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Bespreking van het mislukte Paarse Egmont akkoord
van VLD en SP.A
Halle-Vilvoorde komitee
Het zijn dramatische dagen en uren geweest voor Halle-Vilvoorde en voor
de splitsing van de kieskring en het gerechtelijk arrondissement BHV.
Nooit is de afgang voor Vlaamse regeringspartijen zo erg geweest als
met de Paarse Egmont-bis van 11 mei 2005. Nooit is het triomfalisme bij
de Franstalige partijen zo groot geweest.
"Goed gedaan" titelde La Capitale in het
Nederlands boven een foto van de vier
Franstalige partijvoorzitters (met een
sterretje naar de vertaling "Bien joué")
Even ter herinnering:
Het Vlaams Parlement, de Vlaamse
burgemeesters van Halle-Vilvoorde, het
plechtig akkoord van 13 mei 2004 (na de
betoging) dat werd overgenomen in het
Vlaams regeerakkoord en goedgekeurd
door de partijcongressen - ook deze van
VLD en SP-a - allen waren het roerend eens : De huidige kieskring is
ongrondwettelijk en er is maar één oplossing: de kieskring en het
gerechtelijk arrondissement eindelijk na veertig jaar aanpassen aan de
grondwettelijke indeling van het land en een einde maken aan de eenzijdige
discriminatie ten voordele van Franstaligen in Vlaanderen. Discriminatie die
trouwens ook door het Arbitragehof werd vastgesteld en veroordeeld.
In tegenspraak met deze beloften werd door de Vlaamse paarse partijen
maandenlang onderhandeld, enkel en alleen over de prijs die Vlaanderen
wenste te betalen. Van meet af aan werd door De Wael, De Gucht en
Verhofstadt, maar ook door Stevaert (probleem 177), duidelijk gemaakt dat
Halle-Vilvoorde geen regeringscrisis waard was. Daardoor hoefden de
Franstaligen enkel te dreigen met de alarmbel om de Vlaamse
onderhandelaars in de pas te laten lopen, en konden zij hen werkelijk alles
doen slikken wat ze maar wilden. Uiteindelijk zijn de onderhandelingen op
de valreep mislukt door het afhaken van Spirit.
Toch is het goed even stil te staan bij wat de kopstukken van de Vlaamse
paarse partijen VLD en SP.A (zonder Spirit) bereid waren toe te geven in de
ultieme laatste ronde van het mislukte "Paarse Egmontakkoord". "Les

partis francophones ont failli gagner la montre en or" schrijft Le Vif
Express (de Waalse Knack) van 13 mei. De Vlaamse opinie moet beseffen
wat er gebeurd is - en dus nog opnieuw kan gebeuren.
De toegevingen van de Vlaamse paarse partijen
Om te beginnen zou de kieskring enkel voor de Kamer van
Volksvertegenwoordigers gesplitst worden. Voor de Europese verkiezingen
en voor de Senaat zouden de Waalse partijen dus in Vlaanderen aktief
moeten blijven (MOETEN, want ze hebben zelfs niet de keuze om in HalleVilvoorde niet op te komen). Alle op stapel staande toegevingen zouden dus
gedaan worden om één op de drie beoogde splitsingen te bekomen, terwijl
Franstalige partijen verder in Halle-Vilvoorde actief zouden moeten blijven.
ONVOORSTELBAAR.
En dan hebben we het nog niet over de toegevingen zelf. Het
gedifferentieerd inschrijvingsrecht (eeuwigdurend in de faciliteitengemeenten), de voogdij van de Franse Gemeenschap over het onderwijs,
zorgverstrekking, sport en cultuur in de Rand, het intrekken van de
omzendbrief-Peeters... zijn evenveel aanslagen op het territorialiteitsbeginsel als het bestaan van B-H-V zelf al was. Daardoor werd het idee van
de splitsing volkomen uitgehold. De Franstaligen hebben de taalgrens nooit
erkend, en vonden daarbij nog gehoor bij de ‘Vlaamse’ onderhandelaars
ook.
Deze toegevingen maken dit (mislukte) Paarse Egmont-bis akkoord nog 10
keer erger dan het vorige (eveneens afgewezen) Egmontpact uit 1978: De
splitsing – alleen voor de Kamerverkiezingen – was enkel virtueel ("une
scission symbolique, qui n'en était pas une" schrijft Le Vif Express),
terwijl de uitbreiding van Brussel wél reëel was ("amélioration du sort
des habitants francophones de la périphérie bruxelloise" met een hele
waslijst aan nieuwe voorrechten).
Bovendien was alles in stelling gebracht om bij de volgende splitsing (bvb
van de Senaat of de Europese verkiezingen waar Halle-Vilvoorde zelfs tot de
Waalse kieskring behoort) de faciliteitengemeenten ook formeel bij Brussel
aan te hechten. De Franstaligen zullen in hun stoutste dromen nooit
gedacht hebben dat deze hallucinante voorstellen voor de ‘Vlaamse’
onderhandelaars bespreekbaar zouden zijn.
Hoe moet het nu verder ?
Het Halle-Vilvoorde Komitee blijft verbijsterd en verweesd achter na zoveel
onkunde en gebrek aan kennis op het terrein bij de Vlaamse
onderhandelaars (die allen gekozen waren uit "la Flandre profonde"). Zij
waren vogels voor de kat tegenover de Brusselse reuzen Moureaux,
Onkelinckx, Maingain die thuis speelden.
Maar uit de afwijzende reactie van gans Vlaanderen, en voor één keer ook

van de unanieme Vlaamse pers putten we nieuwe sterkte. Het Halle
Vilvoorde Komitee zal elk compromis blijven bestrijden dat geen einde
maakt aan deze ongrondwettelijke discriminatie en dat voorrechten behoudt
- of erger nog nieuwe voorrechten invoert - ten voordele van Franstaligen die
uit vrije wil in Vlaanderen zijn komen wonen.
De Vlaamse partijen moeten hun gegeven woord gestand doen en onze
Franstalige landgenoten duidelijk maken dat Halle-Vilvoorde in alle
opzichten integraal behoort tot Vlaanderen en op gelijke voet moet staan
met alle andere eentalige taalgebieden : iedereen gelijk voor de wet.
Om een onrecht te beëindigen wordt geen prijs betaald.
Het Halle-Vilvoorde Komitee roept (zonder veel illusies te koesteren) alle
Vlaamse partijen opnieuw plechtig op om front te vormen en over te gaan tot
de stemming van het Vlaamse splitsingsvoorstel in de Kamer.
HaViKo, VVB en OVV blijven natuurlijk uit alle macht verder ijveren voor de
splitsing van B-H-V, we zullen niet nalaten de Vlaamse paarse partijen te
herinneren aan hun woordbreuk en aan de toegevingen van het mislukte
Paarse Egmont-bis akkoord. De paarse partijen kunnen de Vlaamse
beweging volledig negeren, maar niet hun kiezers die reeds volgend jaar
rekenschap zullen vragen. Alvast in Halle-Vilvoorde zullen de
gemeenteverkiezingen en de provicieraadsverkiezingen in het teken van
de splitsing staan.
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