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Oekaze van Verhofstadt muilkorft
parlement
Met ongeloof en meteen ook radicaal afwijzend reageren de Vlaamse
Volksbeweging (VVB), het Halle-Vilvoorde Komitee en
Taalaktiekomitee (TAK) op de jongste ontwikkelingen inzake het
dossier BHV.
Wat de jongste uren gebeurde is regelrechte woord- en contractbreuk
vanwege VLD en SP.A, die op 13 mei 2004 met de burgemeesters van
Halle-Vilvoorde een overeenkomst hebben getekend om onverwijld en
zonder prijs de kieskring te splitsen en het gezamenlijke wetsvoorstel
van de Vlaamse partijen goed te keuren.
Verhofstadt wil dat de Commissie Binnenlandse Zaken de stemming
over dit Vlaamse wetsvoorstel opschort. Dit is een dictatoriale
machtsgreep van de premier op het parlement. Net zoals met zijn
interministeriële conferentietruuk zet Verhofstadt in een en hetzelfde
dossier het parlement voor een tweede maal buitenspel.
Na Verhofstadts bezoek aan de koning werd een mededeling verspreid
waarin premier en staatshoofd verklaarden dat dit dossier in geen de
val van de regering waard is. Hierdoor mengt het Hof zich mee in dit
politieke debat en kiest het partij voor de francofonie. Nog maar eens
valt het Hof zwaar uit zijn rol en gaat het voorbij aan de terechte
vraag van de Vlamingen.
De geloofwaardigheid van de democratische parlementaire politieke
besluitvorming en de werking van de politieke instellingen in dit land
krijgen met heel deze vaudeville nog maar eens een lelijke knauw. Net
zoals de heer Philippe Muyters (gedelegeerd bestuurder van Voka) het
vorige week in een persmededeling formuleerde zijn ook VVB, HalleVilvoorde Komitee en Tak de mening toegedaan dat 'het in dit dossier
gaat om geloofwaardigheid, vertrouwen en zekerheid. Wanneer de
partijen die het regeerakkoord ondertekenden zich daar niet aan

houden, hoe kan men die partijen nog geloven in andere dossiers? Wat
is dan nog de waarde van een regeerakkoord?'. (GvA, maandag 25
april)
Het is tragisch dat de meer dan 550.000 inwoners van Halle-Vilvoorde
steeds meer door verantwoordelijke Vlaamse politici aan francofone
machtspolitiek worden overgeleverd. Al meer dan veertig jaar krijgen
ze te horen dat het 'nu het moment niet' is! Zo kan Verhofstadt, bij de
gratie van Di Rupo en de koning, premier blijven.
Het is onvoorstelbaar dat VLD, SP.A en Spirit bereid werden gevonden
tegen hun uitdrukkelijke engagement in te onderhandelen over
inschrijvingsrechten, en zelfs over de uitbreiding van de faciliteiten ten
voordele van de Franstaligen. Dit tart elke verbeelding. Gelukkig kreeg
Spirit een week voor Pinksteren een ingeving van de Heilige Geest
door dit voorstel te verwerpen.
VVB, Halle-Vilvoorde Komitee en Tak roepen de kamerleden van VLD,
SP.A en Spirit op om te eisen dat de regering de onafhankelijkheid van
het parlement respecteert en om het vertrouwen in de regering
Verhofstadt te weigeren. Zij moeten nu "onverwijld" het gezamenlijke
wetsvoorstel van de Vlaamse partijen goedkeuren, zoals beloofd.
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