Hist oriek v an de init iatiev en voor
de split sing van het kiesarrondissem ent
Brussel-Halle- Vilv oorde
Vóór de regeri ng Dehaene
•

Plechtige oproep in 1959 van Stijn Streuvels en Herman Teirlinck tot het
wetgevend gezag;

•

24 november 1974: betoging te Halle tegen het Franstalig Brussels
expansionisme, met aanwezigheid van 60 parlementsleden (Luykx, deel II,
blz. 669);

•

25 mei 1976: manifest m.b.t. onaangetast blijven van de betrokken
grenzen tussen Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Gewest, ondertekend
door 8 Vlaamse schrijvers : L.P. Boon, A. Desmedts, M. Gijsen, H. Lampo,
M. Rosseels, G. Walschap, A. Westerlinck, A. Van Wilderode;

Vóór dat he t Sint-Michielsakkoord w erd omgezet in wette n
•
•
•
•
•
•

7 januari 1993: Vrije Tribune in DS van Dirk Laeremans
30 januari 1993: spoedmeeting in De Moelie te Linkebeek;
voorjaar 1993: briefschrijfaktie naar Vlaamse politici;
13 april 1993: dringende oproep ondertekend door 41 Vlamingen;
24 april 1993: autokaravaan van Halle naar Vilvoorde;
21 april 1993: brief aan de Vlaamse parlementsleden;

Sedert het Si nt-Michielsakkoord we t werd
•

verzoekschrift van 41 Vlaamse vooraanstaanden aan het Arbitragehof,
strekkende tot vernietiging van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde;

•

motie Vlaamse gemeentebesturen Halle-Vilvoorde en provincie VlaamsBrabant;

•

14 november 1994: Vrije tribune Wilfried Wouters/Luc Deconinck in DS;

•

30 januari 1995: vrije tribune van Luc Deconinck in DS;

•

maart 1995: oproep aan Vlaamse parlementsleden gesteund door meer
dan 200 prominenten ; affichecampagne naar aanleiding van de
verkiezingen van 1995;

•

24 maart 1995: verklaring H. Suykerbuyck, G.Cardoen, F. Dielens, S.
Platteau, E. Van Rompuy, J. Van Erps, E. Van Vaerenberg en V. Anciaux
over indiening van een wetsvoorstel tot splitsing;

Tijdens de eerste regering Verhofstadt
•

april 1999 : nieuwe affichecampagne, huis aan huis verspreid pamflet,
aktie TAK;

•

17 april 2002: Brief van Haviko en OVV aan premier Verhofstadt waarin
de dienstweigeringsactie aangekondigd wordt als actiemiddel mocht de
splitsing niet worden ingevoerd met de nieuwe kieswet die op stapel staat;

•

17 april 2002: Brief van Haviko en OVV aan Vlaams minister-president
Dewael, waarin de Vlaamse regering op haar plicht wordt gewezen om de
Vlaamse belangen te verdedigen, en waarin de dienstweigeringsactie
aangekondigd wordt als actiemiddel;

•

april-juni 2002 : aankondiging van de dienstweigeringsactie en
bekendmaking van eerste lijst van Vlaamse vooraanstaanden die de actie
steunen;

•

16 juni 2002: wandelbetoging te Halle;

•

29 september 2002: nationale betoging voor de splitsing van BHV te
Vilvoorde;

•

januari 2003: Halle-Vilvoorde Komitee, VVB en TAK (onder de auspiciën
van OVV) starten officiëel de eerste dienstweigeringsactie n.a.v. de
verkiezingen van 18 mei 2003;

•

26 februari 2003: Het Arbitragehof schorst de nieuwe kieswet (die
provinciale kieskringen invoert) wat betreft de regeling voor de provincie
Vlaams-Brabant. De verkiezingen in Leuven en Halle-Vilvoorde moeten
doorgaan volgens de oude kiesomschrijvingen (Leuven en BHV);

•

26 maart 2003: Zeven burgemeesters van Halle-Vilvoorde, roepen op een
persconferentie in Londerzeel op om de splitsing van BHV bij de volgende
regeringsvorming (na de verkiezingen van 18 mei) door te drukken. Ze
doen deze oproep samen met het Halle-Vilvoorde Komitee, de Vlaamse
Volksbeweging en het Taal Aktie Komitee en in aanwezigheid van de
voorzitter van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen;

•

maart 2003: Meer dan 300 Vlaamse vooraanstaanden ondertekenden de
oproep voor de Eerste Dienstweigeringsactie van Haviko, VVB en TAK om
hun medewerking te weigeren bij het organiseren van de verkiezingen van
18 mei 2003;

Tijdens de tweede regeri ng Verhofstadt
•

26 mei 2003: In een definitief arrest beslist het Arbitragehof dat de niet
gesplitste kieskring BHV ongrondwettelijk is wegens discriminerend t.o.v.
de andere provincies;

•

6 juni 2003: brief van de conferentie van burgemeesters van HalleVilvoorde aan het staatshoofd;

•

10 oktober 2003: Staten-Generaal burgemeesters Halle-Vilvoorde te
Overijse. De burgemeesters kondigen aan dat ze de Europese verkiezingen
van 13 juni 2004 zullen boycotten omdat hun gemeenten tot de Waalse
kieskring behoren;

•

5 november 2003: De provincie Vlaams Brabant steunt de burgemeesters
in een resolutie die door alle Vlaamse provincieraadsleden wordt
goedgekeurd;

•

10 december 2003: Unamieme resolutie van het Vlaams parlement om de
kieskring BHV te splitsen nog vóór de Europese verkiezingen;

•

Januari-februari 2004: Minister van binnenlandse zaken Dewael (VLD)
dreigt met strafsankties, schorsing en afzetting van de burgemeesters;

•

Een wetsvoorstel tot splitsing van de kieskring BHV, voorbereid door de
burgemeesters en het Halle-Vilvoorde komitee wordt door een aantal
parlementsleden in de kamer ingediend. Dit wetsvoorstel werd later
overgenomen door de paarse partijen. Het werd door de Raad van State
getoetst op zijn wettelijkheid;

•

Februari 2004: Het Halle-Vilvoorde komitee, de Vlaamse Volksbeweging en
het Taal Aktie Komitee lanceren (onder de auspiciën van het OVV) de
Tweede Dienstweigeringsactie voor de Europese verkiezingen van 13 juni
2004. Ze roepen hiermee op tot steun aan de boycot actie van de
burgemeesters. Uiteindelijk weigeren 56 burgers om te zetelen in een
stem- of telbureau voor de Europese verkiezingen van 13 juni;

•

21 april 2004 Het Vlaams parlement steunt opnieuw de actie van de
burgemeesters in een resolutie die unaniem (op 1 stem na) wordt
goedgekeurd;

•

Het FDF sleept de burgemeesters voor de rechter op basis van
ambtsverzuim en op basis van de racismewet. Het Brussels gerecht treedt
onmiddellijk op, ondanks de enorme achterstand;

•

9 mei 2004: Betoging voor de splitsing van BHV in Halle, met meer dan
13000 aanwezigen. Alle Vlaamse partijen zijn vertegenwoordigd en

steunen de actie;
•

13 mei 2004: Ondertekening van de verklaring van Halle door de
verantwoordelijken van de paarse regeringspartijen. In ruil voor deze
ondertekende belofte tot splitsing – onverwijld en zonder toegevingen staken de burgemeesters hun boycot van de Europese verkiezingen;

•

juni 2004: nieuwe Vlaamse regering (CD&V-NVA, Spa-Spirit, VLD) onder
leiding van Leterme. Opnieuw beloven alle Vlaamse meerderheidspartijen
in het regeerakkoord de “onverwijlde” splitsing zonder toegevingen;

•

5 september 2004: Gordel 2004. Burgemeesters van Halle-Vilvoorde en
Vlaamse burgers fietsen hand in hand voor de splitsing van BHV (zie
http://haviko.org/acties/gordel_2004.htm)

•

11 oktober 2004: De Vlaamse meerderheidspartijen dienen het
splitsingsvoorstel van de burgemeesters en Haviko opnieuw in bij het
parlement. Als het Vlaams Blok op 14 oktober de hoogdringendheid
vraagt, stemmen alle Vlaamse partijen (N-VA incluis) echter tegen;

•

24 november 2004: brief van de conferentie van burgemeesters en
schepenen van Halle-Vilvoorde aan het staatshoofd;

•

10 maart 2005: Nationale meeting in de markthalle in Overijse.
Drieduizend enthousiaste aanwezigen eisen dat de Vlaamse partijen woord
houden en BHV splitsen – onverwijld en zonder toegevingen. (zie
http://haviko.org/acties/Overijse_meeting_10-3-2005.htm)

•

10 mei 2005: De Vlaamse paarse partijen onderhandelen eerst
maandenlang met de Franstaligen over de toegevingen die ze zullen doen
in ruil voor de splitsing. Uiteindelijk leidt dit op 10 mei tot het katastrofale
paarse “bijna-akkoord” dat door Spirit op de valreep wordt verworpen. In
dit “bijna-akkoord” (goedgekeurd door VLD en SP.a) zou de splitsing er
NIET komen voor de Senaat en de Europese verkiezingen en krijgt de
Franse Gemeenschap extra-territoriale bevoegdheden voor de organisatie
van onderwijs, kultuur, sport en zorgverstrekking in de Vlaamse Rand. Dit
akkoord was dus nog veel erger dan het (eveneens verworpen) Egmont
akkoord van 1978;

•

Mei-juni 2005: Na de mislukking van de onderhandelingen met de
Franstaligen weigeren de Vlaamse paarse partijen hun eigen wetsvoorstel
tot splitsing ter stemming te brengen in het parlement. De splitsing van
BHV wordt begraven tot na de verkiezingen van 2007 en ook de Vlaamse
regering (dus ook CD&V/N-VA) legt zich neer bij deze situatie. Nog nooit
hebben de Vlaamse toppolitici zo in hun hemd gestaan;

•

4 september 2005: Gordel 2005. Burgemeesters van Halle-Vilvoorde en
Vlaamse burgers fietsen hand in hand voor de splitsing van BHV

•

3 september 2006: Gordel 2006. Burgemeesters van Halle-Vilvoorde en
Vlaamse burgers fietsen hand in hand voor de splitsing van BHV

•

26 januari 2007: Burgemeester Louis De Waele kondigt aan in De
Standaard dat de gemeenten van Halle-Vilvoorde de verkiezingen van 10
juni 2007 onmogelijk kunnen organiseren: “Onze kieskring bestaat
wettelijk niet meer”;

•

14 februari 2007: De burgemeesters van Halle-Vilvoorde geven op een
Staten-Generaal in Liedekerke het startschot voor een nieuwe actie voor
de splitsing van de kieskring BHV;

•

Februari 2007: Het Halle Vilvoorde Komitee, de Vlaamse volksbeweging en
het Taal Aktie Komitee beginnen een nieuwe actie dienstweigering. Op 1
april 2006 hebben zich reeds meer dan 500 kandidaat-dienstweigeraars
aangemeld op de webstek van Haviko;

•

21 maart: De provincieraad van Vlaams-Brabant steunt de actie van de
burgemeesters in een nieuwe resolutie die wordt goedgekeurd door alle
Vlaamse provincieraadsleden;

•

22 maart 2007: De burgemeesters worden definitief buiten vervolging
gesteld wegens hun acties voor de Europese verkiezingen van 2004;

•

29 maart 2007: 24 gemeenten van Halle-Vilvoorde komen in opstand: Ze
beslissen op een Staten-Generaal in Londerzeel dat ze de federale
verkiezingen van 10 juni 2006 niet kunnen organiseren: “Het is niet
ernstig van hen te verlangen dat zij verkiezingen organiseren die strijdig
zijn met de grondwet en de hoogste normen van het land.”;

•

12 april 2007: De Vlaamse Volksbeweging, het Taal Aktie Komitee en het
Halle-Vilvoorde Komitee starten de Actie Burgerzin (zie
http://www.burgerzin.be). Hiermee willen ze de burgemeesters steunen in
hun weigering om de verkiezingen te organiseren, de paarse
regeringspartijen wijzen op hun verantwoordelijkheid en gebrek aan
burgerzin en de burgers oproepen om de verkiezingen van 10 juni
onmogelijk te maken.

