Mechelen, 6 mei 2019
Aan de leden van de
Kamers van Partijvertegenwoordigers
Paleis der Natie
BRUSSEL

Geachte
Met onze brief van 25 maart 2019 heeft het OVV u voorgesteld de volledige grondwet voor
herziening open te verklaren.
Op 5 april 2019, in de vroege morgenuurtjes, werden een aantal artikels van de grondwet met
een wisselende meerderheid à la carte voor herziening vatbaar verklaard.
Aan de essentiële artikels die de Vlaamse demografische meerderheid tot een politieke
minderheid gedegradeerd hebben (het 4de grondwetsartikel, het belangenconflict en de
alarmbel), werd niet geraakt, evenmin aan de artikelen die de financiering van de gewesten en
de gemeenschappen regelen.
Evenmin werd het eerste artikel van de grondwet dat bepaalt dat de federale staat
samengesteld is uit gewesten, gemeenschappen en taalgebieden, open verklaard.
Samen met uw politieke formatie berust u dus in de voogdij van de Franstalige
minderheid die Vlaanderen bovendien als derde betaler financiert.
De communautaire stilstand kost Vlaanderen over de voorbije 5 jaar 50 miljard euro.
Gezien de artikelen die deze financiële transfers regelen niet voor herziening vatbaar werden
verklaard, gaat u ermee akkoord voor de komende 5 jaar nogmaals 50 miljard euro over te
dragen aan het Waals gewest en de Franse gemeenschap, die zo blijkt uit recente gegevens er
helemaal niet beter van worden, integendeel.
Het OVV is benieuwd hoe u dat aan uw Vlaamse kiezers zult kunnen uitleggen.
Door niet in te stemmen met een volledige grondwetsherziening blijft de Vlaamse
demografische meerderheid opgesloten in een grondwettelijk serail met de sleutels
ter beschikking van de Franstalige minderheid.
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Hierdoor bent u onder meer verantwoordelijk voor:
 Het gebrek aan financiering voor de kosten van 80% van de ouden van dagen die het
verblijf in rust- en verzorgingsinstellingen niet meer kunnen betalen en beroep moeten
doen op hun kinderen of het OCMW;
 Het gebrek aan kredieten voor de investeringen in het Vlaams onderwijs die niet of
amper nog kunnen gefinancierd worden;
 Het gebrek aan kredieten voor de bouw van de noodzakelijke sociale woningen;
 Het gebrek aan kredieten voor de renovatie van de Vlaamse wegeninfrastructuur;
 Het gebrek aan kredieten voor de Vlaamse zorgsector;
 Het gebrek aan kredieten om de lasten op arbeid in Vlaanderen te verminderen;
 Het gebrek aan kredieten om de belastingen te verlagen zonder de dienstverlening af te
bouwen;
 Het gebrek aan kredieten om in Vlaanderen de infrastructuur en de werking van de
kinderopvang te financieren;
 Het gebrek aan kredieten om de meer dan 700.000 Vlamingen die onder de
armoedegrens leven bij te staan;
Het is eveneens onbegrijpelijk dat de ‘Vlaamse’ partijen CD&V, Open VLD en Groen, ermee
akkoord gegaan zijn de vierde paragraaf van artikel 63 van de grondwet niet open te
verklaren. Dit artikel verankert administratieve, electorale en juridische voorrechten van de
Franstaligen in de rand rond Brussel. Daarentegen zijn de eerste 3 paragrafen van dit artikel
wel open verklaard, hetgeen de grondwetgever kan toelaten in een federale kieskring te
voorzien.
Als vertegenwoordiger des volks – passender is vertegenwoordiger van de particratie - heeft u
gefaald door de hele grondwet niet voor herziening open te verklaren en speelt hiermee in de
kaart van de Franstalige minderheid die blijft beschikken over vetorechten waarmee ze iedere
voor Vlaanderen noodzakelijke beleidsbeslissingen kan afblokken.
Het Overlegcentrum kan hieruit enkel besluiten dat persoonlijke, electorale en partijbelangen
belangrijker zijn dan opkomen voor de belangen van Vlaanderen en de Vlamingen die u
verkozen hebben en aan wie u verantwoording verschuldigd bent.
Met hoogachting

Willy DE WAELE
Voorzitter OVV
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