6. Nuttige citaten

Jean-Luc Dehaene in de Kamer op 1 maart 1995: “De
splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde staat in de
sterren geschreven.”

De Morgen: “Wanneer komt de splitsing in de Kamer er?”
Minister Geert Bourgeois: “Daar kan ik nu nog geen datum op plakken. We moeten eerst met de andere partijen samen
zitten, de violen stemmen en kijken hoe we dat aanpakken. Zo
eenvoudig is het trouwens niet.”
De Morgen: “In één van de slotdebatten zei Yves Leterme dat
de splitsing maar vijf minuten vraagt?”
Bourgeois: “Ja maar… dat moet je zo niet begrijpen. Dat is
een manier van spreken, hé. Als de Vlamingen samenwerken
dan kan het vrij snel. Maar nog eens, we moeten het eerst goed
bekijken, want zo eenvoudig is het niet.” (De Morgen, 15
juni 2004)

Jean-Luc Dehaene in de Kamer op 11 oktober 1995: “Het
voordeel van een kiescampagne is dat men inderdaad wat in
de sterren kan kijken.”
SP.a-voorzitter Robert Stevaert: “Toch ben ik er duidelijk
over: die splitsing moet er komen. Franstaligen moeten bij ons
geen stemmen komen ronselen, dat is niet meer dan redelijk, en
daarom wil ik voor de splitsing ook geen prijs betalen.” (Het
Volk, 11 juni 2004, twee dagen voor de verkiezingen)
SP.a-voorzitter Robert Stevaert over de splitsing: “Ja. We
zijn bereid tot een compromis en ik ben bereid om daar ver in
te gaan wanneer dat goed is voor het algemeen belang” (Het
Belang van Limburg, 5 januari 2005)

Vlaams minister Bert Anciaux haalt uit naar de kleine
Vlaamse Bewegers, die zoveel voor zijn familie hebben gedaan: “Al die roepers in de Vlaamse Beweging hebben nooit iets
gerealiseerd. Als het echt van hen had afgehangen, zaten we
nog altijd in het stenen tijdperk.” (Humo, 28 juli 2004)

Vlaams minister-president Bart Somers op het ogenblik
dat de Waalse partijen de Vlamingen het vreemdelingenstemrecht opleggen (met de hulp van de SP.a): “We zullen dit onthouden. Niets belet ons nog om op onze beurt onze
meerderheid uit te spelen. Om bijvoorbeeld de splitsing van
Brussel-Halle-Vilvoorde af te dwingen.” (Belang van Limburg, 7februari 2004)

CD&V-voorzitter Jo Vandeurzen over het Vlaams regeerakkoord: “De splitsing van het kiesarrondissement BH-V is essentieel voor CD&V. (…) Snel betekent een paar
maanden, laten we zeggen tegen eind dit jaar. Het mag ook
3 januari zijn, maar veel later niet. Voor de splitsing hoeven
we geen enkele prijs te betalen.” (Belang van Limburg, 3
september 2004)

Vlaamse minister-president Bart Somers “Wij willen in
overleg een stap vooruit doen. De splitsing moet meteen na de
verkiezingen geagendeerd worden in het federaal parlement en
tegen het einde van het jaar goedgekeurd worden. Een andere
timing is niet realistisch.” (De Standaard, 8 juni 2004)

Brusselse minister-president Charles Picqué: “Als de Vlamingen op een breuk aansturen, dan gaat Brussel meer samenwerken met Wallonië. Wij zullen onze belangen niet opoﬀeren
om de federale schijn hoog te houden. Als de Vlamingen niet
redelijker worden, dan komt het land terecht in een partijtje
Russische roulette. (…) Sommige Vlamingen moeten er zich
rekenschap van geven dat die eis kan leiden tot de onbestuurbaarheid van het land in de huidige federale structuur. Brussel-Halle-Vilvoorde maakt deel uit van een historisch institutioneel evenwicht. Daaraan raken, is geen kleinigheid.” (Het
Laatste Nieuws, 6 september 2004)

Knack: “Blijft u erbij dat u niet in een Vlaamse regering
stapt vóór het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde is
gesplitst?”
Yves Leterme (lijsttrekker CDV-NVA): “Zeer zeker. Daarover moet er een akkoord zijn dat ook aan de overkant van de
taalgrens wordt erkend.” (Knack, 2 juni 04)

Patrick Dewael, minister van Binnenlandse Zaken: “Als we
tegen 12 oktober een akkoord kunnen bereiken, is dat meegenomen, maar als dat niet zo is, mag u de federale regering daar
niet op afrekenen.” (De Zevende Dag, 3 oktober 2004)

Geert Bourgeois:“We willen dat die kieskring gesplitst wordt
vóór we in een Vlaamse regering stappen.”
De Morgen: “Dus u zet geen handtekening onder een Vlaams
regeerakkoord voor de splitsing is goedgekeurd in het federaal
parlement.”
Bourgeois: “Inderdaad.”
De Morgen: “Om helemaal zeker te zijn: als die splitsing niet
federaal gestemd is, tekent u dus geen Vlaams regeerakkoord?
Bourgeois: “Daar komt het inderdaad op neer.” (De Morgen, 8 juni 2003)

Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken: “Onderhandelen is geen vies woord. Neem de rondzendbrief-Peeters. Ik heb zelf altijd gezegd dat de rondzendbrief niet het
beste middel is om integratie te bevorderen en mijn toenmalige
voorzitter Karel de Gucht heeft het zelfs een pesterij genoemd.”
(De Morgen, 17 januari 2005)
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Eerste minister Guy Verhofstadt: “Het zal een compromis
worden, zonder winnaars en verliezers, door beide gemeenschappen aanvaard en verteerd. (…)Dit land functioneert
door een compromis tussen beide gemeenschappen.” (Het
Nieuwsblad, 24 december 2004)
FDF-voorzitter Olivier Maingain: “De splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde komt neer op het einde van België.” (RTLdebat, 23 januari 2005)
Willy De Waele, burgemeester van Lennik: “Tegen de paasvakantie is de kieskring gesplitst, of er is geen regering meer.”
(De Standaard, 5 januari 2005)
Anoniem Franstalig minister: “De Vlamingen moeten weten dat zij de splitsing van het kies- en gerechtelijk arrondissement niet zullen bekomen in ruil voor kleine toegevingen.
Indien ze de confrontatie en het avontuur willen, zullen ze de
zes faciliteitengemeenten moeten loslaten. Dit kan alleen maar
gebeuren in het kader van een grote koehandel, die waarschijnlijk zou samenvallen met het einde van België.” (Le Vif, 14
januari 2005)
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