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De Werkgroep BHV - het samenwerkingsverband tussen Het Halle-Vilvoorde
Komitee, de Vlaamse Volksbeweging en het Taal Aktiekomitee – herhaalt, na
ontleding van uitgelekte (deel)voorstellen en de publiek gemaakte nota van koninklijk
verduidelijker Bart De Wever, dat de voorgestelde splitsing van BHV niet tegemoet
komt aan de door alle Vlaamse partijen aanvaarde beginselen, omdat zij
uitzonderingen inhoudt voor bepaalde Vlaams-Brabantse gemeenten en/of nieuwe
voorrechten schept voor de Franstalige Vlamingen in Halle-Vilvoorde.
Weliswaar leidden de diverse voorstellen tot vandaag niet tot een akkoord, maar
gevreesd moet worden dat ze wel mee de basis zullen vormen voor volgende
pogingen om het probleem BHV ‘op te lossen’.
De Werkgroep BHV betreurt dat de zuivere splitsing niet wordt doorgevoerd in alle
gemeenten van Halle-Vilvoorde. De Werkgroep eist dat BHV wordt gesplitst met
volledig respect voor het Vlaams regeerakkoord, zowel wat betreft het
territorialiteitsbeginsel, het principe van de niet-inmenging en de erkenning van de
deelstaatgrenzen, als wat betreft het gelijkheidsbeginsel tussen de verschillende
deelstaten. Voor de Werkgroep BHV gaat het hier over vitale belangen van de
deelstaat Vlaanderen en principes die breed gedragen worden in Vlaanderen, die
herhaaldelijk werden bevestigd in verschillende overeenkomsten onderschreven
door alle Vlaamse partijen en vastgeklonken in opeenvolgende Vlaamse
regeringsverklaringen.
De Werkgroep BHV verwerpt daarom het idée om de inwoners van de zes
faciliteitengemeenten blijvend de mogelijkheid te geven om bij verkiezingen voor
Kamer, Senaat en Europees Parlement een stem uit te brengen op lijsten die
ingediend zijn in de kieskring Brussel. Dat is een ernstige inbreuk op het
territorialiteitsbeginsel.
Dat zowel voor de bewoners als voor verkozenen in de zes faciliteitengemeenten bij
beroep een Franstalig lid kan worden toegevoegd aan de Vlaamse afdeling van de
Raad van State is een nieuwe inbreuk op het territorialiteitsbeginsel en op het
gelijkheidsbeginsel, en moet worden verworpen. De huidige onaanvaardbare
toestand in de zes zou via deze regeling niet alleen in stand worden gehouden, maar
nog verder wettelijk worden verzwaard en verankerd.
De Werkgroep BHV vraagt dat de Vlaamse partijen geen compromis sluiten over de
splitsing van BHV. Dergelijke onvolkomen splitsing maakt geen einde aan de
voorrechten van de Franstaligen en de discriminatie in de zes, en zet bovendien de
deur open voor verdere Franstalige chantage bij toekomstige onderhandelingen. Wij
eisen dat de Vlaamse splitsingsvoorstellen die voorliggen in het parlement
onmiddellijk worden behandeld. Het oplossen van een ongrondwettelijke toestand
door het democratisch verkozen parlement is per definitie hoogdringend: krachtens
het dwingend arrest van het Grondwettelijk Hof had de nieuwe wet immers reeds in

juni 2007 moeten van kracht worden. Als blijkt dat een parlementaire meerderheid in
dit land geen beslissing kan, mag en/of durft nemen, dan kan België geen
democratie genoemd worden.
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