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ONROEREND ERFGOED

Oneigenlijk gebruik van de naam "Fédération Wallonie-Bruxelles" - Overleg
In 1996 werd langs Franstalige kant voor de eerste keer gepleit voor de oprichting van
een zogenaamde “Fédération Wallonie-Bruxelles”, een samenwerkingsverband tussen de
Franse Gemeenschap enerzijds, en het Waalse en Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
anderzijds. Dit zou voor de Franstaligen een wapen bieden mocht België ooit ophouden te
bestaan en Vlaanderen eraan zou durven denken Brussel als hoofdstad te willen
“behouden”.
In 2001 dook voor de eerste keer de term “Communauté Française Wallonie-Bruxelles”
op in het straatbeeld op advertentiepanelen in Zaventem. Dit door elkaar halen en toeeigenen van verschillende gemeenschappen en gewesten staat haaks op de Grondwet en
werd in De Tijd van 3 oktober 2011 beschreven als een “de facto inlijving van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij Wallonië.” In april 2011 was het dan zover, de Franse
Gemeenschap werd “officieel” omgedoopt tot de “Fédération Wallonie-Bruxelles”.
Vlaanderen had bij monde van toenmalig minister-president Peeters en minister
Bourgeois al laten weten deze federatie niet te erkennen en grondwettelijk als nietbestaand te beschouwen.
Tijdens de Koningin Elisabethwedstrijd 2015 kwam de benaming “Fédération WallonieBruxelles” weer prominent in beeld. De vierde prijs was namelijk een prijs van een
gemeenschapsregering, en die eer viel dit jaar de Franse Gemeenschap te beurt.
Opnieuw gebruikte men de term “Fédération Wallonie-Bruxelles” in externe
communicatie, ditmaal op het internationale forum.
1. Plant de minister-president contact op te nemen met zijn collega Rudy Demotte,
minister-president van de Franse Gemeenschap, om hem te vragen te stoppen met
het oneigenlijk gebruik van deze benaming?
2. Plant de minister-president contact op te nemen met zijn federale collega Charles
Michel, eerste minister, om hem te vragen te protesteren tegen het oneigenlijk
gebruik van deze benaming?

3. Plant de minister-president overleg binnen de regering met o.a. minister Gatz,

bevoegd voor Cultuur, om te onderzoeken of de Vlaamse Gemeenschap die in het
verleden reeds een prijs sponsorde, dit in de toekomst nog gaat doen indien de
Franse Gemeenschap op dit evenement blijft gebruikmaken van deze
ongrondwettelijke benaming?
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1. De Franse Gemeenschap is, na de resolutie van april 2011 in haar Parlement, in haar
externe communicatie de naam van Fédération Wallonie – Bruxelles gaan gebruiken.
Dit is niet de officiële naam en we erkennen deze niet. Wij gebruiken dan ook steeds
de grondwettelijke naam: de Franse Gemeenschap.
De houding van de Vlaamse regering is duidelijk en wordt ook systematisch
gecommuniceerd. Ik verwijs daarvoor naar mijn ontmoeting met minister-president
Demotte op 27 januari waar dit ter sprake kwam en ik dit standpunt ook duidelijk heb
herhaald.
2. Hetzelfde geldt voor mijn contacten met de federale overheid, waaronder premier
Michel. Ik heb de premier daar al eerder op gewezen.
3. De Franse Gemeenschap komt met de Koningin Elisabethwedstrijd de toekenning van
haar prijs overeen. De prijs is dit jaar voorgesteld als de prijs van de Regering van de
Federatie Wallonië-Brussel.
We moeten echter kijken naar de waarde van het Concours. En dan blijft de wedstrijd
vooral bedoeld om talentvolle jonge musici te helpen bij de lancering van een
internationale carrière, door hen de kans te bieden om op te treden voor een zeer
uitgebreid publiek in Flagey en in het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel. Een prijs
van de Vlaamse Gemeenschap blijft hierbij belangrijk.
De Vlaamse Gemeenschap is ook een cultuurgemeenschap en kan dit via deze
prijsuitreiking ook internationaal bekendmaken. Het is niet omdat de Franse
Gemeenschap dit forum gebruikt om een ongrondwettige naam in de markt te zetten
dat de Vlaamse Gemeenschap dit forum dan maar moet laten liggen.

