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De Kamercommissie voor Institutionele Hervormingen heeft het 
wetsvoorstel goedgekeurd dat het stemrecht voor Belgen in het 
buitenland moet vereenvoudigen en objectiveren. De tekst maakt deel uit 
van het eerste luik van de staatshervorming, waarover de zes 
meerderheidspartijen en de groenen het vorig jaar eens raakten. Zij 
keurden het voorstel uiteraard goed. Er waren vijf onthoudingen van N-
VA en Vlaams Belang. N-VA stelde voor om meteen ook het stemrecht in 
te voeren voor de deelstaatverkiezingen, maar de acht partijen volgden 
niet. 
 
In Kamer en Senaat is de inhoudelijke bespreking van de wetsvoorstellen 
aangevat die het eerste luik van het institutioneel akkoord uitvoeren. In de 
Kamer gaat het om drie teksten over de hervorming van het gerechtelijk 
arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde en de vereenvoudiging van het 
stemrecht in het buitenland. Na iets meer dan een uur was de stemming van 
het voorstel over het stemrecht een feit.  
 
De tekst voert vier criteria in met betrekking tot de Belgische gemeente waar 
Belgen in het buitenland die hun stem willen uitbrengen, zich mogen 



inschrijven. In eerste plaats gaat het om de gemeente waar ze laatst in het 
register waren ingeschreven, gevolgd door de gemeente van hun 
geboorteplaats, de gemeente waar hun ouders laatst waren ingeschreven en 
tot slot de gemeente waar een verwant van de derde graad is of het laatst was 
ingeschreven.   
 
BHV  
Normaliter zou eerst de bespreking van de teksten rond het gerechtelijk 
arrondissement BHV zijn aangevat, maar de meerderheidsamendementen op 
die tekst, na de bemerkingen van de Raad van State, waren nog niet helemaal 
rond. Daarom werd beslist eerst het stemrecht voor Belgen in het buitenland 
aan te vatten, zeer tot onvrede van N-VA en Vlaams Belang. "Dit is alleszins 
geen koosjere werkwijze", sprak Ben Weyts (N-VA). Gerolf Annemans 
(Vlaams Belang) zei nog niet klaar te zijn om de tekst te behandelen. "Dit 
hebben zelfs Martens en Dehaene nooit gedaan".   
 
Weyts merkte op dat in de voorstellen die in de Senaat voorliggen rond 
constitutieve autonomie, de deelstaten niet bevoegd worden om hun eigen 
verkiezingen te organiseren. Daarom wilde hij de toekenning van stemrecht 
voor Belgen in het buitenland voor de deelstaatverkiezingen, wat vandaag niet 
bestaat, doorvoeren via een amendement op het voorstel dat in de Kamer 
voorlag. Hij diepte daarvoor een eerder wetsvoorstel op van de MR, dat hij als 
amendement indiende.   
 
Hiërarchie  
De acht partijen volgden echter niet, wat voor de N-VA'er betekent dat er een 
soort hiërarchie wordt ingevoerd: "het belangrijke federale niveau en het 
ondergeschikte Vlaams parlement en dat van de andere deelstaten". Luk Van 
Biesen (Open Vld) antwoordde dat de tekst die op tafel lag, al een stap vooruit 
betekent en dat er geenszins sprake is van een hiërarchie. "U zal deze 
boutade nog vaker horen: u had maar aan tafel moeten blijven zitten", aldus 
Van Biesen. "Hou op met dingen verkeerd voor te stellen".   
 
Ook Michel Doomst (CD&V) sprak zich in dezelfde zin uit. "U verdient de 
trofee van het achterhoedegevecht. Ik had u liever de trofee van de moed 
gegund door aan de onderhandelingstafel te blijven zitten", zei Doomst. Hij 
verdedigde de invoering van de criteria. De verkiezingen in 2003 hebben een 
echt trauma veroorzaakte. In Lennik kregen we per briefstemmen "11.000 
buitenlandse stemmen in onze bak gekapt", luidde het.   
 
Stemmen onderbrengen in Brussel 
Ook Barbara Pas (Vlaams Belang) diende amendementen in. Zij wil dat de 
stemmen van Belgen in het buitenland zouden worden toegewezen aan het 
Brussels gewest. Haar redenering houdt in dat het door de splitsing van de 
kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Brussel onmogelijk wordt nog een 
Nederlandstalige te verkiezen als Kamerlid. Veertig procent van de stemmen 



in het buitenland, worden volgens haar door Vlamingen uitgebracht. Door die 
stemmen in Brussel onder te brengen, zou de kans vergroten dat Vlaamse 
partijen er toch boven de kiesdrempel uitkomen. Zoals verwacht haalde haar 
amendement het niet. 


