
Lokale politici zijn belangrijk, ook voor Brussel 

Parlementsleden stellen vooral vragen over hun eigen gemeente en over de omliggende 
gemeenten, schrijft Sofie Marien. Alleen al daarom moeten Vlaamse politici goed nadenken 
over de splitsing van BHV, want na de eventuele splitsing van zullen de Brusselse Vlamingen 
geen vertegenwoordigers meer hebben in het parlement.  
 
Na drie maanden onderhandelen is er nog altijd geen oplossing uit de bus gekomen voor het 
kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. De meeste Vlaamse partijen willen nog steeds 
die kieskring splitsen, hoewel eerder uit een studie van de VUB bleek dat de Brusselse 
Vlamingen, na een eventuele splitsing, nauwelijks nog vertegenwoordigers naar het federale 
parlement zullen kunnen sturen. Alle Vlaamse partijen samen halen in Brussel immers niet 
veel meer dan tien procent van de stemmen, en dat levert bijna zeker geen zetel op. De 
Vlaamse aanwezigheid in Brussel kan alleen gegarandeerd worden als alle partijen samen één 
lijst vormen, maar als je weet dat de grootste Vlaamse partij in Brussel het Vlaams Belang is, 
dan is het bijzonder twijfelachtig of dat ooit zal lukken. De Brusselse Vlamingen, of Vlaamse 
Brusselaars zo u wilt, zullen het dus in het vervolg zonder federale parlementsleden moeten 
stellen. 
 
De vraag is welke gevolgen dit kan hebben? Hebben de Brusselse Vlamingen 'eigen' 
vertegenwoordigers nodig om hun belangen te verdedigen, of kan die taak overgenomen 
worden door andere parlementsleden? In dat laatste scenario is er eigenlijk geen probleem: de 
Brusselse Vlamingen verdwijnen dan wel uit het parlement, maar hun belangen worden 
verdedigd door kamerleden uit Gooik of Kapelle-op-den-Bos. De Brusselse Vlamingen gaan 
er dan niet echt op achteruit, alleen zullen ze zich wat verder moeten verplaatsen als ze 'hun' 
parlementslid eens willen ontmoeten. 
 
Een dergelijk scenario is echter weinig waarschijnlijk, zo blijkt uit nieuw onderzoek aan de 
KU Leuven. Ondanks de toenemende invloed van de media en een algemeen proces van 
schaalvergroting, blijken parlementsleden nog altijd heel veel aandacht te besteden aan hun 
lokale verankering. Een parlementslid uit Gooik bekommert zich om de kiezers uit Gooik en 
omstreken, niet om de kiezers uit Schaarbeek of Sint-Gillis. 
 
Als parlementsleden een bepaald thema onder de aandacht willen brengen, dan gebruiken ze 
daarvoor vaak een schriftelijke vraag. Uiteraard kennen ze meestal zelf wel het antwoord op 
die vraag, maar het gaat hier om een beproefd procédé om de aandacht te vestigen op een 
probleem, in de hoop dat de minister met een oplossing komt. Als we de schriftelijke vragen 
analyseren die in het parlementaire jaar 2005-2006 werden gesteld door de Vlaamse 
parlementsleden, dan zien we dat maar liefst een derde van de vragen betrekking heeft op 
problemen die zeer specifiek verbonden zijn aan hun kieskring. Een parlementslid uit West-
Vlaanderen stelt misschien vragen over de problemen van de varkensteelt, maar hij of zij 
heeft weinig belangstelling voor de fruitpluk in Haspengouw. 
 
Die lokale verankering gaat echter nog veel verder: de actieradius van een parlementslid strekt 
zich niet eens uit over een volledige provinciale kieskring. Parlementsleden stellen vooral 
vragen over hun eigen gemeente en over de omliggende gemeenten. Een parlementslid uit 
Evergem is vooral bekommerd om de problemen uit de eigen gemeente, en stelt in de praktijk 
heel wat minder vragen over andere problemen uit de provincie. Uit de analyse blijkt 
bovendien dat parlementsleden juist het meest stemmen halen in die paar gemeenten waarover 
ze het meest parlementaire vragen stellen. 



 
Het onderzoek laat niet toe hier een oorzakelijk verband vast te stellen. Het kan zijn dat de 
kiezers uit die gemeenten zo tevreden zijn over 'hun' lokale parlementslid dat ze die graag met 
een voorkeurstem belonen. Omgekeerd kan het net zo goed zijn dat een parlementslid vooral 
informatie ontvangt vanuit de eigen achterban, en dus veel meer weet over de lokale 
problemen dan over de problemen verderop in de provincie. Hoe het ook zij: parlementsleden 
hebben er duidelijk belang bij hun eigen lokale achterban te 'verzorgen' en ze worden hiervoor 
over het algemeen ook electoraal beloond. 
 
Dit algemene mechanisme stelden we vast bij alle parlementsleden, maar ook meer specifiek 
bij de parlementsleden uit Brussel. Op dit ogenblik zijn er zes Brusselse gekozenen in het 
Vlaams Parlement. Tijdens het parlementaire jaar 2005-6 stelden die zes parlementsleden 
maar liefst veertig schriftelijke vragen over Brussel, veel meer dan de overige 118 
parlementsleden samen. Van de Vlaamse parlementsleden die buiten Brussel wonen, toonde 
enkel één gekozene van het Vlaams Belang enige belangstelling voor de leefsituatie in het 
Brussels hoofdstedelijk gewest, de overigen stelden hierover nauwelijks vragen. Als illustratie 
hiervoor kunnen we verwijzen naar het laatste vragenuurtje voor de vakantie. Minister van 
onderwijs Frank Vandenbroucke (SP.A) kreeg er twee vragen over het Nederlandstalig 
onderwijs in Brussel, en beide vragen werden, bijna vanzelfsprekend, gesteld door Brusselse 
parlementsleden. Gekozenen uit het Vlaams Gewest lijken niet echt wakker te liggen van het 
Nederlandstalig onderwijs in Brussel, maar voor de Brusselse Vlamingen zelf gaat het hier 
uiteraard om een zaak van levensbelang. 
 
Het gaat hier met andere woorden om een duidelijke wetmatigheid in het parlementair bedrijf: 
het hemd is nader dan de rok. Zoals de voormalige Amerikaanse kamervoorzitter Tip O'Neill 
het al stelde: all politics is local. Voor de Vlaamse politiek geldt dan heel specifiek dat local 
slaat op enkele kantons of gemeenten. 
 
Als we de resultaten van dit onderzoek toepassen op de situatie van de Brusselse Vlamingen, 
dan ziet het er voor hen helemaal niet rooskleurig uit. Na de eventuele splitsing van BHV 
zullen ze geen vertegenwoordigers meer hebben in het parlement, en ze zullen dus ook geen 
aanspreekpunt meer hebben om hun problemen op de politieke agenda te plaatsen.  
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