Nu is het genoeg! Gewoon splitsen!
Guido Moons
Namens de werkgroep B‐H‐V, een samenwerkingsverband tussen de Vlaamse Volksbeweging (VVB),
het Halle‐Vilvoorde Komitee (Haviko) en het Taal‐Aktie‐Komitee (T.A.K.) heet ik u allen welkom op de
persvoorstelling van de vijfde nationale oproep tot BHV‐dienstweigering uit burgerzin.
Inderdaad het is reeds de vijfde maal dat de werkgroep B‐H‐V deze campagne uit pure noodzaak
moet lanceren:
‐om de uiteindelijke splitsing van de tweetalige kieskring te realiseren
‐uit respect voor de Grondwet
‐uit protest tegen het feit dat op 13 juni a. s. ongrondwettige verkiezingen worden georganiseerd.
Allereerst zou ik willen beginnen met het respect voor de zo geschoffeerde Grondwet.
Mij valt het op hoe oorverdovend stil het blijft bij het Grondwettelijk Hof rond de komende
ongrondwettige verkiezingen van 13 juni a. s. Misschien zullen sommigen onder u er ook al aan
gedacht hebben: binnenkort op 26 mei a. s. zal het uitgerekend 7 jaar geleden zijn dat het
Grondwettelijk Hof toenmalig premier Verhofstadt op de vingers tikte en hem meedeelde dat het
handhaven van de tweetalige kieskring B‐H‐V niet conform de Grondwet was. Laat het
Grondwettelijk Hof zomaar over zich heen lopen? In ieder geval zal de werkgroep de komende dagen
stappen ondernemen om door dat Grondwettelijk Hof als bezorgde burgers gehoord worden.
Immers, wij van onze kant kunnen moeilijk geloven dat dit hoogste rechtscollege zich de mond zou
laten snoeren door ik‐weet‐niet‐welke politieke machinaties. Dit in een eerste concrete initiatief.
Met dit protest tegen deze ongrondwettige verkiezingen staat de werkgroep gelukkig niet alleen.
Want de conferentie van burgemeesters van Halle‐Vilvoorde heeft aangekondigd tegen deze
ongrondwettigheid een rechtszaak aan te spannen bij de Brusselse rechtbank van eerste aanleg. Bij
deze kan ik namens de werkgroep stellen dat wij de conferentie van burgemeesters concreet
steunen bij dit initiatief door weldra eenzelfde klacht te zullen neerleggen bij de Brusselse rechtbank
van eerste aanleg. De overheid kan de komende dagen en weken niet genoeg niet genoeg onder
druk gezet worden om aan deze onwettige toestand een einde te maken en om de legitieme eis tot
splitsing van de kieskring in het parlement te laten stemmen.
Het is daarom dat de werkgroep enkele vertegenwoordigers van de conferentie van burgemeesters
van Halle –Vilvoorde hier welkom heet. Zowel de conferentie als de werkgroep werken op een
verschillende manier aan de realisatie van de splitsing. Met respect voor elkaars initiatieven zijn we
solidair en zullen we waar we kunnen elkaar steunen. De slogan: steun de burgemeesters is al die
jaren voor de werkgroep geen loze kreet geweest.
Burgemeesters van Halle‐Vilvoorde, u kunt op ons blijven rekenen!
Immers, het is oog nog maar van 4 mei ll. geleden dat de werkgroep een ingebrekestelling van de
Kamer wegens het organiseren van ongrondwettige verkiezingen had ingediend samen met de
burgemeesters van Halle‐Vilvoorde en nog een aantal individuele burgers.
Daarvoor was er een ruime delegatie van burgemeesters aanwezig op de spoedbetoging in Vilvoorde
op 22 april ll.
Het is uitgerekend het logo van de betoging dat nu in de verdere campagne zal gebruikt worden als
herkenningsteken:
‐voorstellen van de blikvanger van de campagne: het gele handje met de slogan nu is het genoeg,
gewoon splitsen!
‐Voorstellen van het antwoord van de werkgroep (zie bijlage in persmap) tegenover de oproep van
Stijn Meuris.
De werkgroep roept op om Meuris’ oproep: “Ik stem niet!” om te buigen naar een positief
protestsignaal: “Ik werk niet mee!” waarmee de mensen worden opgeroepen zeker en vast wel te
gaan stemmen maar niet te zetelen in een stem of telbureau. Het zou van de Vlaamse kiezer een

strategische fout zijn dat hij zijn weliswaar beperkte macht niet gebruikt om in het stemhokje een
partij te steunen die opkomt voor de fundamentele rechten van de Vlaming.
‐Dan toelichting bij het pamflet tot oproep als dienstweigeraar (zie bijlage in persmap).
Nog voor de campagne goed en wel is voorgesteld lopen de inschrijvingen vlotjes binnen: tot nu toe
hebben zich reeds 1500 mensen opgegeven als kandidaat‐dienstweigeraar, bij vorige verkiezingen
waren die 1500 bij benadering het eindgetal! Om een kleine indruk te geven hoe het dossier
momenteel leeft bij de mensen: op 10 mei ll. schreven er zich 78 nieuwe kandidaten in, gisteren
waren er dat ruim 50 . Dus wie beweert dat de mensen niet wakker liggen van B‐H‐V leeft op een
andere planeet of wil de werkelijkheid niet zien.
Het is de bedoeling dat het pamflet zoveel mogelijk verspreid wordt via elektronische versie ofwel
wordt het gebust of verspreid via verenigingen of via individuele personen.
Modaliteiten en werkwijze voor dienstweigering staan duidelijk uitgelgd in het pamflet.
De werkgroep zorgt ook voor juridische begeleiding en draagt alle financiële lasten.
In deze periode van O‐L‐Heer‐Hemelvaart en Rerum Novarum toch nog deze bedenking: de
verklaringen van figuren zoals ACV topman Cortebeeck en ACW kopstuk Renders houden geen steek
en laten in feite de Vlaams‐Brabanders stikken. De communautaire problematiek én het dossier B‐H‐
V is ook een sociale problematiek, wie daaraan voorbijgaat of het probleem van tafel veegt zoals
beide heren sluit de ogen voor het probleem van meer dan een halve eeuw sociale verdringing in
Vlaams‐Brabant en is voorstander van een soort verkeerde solidariteit met een francofone
expansiepolitiek in Vlaams‐Brabant. Vergeet niet dat de illustere voorgangers van de hier aanwezige
burgemeesters in 1958 reeds op de barricaden stonden van Halle‐Vilvoorde om de toenmalige
beruchte talentelling stokken in de wielen te steken, dat in 1964 toenmalig CVP‐kamerlid
Verbaandert als eerste een wetsvoorstel neerlegde om de kieskring te splitsen. Dit gebeurde niet
enkel en alleen uit zorg voor de taalwet maar ook uit een oprechte sociale bekommernis.
Verbaandert zag immers met eigen ogen de sociale verdringing toenemen: dit is ondertussen 46 jaar
geleden. Waarom vragen we dan in Vlaanderen aan allochtonen vanuit alle hoeken van de wereld
dat zij moeite doen om zich te integreren en o. a. onze taal te leren? Geven de heren Renders en
Cortebeeck met hun uitspraken niet eerder verkeerde signalen naar politici die de
verfransingspolitiek in Vlaams‐Brabant aanwakkeren zoals bvb. mijnheer Maingain?

Vandaag, hier en nu wil de werkgroep nog een warme oproep richten tot alle Vlamingen in het
buitenland om zich binnen de kortste keren te laten registreren als kiezer in de kieskring Brussel‐
Halle‐Vilvoorde. De werkgroep richt daarom een vraag tot OVV‐voorzitter Bram Hermans dat hij
daarvoor de organisatie “Vlamingen in de wereld” zou aanspreken om een sensibiliseringscampagne
te beginnen gericht naar zoveel mogelijk Vlamingen in het buitenland. Zo kan men adequaat de
Franstaligen bekampen met eigen wapens!
Is daarmee de taak van de werkgroep afgesloten? Zeer zeker niet bij de komende
regeringsonderhandelingen zullen wij de vinger aan de pols houden. Zo staat het als een paal boven
water dat voor de werkgroep B‐H‐V totaal uitgesloten is dat bij die regeringsonderhandelingen zal
teruggegrepen worden naar de omstreden nota Dehaene om de splitsing van de kieskring te
realiseren. Voor de werkgroep blijft de eis onverkort en duidelijk:Nu is het genoeg , gewoon splitsen!
Splits liever vandaag dan morgen B‐H‐V!!
Voor verdere juridische toelichting bij deze campagne geef ik nu graag het woord aan meester
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