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Stop de Brusselse olievlek, splits BHV
Het interview met Christian Van Eycken, Vlaams parlementslid
voor de FDF, in De Tijd van maandag 28 februari schept
klaarheid, voor wie nog niet klaar zou zien, in de strategie van
de Franstaligen rond het al dan niet splitsen van de tweetalige
kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (BHV) en van het
gerechtelijk arrondissement, stelt GUIDO MOONS.
Het minste wat er van Van Eycken gezegd kan worden is dat hij niet rond de pot
draait: er kan maar sprake zijn van de splitsing van de kieskring op het moment
dat de Vlaams-Brabantse faciliteitengemeenten aansluiten bij Brussel. Met andere
woorden het idee van 'le très grand Bruxelles' of de Brusselse olievlek wordt weer
opgevoerd. Zonder enige aarzeling gooit Van Eycken ook het
minderhedenverdrag op tafel dat volgens hem door Vlaanderen goedgekeurd
moet worden.
Laat ons meteen even duidelijk zijn: wanneer de Brusselse olievlek verder
uitdeint in Vlaams-Brabant en Vlaanderen ondertekent het minderhedenverdrag,
dan is de splitsing van de kieskring voor Vlaanderen volledig waardeloos. Ook
moet eraan toegevoegd worden dat andere constructies zoals de herfinanciering
van Brussel en gelijk welke vorm van inschrijvingsrechten voor de Franstaligen
door de Vlaamse beweging als even nefast worden beoordeeld. Want dit zijn ook
nog chantagemiddelen die de Franstalige politici voor hun Vlaamse
gesprekspartners achter de hand houden als eventuele pasmunt voor de splitsing
van Brussel-Halle-Vilvoorde. Hetzelfde vraaggesprek heeft nog een tweede
verdienste. Het toont overduidelijk aan dat de Franstaligen zich halsstarrig
weigeren te houden aan gemaakte afspraken. Regeerakkoorden worden door
hen, wanneer het hen goed uitkomt, steeds opnieuw ter discussie gesteld. Wie na
het lezen van dit interview nog het tegengestelde durft te beweren is ofwel
grenzeloos naïef of wel te kwader trouw.

Xenofoob
In de politieke praktijk van iedere dag komt het hier dan op neer: dat ze hun
anschlussplannen voor Vlaams-Brabant hoogstens een tijdje onder tafel hebben
gehouden, maar nu met de Vlaamse eis tot de splitsing van de kieskring, halen ze
die plannen triomfantelijk weer tevoorschijn. Steevast wordt door hen dan ook
een typisch jargon gehanteerd tegenover Vlaanderen, uitdrukkingen zoals
'bekrompen' en 'xenofoob' zijn dan nooit ver weg. De transferten van noord naar
zuid zouden fel door Vlaanderen opgeschroefd worden en het degelijke
studiemateriaal van professor emeritus Hannes wordt misprijzend van tafel
geveegd.
Jammer genoeg waren in het verleden en zijn er nu nog Vlaamse politici en
partijen die zich door dat Franstalige discours onhandig in de hoek laten
drummen. Al moet gezegd dat de vrees voor politiek machtsverlies hierin ook
zwaar meespeelt. De VLD met Verhofstadt en Dewael op kop zijn in dit dossier
het beste voorbeeld.
De cruciale vraag in het debat rond de splitsing van BHV, die zowel gesteld wordt
door de burgemeesters, de burgers van Halle-Vilvoorde en door talloze actieve en
bezorgde Vlamingen is: wanneer gaan Vlaamse politici in een communautair

dossier zoals dat het lef hebben het been vijf minuten langer stijf te houden dan
de Franstaligen?
Daarbij kan men langs Vlaamse politieke zijde niet voorbij aan het gegeven dat er
in verband met BHV een dubbel contract is gesloten: de verklaring van 13 mei
2004 ten huize van de Vlaamse minister-president ondertekend met de
burgemeester van Halle-Vilvoorde en het Vlaamse regeerakkoord. Onder beide
documenten staan de handtekeningen van Vlaamse beleidspolitici.
Wanneer men als (beleids)politicus die handtekening negeert, voedt men de zo
vermaledijde antipolitiek en verbreedt men de beruchte kloof tussen de Vlaamse
burger en de politiek. Met andere woorden men ondermijnt de eigen instellingen
en de politieke geloofwaardigheid.
De schampere opmerking die men de jongste dagen wel eens meer hoort uit de
mond van bepaalde politici als zou de burger in ons land niet wakker liggen van
de splitsing van de kieskring zou dan op verkiezingszondag 2007 wel eens een
nieuwe variant kunnen krijgen: dat de burgers in ons land dan niet wakker liggen
van het resultaat van de stembusuitslag.
De Franstalige politici van hun kant moeten ook niet te hautain van de toren
blazen: door de splitsing van BHV brutaal af te wijzen zouden ze wel eens een
veel grotere en onomkeerbare splitsing in gang kunnen zetten. Een splitsing, die
ze nog veel minder gewild hebben. Hoe dan ook, het is de hoogste tijd dat de
francofone Anschluss in Vlaams-Brabant met 'le trés grand Bruxelles' gestopt
wordt. De remedie is gekend, de Vlaamse meerderheid hoeft enkel op het groene
stemknopje te duwen: splits Brussel-Halle-Vilvoorde.
Guido Moons, ere-voorzitter VVV voorzitter VVB-werkgroep Brussel-HalleVilvoorde
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