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In de Vlaamse faciliteitengemeenten Kraainem, Linkebeek, Sint-
Genesius-Rode en Wezembeek-Oppem waar de inwoners zowel van 
Vlaams-Brabants gouverneur Lodewijk De Witte als van het 
Franstalige gemeentebestuur een oproepingsbrief in de bus kregen, 
verloopt alles vlot. In de praktijk aanvaarden de voorzitters van de 
stembureaus beide brieven. Er deden zich ook geen 
communautaire incidenten voor. 
 
In de Vlaamse faciliteitengemeenten Kraainem, Linkebeek, Sint-
Genesius-Rode en Wezembeek-Oppem kregen de inwoners zowel van 
Vlaams-Brabants gouverneur Lodewijk De Witte als van het Franstalige 
gemeentebestuur een oproepingsbrief in de bus. In de stembureaus 
worden beide brieven aanvaard. Er deden zich ook geen communautaire 
incidenten voor.  In Kraainem brengen volgens Luk Van Biesen, 
lijsttrekker van de Nederlandstalige eenheidslijst Open, de meeste 
kiezers de twee brieven mee. 'Alles verloopt goed. Er is geen discussie', 
aldus Van Biesen. 

In Wezembeek-Oppem brengen enkel een aantal Nederlandstaligen de 
twee brieven mee en houden de Franstaligen het bij de brief van het 
gemeentebestuur. 'Beide worden aanvaard. We zullen dat wel laten 
noteren in het verslag', aldus Jan Walraet van de Nederlandstalige 
eenheidslijst Woplus. 

In Sint-Genesius-Rode doen zich volgens Vlaams schepen An Sobrie 



(Respect) evenmin problemen voor. De meeste Franstaligen komen ook 
hier opdagen met de oproepingsbrief van het gemeentebestuur. Voor de 
volmachten wordt volgens Sobrie wel enkel de brief van de gouverneur 
aanvaard. 'Anders zou iemand twee keer kunnen stemmen met een 
volmacht.' 

Ook in Linkebeek stellen zich volgens waarnemend burgemeester 
Damien Thiery (FDF) geen problemen. Hier worden ook bij volmachten 
de twee brieven aanvaard. 

Omzendbrief-Peeters 

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) gaf 
zoals bekend een maand geleden gouverneur De Witte opdracht om zelf 
de oproepingsbrieven in de zes faciliteitengemeenten te sturen. Hij wilde 
zo anticiperen op het mogelijk niet-naleven van de omzendbrief-Peeters, 
die stelt dat alle oproepinsgbrieven in het Nederlands moeten verstuurd 
worden, tenzij een inwoner een aanvraag heeft ingediend om de brief in 
het Frans te krijgen. Het niet-naleven van die regel zorgde in het 
verleden voor heel wat heisa en voor de niet-benoeming van drie 
burgemeesters. 

De faciliteitengemeenten waren niet opgezet met de actie van Bourgeois 
en in de vier bovenvermelde gemeenten stuurde de Franstalige 
meerderheid ook een eigen oproepingsbrief waarbij Franstaligen 
steevast een brief in hun taal kregen. Het is nog afwachten of het verhaal 
ook nu weer een staart krijgt. 


