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Guido Moons van de Vlaamse Volksbeweging (VVB) heeft donderdagavond in Halle tijdens
een meeting van de VVB, het Halle-Vilvoorde Komitee en TAK geëist dat de kieskring
Brussel-Halle-Vilvoorde nog voor de regeringsvorming gesplitst wordt ‘zonder enige prijs
en zonder in het onderhandelingspakket over de volgende staatshervormingsronde te worden
opgenomen’.
‘De radio spreekt van een goeie duizend manifestanten, de politie van 2000, dus neem maar
aan dat we met zo’n 2500 zijn’, aldus Guido Moons.
Burgemeester Lieve Vanlinthout (Sint-Pieters Leeuw) sprak als afgevaardigde vanuit het
uitvoerend comité van 29 Vlaams-Brabantse burgemeesters. Zij vroeg de onmiddellijke
toepassing van de grondwet en de uitvoering van het arrest van het Arbitragehof (26 mei
2003). Dat Franstalige partijen die in de 35 Vlaamse gemeenten Franstalige kiespropaganda
bussen noemde ze ‘een regelrechte provocatie’. De burgemeesters willen de Vlaamse
eigenheid beklemtonen en vinden het wraakroepend dat minister van justitie Laurette
Onkelinx, ‘zelf kandidaat in ons arrondissement’, aan de procureur de opdracht gaf om de
lokale politie processen-verbaal te laten opstellen tegen de ‘ongehoorzame’ burgemeesters en
dreigde met celstraffen van een maand tot een jaar, terwijl minister Marino Keulen had
verklaard geen maatregelen te willen treffen. Vanlinthout dankte de regionale pers, de
Werkgroep BHV die ‘ons burgemeesters, en onze inwoners gouden diensten bewijzen’.
Burgemeester Willy De Waele (Lennik) had het ook over de nationale politiek en
waarschuwde ervoor dat onderhandelingen na 10 juni kunnen leiden tot een staatsstructuur
waar Vlaamse beleidsbeslissingen niet meer worden tegengehouden door politieke
mandatarissen van een ander gewest. Als voorbeelden gaf hij de dossiers van IJzeren Rijn,
Gewestelijk Expresnet, zelfstandig economisch beleid, transfers… ‘Het is hoogtijd dat de
Vlaamse federale ministers en parlementsleden het Belgische denkkader verlaten. Er moet
ernstig overwogen worden of het federaal staatsverband voor Vlaanderen nog perspectief
biedt… Indien de Franstaligen weigeren BHV te splitsen moeten ze beseffen dat ze het
Belgische staatsverband op de klippen laten lopen’, aldus De Waele. ‘BHV is een probleem
dat enkel nog door een crisis kan worden opgelost’. De burgemeester van Lennik vroeg ook
de intrekking van de grendelgrondwet, het afschaffen van de faciliteiten, want Franstaligen
onderhandelen niet, ze chanteren. ‘Bij manifeste onwil aan Franstalige kant om een eerlijk
confederalisme te aanvaarden moet het Vlaams Parlement buiten de Belgische grondwet
treden en moet het Vlaanderen uitroepen tot deelstaat van het federale België.
Willy De Waele (Open VLD) had in een mededeling laten weten zondag niet te zullen gaan
stemmen. Senator en Lennikenaar Joris Van Hauthem vond dat niet meteen een gelukkige
reactie in een kieskring waar elke Vlaamse stem telt. '’As andere Vlamingen dit voorbeeld
volgen en ook niet gaan stemmen, kan dat eindigen met zetelverlies voor de Vlamingen. Dat
kan toch niet de bedoeling van de boycot zijn.’ In zijn toespraak is De Waele

Francis Stroobants (Haviko) gaf een overzicht van de actie Burgerzin. ‘Het gaat voor ons,
niet-partijpolitieke beweging niet om wat communautair gestook in de marge. Vlaanderen
mag niet langer tevreden zijn met kneuterigheid, met kleine stapjes vooruit en nog minder met
verdeeldheid die onze tegenstrevers in de handen doet wrijven’, zei Stroobants. ‘De VlaamsBrabanders vragen een behandeling zoals hun vrienden in de kiesomschrijving Leuven. Zo
eenvoudig is dat. En als daarvoor iets moet gegeven worden, dan staan wij, VlaamsBrabanders klaar om een geschenk in ontvangst te nemen: schadeloosstelling voor veertig jaar
discriminatie door Franstalige toppolitici’. Stroobants mocht de tientallen dienstweigeraars op
het podium vragen voor het in ontvangst nemen van een flinke fles drank en een overtuigend
applaus. (Wellicht wordt de actie afgeklopt met een tweeduizend dienstweigeraars, waarvan
180 effectieven). Veel applaus was er ook toen op muziek van Vera Lynns 'Je hebt me
duizend maal bedrogen' plakploegen van TAK grote affiches van Verhofstadt, Vande Lanotte
en Van Weert aanplakten en vervolgens overplakten met de slogan:
Guido Moons (VVB) kon behoorlijk opgeladen de slottoespraak houden. In de hem eigen
stijl joeg hij zijn enthousiasme over het plein. Vlaanderen ligt wel degelijk wakker van BHV,
en wie denkt dat het protest zal verstommen na 10 juni, vergist zich. ‘Nie pleuje’, zo
herhaalde hij zijn motto. ‘BHV moet gesplitst zijn voor de regeringsvorming, zonder enige
prijs en zonder in het onderhandelingspakket over de staatshervormingsronde te worden
opgenomen.’ De politiek secretaris van de VVB zei dat er geen sprake kon zijn van een
paritaire senaat, van een federale kieskring (‘oude Belgische cultuur’) en van een
minderhedenverdrag als pasmunt voor BHV, dat de faciliteitenplaag over heel Vlaanderen
zou verspreiden. Ook van inschrijvingsrecht of een uitbreiding van die faciliteiten kan geen
sprake zijn, ‘rot op met dat boeltje!’.
Opvallend was de passage waarin Moons zich richtte tot Luc Cortebeeck (ACV) en Jan
Renders (ACW). In 2005 verklaarden ze ‘met grote zorg de problematiek van de sociale
verdringing in Vlaams-Brabant op de voet te volgen’. Daarna volgde vooral veel stilte. Moons
riep Renders en Cortebeeck op ‘alle verkozen kandidaten van ACV-strekking de opdracht te
geven samen met Leterme werk te maken van de splitsing van de kieskring’, ‘pas dan zal het
in Vlaams-Brabant goed leven en werken zijn voor hen die er thuis zijn en voor hen die het
Vlaams karakter van de streek respecteren. Wij zijn gastvrij, maar niet onnozel. En dat is ook
een sociaal engagement.
Moons zette zich ook af tegen politieke correctheid waarin de Franstaligen Vlaanderen
gijzelen. ‘Franstalige oekazen zijn de levensverzekering van de PS van Di Rupo’ (een
duidelijke verwijzing naar de nefaste gevolgen van het cordon). Zeer goed gedocumenteerde
publicaties van VB-volksvertegenwoordiger Bart Laeremans (“Verbrusseling tegengaan of
ondergaan”) of de studie van Gunter Desmet (CD&V Ternat) worden volledig doodgezwegen
of krijgen nauwelijks aandacht, terwijl ze ‘verplichte lectuur en studiemateriaal zouden
moeten zijn voor ieder Vlaams politicus die met kennis van zaken over Vlaams-Brabant en
BHV in het bijzonder wil spreken’.

Jan Van de Casteele

Voor verslaggeving in kranten zie verder.

SPOEDMEETING HALLE 7 JUNI 2007
Openingstoespraak LIEVE VANLINTHOUT
burgemeester, provincieraadslid
Als burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw, en afgevaardigd vanuit het uitvoerend comité
van 29 Vlaams-Brabantse burgemeesters, heet ik u in mijn en hun naam van harte welkom
hier in Halle.
Welkom op deze spoedmeeting “Splitsing BHV - Onverwijld te laat” die op initiatief van de
Vlaamse Volksbeweging en met steun van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen,
het Taalactiecomité en het Halle-Vilvoordecomité, op het getouw wordt gezet.
Vandaag ziet dit Possozplein weer zwart van het volk en zwart-geel van de Vlaamse vlaggen!
Met duizenden bent u opnieuw naar Halle afgezakt om met uw aanwezigheid de
Burgemeesters van Halle-Vilvoorde een hart onder de riem te steken en de politieke wereld
duidelijk te maken dat er overàl Vlamingen zijn die, solidair met de Vlaams-Brabanders, wél
degelijk wakker liggen van de splitsing BHV.
Of moet ik zeggen : NOG STEEDS wakker liggen want het is intussen alweer drie jaar
geleden dat wij hier in Halle, meer bepaald op 9 mei 2004, voor dezelfde eisen betoogden.
En is het niet schandalig, Vlaamse vrienden, dat er sindsdien nog geen zier veranderd is en dat
men in Brussel gewoon geen rekening gehouden heeft met datgene waarvoor 13 000
Vlamingen hier toen op straat kwamen, nl.
- de onmiddellijke toepassing van de grondwet
- de uitvoering van het arrest van het Arbitragehof van 26 mei 2003
en een administratieve en gerechtelijke indeling, gebaseerd op het Nederlandse taalgebied
omdat wij het niet meer kunnen dulden dat een groot deel van Vlaanderen, zijnde het gehele
arrondissement Halle-Vilvoorde met meer dan 550.000 inwoners, voor de federale
verkiezingen van Kamer, Senaat en Europa, als tweetalig, en dus als deel van het Waalse en
Brusselse kiesgebied wordt beschouwd.
Want inderdaad, intussen gaan de Waalse en Frans-Brusselse partijen maar door met in 35
Vlaamse gemeenten Franstalige kies- en andere propaganda in onze brievenbussen te
stoppen.
Dit is regelrechte provocatie waartegen onze eigen Vlaamse bevolking heftig protesteert!
Onze Vlaamse inwoners zijn die toestand immers kotsbeu!
Daarom zullen wij, burgemeesters van Halle-Vilvoorde, samen met onze colleges, acties
blijven ondernemen, omdat wij de Vlaamse eigenheid van ons grondgebied niet willen
prijsgeven.
Maar is het daarbij niet wraakroepend, Vlaamse vrienden, dat – terwijl de burgemeesters op
het laagste echélon blijven vechten voor de toepassing van de grondwet, Laurette Onkelinx,

federaal minister én lid van de Franstalige partij PS, aan de procureur vorige week opdracht
heeft gegeven om de lokale politie overal te verplichten proces verbaal op te stellen tegen
elke burgemeester van Halle-Vilvoorde, telkens een ongehoorzaamheid in verband met de
verkiezingen van 10 juni zou vastgesteld worden!
Terwijl de Vlaamse minister Marino Keulen al verklaard heeft dat hij geen maatregelen zal
treffen tegenover de burgemeesters, vind deze Belgisch-Waalse minister van Justitie het nodig
tegen de burgemeesters celstraffen van een maand tot een jaar, met het afnemen van hun
burgerrechten als gevolg, te overwegen!
Zij is trouwens één van die Waalse ministers, die op de kieslijsten van ons
kiesarrondissement BHV staat en op Vlaams grondgebied aldus ook de stemmen komt
verzamelen die broodnodig zijn om opnieuw als Belgisch-Waals minister te kunnen
aantreden.
Een minister van Justitie, lid van de federale overheid, die nota bene weigert haar eigen
wetten, zijnde de grondwet, toe te passen, en dit zelfs - ondanks het bevel van het hoogste
rechtscollege van dit land - het Arbitragehof! “Il faut le faire”, om het in de taal van Molière
te zeggen!
Laten wij, Vlaamse burgemeesters, ons door deze Waalse parasiet de les spellen?!
Neen, Vlaamse vrienden!! Meer dan ooit strijden wij verder voor de splitsing van het
gerechtelijk- en het kiesarrondissement BHV.
Meer dan ooit, Vlamingen van overal, omdat wij, burgemeesters, samen met onze
schepencolleges, de grondwet en het arrest van het Arbitragehof willen toegepast zien!!
Daarom moeten we echter verder kunnen blijven rekenen op uw steun en uw inzet, want die
blijven we broodnodig hebben!
En daarom dank ik vanavond:
- jullie allemaal, omdat jullie de burgemeesters én hun colleges, door jullie aanwezigheid
vanavond, een hart onder de riem steken om door te gaan;
- ik dank de pers : meer bepaald de regionale schrijvende pers, de regionale radio’s alsook
radio2-Vlaams-Brabant en onze regionale tv-zender Ringtv want jullie hebben samen de
splitsingsproblematiek al die tijd actueel en onder ieders aandacht gehouden
- ik dank de Vlaamse Volksbeweging, het Halle-Vilvoorde-Komité, het Overlegcentrum van
Vlaamse Verenigingen en het Taalactiecomité, omdat jullie vanuit deze brede Vlaamse
beweging met brieven, prentkaarten, debatten, en niet in het minst met de organisatie van de
betoging in 2004 en de spoedmeeting van vanavond, de eis tot splitsing van BHV blijvend
ondersteunen en aldus ons, burgemeesters én onze inwoners – om wie het tenslotte allemaal
gaat – , gouden diensten bewijzen.
Vlaamse vrienden,
Na de verkiezingszondag van 10 juni aanstaande zal er een oplossing uit de bus moeten
komen. Wij maken ons geen illusies en zijn er ons goed van bewust dat de communautaire

problematiek en zeker de eis tot splitsing van BHV opmerkelijk afwezig was in de politieke
debatten.
Daarom doe ik een oproep tot u, Vlamingen van overal te lande: Laat de burgemeesters in
BHV niet in de kou staan. Blijf ons steunen want we zijn geen rebellen, zoals minister Dewael
ons ooit noemde. Laat niet toe dat ze ons als burgemeester afstraffen, alleen omdat we onze
nek durven uitsteken voor terechte Vlaamse eisen!
In ruil voor uw blijvend engagement, zeg ik u in naam van de burgemeesters :
DE ACTIE VAN DE BURGEMEESTERS VAN BHV GAAT ONVERDROTEN VERDER,
TOT DE SPLITSING EEN FEIT IS!
ZE ZULLEN ONS NIET TEMMEN!!!
Lieve Vanlinthout (CD&V)
Burgemeester Sint-Pieters-Leeuw
Provincieraadslid

SPOEDMEETING HALLE 7 JUNI 2007
Openingstoespraak FRANCIS STROOBANTS
Voorzitter Halle-Vilvoorde Komitee (Haviko)
Waarde landgenoten, beste vrienden-Vlamingen,
Na de woorden van lieve Lieve Van Linthout heet ook ik u welkom namens de werkgroep
BHV. En die werkgroep bestaat uit het Halle-Vilvoordekomitee, de Vlaamse Volksbeweging
en het Taalaktie Komitee. Uw talrijke aanwezigheid duidt niet alleen op kritische burgerzin
maar ook op werkelijke liefde voor wat in een natie belangrijk is: eerbied voor uitspraken van
het Grondwettelijk Hof, tot voor kort Arbitragehof genoemd. Het gaat voor ons, nietpartijpolitieke beweging, niet om wat communautair gestook in de marge of over een detail.
Vlaanderen mag niet langer tevreden zijn met kneuterigheid, met provincialistische kleine
stapjes vooruit en evenmin met onderlinge verdeeldheid die onze tegenstrevers in de handen
doet wrijven van puur genot. Samen kiezen we resoluut en verstandig voor een volwassen
dynamische samenleving in heel Vlaanderen, van het internationaal getinte Brussel tot het
kleinste landelijke dorpje.
Met het arrest van het Arbitragehof staan we sterk. Critici merken terecht op dat nergens
geschreven staat dat BHV gesplitst moet worden, wel is iedereen het erover eens dat de
ongelijke behandeling en discriminatie moesten ophouden voor deze verkiezingen! De
federale wetgever blijft blijkbaar opteren voor provinciale kieskringen voor de wetgevende
verkiezingen. O.K., wij Vlaams-Brabanders van Halle-Vilvoorde eisen eenzelfde behandeling
als onze vrienden uit de kiesomschrijving Leuven. Zo eenvoudig is dat. En als daarvoor iets
moet betaald of gegeven worden, dan staan wij, Vlaams-Brabanders klaar om een geschenk in
ontvangst te nemen: schadeloosstelling voor 40 jaar discriminatoire behandeling door
Franstalige toppolitici, die lak hebben aan grondwettige loyauteit en die tot op vandaag met
hun eentalig Franse verkiezingsrotzooi heel Halle-Vilvoorde bevuilen. Er groeit gelukkig
allerlei protest: in de ene gemeente, zoals Overijse, plaatste men helemaal geen borden, en
bewoners van andere gemeenten zoals Kampenhout, Liedekerke, Asse, … sturen het
drukwerk massaal terug.

Graag licht ik u als voorzitter van het Halle-Vilvoordekomitee beknopt in over de actie
burgerzin. Nadat het vorige BHV-fiasco en de moedwillig foutieve interpretatie van het
tijdstip waarop het advies van het arbitragehof moest gerealiseerd zijn, heeft het comité voor
de derde maal op rij een dienstweigeringsactie op ’t getouw gezet.
Naast
prentbriefkaartenactie, grote en kleine affiches, spandoeken, ligt dit keer de klemtoon positief
op de actie burgerzin. Wat is vanavond de stand van zaken?
- Namens Marnixring Dilbeek en Davidsfonds Volsem overhandigt men me zonet deze
bundel petitielijsten met 15.000 handtekeningen;
- Er dienden zich 1482 kandidaat-weigeraars aan;
- En wat nog belangrijker is : er zijn 175 effectieve dienstweigeraars en er komen er nog elke
dag bij. Eigenlijk zijn er nog een 50-tal meer, want de dienstweigeraars van vorige keer
werden nu niet opgeroepen. En ook op 10 juni, op verkiezingszondag zelf kan nog geweigerd
worden. Inlichtingen vindt u op www.burgerzin.be.
In onze adviezen hebben we steeds de klemtoon op ernst, gewetensbezwaar en burgerzin
gelegd. Nooit op plantrekkerij. Wij durven deze dienstweigering uit burgerzin vergelijken met
een soort lock out, een staking, en deze actiemiddelen worden in de wereld van de sociale
betrekkingen algemeen aanvaard. Kritische burgers hebben het recht zich in hun betrekkingen
met de overheid te beroepen op de grondwet zelf. Slaat men ons om de oren met eerbied voor
de wet? Ons antwoord: proficiat voor hen die niet zetelen als de overheid zelf in gebreke
blijft, want GRONDWET BREEKT WET.
De actie heeft haar doel bereikt: vele kantons, en zeker Halle, Lennik, Vilvoorde en
Zaventem, hebben het uiterst moeilijk om de kies- en telbureaus samen te stellen. HalleVilvoorde telt meer dan 100 effectieve dienstweigeraars. Samen met de actie der
burgemeesters is nu bewezen dat het niet meer mogelijk is op een normale manier
ongrondwettige verkiezingen te houden!
Voor en achter de schermen werd er op de weigeraars enorme druk uitgeoefend (boete,
strafrechterlijke vervolging,…). Welnu, de werkgroep BHV gaat ervan uit dat niemand
gestraft kan, mag en zal worden, omwille van het feit dat hij of zij de grondwet naleeft en
weigert mee te werken aan de uitvoering van een ongrondwettige en discriminerende wet.
Mijn laatste woord is er een van dank. Dank aan de burgemeesters. Dank aan alle
medewerkers voor en achter de schermen, voor de efficiënte samenwerking tussen Haviko,
VVB en TAK onder auspiciën van het OVV en voor de steun vanuit heel Vlaanderen.
Gisteren vernam ik b.v. dat Marnixring Max Wildiers uit het Antwerpse 500,00 euro heeft
gestort in de kas van het Halle-Vilvoordekomitee. Heel bijzonder gaan vanavond onze
bewondering en onze dank naar alle dienstweigeraars en niet in het minst naar deze 51 hier
aanwezige dienstweigeraars, omdat zij hun beslissing namen uit volle overtuiging en met een
grote dosis moed. Vlaamse moed, sterker dan zware druk van bovenaf.
Uw stevig applaus voor deze dames en heren!

Francis Stroobants
Voorzitter Halle-Vilvoordekomitee
7-6-2007

SPOEDMEETING HALLE 7 JUNI 2007
Toespraak Willy DE WAELE burgemeester
Het niet toepassing van het arrest van het Grondwettelijk hof is een schaamteloos bedrog en het
negeren van de rechtsregels die de overheid zelf opgesteld heeft.
Bij de vaststelling dat de overheid de eigen rechtsregels niet respecteert hoeven de burgers, noch de
ondergeschikte besturen, zich er neer te leggen; zij hebben het morele recht en de plicht zich
daaraan te onttrekken en daar niet aan mede te werken.
Voor de komende staatshervorming, na de federale verkiezingen van 10 juni 2007, maken Vlaamse
politieke partijen zich andermaal op om met de Franstaligen te onderhandelen over een
staatsstructuur die ons onafwendbaar onwerkbare oplossingen zal opdringen omdat de politieke
partijen nog steeds niet beseffen of niet willen beseffen dat het land, zoals het nu georganiseerd is,
welhaast onbestuurbaar geworden is.
Hoe het nieuwe staatsverband ook moge genoemd worden, doet niets ter zake. Belangrijk is dat de
nieuwe structuren verhinderen dat Vlaamse beleidsbeslissingen worden tegengehouden door
politieke mandatarissen van een ander gewest.
Recent nog moeten wij vaststellen dat de Waalse regering de Nederlandse regering er probeert van te
overtuigen dat Antwerpen de IJzeren Rijn niet nodig heeft.
De Vlaamse regering heeft ondertussen aanvaard dat het Gewestelijk Expresnet om en rond Brussel
mede door Vlaanderen gefinancierd wordt terwijl dit voor Vlaanderen geen enkele toegevoegde
waarde heeft, in tegendeel.
Sociale bescherming financierbaar houden en economisch groeien, veronderstelt de deelstaten deze
hefbomen in handen te geven die dit kunnen realiseren. Vlaanderen en Wallonië moeten een eigen
zelfstandig beleid kunnen voeren zoals onlangs nog op overtuigende wijze werd aangetoond door
het “Manifest voor een zelfstandig Vlaanderen in Europa”.
Ook wie niet voor een zelfstandig Vlaanderen kiest, beseft dat enkel een radicaal verleggen van het
zwaartepunt van bevoegdheden en middelen naar de deelstaten Vlaanderen en Wallonië uitzicht
kan bieden op een beter beleid; zowel voor Vlaanderen als Wallonië omdat zij nu éénmaal specifieke
recepten en middelen nodig hebben die federaal niet meer kunnen onderbouwd, noch gerealiseerd
worden.
Federale solidariteit moet mogelijk blijven, maar dan doorzichtig en controleerbaar. Vlaanderen
moet zelf de omvang van zijn solidariteit met Wallonië bepalen, maar dan om Wallonië structureel te
helpen, niet om het PS-cliëntelisme te blijven financieren. Zoniet dreigt de financiering van de
welvaartsstaat, ook in Vlaanderen, problematisch te worden.
De Waalse politieke leiders, inzonderheid de PS, hebben geen vat op deze ontwikkeling omdat zij de
noodzakelijke sociale, economische en financiële beslissingen niet kunnen of niet durven nemen.
Tezelfdertijd ontzeggen zij Vlaanderen de levensnoodzakelijke bevoegdheden om de sociaaleconomische en maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden.
De Vlaamse federale ministers en de Vlaamse federale parlementsleden zullen toch eens moeten
uitleggen waarom zij, die ten slotte enkel verantwoording verschuldigd zijn tegenover diegenen die
ze verkozen hebben, tegen de belangen van Vlaanderen in deze staatsstructuur blijven
ondersteunen.

Het is hoog tijd dat de Vlaamse federale ministers en de Vlaamse federale parlementsleden het
Belgische denkkader verlaten en zich op dezelfde lijn stellen van hun Waalse homoniemen, die in
de eerste plaats opkomen voor de belangen van hun gewest en hun gemeenschap en pas het
Belgische denkkader hanteren voor zover het in hun financiële kraam past.
Het is en blijft een bittere vaststelling dat voor de Vlaamse federale ministers en de Vlaamse federale
parlementsleden de opportuniteit van een mandaat nog altijd zwaarder weegt dan het opkomen voor
de Vlaamse belangen
In deze omstandigheden moet ernstig overwogen worden of het Belgische federaal staatsverband
voor Vlaanderen nog enig perspectief biedt, nog enige toegevoegde waarde heeft.
De kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en het gerechtelijke arrondissement Brussel, die de
taalgrens, de gewestgrens en de provinciegrens negeren, zijn dan overblijfselen van een België
dat niet meer bestaat.
Ze zijn onverenigbaar met de nieuwe, federale realiteit van dit land. In Vlaanderen is iedereen het
erover eens dat ze moeten gesplitst worden.
Indien de Franstaligen blijven weigeren de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en van
het gerechtelijke arrondissement Brussel, zonder enige compensatie te aanvaarden, moeten zij er zich
van bewust worden dat het Belgische staatverband, dat zij zo hoog in hun vaandel voeren, regelrecht
op de klippen laten lopen en de fundamenten van het federale België zelf ondergraven.
In hun mentaliteit moeten de Vlamingen blijven geven en toegeven om dit Belgisch staatsverband
boven water te houden en er bovendien nog voor betalen.
Het is een bittere vaststelling dat in dit federale België een rechtmatige en redelijke politieke
doelstelling niet meer langs democratische weg zou kunnen gerealiseerd worden.
Het moet ondertussen wel duidelijk zijn dat dit probleem niet door onderhandelen kan worden
opgelost, maar enkel door een crisis.
0nderhandelingen kunnen dan ook enkel maar zin hebben na het herstel van de democratie: de
politieke meerderheid van de Vlamingen in Kamer en Senaat dient hersteld te worden – dit betekent
de intrekking van de GRENDELGRONDWET.
Franstaligen onderhandelen niet; zij chanteren, zij eisen, zij dreigen in de wetenschap dat zij elke
beslissing die hen niet zint perfect kunnen afblokken door gebruik te maken van de Grendelgrondwet.
Het respect voor de grondwettelijke organisatie van de federale staat:
Gemeenschappen en gewesten dienen hun bevoegdheden binnen hun territoriale afbakening uit te
oefenen zonder inmenging in een ander gewest of gemeenschap.
Rechten, noch voorrechten kunnen toegekend worden aan diegenen die van een gewest of
gemeenschap deel uitmaken, met als logisch gevolg:

De splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en van het gerechtelijke
arrondissement Brussel zonder toegevingen: (dit betreft het opheffen van een door het
Arbitragehof vastgestelde discriminatie en de uitvoering van de overeenkomst van 13 juni
2004 met de partijvoorzitter);
Het afschaffen van de taalfaciliteiten

De bevoegdheids- en middelenoverdracht
Alle bevoegdheden en de bijhorende middelen die tot een betere werking van de gewesten en
gemeenschappen kunnen bijdragen dienen zonder verwijl overgedragen te worden.

Een slagvaardig beleid, zowel voor Vlaanderen als voor Wallonië, kan enkel met kans op succes
gerealiseerd worden indien de gewesten en gemeenschappen alle sociaal economische hefbomen
in handen hebben elk voor zichzelf hun prioriteiten bepalen en financieren.
Dit zijn de minimumvereisten opdat een verder samenleven in Belgisch staatsverband nog enige
meerwaarde voor Vlaanderen kan hebben
Ieder zijn eigen weg gaan is dan nog de enig mogelijke verdedigingsstrategie voor een
bevolkingsgroep die in haar voortgang wordt geremd en zich daarom wil afscheiden van de
remmende groep.
Bij manifeste onwil aan Franstalige kant om een eerlijk confederalisme te aanvaarden moet het
Vlaams Parlement buiten de Belgische grondwet treden en moet het Vlaanderen uitroepen tot
deelstaat van het federale België.

Aan de verkozenen van deze kieskring vraag ik uitdrukkelijk dat zij bij de aanvaarding van
hun mandaat deze verkiezingen niet goedkeuren, gezien deze noch wettelijk, noch
grondwettelijk georganiseerd zijn.
Willy De Waele
Burgemeester van Lennik

SPOEDMEETING HALLE 7 JUNI 2007
TOESPRAAK GUIDO MOONS
Goede avond Vlaamse manifestanten, hier staan we dan nog maar eens in Halle: twee jaar na
de meeting in Overijse, drie jaar na de betoging met de 13 000 in deze stad en vijf jaar na de
betoging in Vilvoorde. Och ja, ik zou bijna de betoging van 25 jaar geleden ook in deze stad
vergeten. Spijtig genoeg blijft de eis actueel: splits de tweetalige kieskring Brussel – Halle –
Vilvoorde, zonder prijs!
We kunnen misschien, nu we hier toch zijn, aan het stadsbestuur van Halle een abonnement
vragen en een procent bedingen om ter gelegenheid van een eerstkomende betoging of
meeting het podium en de nadarafsluitingen af te huren. Een mens zou er op den duur echt
cynisch van worden. Maar kom, alle gekheid op een stokje.
“We zwijgen niet, we zwijgen niet, dit is waar het op staat: als er niet wordt gesplitst
is ’t onverwijld te laat!”
De mannen van Arjaun slaan met dit refrein uit hun gelegenheidslied spijkers met koppen!
Wanneer Guy Verhofstadt, als premier, het arrest van het Arbitragehof van 26 mei 2003,
dat hem aanmaant om iets te doen aan het oubollige en ondemocratische vehikel uit de tijd
van het Belgique de papa dat die tweetalige kieskring toch is, zonder meer dat arrest doodleuk
naast zich neerlegt; neen, dan zwijgen we niet!
Wanneer paarse excellenties zonder meer hun woord breken nadat ze op 13 mei 2004 samen
met de burgemeesters hun handtekening hebben gezet onder een akkoord om zonder prijs en
onverwijld de kieskring te splitsen, dan noemt men dat in gewone mensentaal contractbreuk
en neen, dan zwijgen we niet!

Wanneer in de periode april, mei 2005, na allerlei biechtstoelprocedures en hallucinante
synoptische tabellen, diezelfde Verhofstadt na onderhandelingen, die geen onderhandelingen
waren maar eerder de aanzet tot een uitverkoop van de Vlaams-Brabantse Rand, de
problematiek van B –H – V zonder degelijke oplossing zonder meer naast zich neerlegt en
verder regeert alsof er geen vuiltje aan de paarse lucht is, neen, dan zwijgen we niet!
Wanneer nu, vandaag, in de aanloop naar de federale verkiezingen van komende zondag, 10
juni, de kandidaten van paars zich in allerlei bochten wringen om toch maar geen woord
teveel hoeven te zeggen over de kieskring en wanneer bepaalde media doen alsof er geen
probleem B – H –V bestaat - laat staan dat ze één woord reppen over het verzet ertegen. Ze
verklaren liever doodleuk dat geen kat in Vlaanderen wakker ligt van die splitsing - neen, dan
zwijgen we zeer zeker niet!
PROTEST
Tegenover de woordbreuk en het met voeten treden van de grondwet door dit paarse kabinet
staat vandaag het protest van 24 burgemeesters uit Halle – Vilvoorde en de oprechte
burgerzin van 170 dienstweigeraars!
Hun engagement en jullie aanwezigheid hier op het Possozplein tonen aan dat Vlaanderen
wel degelijk wakker ligt van de splitsing van B – H – V. Dat bleek ook uit de financiële
steun van om en bij de 7000 euro op het jongste Zangfeest. Die steun was een signaal van
solidariteit ter ondersteuning van deze campagne.
Het engagement van de burgemeesters en van de actievoerders voor burgerzin en jullie
aanwezigheid zijn onze enige wapens waarmee we de politieke onverschilligheid kunnen
bestrijden, zijn de enige instrumenten, waarmee we onze eerlijke verontwaardiging duidelijk
en efficiënt naar buiten kunnen brengen.
Want laat ons niet onnozel en naïef zijn, paars - maar paars niet alleen - hoopt dat na 10 juni
dit protest zal verstommen en zal verdwijnen in de vloedgolf van berichtgeving en
commentaren over de komende regeringsvorming en een zoveelste onderhandelingsronde
voor de eventuele zesde staatshervorming.
Vlaams manifestanten, ik bezweer jullie hier uitdrukkelijk: laat jullie niet ontmoedigen, zwijg
niet, “nie pleujen” op zijn Gents gezegd.
Zwijg niet , want al te lang - straks een halve eeuw - werden de Vlaams-Brabanders gepaaid
met allerlei beloften: “ach, de splitsing van de kieskring staat in de sterren geschreven”.
Maar wanneer puntje bij paaltje kwam, stonden er andere en gewichtiger staatsbelangen op
het spel en waren uitdrukkingen in de stijl van : “daarmee gaan jullie de toekomst van dit land
toch niet op het spel zetten zeker!” niet uit de lucht.
Gaat men gedurende een halve eeuw en meer blijven jongleren met de toekomst van Halle –
Vilvoorde en zijn 560 000 inwoners? Neen, wij zwijgen niet!
VERKIEZINGEN: GEEN PRIJS, GEEN PASMUNT

Gebruik daarom op zondag a. s. jullie stem efficiënt en productief, dat politiek gejongleer met
Halle – Vilvoorde heeft al te lang geduurd.
Wie ook als winnaar uit de verkiezingen van zondag a. s. zal komen, weet dat B – H – V
wordt gesplitst voor de regeringsvorming, zonder enige prijs en zonder in het
onderhandelingspakket over de volgende staatshervormingsronde te worden opgenomen.
Verhofstadt is een andere mening toegedaan, maar laat ons wel wezen, van die boer géén
eieren!
Onze boodschap - of ze nu aan Vande Lanotte, Verhofstadt of Leterme gericht is - klinkt zéér
duidelijk: géén prijs is géén prijs.
GEEN PARITAIRE SENAAT – GEEN NATIONALE KIESKRING
Maar al te graag zullen na 10 juni langs Vlaamse zijde bepaalde zogenaamde “staatslui” of
pseudo doorwinterde onderhandelaars geneigd zijn om de paritaire senaat, de federale
kieskring of het bijna vergeten minderhedenverdrag te gebruiken als pasmunt voor de
splitsing van B – H – V.
Indien deze leerling-tovenaars vrij spel krijgen, verkoopt men met de paritaire senaat de
reeds zo verminkte Vlaamse meerderheid voor eens en altijd en neemt men een loopje met het
elementaire democratische recht van “één man, één stem”.
Met de federale kieskring voert men opnieuw een stuk oude Belgische politieke cultuur in en
organiseert men meteen een weinig omfloerste talentelling;
Met de invoering van het minderhedenverdrag creeërt men voor men het goed en wel beseft
faciliteiten in geheel Vlaanderen en toont men meteen een grote minachting tegenover die
nieuwkomers in dit land die zich wel trachten te integreren door Nederlands te leren en
verleent men prerogatieven aan een arrogante en imperialistische francofone kliek.
Wij zwijgen niet: paritaire senaat, federale kieskring en minderhedenverdrag, maar evenzeer
het inschrijvingsrecht of een mogelijke uitbreiding van de onzalige faciliteiten, dat alles is
onbespreekbaar. Rot op met dat boeltje. Voor de splitsing van B – H – V wordt geen prijs
betaald!
Het gaat hier nu eindelijk eens om echt Vlaams staatsmanschap, dit wil zeggen: vijf minuten
langer dan de overkant het been stijf houden, vijf minuten politieke moed. Door die vijf
minuten zal heel zeker de wereld niet vergaan en nu ja, indien oud-België vergaat, wie gaat
daarom rouwen?
DRAMA VAN SOCIALE VERDRINGING
Tot slot nog twee bedenkingen:
De eerste bedenking is gericht tot twee niet onbelangrijke sleutelfiguren uit het politieke
gebeuren in dit land, namelijk het duo Luc Cortebeeck en Jan Renders, resp. van het ACV
en het ACW. Iedereen weet dat zij meer dan één dikke vinger in de CD&V- pap hebben en zij
dus mee hun zegen moeten geven wanneer Yves Leterme kans maakt op het eerste
ministerschap bij de komende regeringsvorming. Het is een boutade wanneer ik stel dat de

interesse voor Vlaams-Brabant en voor de splitsing van B – H –V deze beide heren niet
wakker houdt.
Twee jaar terug, kort na het débacle van de mislukte onderhandelingen voor de splitsing van
B – H – V hebben beide heren een gezamenlijke boodschap de wereld ingestuurd n. a. v.
Rerum Novarum waarin zij verklaarden dat ze met grote zorg de problematiek van de
sociale verdringing in Vlaams-Brabant op de voet volgden. Daar bleef het dan ook bij,
grote stilte uit die hoek tot op de dag van vandaag.
Mijnheer Cortebeeck, mijnheer Renders, de splitsing van de tweetalige kieskring B – H – V is
méér dan een enge communautaire kommaneukerij of een of andere theoretische en ver van
mijn bed taalwetvitterij.
Het niet splitsen van B – H – V sleept in zijn kielzog een drama van sociale verdringing met
zich mee, van een ontoereikend Vlaams grond- en woonbeleid, van een Vlabinvest dat
vandaag niet meer is dan dweilen met de kraan open en van zo ’n verregaand arrogant en
hautain francofoon expansionisme à la Maingain dat Vlaamse mensen in hun eigen dorpen en
gemeenten discrimineert en sociaal monddood maakt. Of wat dacht u, geachte heren, wat er
achter het recente verzet van burgemeester Belgrado zat tegenover Maingains smerige
verkiezingspropaganda?
Laat ons duidelijk zijn en niet rond de pot draaien. Vanop het Possozplein roep ik u beiden
hier en nu op om na 10 juni bij een eventuele overwinning van CD & V en van Yves Leterme
dat u alle verkozen kandidaten van ACV-strekking de opdracht geeft samen met
Leterme werk te maken van de splitsing van de kieskring op de manier zoals die hier
vanavond geformuleerd werd, niet meer maar ook niet minder.
Pas dan, geachte heren, kan er werk gemaakt worden van een Vlaams-Brabant op
mensenmaat waar het goed leven en werken is voor hen die er thuis zijn en voor hen die het
Vlaams karakter van deze streek respecteren.
Of om het met de woorden van de grijze eminentie van de Vlaamse schrijvende pers, Manu
Ruys, te zeggen:”Wij zijn gastvrij maar niet onnozel!”. Dat is ook een sociaal engagement,
sociale politiek. Steeds tot verder overleg en dialoog bereid, mijnheer Cortebeeck en mijnheer
Renders.
FRONTVORMING
De tweede en laatste bedenking: bij de komende regeringsonderhandelngen en
regeringsvorming zouden de Vlaamse onderhandelaars er goed aan doen het voorbeeld van de
24 actievoerende burgemeesters van Halle – Vilvoorde te volgen: een hechte frontvorming
over de partijgrenzen heen!
Vlaamse kandidaten, Vlaamse politici van morgen, ga consequent voor de splitsing van de
kieskring, maar doe dat a. u. b. niet in een verspreide slagorde.
Steun ieder waardevol voorstel, ieder waardevol idee van welke partij het ook komt. Laat u
niet gijzelen door de Franstalige oekazen van politieke correctheid, zij vormen immers enkel
de levensverzekering van de PS van DiRupo. Ik herhaal met grote nadruk: beoordeel een
voorstel op zijn inhoud en niet of het al dan niet van de juiste partij komt.

Laat ons een kat een kat noemen: het degelijk document dat Vlaams Belangvolksvertegenwoordiger Bart Laeremans heeft gepubliceerd onder de titel “Verbrusseling
tegengaan of ondergaan?” en de eveneens degelijke studie van Gunter Desmet, CD &V
gemeenteraadslid te Asse over de heikele positie van het Nederlands in grote delen van
Vlaams-Brabant aan de hand van recent cijfermateriaal afkomstig van “Kind en gezin”
zouden verplichte lectuur en studiemateriaal moeten zijn voor ieder Vlaams politicus die met
kennis van zaken wil meespreken over Vlaams-Brabant en het dossier B – H – V in het
bijzonder.
Met andere woorden wij vragen of liever, wij eisen hier en nu een Vlaamse frontvorming voor
de splitsing van de tweetalige kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde!
Of om professor Eric Defoort te citeren: “Waar het om de natie gaat, zijn wij één”.
Daarom: Vlaams front nu! Splitsing Brussel-Halle-Vilvoorde zonder prijs nu!
Vlaamse manifestanten, ik dank jullie en nie pleujen!
Guido Moons,
politiek secretaris Vlaamse Volksbeweging
voorzitter werkgroep B-H-V

“BHV moet gesplitst voor regeringsvorming" (Belga)
Guido Moons van de Vlaamse Volksbeweging (VVB) heeft donderdagavond in Halle tijdens
een meeting van de VVB, het Halle-Vilvoorde Komitee en TAK geëist dat de kieskring
Brussel-Halle-Vilvoorde nog voor de regeringsvorming gesplitst wordt "zonder enige prijs en
zonder in het onderhandelingspakket over de volgende staatshervormingsronde te worden
opgenomen". De meeting werd bijgewoond door zo'n duizend personen.
Moons had felle kritiek op premier Verhofstadt omdat die het arrest van het Arbitragehof van
26 mei 2003 "dat hem aanmaande om iets te doen aan dit oubollige en ondemocratische
vehikel uit de tijd van het 'Belgique de papa' dat deze tweetalige kieskring toch is" negeerde.
Ook de Vlaamse paarse excellenties die in mei 2004 beloofden de kieskring "onverwijld" te
splitsen, maar hun woord niet hielden, kregen ervan langs.
Ter attentie van Luc Cortebeeck en Jan Renders van de christelijke arbeidersbeweging
stelde Moons dat de BHV-problematiek ook een sociaal aspect heeft. "Het niet splitsen van
deze kieskring sleept in zijn kielzog een drama van sociale verdringing met zich mee, van een
toereikend Vlaams grond- en woonbeleid, van Vlabinvest dat niet meer is dan dweilen met de
kraan open en van een arrogant en hautain francofoon expansionisme, dat Vlamingen in hun
eigen dorpen discrimineert en sociaal monddood maakt".

De Lennikse burgemeester Willy De Waele (Open VLD), een van de 24 burgemeesters van
Halle-Vilvoorde die uit protest tegen de niet-splitsing elke medewerking weigerde aan de
organisatie van de
parlementsverkiezingen, waarschuwde de Franstaligen dat indien ze de splitsing blijven
weigeren "zij zich ervan bewust moeten zijn dat zij het Belgische staatsverband, dat ze zo
hoog in hun vaandel dragen, regelrecht op de klippen laten lopen en de fundamenten van het
federale België zelf
ondergraven".
Burgemeester Lieve Vanlinthout (CD&V) van Sint-Pieters-Leeuw uitte scherpe kritiek op
minister van Justitie Onkelinx omdat die vorige week opdracht gaf aan de procureur des
konings "om de lokale politie overal te verplichten proces-verbaal op te stellen tegen elke
burgemeester van Halle-Vilvoorde, telkens een ongehoorzaamheid in verband met de
verkiezingen van 10 juni zou vastgesteld worden". Ze wees erop dat Vlaams minister Marino
Keulen eerder verklaarde geen maatregelen te zullen nemen tegen de burgemeesters. (Luc
Vanheerentals, Belga, 7 juni)
Editie Pajot
Spoedmeeting Halle
zie op www.editiepajot.com
"BHV gesplitst voor regeringsvorming" (Gazet van Antwerpen)
Guido Moons van de Vlaamse Volksbeweging (VVB) heeft donderdagavond in Halle tijdens
een meeting van de VVB, het Halle-Vilvoorde Komitee en TAK geëist dat de kieskring
Brussel-Halle-Vilvoorde nog voor de regeringsvorming gesplitst wordt "zonder enige prijs en
zonder in het onderhandelingspakket over de volgende staatshervormingsronde te worden
opgenomen". Duizend mensen woonden de meeting bij. Moons had felle kritiek op premier
Verhofstadt omdat die het arrest van het Arbitragehof van 26 mei 2003 "dat hem aanmaande
om iets te doen aan dit oubollige en ondemocratische vehikel uit de tijd van het Belgique de
papa dat deze tweetalige kieskring toch is" negeerde. Ook de Vlaamse paarse excellenties die
in mei 2004 beloofden de kieskring "onverwijld" te splitsen, maar hun woord niet hielden,
kregen ervan langs. (GVA, 8 juni – info Belga)
Possozplein kleurt geel en zwart (Ingrid Depraetere in Het Nieuwsblad)
Halle Ruim 2.000 betogers steken hart onder de riem van burgemeesters
Ruim 2.000 Vlaamsgezinde manifestanten kleurden gisterenavond het Possozplein in Halle
om in de aanloop naar de federale verkiezingen nog eens stevig de vuist te ballen voor de
splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde.
Van zowat overal uit heel het Vlaamse land kwamen ze naar Halle afgezakt. Met bussen,
treinen of met de eigen wagen. Onder hen toch ook opvallend veel gezichten uit de eigen
streek, zowel individuen als verenigingen, waarvan sommigen zelfs vergezeld van fanfare en
trommelkorpsen. Er waren geen incidenten. De 24 burgemeesters van Halle-Vilvoorde
houden nog steeds dapper stand in hun strijd voor de splitsing van het kiesarrondissement en
weigerden hun medewerking aan de federale verkiezing. De spoedmeeting van gisteren in
Halle was dan ook bedoeld om hen een hart onder de riem te steken nu ze opnieuw met
vervolging voor hun ongehoorzaamheid worden bedreigd. Vooral federaal minister Laurette
Onckelinckx moest het ontgelden. Terwijl Vlaams minister Marino Keulen besliste geen

stappen tegen de burgemeesters te ondernemen, gaf zij de lokale politie overal de opdracht om
pv's tegen hen op te stellen met als mogelijke straf de cel of het afnemen van de
burgerrechten. 'Uitgerekend Laurette Onckelinckx staat op de kieslijst in Brussel-HalleVilvoorde en zamelt op Vlaams grondgebied stemmen in bij Franstaligen', zegt Lieve
Vanlinthout die namens de burgemeesters het woord voerde. 'Maar de burgemeesters zullen
blijven actie voeren tot de splitsing een feit is. Eigenlijk steken we gewoon onze nek uit voor
terechte Vlaamse eisen.'
Laura Lynn
Opmerkelijke aanwezigen op de spoedmeeting waren zo'n zestig van de inmiddels 175
dienstweigeraars die zondag niet gaan zetelen in een kies- of telbureau omwille van de nietsplitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. Ze werden op het podium gehuldigd. Ostentatief en op
de tonen van Laura Lynn's 'Je hebt me duizend maal bedrogen' overplakten plakploegen grote
affiches van Verhofstadt, Vande Lanotte en Van Weert omdat ze de belofte o de kieskring te
splitsten niet uitvoerden. De burgemeester Van Lennik Willy De Waele verwees in zijn
toespraak andermaal naar het niet uitgevoerde arrest van het Arbitragehof, dat de kieskring
ongrondwettelijk verklaarde. Hij vroeg zich openlijk af of het federale staatsverband voor
Vlaanderen nog enig perspectief biedt. 'Intussen is het duidelijk dat Brussel-Halle-Vilvoorde
niet opgelost kan worden door onderhandelen, maar wel door een crisis', aldus De Waele.
Samen met Guido Moons van de Vlaamse Volksbeweging vond ook hij dat er aan Vlaamse
zijde geen pasmunt te betalen valt voor een splitsing. (Nbl, 8 juni)
2.000 betogers voor splitsing BHV (Overname uit HNBl in De Standaard)
HALLE Ruim steken riem onder het hart van burgemeesters
2.000 Vlaamsgezinde manifestanten kwamen gisteren naar het Possozplein in Halle om te
betogen voor de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde.
Halle Van zowat overal uit het hele Vlaamse land kwamen ze naar Halle afgezakt. Met
bussen, treinen of met de eigen wagen. Onder hen toch opvallend veel gezichten uit eigen
streek, zowel individuelen als verenigingen, waarvan sommigen zelfs vergezeld van fanfare
en trommelkorpsen. Er gebeurden geen incidenten. De 24 burgemeesters van Halle-Vilvoorde
houden nog steeds stand in hun strijd voor de splitsing van het kiesarrondissement en
weigerden hun medewerking aan de federale verkiezing. De spoedmeeting van gisteren in
Halle was dan ook bedoeld om net hen een hart onder de riem te steken nu ze opnieuw met
vervolging voor hun ongehoorzaamheid worden bedreigd. Vooral federaal minister Laurette
Onckelinckx moest het ontgelden. Terwijl Vlaams minister Marino Keulen besliste geen
stappen tegen de burgemeesters te ondernemen, gaf zij de lokale politie overal de opdracht om
pv's tegen hen op te stellen met als mogelijke straf de cel of het afnemen van de
burgerrechten. 'Uitgerekend Laurette Onckelinckx staat op de kieslijst in Brussel-HalleVilvoorde en zamelt op Vlaams grondgebied stemmen in bij Franstaligen', aldus Lieve
Vanlinthout die namens de burgemeesters het woord voerde. 'Maar de burgemeesters zullen
blijven actie voeren tot de splisting een feit is.'
Opmerkelijke aanwezigen op de spoedmeeting waren een zestigtal van de inmiddels 175
dienstweigeraars die zondag weigeren te gaan zetelen in een kies- of telbureau omwille van de
niet-splitsing van Brussel-Halle- Vilvoorde. Ze werden op het podium gehuldigd.

Ostentatief en op de tonen van Laura Lynn's Je hebt me duizend maal bedrogen overplakten
plakploegen grote affiches van Verhofstadt, Vandelanotte en Van Weert omdat ze de belofte
de kieskring te splitsten niet uitvoerden. Burgemeester Van Lennik Willy De Waele verwees
in zijn toespraak andermaal naar het niet uitgevoerde arrest van het Arbitragehof die de
kieskring ongrondwettelijk verklaarde. Hij vroeg zich af of het federale staatsverband voor
Vlaanderen nog enig perspectief biedt. 'Ondertussen is het duidelijk dat Brussel-HalleVilvoorde niet opgelost kan worden door onderhandelen, wel door een crisis.' (DS, 8 juni)
Spoedmeeting voor splitsing B-H-V vlak voor verkiezingen lokt massa (Bart
Kerckhoven in HLN)
Op het Possozplein wapperden gisterenavond voor de tweede keer in drie jaar tijd honderden
zwart-gele vlaggen. Nadat in mei 2004 al eens 13.000 mensen in Halle opstapten kwamen
gisteren weer een paar duizend mensen samen voor de spoedmeeting die de Vlaamse
Volksbeweging organiseerde, samen met het Taalaktiekomitee en het Halle-Vilvoordecomité.
Manifestanten uit heel Vlaanderen kwamen de eis voor de splitsing van het
kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde aan de vooravond van de verkiezingen nog eens
kracht bijzetten. De burgemeesters uit Halle-Vilvoorde waren talrijk aanwezig. De Leeuwse
burgemeester Lieve Vanlinthout (CD&V) en haar Lennikse collega Willy De Waele (Open
Vld) haalden scherp uit naar de Franstaligen die volgens hen de wet met voeten treden. Hun
toespraken kreeg luid applaus. De aanwezige dienstweigeraars die zondag niet zullen zetelen
in de kies- en telbureaus kregen voor hun moed een fles bier cadeau. Het is nu afwachten tot
aan de regeringsonderhandelingen of de splitsing er daadwerkelijk komt, al is het duidelijk dat
de lokale politici hun geduld bijna opgebruikt hebben. (HLN, 8 juni)

ACTIE DIENSTWEIGERING
(zie voor recentste cijers: www.burgerzin.be)
Al 166 dienstweigeraars voor splitsing Brussel-Halle-Vilvoorde
De actie burgerzin, een initiatief van een aantal Vlaamse verenigingen om de niet-splitsing
van het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde aan te klagen, kent succes. Tot gisteren
deelden al 166 mensen mee dat zij weigeren zondag 10 juni te zetelen in een tel- of
kiesbureau. In het kanton Halle weigeren zo'n veertig mensen elke medewerking. Ruim 20
dienstweigeraars situeren zich in het kanton Lennik en net iets minder in het kanton Asse. De
rest is verspreid over Vlaanderen. Opvallend is dat er onder de 166 weigeraars 33 mensen zijn
die als voorzitter van een stem- of telbureau werden opgeroepen. In deze groep zijn er twaalf
advocaten. Ondertussen kregen heel wat dienstweigeraars een brief in de bus van
vrederechters die hen erop wijzen dat hen een fikse boete wacht. Het Halle-Vilvoorde
Komitee, de Vlaamse Volksbeweging, het Taal Aktie Komitee en het Overlegcentrum voor
Vlaamse Verenigingen maken zich sterk dat zij via een speciaal fonds eventuele boetes van
dienstweigeraars zullen betalen. (Ingrid Depraetere in NBl, 8 juni)
1.500 kiezers weigeren te 'zitten'
Zo'n 1.500 kiezers zijn ingegaan op de oproep van de werkgroep Brussel-Halle-Vilvoorde om
niet te zetelen in een stem- of telbureau. Hiermee protesteren ze tegen de niet-splitsing. «Het
was de bedoeling om deze discriminerende en ongrondwettelijke verkiezingen onmogelijk te

maken. De organisatie van de verkiezingen wordt door onze actie nu erg moeilijk», klinkt het
tevreden bij de werkgroep. (Annelies Baeten in HLN De Ring-Brussel, 8 juni)
166 dienstweigeraars voor BHV (De Standaard)
De actie burgerzin, een initiatief van enkele Vlaamse verenigingen om de niet-splitsing van
het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde aan te klagen, kent succes. Tot gisteren deelden
al 166 mensen mee dat zij weigeren zondag te zetelen in een tel- of kiesbureau. In het kanton
Halle weigeren zo'n veertig mensen elke medewerking. Ruim twintig dienstweigeraars zijn
opgeroepen in het kanton Lennik en net iets minder in het kanton Asse. De rest is verspreid
over Vlaanderen. Opvallend is dat er onder de 166 weigeraars 33 mensen zijn die als
voorzitter van een stem- of telbureau werden opgeroepen. Ondertussen kregen heel wat
dienstweigeraars een brief in de bus van vrederechters die hen erop wijzen dat hen een fikse
boete wacht. 'Uiteraard bezorgt dit ons kopzorgen', zegt vrederechter Pierre De Bisschop uit
Halle. 'We hebben veel harder moeten zoeken naar mensen. We hebben er uit
voorzorgsmaatregel ook meer opgeroepen. Tot nu toe is het ons gelukt om de weigeraars te
vervangen.' Het Halle-Vilvoorde Komitee, de Vlaamse Volksbeweging, het Taal Aktie
Komitee en het Overlegcentrum voor Vlaamse Verenigingen zeggen dat zij via een speciaal
fonds de boetes van dienstweigeraars zullen betalen. (overname uit Nieuwsblad in DS, 8 juni)

