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Uit De Standaard van 11 juni 1976:
"Kamer verwerpt splitsing kiesarrondissement Brussel.(...) De
meerderheid verwierp de amendementen-Anciaux tot splitsing
van het kiesarrondissement Brussel (...). Willy Claes en Achiel
Diegenant zegden dat hun fracties in beginsel instemmen met de
amendementen, maar die kwesties willen geregeld zien via een
definitieve communautaire dialoog. Anciaux repliceerde "dat de
Vlamingen dan opnieuw een prijs zullen moeten betalen" en
vroeg "zal de haan dan tien maal moeten kraaien alvorens men
tot bezinning komt? De socialisten onthielden zich bij de
stemming: de CVP en de PVV stemden tegen en werden
uitgejouwd op de VU-banken".
Dat was dertig jaar geleden. Alle Vlaamse partijen waren het toen
reeds eens: de kieskring BHV moest gesplitst worden... maar, voor zij
die toevallig in de meerderheid zaten - en dat hebben ze allemaal in de
voorbije dertig jaar wel eens gedaan - was er altijd wel minstens één
goede reden om tegen de splitsing te stemmen: "het moet in een
(volgende) "definitieve communautaire dialoog", met als voorspelbare
reactie "dan zullen we opnieuw een prijs moeten betalen", of "niemand
ligt er wakker van" en "de "echte" problemen zijn belangrijker en
trouwens veel dringender"... of... "Het Pajottenland, waar ligt dat
ergens? Durven die boerkes zich met grote politiek bezig houden? Dat
doen ze zeker om ook eens op TV te komen" of nog "Kapelle-op denBos, dat kan je toch niet zien liggen vanuit de wereldstad Brussel,
derhalve kan die splitsing gewoon niet belangrijk zijn" en, als ultieme
dooddoener, eigenlijk onverenigbaar met de vorige redenering, "de
Vlamingen uit Halle-Vilvoorde mogen de Brusselse Vlamingen niet los
laten". En dan zijn er nog de taktische argumenten. Wanneer er
verkiezingen in zicht zijn luidt het "voor de verkiezingen kan je zoiets
niet doorduwen" maar zodra de verkiezingen voorbij zijn is het weer "er

is nog een zee van tijd tot aan de volgende verkiezingen, waarom moet
het nu zo dringend?".
Het antwoord is simpel: omdat het dossier overrijp is, en langer uitstel,
nog meer heibel dreigt te veroorzaken. Uit de jongste opiniepeiling van
Le Soir (14 februari 2005) blijkt dat meer dan 80 % van de bevolking
(zowel Vlamingen als Franstaligen) wil dat het dossier snel wordt
geregeld.
Het besef groeit langs beide zijden van de taalgrens dat alleen de snelle
splitsing van de kieskring, en het gerechtelijke arrondissement, een
uitweg biedt. Het is veelbetekenend dat de ULB- grondwetspecialist
Marc Uyttendaele het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde omschrijft
als "le reflet antique d'un monde disparu, celui de la Belgique unitaire"
(Le Soir, 8 februari 2005).
Wat Halle-Vilvoorde vraagt is niet meer of niet minder dan wat in de rest
van Vlaanderen en in geheel Wallonië al lang verworven is: een
kieskring zonder kandidaten uit een ander gewest of taalgebied, een
gerechtelijke organisatie die in al zijn geledingen, van hoog tot laag,
Nederlandstalig is.
Onze gemeenten vragen niet meer dan de eerbiediging van de grondwet
en respect voor de territoriale indeling van het land in taalgebieden,
gewesten en provincies. Een juridisch en logisch gefundeerde eis dus.
Een federale staat is niet leefbaar wanneer de grenzen van de
deelstaten niet door iedereen loyaal erkend en ten volle nageleefd
worden.
Om dit te bereiken hoeft Vlaanderen geen losgeld te betalen. Over de
homogeniteit, de integriteit en de politieke- administratieve organisatie
van ons grondgebied worden geen compromissen gesloten.
De grenzen van het tweetalig hoofdstedelijk gebied werden in 1963
onveranderlijk vastgelegd. Alle Franstaligen die zich in Vlaanderen
hebben gevestigd, hebben die keuze uit vrije wil gemaakt, met kennis
van zaken. Ze kunnen niet als een minderheid beschouwd worden, net
zo min als de talrijke Vlamingen die de keuze maken om in WaalsBrabant te gaan wonen.
Ook de zes randgemeenten met taalfaciliteiten behoren tot het
Nederlandse taalgebied en tot het Vlaams Gewest. Iedereen geeft toe
dat het destijds een vergissing was om die faciliteiten "met de dood in
het hart" in te voeren. Ze hebben gewerkt als een magneet: meer
Franstaligen kwamen er wonen, precies omwille van de faciliteiten.
Politici uit alle Vlaamse partijen hebben zich al meermaals

uitgesproken voor een afbouw van die faciliteiten.
Aan de verplichte tweetaligheid van ambtenaren te Brussel prutsen, is
evenmin goed te praten. Wat de hoofdstad van dit land nodig heeft, is
precies meer tweetaligheid en niet minder.
Er is geen ruimte voor toegevingen:
* Omdat geen losgeld betaald wordt om de grondwet toe te passen;
* omdat toegevingen in de Rand strijdig zijn met het nagestreefde
afbouwscenario en een totaal verkeerd signaal geven aan de
Franstaligen en alleen nieuwe problemen zouden scheppen voor de
toekomst;
* omdat de Vlaamse bevolking niet aanvaardt dat haar leiders hun
handtekening verloochenen.
Het opschorten van de bespreking van het Vlaamse wetsvoorstel in de
Kamercommissie van Binnenlandse Zaken tot 23 februari 2005 voor het
opstellen van een synoptische tabel getuigt andermaal van de
machteloosheid van het parlement.
Nu gaat het over de geloofwaardigheid van de Vlaamse politieke
gezagsdragers die samen met de burgemeesters van Halle-Vilvoorde op
13 mei 2004 een overeenkomst gesloten hebben tot onverwijlde
splitsing van de kieskring en van het gerechtelijke arrondissement. Die
Vlaamse gezagsdragers moeten zich nu eendrachtig opstellen, elke
toegeving afwijzen en het partij- en persoonlijk belang opzij zetten. Ze
hebben er zich met hun handtekening toe verbonden.
Om hen aan die ondertekende verbintenis te herinneren, en om het
Vlaams ongenoegen over de tergend trage vordering van het dossier te
uiten, zegt het uitvoerend comité van de conferentie van burgemeesters
en schepenen zijn volle steun toe aan de meeting van 10 maart 2005 te
Overijse, georganiseerd door de Vlaamse Volksbeweging en het HalleVilvoorde Komitee, onder auspiciën van het Overlegcentrum van
Vlaamse Verenigingen.
De burgemeesters en de Colleges van Halle-Vilvoorde en de Vlaamse
bevolking zullen dit dossier niet meer loslaten zolang het doel niet
bereikt is.
Lennik, 25 februari 2005
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