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De Vlaamse Volksbeweging (VVB), het Halle-Vilvoorde Komitee
(HAVIKO) en het Taal-Aktie-Komitee (TAK) zijn helemaal niet
gelukkig met het actuele verloop en de behandeling van het
dossier over de splitsing van de kieskring Brussel - Halle Vilvoorde en het gerechtelijk arrondissement.
1. Er is de afspraak van 13 mei 2004.
Voor het oog van de verzamelde media werd aan het Brusselse
Martelarenplein in de ambtswoning van de toenmalige minister-president
Bart Somers een verklaring ondertekend tussen enerzijds de stuurgroep
van de burgemeesters van Halle - Vilvoorde bestaande uit Dirk Brankaer
van Overijse, Leo Peeters van Kapelle-op-den -Bos, Willy De Waele uit
Lennik en anderzijds de Vlaamse minister-president, de Vlaamse
ministers van Binnenlandse Aangelegenheden en de Vlaamse
partijvoorzitters met o.a. toenmalig VLD-voorzitter Dirk Sterckx, Steve
Stevaert van de SP-a en Els Van Weert van Spirit.
In die plechtige verklaring verbonden de minister-president en de
Vlaamse partijvoorzitters er zich toe om na de verkiezingen van 13 juni
2004 "onverwijld" werk te maken van de splitsing van de tweetalige
kieskring Brussel - Halle - Vilvoorde zonder dat Vlaanderen er een prijs
zou moeten voor betalen en het zou gerealiseerd worden vóór
oudejaarsavond 2004.
Deze engagementsverbintenis is tot op vandaag dode letter.
Men kan gerust spreken van een contractreuk.
2. Daarbij presteerde premier Verhofstadt het om dit dossier naar zich
toe te trekken en er zes maanden niets mee te presteren.
Door het in het leven roepen van een zogenaamde Interministeriële
Conferentie en daar bovenop nog een speciale werkgroep op te richten
heeft de premier het initiatief volledig naar de regering getrokken.
Niettegenstaande deze materie de exclusieve bevoegdheid is van het
parlement.

Het is namelijk de Kamercommissie Binnenlandse Zaken die het
wetsvoorstel over de splitsing moet behandelen.
Dit is een regelrechte aanfluiting van de democratische besluitvorming
in de instellingen van dit land.
Dat commissielid Willy Courtois (VLD) de commissie een ridicule
bezigheidstherapie heeft bezorgd via het opstellen van een "synoptische
tabel" ( zie OVV-webstek: bericht van 30 januari 23005) maakt dat het
parlement zichzelf nog eens laat degraderen tot een slaafse
slippendrager van de premier.
3. De biechtstoelprocedure van de ministers Vande Lanotte - Reynders
kan dan wel het voordeel bieden dat betrokken partijen in alle rust
kunnen gehoord worden, ver van de nieuwsgierige media en het publieke
forum, maar deze manier van werken zal er wel toe bijdragen dat op een
bepaald moment het parlement een oekaze van het federale kernkabinet
door de strot geramd krijgt. De sfeer van het complotteren in de
coulissen staat hierin schril contrast met een democratisch en
transparante besluitvorming in het parlementaire halfrond.
4. De uitlatingen gedurende de jongste maanden vanuit VLD - hoek: de
stellingen van De Croo, Daems, Gatz dat men aan Vlaamse zijde
realistisch moet blijven en dat in ieder onderhandeld communautair
accoord een prijs moet betaald worden is:
a) een werkelijke contractbreuk met de plechtige verklaring van 13 mei
2004 die ook door de VLD werd ondertekend
b) de Everbergwet, de tabakswet, de regionalisering van de
wapenwetgeving zijn voor de vuist weg enkele recente dossiers waarvoor
Wallonië aan Vlaanderen geen enkele prijs heeft moeten betalen. Het
komt erop aan dat de Vlaamse onderhandelaars nu even het been stijf
houden!
Vlaanderen moet na 40 jaar eindeloos geduld toch geen prijs betalen
voor een elementair recht.
5. Laat het parlement gewoon zijn werk doen. Via een gewone
meerderheid kan de splitsing van B-H-V gestemd en gerealiseerd
worden.
En indien de Franstaligen aan de alarmbel trekken? En dan?
Vlaanderen hoeft zich door zo'n argumenten toch niet te laten
afdreigen?
Indien de regering valt is dat de verantwoordelijkheid van de
Franstaligen en van hen alleen.
Met deze overwegingen duidelijk voor ogen hebben de Vlaamse
Volksbeweging (VVB), het Halle-Vilvoorde Komitee (HAVIKO) en het
Taal-Aktie-Komitee (TAK) besloten om op donderdagavond 10 maart te
20.00u stipt in de Markthallen te Overijse een meeting te houden en dit

onder de auspiciën van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen
(OVV) en met de steun van de burgemeesters.
Want inderdaad, via deze meeting wilt de organiserende Vlaamse
Beweging niet enkel druk zetten om de splitsing zo snel mogelijk via
parlementaire weg gerealiseerd te zien, eveneens verklaart de Vlaamse
Beweging via deze meeting zich volledig solidair met de burgemeesters.
Méér zelfs: Vlaamse Beweging en burgemeesters blijven op één lijn!
En ten slotte willen de organiserende Vlaams verenigingen via deze
meeting extra in de verf zetten dat meer en meer mensen in Vlaanderen
het niet aanvaarden dat Vlaamse partijen:
- hun plechtige handtekening onder een even plechtige verklaring
verloochenen
- bereid zijn toegevingen te doen om te bekomen dat de grondwet zou
geëerbiedigd worden.
Men mag trouwens niet vergeten dat vandaag nog Vlaamse burgers
voor de rechtbank moeten verschijnen omdat ze in eer en geweten
oordeelden niet te kunnen zetelen op een stembureau of op een
telbureau n.a.v. de verkiezingen van zondag 13 juni 2004 zolang de
kieskring Brussel - Halle - Vilvoorde niet g splitst is. Zo zal de
rechtbank vonnis vellen in Hasselt op 7 maart a.s. en te gent op 24
maart a.s. Blijkbaar nemen gewone Vlaamse burgers het dossier van
Brussel - Halle - Vilvoorde ernstiger op dan bepaalde
(on)verantwoordelijke politici.
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