gemeen-
teraad begin 2013 als aangewezen burge-
meester zijn voorgedragen. In zijn plaats 
werd de heer Petit aangewezen en effec-
tief benoemd. Wat van Caprasse niet be-
wezen werd in de argumentatie van de 
bevoegde en de benoeming weigerende 
Vlaamse minister van Binnenlands Be-
stuur Geert Bourgeois.
In het hierboven vermelde arrest hebben 

de edelgestrenge rechters van de tweeta-
lige Algemene Vergadering van de Raad 
van State terloops ofte onderweg (ob iter 
is Latijn en betekent omwille van de weg) 
naar hun besluit geopperd dat het voor de 
inwoners van de zes Vlaamse faciliteiten-
gemeenten rond Brussel volstond om één 
keer om de vier jaar de wens te kennen te 
geven om in het Frans te worden bediend. 
En dat dat verzoek vierjaarlijks (desge-
wenst ten eeuwigen dage: nvdr) kon her-
haald worden.
Nu heeft gouverneur Jan Spooren in zijn 
beoordeling ten gronde (9 bladzijden, 
nvdr) verklaard dat de motivering van 
een arrest ‘slechts met gezag van gewijs-
de wordt bekleed ‘ (dwz bindende kracht 
heeft, nvdr) “in zoverre die motivering 
onverbrekelijk met het beschikkende ge-
deelte van dit arrest is verbonden.’ Wat in 
de navolgende argumentering van de gou-
verneur duidelijk niet het geval is. Hierop 
besluit de gouverneur met als Enig arti-
kel: ‘Het besluit van de gemeenteraad van 
Kraainem van 30 maart 2021 betreffende 
‘taalregistratie: bijhouden, gebruik ma-
ken en bekendmaking gemeentelijk regis-
ter met de taalvoorkeur van de inwoners’, 

wordt vernietigd.’ Om af te ronden met de 
mogelijkheid om tegen deze beslissing in 
beroep te gaan.
Hiermee zitten we ook op het jachtge-
bied van Sophie Wilmès, oud-premier en 
huidig minister van Buitenlandse Zaken. 
Deze inwoonster van Sint-Genesius-Ro-
de, waar ze ooit schepen was, spookt in 
onze Vlaamse contreien rond Brussel 
nog altijd rond als voorzitter van MR-
périphérie Bruxelloise. Zij promoot daar 
de toevallige uitspraak van de Tweetalige 
Algemene Vergadering van de Raad van 
State: dat inwoners van onze zes Vlaamse 
faciliteitengemeenten van baby tot einde 
levenslopers het recht hebben om zich 
vierjaarlijks tot het eind van hun levens-
dagen te laten registreren als ontvangers 
van Franstalige documenten. Rechters 
zijn evenwel geen wetgevers. Bovendien 
heeft Wilmès voor de koning beloofd de 
Grondwet na te leven en de wetten van 
het Belgische volk.
Er is bij ons weten geen enkele federale 
wet door het Belgisch Parlement goedge-
keurd die Vlaamse faciliteitengemeenten, 
en dan nog onze zes Vlaamse randge-
meenten rond Brussel alleen, een vier-

jaarlijkse registratie voor francofiele on-
aanpasbaren heeft opgelegd. Er is alleen 
een grondwetsherziening geweest die 
jammer genoeg met de steun van CD&V, 
Open VLD, sp.a en Groen de bevoegd-
heid voor taalklachten met betrekking tot 
onze zes Vlaamse faciliteitengemeenten 
heeft afgepakt van de voordien bevoeg-
de Vlaamse Kamer van de Raad van State 
om die tegen alle beloften in als losprijs 
te offeren voor een onvolledige splitsing 
van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. 
Merci, messieurs.

.org

Hoe kan ik helpen?
Naast een (steun)abonnering, waarvoor 
dank, kan u lezer, ons nog helpen met een 
mailbericht op redactie@dezes.org waar-
op u ons naam, voornaam, volledig adres 
(straatnaam, huisnummer, eventueel bus-
nummer, postcode en gemeentenaam) en 
daarachter de goedkeurende handteke-
ning van de betrokkene(n) meedeelt. Al-
leen met die goedkeurende handtekening 
mogen wij volgens de AVR of Algemene 
Verordening Gegevensbescherming aan 
betrokkene ons blad De Zes toesturen.
Zie uitknipfolder op pagina 3.

22 oktober 1961: Eerste Mars naar Brussel
Zestig jaar geleden stond ons Komitee 
der Randgemeenten (KdR) voor de zware 
opdracht de Mars naar (beter Nederlands 
dan op) Brussel mee te organiseren. Het 
jaar voordien was het KdR uit de schoot 
van het Vlaams Komitee voor Brussel in 
1960 op eigen benen gaan staan o.m. door 
op 20 december op de Dag der Randge-
meenten een geslaagde autokaravaan 
van 800 wagens bijeen te krijgen in een 
Vlaamse gordel rond Brussel. Het lever-
de zijn toenmalige voorzitter Antoon 
Roosens als Algemeen Secretaris van het 
Vlaams Actiecomité Brussel en Taalgrens 
(VAKBT), een koepelorganisatie van meer 
dan 50 aangesloten Vlaamsgezinde  ver-
enigingen, en zijn penningmeester Jo-
han Laeremans om ook daar de nodige 
penningen te verzamelen. Zijn latere 
voorzitter, Bert Theuwissen uit Wezem-
beek-Oppem, zetelde ook namens het 
Verbond van het Vlaams Overheidsperso-
neel in het VAKBT. De heer Eduard Am-
ter, hoofdsecretaris van het Davidsfonds, 
leidde na de ontslagname van Edgard Van 
Cauwelaert in 1960 het VAKB, opgericht 
in 1959. Dat comité had in zijn stichtings-

jaar in november 1959 een ‘Geen Talen-
telling’dag georganiseerd en in 1960 kon 
het 300 Vlaamse burgemeesters van toen 

nog niet gefusioneerde gemeenten over-
tuigen om de talentellingsformulieren, 
onderdeel van de in 1960 geplande tien-

jaarlijkse volkstelling naar Brussel terug 
te sturen. De talentelling werd toen eerst 
opgeschort.
Om de druk op de in 1961 nieuw gevorm-
de regering Lefèvre-Spaak (CVP-PSC-PSB-
BSP) te verhogen daagde het de regering 
uit met de aankondiging van een Mars 
op Brussel op 22 oktober 1961.(Tegen ge-
biedsroof, Voor industrialisatie en Voor 
meesterschap in eigen huis).
Na een hectische voorbereiding in heel 
het land werd de Mars naar Brussel een 
weergaloos succes. Het VAKBT hoopte 
op 25.000 betogers, de toenmalige rijks-
wacht telde er 63.400, het VAKBT had het 
over 100.000 betogers. Tachtig Vlaamse 
parlementsleden, vele tientallen burge-
meesters met hun sjerp, tientallen fanfa-
res. Enkele sporadische incidenten met 
vier gekwetsten. Een Brussel overrom-
pelende, urenlange geestdriftige stoet. 
Geen enkele Vlaamsgezinde betoging zou 
nadien dit aantal nog halen. Wij proberen 
met enkele technisch achterhaalde beel-
den de uitzonderlijke sfeer van deze Mars 
op te roepen.

De Standaard - 23 oktober 1961



Meer Nederlands
Vaccinatiegraad
Op het moment dat we deze regels schrij-
ven, 13 juli 2021, blijkt dat de vaccinatie- 
graad in onze regio lager 
ligt dan elders in Vlaan-
deren. Vooral de Vlaam-
se Rand hinkt achterop. 
Wemmel tekent na Drogenbos op dit ogen-
blik met 71% voor de tweede laagste vacci-
natiegraad. In geheel Halle-Vilvoorde be-
draagt de vaccinatiegraad momenteel 84%, 
drie procent onder het Vlaams gemiddelde. 
Nu ook de jonge bevolking aan de beurt is, 
valt de achterstand niet meer uit te leggen 
door te wijzen naar de jonge bevolking in 
de Vlaamse Rand (zoals bijvoorbeeld in 
Vilvoorde). Experts zien de nabijheid van 
Brussel als een doorslaggevende factor voor 
de lagere vaccinatiegraad. Zoals op zoveel 
andere terreinen blijkt nu ook qua vaccina-
tiebereidheid de Brusselse morfologie in de 
gemeenten rond Brussel te zijn binnenge-
drongen. Aan de nabijheid van het vaccina-
tiecentrum zal het in Wemmel niet gelegen 
hebben. Het vaccinatiecentrum voor de ge-
meenten Wemmel, Grimbergen, Meise en 
Kapelle-op-den-Bos bevindt zich immers 
op Wemmels grondgebied en opereert zeer 
efficiënt tot grote tevredenheid van alle ge-
bruikers die we hierover aanspraken. Een 
grote pluim trouwens voor alle vrijwilligers 
uit de betrokken gemeenten die tot nog toe 
zorgden voor een feilloos verloop van het 
vaccinatieproces.

Herinrichting Ring
Er wordt nog rekening gehouden met drie 
mogelijke scenario’s voor de herinrichting 
van het noordelijk deel van de Brusselse 
Ring, meer bepaald ter hoogte van Wemmel.
Een eerste scenario voorziet een optimalisa-
tie van de bestaande infrastructuur door het 
schrappen en/of combineren van op- en af-
ritten. In een tweede scenario dat voorligt, 
moeten parallelbanen langs beide kanten 
van de Ring zorgen voor een scheiding van 
het doorgaand en het lokaal verkeer.
Het derde scenario is een combinatie van de 
eerste twee waarbij afhankelijk van de loca-
tie een andere oplossing wordt gekozen.
Bovendien wordt in elk scenario gedacht 
aan het verlagen van de Ring in Wemmel 
omdat het zwaar verkeer er vandaag moeite 
heeft met de helling, met dagelijkse filevor-
ming tot gevolg.
De Werkvennootschap, opgericht in de 
schoot van de Vlaamse overheid, wil graag 
voor het einde van dit jaar een beslissing 
nemen voor de herinrichting van de Ring. 
Tot 23 juli loopt een publieke raadpleging en 
het is de bedoeling dat de Vlaamse regering 
eind dit jaar haar voorkeur voor een van de 
scenario’s kenbaar maakt.
Wemmel kijkt nieuwsgierig uit wat er gaat 
gebeuren met de verhoopte afkoppeling van 
op- en afrit 8 ter hoogte van de Limburg-Sti-
rumlaan. Het valt ook af te wachten wat de 

houding van Brussel zal zijn, dat voor haar 
NEO-project een goede aansluiting naar de 
Ring nodig heeft en tegelijk beducht is voor 

overlast aan de op- 
en afrit ter hoogte 
van Jette.

Meer Neder-
landstalige belastingaangiftes
Het aantal Nederlandstalige aangiftes 
in de personenbelasting steeg in 2020 in 
Wemmel naar 43% % vergeleken bij 36% in 
2016.  Voor alle gemeenten in de zes is er 
een stijging van gemiddeld 7% naar 36%. 
Dat blijkt uit  cijfers die N-VA-kamerlid 
Kristien Van Vaerenbergh kon inkijken. 
Volgens Van Vaerenbergh betekent deze 
stijging niet dat de internationalisering 
van de Vlaamse rand rond Brussel is stil-
gevallen of verminderd. Maar het toont 
wel aan dat steeds meer inwoners in het 
Nederlands communiceren met de over-
heid, zoals dat hoort in een Vlaamse ge-
meente, aldus het N-VA-Kamerlid.

In een vorige De Zes stelden we dezelfde 
tendens vast wat betreft het aanvragen 
van Franstalige aanslagbiljetten voor de 
onroerende voorheffing in de zes facilitei-
tengemeenten rond Brussel. Franstaligen 
hebben het recht in deze gemeenten om 
een Franstalige versie aan te vragen. Over 
de jaren heen nam dit aantal sterk af en 
stagneert nu nog op een betrekkelijk laag 
niveau (tussen 1.9% en 6.5% naargelang 
de gemeente). Het enthousiasme om van 
deze faciliteit gebruik te maken slinkt. 
Men kan zich afvragen of dit betekent dat 
de bereidheid om Nederlands te gebrui-
ken is toegenomen dan wel of gewenning 
en gemakzucht tot de pragmatische aan-
pak heeft geleid. Tenslotte moeten de re-
keningen toch betaald worden.
We kunnen de stijging van het gebruik 
van Nederlands ook positief bekijken en 
aannemen dat het de goede kant opgaat 
met de taalkennis van de anderstaligen of 
alleszins toch met hun aversie voor Ne-
derlandstalige documenten.
We vinden het dan ook spijtig dat het 
Wemmels gemeentebestuur in het ge-
meentelijk informatieblad uitdrukkelijk 
de inwoners herinnert aan het onverkort 
recht om een Franstalige vertaling te vra-
gen van elke communicatie, die vanuit de 
diensten van de Vlaamse administratie 
ontvangen wordt. Zoiets verwachten we 
te lezen in het infoblad van MR of Défi.

Wemmel

Te grootschalig...
Woonzorgcentrum Atrium
Het enige woonzorgcentrum (wzc) in de 
gemeente, ‘Atrium’, 
had bij het gemeen-
tebestuur een gefa-
seerd renovatie- en 
uitbreidingsverzoek 
ingediend. Het ligt in het noorden van de 
gemeente, pal bij het gemeentelijk admi-
nistratief centrum, het kerngebied van de 
gemeente. Het wzc wou zijn woongele-
genheid uitbreiden van 47 senioren naar 
70. Daarnaast zou er ook een centrum 
voor dagverzorging komen voor max. 20 
ouderen.
Het perceel heeft een totaal oppervlakte 
van 2735m², het bestaande gebouw heeft 
een grondoppervlakte van 840m². De 
geplande uitbreiding met renovatie be-
tekent een totale grondoppervlakte van 
1780m². Het niet-bebouwd gedeelte blijft 
955m².
Tegen dit project werden in het openbaar 
onderzoek 12 digitale bezwaren inge-
diend. Deze worden in 18 diverse onder-
delen in de gemeentelijke omgevingsver-
gunning beoordeeld via de gemeentelijke 
omgevingsambtenaar: 5 krijgen de beoor-
deling ontvankelijk en gegrond, 3 ontvan-
kelijk maar gedeeltelijk gegrond, 9 ont-
vankelijk maar niet gegrond, en 1 deels 
ontvankelijk maar ongegrond.
Op 10 november 2020 besliste het colle-
ge van burgemeester en schepenen een 
voorwaardelijke omgevingsvergunning te 
verlenen.
Bij het Omgevingloket van de provin-
cie Vlaams-Brabant werd op 31 decem-
ber 2020 beroep ingesteld door tien be-

roepsindieners. Op 27 april 2021 diende 
de raadsman van de aanvrager van de 
omgevingsvergunning Patrium BV voor 

het wzc Atrium een 
zeer uitgebreid en il-
lustratief interessant 
dossier in met ver-

zoek de vergunning te verlenen.
Wij lazen het uitgebreid verslag van de 
provinciale omgevingsambtenaar om-
trent dit dossier, ondertekend op 10 mei 
2021.
Zij trekt de conclusie dat de aanvraag niet 
in aanmerking komt voor vergunning 
omdat de uitbreiding geen parkeerplaat-
sen voorziet op eigen terrein, het laden en 
het lossen op openbaar domein gebeurt, 
waarbij er een oversteek langs een fiets-
pad moet gemaakt worden en dat niet vei-
lig is, het perceel te sterk bebouwd wordt 
en de verhouding van de groene ruimte 
ten opzichte van het aantal bewoners te 
laag is. Met het advies aan de Bestendige 
Deputatie de ingediende aanvraag te wei-
geren.
Op de vergadering van 20 mei nam de 
Deputatie akte van het ingediende beroep 
van omwonende(n) tegen de gemeente-
lijke vergunning onder voorwaarden en 
volgde ze het advies van de provinciale 
omgevingsambtenaar in. Ze weigerde de 
ingediende aanvraag.
Wij besluiten zelf omtrent dit vrij me-
galomaan uitbreidingsverzoek: hier zijn 
geen communautaire aspecten aan ver-
bonden, wel de risico’s van een project dat 
door zijn grootschaligheid de draagkracht 
van een al sterk volgebouwd kerngebied 
overschrijdt. Trop is te veel. Dat zei VDB 
al jaren voordien.

Kraainem

% Ned. aangiften personenbelasting
2016 2020 Verschil

Drogenbos 19 27 +8%
Kraainem 23 32 +9%

Linkebeek 19 26 +7%
Sint-Genesius-Rode 34 39 +5%

Wemmel 36 43 +7%
Wezembeek-Oppem 29 36 +7%

Een geëngageerde Vlaamsgezinde...
Overlijden Richard Peeters
Op 25 juli jongstleden overleed vrij onver-
wacht oud-provincieraadslid voor Bra-
bant en nadien voor 
Vlaams-Brabant en 
ook oud-gemeente-
raadslid Richard Pee-
ters.
Gemeenteraadslid Jan Walraet hield bij 
de uitvaart op 31 juli een waarderend en 
accuraat overzicht van zijn veelzijdig en-
gagement.
Hij was een veelzijdig getalenteerd en 
toch bescheiden man. Naast zijn drukke 
beroepsactiviteiten als industrieel in-
genieur engageerde hij zich zonder op-
dringerigheid in het verenigingsleven te 
Wezembeek-Oppem en als bewust fla-
mingant dienstbaar in de partijpolitiek. 
Hij werd voor vele jaren provincieraadslid 
voor Brabant nadien voor Vlaams-Brabant 
voor de Volksunie en op gemeentelijk 
vlak gemeenteraadslid voor Democraten 
Wezembeek-Oppem. In die functie zat hij 
mee aan de knoppen voor heel wat paci-
ficatie-taalregelgeving in verband met de 
lokale mandatarissen. Als voorzitter van 
de sociale huisvestingsmaatschappij ‘Mijn 
Huisje’ was hij een schoolvoorbeeld van 
deskundigheid en sociale bekommernis.
Zijn inzet voor de kerkraad van de 
Sint-Pieterskerk was veelzijdig en duur-
zaam. Met o.m. een grotendeels aan 
zijn volharding te danken gerestaureerd 
Adrien Rochet-orgel en een prachtig ge-
restaureerd O.-L.-V.-van Loretoschilderij.
En waarom zouden wij niet terugdenken 
aan zijn tomeloze inzet om pastoor Jos 
Verstraeten in zijn Sint-Pietersparochie 
terug te krijgen? Die was door kardinaal 
Danneels, slecht voorgelicht door fran-

cofiele gemeentebestuurders en parochi-
anen, als parochieherder afgezet. En nu 
assisteerde hij terecht en herinnerings-

vol bij de plechtige 
afscheidsmis van de 
aflijvige Richard Pee-
ters.

Ook ons Komitee der Randgemeenten 
blijft hem dankbaar voor zijn jarenlang 
engagement als Vlaamsgezind gemeente-

raadslid en zijn medewerking samen met 
zijn echtgenote Marcelline Degeling aan 
de driemaandelijkse verzending van ons 
blad De Zes.

Werkgenootschap ‘en Français’
Wezembeekse inwoners die wonen in de 
buurt van de te realiseren fietsweg achter 
de geluidsschermen bij de Ring tussen de 
Carrefour bij de Vier Armen en de R 40 
in Sterrebeek kregen een ééntalig Franse 
brief omtrent een bewonersconsultatie 
op 22 juni 2021. We plukten het verfrom-
meld exemplaar van Facebook van een 
misnoegde buurtbewoner.

Wezembeek-Oppem

Sint-Genesius-Rode

Troosprijs voor iedereen
Noodfonds
Alle Vlaamse gemeentebesturen kregen 
van de Vlaamse regering een erg roya-
le subsidie van een 
noodfonds om de ge-
volgen van de corona-
crisis op te vangen.
Alle gemeentelijk erkende verenigingen 
en dus ook de Franstalige verenigingen 
in Rode en de vijf andere faciliteitenge-
meenten staken en steken nog hun hand 
uit om hun rechtmatig (?) deel van de vor-
stelijke koek te ontvangen.
Er kwam na veel palaveren een akkoord 

tussen meerderheid en oppositie. Schepen 
Anne Sobrie, de enige ‘Vlaamse’ schepen 
in Rode, verkozen op de lijst ‘Engagement 

1640’ kon het aan 
haar Vlaamse achter-
ban, o. m. in ‘Buur-
ten, het plaatselijk 
blad van de Vlaamse 

gemeenschap, uitleggen. De verenigingen 
krijgen 50% van hun gemiste inkomsten 
terugbetaald als ze hun kosten kunnen 
bewijzen. Doen ze dat niet of kunnen ze 
dat niet, dan krijgen ze een even groot be-
drag toegekend als hun jaarlijkse gemeen-
telijke subsidie tot maximum 500€.

Richard Peeters
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Moordenaars of niet?
Betaalbaar woonproject
Op 9 juli werd, zo lezen we in persinfo.org/
nl/nieuws/artikel/eerstesteenlegging- 
b e t a a l b a a r - 
woonproject -in- 
linkebeek/48673 al-
daar de eerste steen 
gelegd voor een betaalbaar woonpro-
ject, vlakbij het centrum van Linkebeek. 
Er komt een gevarieerd aanbod van 19 
huurappartementen met één, twee of 
drie slaapkamers met tuin of terras en op 
het gelijkvloers een aangepaste woonunit 
voor mindervaliden. Onder het gebouw is 
er ruimte voor 29 wagens, private kelder-
bergingen en een fietsenstalling. Opleve-
ring verhoopt in de nazomer van 2022.
Dit gemengd woonproject met sociaal 
karakter is een initiatief van Vlabinvest 
in samenwerking met de sociale huisves-
tingsmaatschappij Providentia en is door 
voorkooprecht mogelijk gemaakt. Het is er 
vooral gekomen door nood aan betaalbare 
woningen voor mensen met een klein tot 
middelgroot inkomen die op die manier in 
hun buurt kunnen blijven wonen.
Er gelden volgende cascaderegels voor 
toewijzing: 1.eerst voorrang voor kandi-
daat huurders die sinds hun geboorte in 
Linkebeek wonen; 2. daarna voorrang aan 
kandidaat huurders die minimaal 10 jaar 
in Linkebeek wonen of gewoond hebben; 
3. daarna voorrang voor kandidaat-huur-
ders die de laatste drie jaar in Linkebeek 
wonen; 4 Tenslotte voorrang aan kandi-
daat-huurders die in de periode van zes 
jaar voor de toewijzing minstens drie jaar 
inwoner van Linkebeek geweest zijn.
Het project voorziet een goede mix van 
sociale en Vlabinvest-woningen voor 
mensen die een maatschappelijke, so-
cio-culturele of economische band kun-
nen aantonen met de streek.

Zal gerechtigheid geschieden?
Christian Van Eyken, ex-Vlaams parle-
mentslid (1995-2019), verkozen voor het 
FDF en oud-burgemeester van Linkebeek 
(1993-2005) heeft naast zijn gevarieer-
de francofiele politieke cursus honorum 
(o.m. gemeenteraadslid, schepen en bur-
gemeester van Linkebeek en Vlaams Par-
lementslid voor de Union Francophone, 
vurig ijveraar voor aansluiting van Linke-
beek en de overige vijf Vlaamse randge-
meenten met faciliteiten bij Brussel) ook 
nog andere gerechtelijke wateren door-
zwommen en doorzwemt die trouwens 
nog.
Marc Dellea, de echtgenoot van Sylvia 
Boigelot, de secretaresse van Vlaams par-
lementslid Van Eyken, werd op 8 juli 2014, 
zeven jaar geleden, op zijn bed vermoord 
aangetroffen. Bij het onderzoek van deze 
misdaad bleek dat het koppel Dellea-Boi-
gelot op scheiden stond. Op 13 oktober 
2014 werd de echtgenote Boigelot onder 
aanhoudingsmandaat geplaatst omdat 
uit onderzoek van het Brussels parket 
bleek dat Chrstian Van Eyken en Sylvia B 
de laatsten waren die, zichtbaar op de be-

wakingscamera, de laatsten waren die het 
appartement van Dellea-Boigelot op de 
vooravond van de moord binnengingen 

om daar op Dellea te 
wachten tot hij daar 
omstreeks 23 uur toe-
kwam. Ze bleven daar 

nog een tijd om drie uur later het appar-
tement te verlaten. Uit de betreffende ca-
merabeelden bleek dat er niemand na het 
vertrek van het verdacht koppel Van Ey-
ken-Boigelot het appartement van Dellea 
nog binnenging. Die werd daar de volgen-
de dag levenloos en met een kogelwonde 
in het hoofd ontdekt.
Aanvankelijk werd enkel Sylvia B. aange-
houden op verdenking van moord. Begin 
2016 wordt ook de parlementaire on-
schendbaarheid van Van Eyken opgehe-
ven. Het proces in eerste aanleg begon pas 
in juni 2019, haast vijf jaar na de moord op 
Dellea. De correctionele rechtbank van 
Brussel oordeelde dat beiden schuldig 
waren aan moord en veroordeelde hen 
tot 23 jaar gevangenis. Hiertegen gingen 
ze beiden in beroep.
In februari van dit jaar luidde de uitspraak 
van het Hof van Beroep te Brussel dat 
beiden eveneens schuldig waren en de 
gevangenisstraf werd van 23 naar 27 jaar 
verhoogd. Meteen werd het koppel aan-
gehouden.
Tussen de bedrijven door werd het koppel 
er nog van beschuldigd dat er geknoeid 
was met het diploma van Sylvia B. om een 
verhoogd salaris te krijgen als medewerk-
ster van een parlementslid. Van Eyken 
ontkende hieraan te hebben meegewerkt. 
Beiden werden echter schuldig bevon-
den, maar ze konden genieten van straf-
opschorting. Ook tegen die veroordeling 
ging Van Eyken in beroep.
Van Eyken en Boigelot huwden later maar 
hebben steeds elke betrokkenheid bij de 
moord ontkend en doen dat trouwens 
nog steeds.
Na de uitspraak van het Brussels Hof van 
Beroep trok de verdediging naar het Hof 
van Cassatie. Daar oordeelde de advo-
caat-generaal bij het Hof van Cassatie dat 
de motivering van het Hof  tot verhoging 
van de gevangenisstraf van 23 naar 27 jaar 
met de bedenking dat’ de twee het ver-
trouwen van de rechters in eerste aanleg 
om hun leven te beteren niet waard ble-
ken’ geen gegronde motivatie was. Op die 
manier was het recht van de beklaagden 
om hun verdediging te organiseren zoals 
zij dat wilden miskend.
Meteen konden de twee veroordeelden de 
gevangenis verlaten. Zij zijn vrij om zich 
zeven jaar na de gepleegde feiten voor te 
bereiden op het Hof van Beroep te Bergen 
(Mons), dat zich zal moeten uitspreken 
over de strafmaat, niet over de schuld.
In een interview met de na vier maanden 
opgesloten, pas vrijgelaten en opgeluchte 
Van Eyken vernemen wij dat hij er zelfs 
aan denkt naar het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens te trekken om daar 
vooralsnog gelijk te halen.

Linkebeek

Laagste vaccinatiegraad
Vaccinatie
Tijdens de nieuwsuitzending van vrijdag 
13 juli meldde Ring Tv dat Halle-Vilvoor-
de achterop hinkte 
wat de vaccinatie- 
graad betreft. Dro-
genbos wint de strijd 
om de laatste plaats voor het aantal ge-
vaccineerden alhoewel bij de start van de 
campagne de gemeente aan de top stond. 
De verklaring was toen duidelijk met 

de vele inwoners en werknemers in het 
zorgcentrum Palmyra die prioritair wer-
den gevaccineerd. Maar vanaf toen ging 
het slabakken en op 13 juli had Drogenbos 

met 70 procent de 
laagste vaccinatieg-
raad in Vlaanderen. 

Een triest record.
Is het dan toch zo dat er een verband is 
tussen sociale en etnische afkomst van de 
inwoners en hun bereidheid om zich te 
laten inenten?

Drogenbos

Ieder zijn zes
Tevredenheid inwoners
De webstek gemeente-stadsmonitor.
vlaanderen.be biedt een schat aan infor-
matie over elke Vlaamse gemeente. De 
Gemeente-Stadsmonitor groeide op vijf 
jaar tijd uit tot een overkoepelend data- 
en kennisplatform voor elk lokaal be-
stuur. Voor elke gemeente is een rapport 
beschikbaar dat meer dan 300 indicato-
ren uit registerdatabanken combineert 
met meer dan 100 indicatoren uit een 
burgerbevraging. Per gemeente kan voor 
2021 (gegevens 2020) een samenvatten-
de tabel geraadpleegd worden. We raad-
pleegden voor onze zes gemeenten het 
aspect ‘vertrouwen van de burger in het 
bestuur’. Volgens een waarderingsschaal 
gaande van ‘veel vertrouwen’ over ‘neu-
traal’ tot ‘weinig vertrouwen’ doen onze 
zes gemeenten het niet zo slecht. Over 
het algemeen (heel Vlaanderen) zegt ge-
middeld 34% van de bevraagde burgers 
uitdrukkelijk dat ze veel vertrouwen heb-
ben in hun lokaal bestuur en 21% zegt 
weinig vertrouwen te hebben.
Ter vergelijking: slechts 11 % van de be-
vraagden heeft veel vertrouwen in het 
federaal bestuur en 16% zegt veel vertrou-
wen te hebben in het bestuur op Vlaams 
niveau.

475.000 euro
De mediaanprijs voor aankoop van een 
woning in onze dure faciliteitengemeente 
bedraagt €475.000. Niet meteen een aan-
sporing om in deze gemeente van vroege-
re bezembinders, een stulpje aan te kopen 

Opnieuw samen gordelen?
Vanaf 28 augustus tot 5 september kan 
u met uw familie en vrienden weer in 
onze regio gaan of komen gordelen. Je 
kan hier wandelen en fietsen langs be-
wegwijzerde routes vanuit onze diverse 
gemeenschapscentra: de Bosuil in Je-
zus-Eik, de Kam in Wezembeek-Oppem, 
de Muse in Drogenbos, de Zandloper in 
Wemmel, de Boesdaalhoeve in Sint-Ge-
nesius-Rode, maar ook vanuit de focus-
gemeente Sint-Pieters-Leeuw of het Gor-
deltrefpunt in het provinciedomein van 
Huizingen.  Op zondag 5 september is 
er de traditionele bekroning met de gor-
delzondag. Meer info hierover vind je op  
www.degordel.be

1867
De vice-gouverneur van Brussel werd 
aangesteld om de naleving van de taal-
wetten bij de aanwervingen en benoe-
mingen in de lokale besturen (gemeente 
en OCMW) op te volgen. Hij/zij kan die 
aanwerving of benoeming van niet-twee-
taligen tijdelijk schorsen. Maar het is aan 
de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 
met aan Vlaamse kant haar twee Vlamin-
gen en één staatssecretaris om onwetti-
ge benoemingen te vernietigen. En dat 
deed en doet die regering haast NOOIT. 
In 2020 vernietigde ze van de 1867 schor-
singsbesluiten van de vice-gouverneur 
Jozef Ostyn geen enkele van de 1867 on-
wettige benoemingen. Slechts één op de 
vijf benoemingen aldaar is nog in orde 
met de taalwetgeving. En wie zit er in de 
Brusselse Hoofdstedelijke regering aan 
Vlaamse kant? De twee ministers Elke 
Van den Brandt voor Groen en Sven Gatz 
voor Open VLD en als staatssecretaris Pa-
scal Smet voor one.brussels-Vooruit. En 
wat doen die Vlaamse Brusselaars voor de 
naleving van de taalwetgeving in Brussel? 
Deze pantoffelhelden brengen de bespre-
king van het Rapport van de vice-gouver-
neur niet eens ter sprake in de regering, 
laat staan dat zij daar met hun ontslag-

name zouden dreigen of ze ook zouden 
uitvoeren zoals Vic Anciaux als Brussels 
minister ooit deed.
Brussels parlementslid Cielke van Achter 
en Vlaams parlementslid Annabel Ta-
vernier willen dat de gewezen voorzitter 
van VU-Jette, maar nu voor Open VLD 
Vlaams-Brusselse minister van Promotie 
van Meertaligheid (feitelijk van alle ta-
len behalve het Nederlands), Sven Gatz, 
eindelijk aandacht besteedt aan dit pro-
bleem.

Sven Gatz: ‘C’est comme ça’
Diezelfde minister liet zich van zijn minst 
fraaie kant zien door een Vlaamse fietser, 
die na een aanrijdingincident met een 
agressieve autobestuurder klacht wou 
neerleggen en aangifte doen bij de politie, 
te verklaren dat de stad zich niet aan hem 
hoefde aan te passen. Zeven passerende 
en stoppende politiecombi’s bleken im-
mers over geen enkele bereidwillige agent 
te beschikken die een aangifte in het Ne-
derlands kon of wilde opmaken. De taal-
wet vereist tweetaligheid van agenten, 

De zes in een notedop

Inwoners 2020
Vertrouwen  

gemeentebestuur
Sociaal weefsel buurt

Drogenbos 5653 41% 42%
Kraainem 13853 46% 40%

Linkebeek 4696 38% 46%
Sint-Genesius-Rode 18510 39% 39%

Wemmel 16814 40% 40%
Wezembeek-Oppem 14269 35% 45%
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maar vermits er niet voldoende tweeta-
lige kandidaat-agenten te vinden zijn of 
agenten die na hun aanstelling in de loop 
van de volgende vijf jaar slagen in een niet 
al te moeilijk examen Nederlands, steken 
alle Vlaamse ministers hun ganse – we 
schreven bijna gatze kop – in het zand.
Luckas Vander Taelen, historicus en cul-
tureel van vele markten thuis, ooit ver-
kozen voor diverse mandaten bij Agalev 
en Groen!, schreef over die Gatze aan-
matiging een magistraal opiniestuk in De 
Standaard op 27 april 2021 met de woor-
den van Gatz zelf in vette titel: ‘Cest com-
me ça in Brussel.’ En wij mijmeren daar-
bij verder: ‘Gij, Vlaming, die in Brussel 
woont, moet u maar aanpassen aan deze 
gatzslag van een op een Nederlandstalige 
lijst verkozen Vlaamse Brusselaar, o.m. 
minister voor Promotie van Meertalig-
heid. En tot u, Vlamingen, boerkens van 
den buiten en van een gewest dat mede 
verantwoordelijk is voor de onderfinan-
ciering van Brussel, in de taal van de pan-
cartes op de tegenbetoging van het FDF 
bij de Tweede Mars naar Brussel in 1962: 
‘Keer naar uw dorp.’
En wij besluiten:
‘Brussel, c’est comme ça’, zei Gatz.
Geef ’t geen Vlaamse cent, geen habbekrats.

Manifest Nederlandstalig on-
derwijs in Vlaamse Rand
Jaren terug heeft de Vlaamse Gemeen-
schap ooit negentien Vlaamse gemeenten 
waaronder onze zes faciliteitengemeen-
ten en dertien andere gemeenten die aan 
Brussel of een faciliteitengemeente gren-
zen ondergebracht bij wat ze toen als de 
‘Vlaamse Rand’ zijn gaan noemen. Het 
zijn in geografische uurwerk volgorde: 
Dilbeek, Asse, Merchtem, Wemmel, Mei-
se, Grimbergen, Vilvoorde, Machelen, Za-
ventem, Kraainem, Wezembeek-Oppem, 
Tervuren, Overijse, Hoeilaart, Sint-Gene-
sius-Rode, Linkebeek, Beersel, Drogenbos 
en Sint-Pieters-Leeuw.
21 Nederlandstalige scholen, van diverse 
pluimage, voor kleuter-, lager en middel-
baar onderwijs, hebben op 10 mei vanuit 
Dilbeek een Manifest verspreid, waarin de 
directies de alarmklok luiden over de al ja-
ren aanslepende en met de dag nijpender 
wordende discriminatie. Zij worden im-
mers geconfronteerd met problemen van 
anderstaligheid en/of leerachterstand en/
of leerproblematiek net zoals de scholen 
van het vlak nabijgelegen Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest (BHG). De diversiteit en 
anderstaligheid stijgt in de Rand voortdu-
rend en de nabijgelegen Nederlandstalige 
scholen van het BHG genieten van voor-
deliger inschrijvings- en ondersteunings-
maatregelen.
De directies vragen dringend erkenning 
en begeleiding bij deze uitzonderlijke si-
tuatie, die grondig verschilt van die van 
de meeste scholen in het Vlaamse hin-

terland. Zij willen dat de middelen wor-
den toegekend volgens de kenmerken 
van de leerlingenpopulatie i.p.v. op basis 
van de ligging, dat de Vlaamse minis-
ter een krachtige ondersteuning van het 
taalbeleid alhier als prioriteit naar voren 
schuift, dat hij inzet op extra uren zorg en 
dat hij net zoals in het BHG investeert in 
kwaliteitsvolle schoolinfrastructuur.
Ondertekend door met naam en functie 
vermelde directie- en bestuursleden van 
21 scholen in de     Vlaamse Rand.

Opvallende cijfers 
Gelezen in De Standaard op 29 juli
De top 15 in Vlaanderen van de gemeen-
ten met het hoogste aantal covid-19-be-
smettingen per 100.000 inwoners in de 
laatste 14 dagen: op plaats 1 Linkebeek 
met 570, op plaats 3 Sint-Genesius-Rode 
met 489, op plaats 4 Kraainem met 484, 
op plaats 10 Drogenbos met 439, op plaats 
13 Wezembeek-Oppem met 407 en op 
plaats 14 Wemmel met 406. Alle zes a.u.b. 
Wat wil je met al die faciliteiten?

Artsenquota:
Uit bezorgdheid(?) voor het al vele ja-
ren aanslepend probleem om het aantal 
Nederlandstalige en Franstalige afstu-
derende artsen en tandartsen binnen de 
afgesproken perken te houden, heeft de 
Vivaldi-regering op 24 juli een uitweg 
beloofd voor de artsenquota begin 2022. 
Zij heeft minister van Volksgezondheid 
Frank Vandenbroucke de opdracht ge-
geven tegen januari 2022 in overleg met 
de gemeenschappen een responsabili-
seringssysteem uit te werken. Met de 
bedoeling de gemeenschappen er toe te 
brengen de federale quota na te leven. 
Er moeten dan goedwerkende filters bij 
het begin van de studie overeengekomen 
worden met de gemeenschappen. Komt 
er geen akkoord, dan volgt er daaromtrent 
een federale regelgeving met Koninklijke 
Besluiten. Die zouden dan de jarenlange 
massale malversaties van de Franstaligen 
en de beperkte recente overtallen van de 
laatste jaren van de Nederlandstaligen 
moeten terugdraaien.
Wij duiken in het verleden om de mis-
groei van vandaag  uit de doeken te kun-
nen doen.
Nadat aan de twee gemeenschappen, de 
Vlaamse en de Franse, bij de derde staats-
hervorming van 1988-89 o.m. het onder-
wijs, dat voordien al wel gesplitst was, was 
toegewezen, werd die bevoegdheid in de 
vierde staatshervorming van 1993 door 
de rechtstreekse verkiezingen van de ge-
westparlementen echt uitvoerbaar. 
De Vlaamse en de Franse Gemeenschap 
zijn dus al meer dan vijfentwintig jaar be-
voegd voor de opleiding van de studenten 
en de naleving van eventueel daarom-
trent gezamenlijk gemaakte afspraken. 
Zo kwamen er quota over het toegelaten 
aantal afstuderende artsen en tandartsen. 
Een teveel aan afstuderende artsen zou 

immers de markt verstoren en de kosten 
voor de federale ziekteverzekering en de 
gezondheidszorg in het algemeen nog 
meer de pan doen uitrijzen.
Vlaanderen liet meteen na gemaakte af-
spraken tussen de gemeenschappen het 
aantal beginnende studenten voor arts en 
tandarts sterk beperken, door het organi-
seren van selectieve ingangsexamens. Se-
dert al die jaren hebben vele tienduizen-
den Nederlandstaligen die niet slaagden 
in de ingangsexamens en soms slaagden 
maar niet voldoende punten behaalden 
om tot de toegelaten beginners te beho-
ren, geen kans gekregen om artsenstudies 
aan te vatten.
De Franse Gemeenschap leefde de over-
eenkomst niet na. Wie diploma van mid-
delbaar onderwijs op zak had, kon artsen-
studie beginnen. Twintig jaar lang vertikte 
ze het een ingangsexamen te organiseren. 
Het heeft tot 2017 geduurd vooraleer zij 
met een min of meer selectief ingangsexa-
men van wal stak. Intussen werden al vele 
jaren te veel Franstalige studenten opge-
leid en jarenlang kregen alle geslaagden, 
zowel Nederlandstaligen als Franstaligen, 
op het einde van de zesjarige studies, net 
voor hun stage of specialisatie begon, een 
RIZIV-nummer. Daarmee kunnen zij hun 
stage of een specialisatie en nadien een 
praktijk beginnen. En krijgt de verzekerde 
die bij hen op consultatie komt terugbeta-
ling van een deel van de kosten.

Federale regeringsnota
Op vrijdag 28 april 2017 publiceerde de 
toenmalige federale regering al een nota: 
‘RIZIV-nummers en quota’, waarin toen 
al sprake is van 1531 overtallige Fransta-
lige artsen met een RIZIV-nummer, een 
aantal dat vanaf 2024 zou moeten weg-
gewerkt worden door stapsgewijs minder 
afstuderende Franstalige artsen een RI-
ZIV-nummer toe te kennen (lissage). Dat 
overtal aan Franstalige zijde werd voor-
gesteld als een voorafname op het aantal 
RIZIV-nummers van de latere jaren. 
Eind 2019 was minister Weyts al van 
oordeel dat de federaal toegekende quo-
ta voor het academiejaar 2020-2021, 929 
beginnende studenten geneeskunde en 
136 voor tandarts, absoluut moesten ver-
hoogd worden om te voldoen aan toe-
komstige zorgnoden in Vlaanderen. Hij 
liet ze na gesprekken met de universi-
teiten verhogen respectievelijk tot 1276 
en 180 beginners. Waarom zou de beste 
leerling van de klas moeten gestraft en de 
balorige zijn zin mogen krijgen?

En wat vandaag?
Net zoals al vóór 2017 het geval was, krij-
gen ook nu weer alle artsen en tandartsen 
die dit jaar, 2021, aan onze Nederlandsta-
lige en Franstalige universiteiten afstude-
ren, een RIZIV-nummer.
Cijfermatig was voor de dit jaar afstude-
rende artsen vastgelegd: 738 Nederlands-
talige artsen en 492 Franstalige artsen . 
Maar bij de Vlaamse universiteiten stude-
ren dit jaar 802 artsen of 64 Nederlands-
taligen teveel, bij de Franstalige universi-
teiten 849 of zomaar eventjes 357 artsen 
teveel af.
Die konden en kunnen dan met hun 
nummer aan de slag, maar door hun 
groot overtal zijn vele Franstalige artsen 
verplicht meer consultaties uit te lokken 
om een dokterswaardig loon te verdienen 
of bouwen ze minder praktijkervaring op. 
Dat velen van hen in Brussel aan de slag 
gaan, waar er een overaanbod van speci-
alisten is, of zelfs in onze Vlaamse rand-
gemeenten met hun vele anderstalige in-
woners een graantje willen meepikken is 
helemaal niet verwonderlijk. In onze zes 
faciliteitengemeenten mogen ze zelfs lid 
worden van de Franstalige Orde van de 

Geneesheren. De dag van vandaag sette-
len ze zich echter haast niet meer in onze 
rijkere faciliteitengemeenten omwille van 
de hoge vastgoedprijzen.

Van nu tot overmorgen
Dit jaar ging het er aan Franstalige kant 
eindelijk veel strenger aan toe: bij de eer-
ste proef slaagden slechts 9%. Of 482 kan-
didaten op 5.442 deelnemers. Met her-
kansing op 28 augustus. We zijn meer dan 
benieuwd hoeveel Franstaligen in overtal 
artsenstudies zullen kunnen aanvatten. 
Om dan allicht over zes jaar met evenveel 
branie de Franstalige minister van Hoger 
Onderwijs te horen verkondigen dat hij/
zij een RIZIV-nummer voor alle Fransta-
lige afstuderenden opeist.
En hier nog even de federale quota van 
de federale planningscommissie voor af-
studerende artsen in 2023, opgemaakt in 
2017. Slechts 838 Nederlandstaligen en 
607 Franstaligen zouden een RIZIV-num-
mer mogen krijgen. Onder minister Mag-
gie De Block was er ooit sprake van 505. 
Wie denkt dat Vandenbroucke na meer 
dan vijfentwintig jaar vergeefse pogingen 
bij de zoveelste oplossing van het quota-
probleem een haalbaar ‘ responsabilise-
ringssysteem’zal kunnen uitdokteren om 
in de toekomst de federale artsenquota 
te laten respecteren, desnoods met Belgi-
sche Koninklijke Besluiten, gelooft nog in 
de pruimentijd.
Nu al peroreren de PS en Ecolo, de part-
ners van de Valérie Glatigny, MR-minister 
van Hoger Onderwijs in de regering van 
de Franstalige Gemeenschap, dat ze niet 
willen weten van een beperking van het 
aantal studenten.
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