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Motie

van het Ve,.bond
de,. VlaalJJse AcadelJJici

Het VV.A., in jaarlijkse algemene ledenvergadering
bijeengekomen, stelt met genoegen vast dat de
werkgroep-Eyskens de gemeenschapsproblemen en het
probleem-Brussel zonder voorafgaande voorwaarden
bespreekt.
Het legt er de nadruk op dat een bevredigende oplossing van die problemen, waarvan iedereen nu toegeeft
dat het voortbestaan van de Staat zelf ervan afhankelijk
is, slechts kan bereikt worden indien zij gelijktijdig en
volledig behandeld worden.
Aan de twee nationale gemeenschappen moeten de
strukturen en de middelen verschaft worden om tegemoet te komen aan hun gewettigd streven naar autonomie. Wat Brussel betreft dient met klem onderstreept
te worden:
dat onder geen voorwendsel mag geraakt worden
aan de huidige grenzen van de agglomeratie-Brussel;
iedere poging tot uitbreiding van de hoofdstad zal
stuiten op een eensgezind verzet van de Vlaamse
gemeenschap;
dat de Brusselse randgemeenten in hun huidige
struktuur dienen behouden te worden, zonder uitbreidinq van de faciliteiten en zonder federatie van
de zes randgemeenten met facil iteiten; de zes randgemeenten behoren tot het Vlaams taalgebied;
dat de taalwetten i.v.m. Brussel strikt nageleefd
worden en op sommige punten zelfs moeten ver-

beterd worden (Vaste Kommissie voor Taaltoezicht,
uitbouw van een Nederlandstalig onderwijsnet met
de erbij horende bijschoolse inrichtingen, het afleveren van de identiteitskaarten ... );
dat in het hoogste Brusselse gezagslichaam de
pariteit moet verzekerd worden, gelet op de nationale
en internationale funktie van de hoofdstad;
dat de pariteit slechts kan gewaarborgd wordenI
door het invoeren van eentalige bevolkingsregisters.
Op ekonomisch vlak wenst het VV.A. te beklemtonen
dat een Brussels ekonomisch bureau, waarvan de
bevoegdheid zich uitsluitend uitstrekt tot de 19 gemeenten van de Brusselse agglomegratie, volstaat om de
ekonomische belangen van de hoofdstad te behartigen.
Het koördineren en harmoniseren van de Brusselse
ekonomische belangen en de Vlaamse, resp. Waalse,
ekonomische belangen dient te gebeuren via bedoeld
ekonomisch bureau enerzijds, en de Ekonomische Raad
voor Vlaanderen en de Conseil Economique Wallon
anderzijds. Ook is de door de regering geplande Ekonomische Raad voor Brabant onaanvaardbaar.
Het VV.A. is er van overtuigd dat een waarachtig
nationaal statuut voor Brussel in niets zou raken aan
de individuele rechten en belangen van de Franstaligen,
doch er toe strekt de gelijkwaardige uitbouw van de
beide nationale gemeenschappen te Brussel, in een
geest van positief samenleven en zonder taaldruk of
taalwerving, te waarborgen.
Asse, 12 oktober 1969
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Het Vlaams Aktiekomitee voor Volksgezondheid tekent
met klem protest aan tegen de benoeming van verscheidene professoren en docenten van de Franstalige
medische fakulteit te Leuven in de Nederlandstalige
kamers van erkenningskommissies voor geneesherenspecialisten, zoals verschenen in het Belgisch Staatsblad van 24 oktober Ii.
Het V.A.K.v. stelt tevens aan de kaak dat in de
Nederlandstalige kamers van erkenningskommissies
voor geneesheren-specialisten overwegend genees-

heren-specialisten met een Franstalig diploma werden
benoemd, terwijl verdienstelijke en prominente Vlamingen met Nederlandstalig diploma er uit geweerd
werden. Aldus heeft Minister Namèche doelbewust een
kaakslag gegeven aan de Vlaamse gemeenschap.
Het V.A.K.v. zal met alie middelen de nietigverklaring
van die onwettelijke benoemingen nastreven en doet
een beroep op de parlementsleden om de minister ter
verantwoording te roepen.
De Centrale Raad van het VAK.v.
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