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04.11.1975
Gelezen in "Doorbraak" van 04 november 1975: "Door de Vlaamse
Volksbeweging Mechelen werd op dinsdag 28 dezer een vergadering
ingericht onder het motto: "Kiesarrondissement Halle-Vilvoorde,
nu!" Persoonlijkheden uit vier partijen en namelijk dokter Paul De Vlies
CVP-volksvertegenwoordiger Leuven, de Heer Roger De Wulf BSPvolksvertegenwoordiger Brussel-Halle-Vilvoorde, de Heer Paul Pesters,
Volksunie-volksvertegenwoordiger Brussel-Halle-Vilvoorde en de Heer
Emiel Janssens, erevoorzitter Blauwe Leeuwen, PVV-Brussel-HalleVilvoorde spraken zich uit voor de onverwijlde realisatie van het
kiesarrondissement Halle- Vilvoorde."

03.10.1984
Leo Tindemans: "Men kan die splitsing een tijdlang nog uitstellen,
maar uiteindelijk is zij onvermijdelijk. (...) Het uitblijven van de
splitsing van het kiesarrondissement heeft tot kwalijk gevolg, dat wij
verder blijven sukkelen met de ellende van de "gemengde" provinciale
kiesdistricten, die een democratische lijstvorming uitschakelen. Laten
wij derhalve onze eensgezindheid herstellen over de dringende
noodzaak van de splitsing. In het groot debat nopens de problematiek
Brussel zullen de Franstaligen zich zolang mogelijk tegen die splitsing
blijven verzetten. Omdat zij ervan overtuigd zijn dat die splitsing meteen
betekent dat de laatste banden tussen Franstalig Brussel en de
Franstalige minderheden eromheen worden verbroken. Het geval
Happart zou voor hen nochtans het bewijs van het tegendeel moeten
leveren. Niets kan hen beletten Franstaligen als kandidaat voor te

dragen en te doen verkiezen. Niet zo lang geleden trouwens werden
Franstaligen verkozen in afgelegen arrondissementen. Ik ben ervan
overtuigd dat de overgrote meerderheid van de Vlaamse politici nooit de
ondemocratische weg zullen inslaan om dit te beletten door een of
andere kunstgreep." (Doorbraak)

01.10.1998
Carl Devlies (CVP, nu CD&V) laat zich opmerken met een lezersbrief in
De Standaard waarin hij de splitsing van het arrondissement BrusselHalle-Vilvoorde bepleit: "Voor de burgemeesters van de
faciliteitengemeenten en de Franstalige Brusselaars die nog steeds
hopen op een uitbreiding van Brussel 19, zou dit een duidelijk signaal
zijn dat de faciliteitengemeenten definitief behoren tot een
eentalig Vlaams Gewest en dat aan de grenzen van Brussel niet
meer geraakt kan worden." (Doorbraak)

13.07.1999
Patrick Dewael schrijft "de horizontale splitsing van het
kiesarrondissement Brussel- Halle-Vilvoorde" in zijn Vlaams
regeerakkoord.

25.09.2002
De nieuwe kieswet wordt door de regering-Verhofstadt doorgedrukt. Er
komt géén splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde, zoals voorzien in het
Vlaams regeerakkoord.

31.01.2003
In het document "Contract met de Burger" dat goedgekeurd werd op
het VLD verkiezingscongres van 29 en 30 maart 2003 herhaalden Guy
Verhofstadt en Karel De Gucht hun communautaire eisen:
tewerkstelling, mobiliteit, gezondheids- en gezinsbeleid moeten
bevoegdheden van de deelstaten worden; de versterking van de fiscale
autonomie en financiële verantwoordelijkheid van de deelstaten en de
horizontale splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde.

26.02.2003
Arbitragehof: het voortbestaan van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde
is ongrondwettelijk.

29.08.2003
VLD-senator Jean-Marie Dedecker wil de wet op de
verkiezingsprocedures regionaliseren, zodat Vlaanderen en
Wallonië afzonderlijk kunnen beslissen of ze vreemdelingen al dan niet
stemrecht verlenen. Dedecker beweert dat "ook de discussie rond de
afschaffing van de opkomstplicht of de splitsing van Brussel- HalleVilvoorde met mijn voorstel van bijzondere wet wordt opgelost." (DS)

11.10.2003
Als de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde niet gesplitst is tegen 1 april
2004, weigeren de schepencolleges van de gemeenten van het
arrondissement Halle- Vilvoorde mee te werken aan de
organisatie van de Europese verkiezingen van 13 juni 2004. Dat
kondigt Willy De Waele (VLD), de burgemeester van Lennik, aan op
een "staten-generaal" in Overijse. (De Tijd) Minister Dewael zal later
dreigen met sancties tegen deze burgemeesters.

07.01.2004
Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (VLD) over de
splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde: "U kent mijn
sympathie voor het voorstel, maar we moeten zoiets niet willen forceren.
Laat dat wat groeien. Het is een onderwerp voor het forum dat later alle
communautaire hangijzers gaat bespreken." (DS) Dewael dreigt zelfs
met sancties tegen de burgemeesters die de splitsing van de
kieskring, sinds jaren een belangrijke eis van de Vlaamse Beweging,
willen realiseren.

07.02.2004
Als reactie op de nakende goedkeuring van het stemrecht voor
vreemdelingen zegt minister-president Bart Somers (VLD): "We zullen
dit onthouden. Niets belet ons nog om op onze beurt onze
meerderheid uit te spelen. Om bijvoorbeeld de splitsing van BrusselHalle-Vilvoorde af te dwingen." (HBVL)

14.02.2004
"Valentijnsakkoord" tussen CD&V en N-VA. "Samen gaan CD&V en NVA evenzeer resoluut voor de splitsing van het gerechtelijke en
kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde en een sterk Vlaams
beleid voor de Vlaamse rand," zo staat in de platformtekst "Vlaams

Kartel, samen voor de Vlamingen" te lezen.

01.04.2004
Louis Tobback (SP.a) vindt de eis van de Vlaams-Brabantse
burgemeesters om de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde nog voor de
verkiezing te splitsen "totaal onrealistisch." Hij zegt: "Als de
Franstaligen nu zouden toegeven, dan begin ik me pas zorgen te
maken. De prijs die ze nu zouden vragen, zou veel te hoog zijn." (DM)
De splitsing moet nochtans volgens de Grondwet en overeenkomstig
een arrest van het Arbitragehof gebeuren. Voor het herstel van het
recht mag geen prijs worden betaald, zo vindt de Vlaamse
Beweging.

16.04.2004
De Parti Socialiste wijst de splitsing van de kieskring Brussel-HalleVilvoorde resoluut van de hand. "Het moet voor eens en voor altijd
duidelijk zijn dat de PS niet aanvaardt dat geraakt wordt aan de
rechten van de Franstaligen die in Vlaanderen wonen," aldus Elio
Di Rupo. (De Tijd)

20.04.2004
De SP.a zegt burgemeester Leo Peeters te steunen in zijn actie om
de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde nog voor de verkiezingen te
regelen; in het Parlement keuren de socialisten een resolutie met
dezelfde inhoud niét goed. (HLN)

21.04.2004
De Vlaamse burgemeesters van Halle-Vilvoorde die de Europese
verkiezingen van 13 juni willen boycotten, zullen door de federale politie
worden ondervraagd. Er is een gerechtelijk onderzoek geopend naar
hun boycotactie om tot de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde te
komen. (De Tijd)

28.04.2004
In de senaatscommissie Binnenlandse Zaken weigeren de
meerderheidspartijen een wetsvoorstel over de splitsing van de kieskring
Brussel-Halle-Vilvoorde nog voor de verkiezingen van 13 juni te
behandelen. In het Vlaams Parlement verklaarden de
meerderheidspartijen zich nog voorstander van de splitsing... (De

Tijd)

09.05.2004
De N-VA spreekt bij monde van Geert Bourgeois stoere taal i.v.m. de
splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde: "Maar de N-VA wil de ministerpresident (Somers, VLD) een kans geven. Want, ook al moet de
splitsing in het federale parlement worden doorgevoerd, toch kan de
Vlaamse minister-president wel degelijk de splitsing van Brussel-HalleVilvoorde afdwingen. Eenvoudigweg door in het Overlegcomité alle
dossiers te blokkeren zolang de splitsing geen feit is. Alleen zo bewijst
de ministerpresident dat hij echt de splitsing wil en echt bereid is om
daarvoor zijn nek uit te steken. In dat geval wil de N-VA best aan de
koffietafel aanschuiven." (Persmededeling N-VA, 09.05.2004)

09.05.2004
Duizenden Vlamingen betogen te Vilvoorde voor de onmiddellijke
splitsing van de kieskring en het gerechtelijk arrondissement BrusselHalle-Vilvoorde. De betoging wordt georganiseerd door de Vlaamse
Volksbeweging (VVB), het Halle-Vilvoorde Komitee en het
Taalaktiekomitee (TAK), in opdracht van het Overlegcentrum van
Vlaamse Verenigingen (OVV). Van de traditionele partijen zijn onder
meer Rik Daems, Hugo Coveliers, Bart Tommelein, Sven Gatz, Patrik
Vankrunkelsven, Luc Van den Brande, Hugo Vandenberghe, Etienne
Schouppe, Mia De Schamphelaere, Els Van Weert, Hugo Schiltz en
Bart Staes van de partij. Jean-Luc Dehaene stapt niet mee op.

12.05.2004
Tijdens een Kamerdebat wijst CD&V-fractieleider Pieter De Crem op de
tweeslachtige houding van SP.A en VLD inzake de splitsing van
Brussel-Halle- Vilvoorde. "In het Vlaams Parlement, waar de leeuw
klauwt, keuren jullie partijgenoten een motie goed met de boodschap
"Splits nu." Jullie stappen op in een betoging onder het motto Splits nu.
En vandaag in de Kamer is de boodschap Splits later. Dat verhaal
houdt geen steek. Wij zullen dan ook niet aanwezig zijn op het
theekransje van minister-president Bart Somers." (DS) De houding van
CD&V en kartelpartner N-VA is echter niet minder dubbelzinnig...

13.05.2004
Ministers Bart Somers en Paul Van Grembergen en de partijvoorzitters
van VLD en SP.A-Spirit beloven om de splitsing vóór 1 oktober in de

Kamer op de agenda te zetten. In ruil voor die garantie trekken de
burgemeesters hun eis in dat de kieskring nog voor de verkiezingen van
13 juni gesplitst zou worden. CD&V gaat niet akkoord; in een brief laat
Yves Leterme aan Vlaams minister-president Somers weten enkel tot
een Vlaamse regering te willen toetreden als eerst de splitsing
gerealiseerd is.

13.05.2004
Politiek redacteur Luc Van der Kelen over de "standvastige" CD&Vhouding inzake Brussel-Halle-Vilvoorde: "Ik wil nog zien of de Vlaamse
eden nog even luid zullen klinken eens de macht en de
ministerposten zich aandienen." (HLN)

13.05.2004
Yves Leterme legt een bom onder de vorming van een nieuwe Vlaamse
regering. Hij weigert na de verkiezingen van 13 juni tot een
nieuwe Vlaamse regering toe te treden als de splitsing van de
tweetalige kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde niet is uitgevoerd. Dat
kondigt Leterme aan in een brief aan de minister-president van de
Vlaamse regering, Bart Somers. (HLN)

14.05.2004
Pieter De Crem, CD&V-kamerfractieleider: "Het Vlaams front bestaat
op papier, maar werkt niet, dat is woensdag bewezen. In Vlaanderen is
er kat noch kater die Somers nog zal geloven: in de regeringsverklaring
van de Vlaamse regering stond zwart op wit dat de splitsing
doorgevoerd zou worden voor de verkiezingen van juni. En dat is nog
altijd niet gebeurd. Ik zegt het, als wij in de regering zitten na 13
juni, wordt dat wetsvoorstel op 14 juni goedgekeurd." (DM)

14.05.2004
Bart Somers (VLD) hoopt dat CD&V alsnog "tot inkeer komt." Somers:
"Oppositiepartijen moeten zich niet gedragen als meerderheidspartijen
en omgekeerd. We moeten de partijgrenzen overstijgen om dit unieke
project waar te maken. Het is beter te kijken naar wat ons bindt dan
naar wat ons scheidt. En dat is het Vlaamse belang. Er is misschien
geen eensgezindheid over een datum, maar wel over de essentie van de
tekst: de splitsing. Die komt er, dat is beloofd, en wat doet het er dan
toe of dat op 11 juni of op 30 september is?" (DM)

26.05.2004
Jean-Claude Van Cauwenberghe (PS) spreekt duidelijke taal: "(...) En
wij zijn geen vragende partij voor nieuwe bevoegdheden. (...) Alsof de
splitsing van Brussel- Halle-Vilvoorde de Vlamingen gelukkiger zal
maken. Wij proberen ons met de echte problemen van de mensen bezig
te houden, maar ondertussen is men aan de overkant voorbereidingen
aan het treffen om ons een dolkstoot in de rug te geven. Daarom deze
verklaring. Wij weigeren elke nieuwe communautaire koehandel."
(Knack)

26.05.2004
Ook de uitspraak van Yves Leterme dat hij niet in een Vlaamse
regering zou stappen zonder een splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde
lacht Van Cau weg: "Desnoods komen er nieuwe verkiezingen. Leterme
mag zeggen wat hij wil. Er is in dit land nog nooit een hervorming
doorgevoerd zonder een consensus. Tenzij dit een nieuw scenario is en
Leterme aanstuurt op de Vlaamse onafhankelijkheid. Maar dat geloof
ik niet. Hoe verder de Vlamingen gaan in hun communautaire eisen, hoe
groter de frustratie zal zijn de dag na de verkiezingen." (Knack)

28.05.2004
N-VA-ondervoorzitter Bart De Wever tracht de Vlaamsgezinde kiezers
te overtuigen met een persoonlijk schrijven. "In een 'Manifest voor de
Vlamingen' gaan CD&V en N-VA het bindend engagement aan om niet
toe te treden tot een regering tenzij de coalitiepartijen garanderen om
samen met ons de onmiddellijke splitsing van het
kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde en de realisatie van de
gekende, verregaande Vlaamse resoluties af te dwingen."
(persoonlijke brief van Bart De Wever)

29.05.2004
"We moeten Franstaligen niet langer d'office als tegenstanders
beschouwen. Ze aanvaarden het Vlaamse karakter van Vlaams-Brabant
en willen onze taal wel leren" zegt CD&V-boegbeeld Jean-Luc Dehaene.
(HLN)

02.06.2004
Knack: "Blijft u erbij dat u niet in een Vlaamse regering stapt vóór het
kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde is gesplitst?" Yves

Leterme: "Zeer zeker. Daarover moet er een akkoord zijn dat ook aan
de overkant van de taalgrens wordt erkend." "Misschien denken de
Franstaligen wel, dan maar geen Vlaamse regering?" Leterme: "Het
zullen niet de Franstaligen zijn die daarover beslissen." (Knack)

08.06.2004
Geert Bourgeois, N-VA-voorzitter, zet naar eigen zeggen geen
handtekening onder een nieuw Vlaams regeerakkoord, zolang de
splitsing van de kieskring Brussel-Halle- Vilvoorde niet is goedgekeurd
in het federaal parlement. "We willen dat die kieskring gesplitst wordt
vóór we in een Vlaamse regering stappen. Daar gaan we niet meer
over overleggen, dat moet nu maar eens gebeuren." De Morgen: "Dus u
zet geen handtekening onder een Vlaams regeerakkoord voor de
splitsing is goedgekeurd in het federaal parlement?" Bourgeois:
"Inderdaad. Die kwestie kan meteen na de verkiezingen
geagendeerd worden door de Vlaamse partijen in het federaal
parlement. Over die zware discriminatie van de Vlamingen gaan we niet
meer onderhandelen. Ze kan met een gewone meerderheid uit de wereld
geholpen worden." 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." (DM)

09.06.2004
CD&V'er Leterme: "Nog voor we aan de onderhandelingstafel
gaan met de Waalse partijen, wil ik Brussel-Halle-Vilvoorde gesplitst
zien. Dit sleept te lang aan en nu de paarse partijen hun woord hebben
gegeven, moeten we snel handelen." (PMagazine)

09.06.2004
Steve Stevaert wil niets ruilen voor de splitsing van Brussel-HalleVilvoorde: "De splitsing Brussel-Halle-Vilvoorde doen we na de
verkiezingen, ongeacht of men dat aan Waalse kant ziet zitten. Ik heb
mijn handtekening daarvoor gezet. Ik ga die niet loochenen. Natuurlijk
heb ik liever dat het in onderling overleg gebeurt, maar ik ben niet
bereid iets te ruilen voor de splitsing. Als er geen oplossing komt,
gaan we toch door." (HLN)

11.06.2004
SP.A-voorzitter Stevaert over B-H-V: "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." (HV)

12.06.2004
Leterme tegen Verhofstadt: "Ik ben duidelijk: ik wil wachterdichte
garanties dat de splitsing snel wordt uitgevoerd, zoals ook uw
partijgenoot Bart Somers en Norbert De Batselier (SP.A) vragen." (HN)

13.06.2004
Verkiezingen

15.06.2004
Amper twee dagen na de Vlaamse verkiezingen "versoepelt" de N-VA
bij monde van Geert Bourgeois zijn standpunt inzake de splitsing van
het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. Op de vraag wanneer
de splitsing er komt, antwoordt 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. Er moet nog een oplossing komen voor
de Brusselse Vlamingen." Vóór de verkiezingen stelde de N-VA
uitdrukkelijk niet in een Vlaamse regering te zullen stappen voor de
splitsing van het kiesarrondissement is gestemd in de Kamer. (DM)

15.06.2004
Yves Leterme zei in een slotdebat dat de splitsing van B-H-V maar vijf
minuten politieke moed vraagt. Daarop zegt Bourgeois: "Ja, maar…
dat moet je zo niet begrijpen. (...) Tja, dat is een manier van spreken,
hé. Als de Vlamingen samenwerken, dan kan het vrij snel. Maar nog
eens, we moeten dat eerst goed bekijken, want zo eenvoudig is het
niet." (DM)

21.06.2004
Geert Bourgeois (N-VA) wil dat een "snelle splitsing van Brussel-HalleVilvoorde" deel uitmaakt van het "prioriteitenpakket voor
regeringsdeelname." Hij verklaart dat een technische werkgroep de
splitsing moet voorbereiden om tot een Vlaamse consensus te komen.
Over de termijn van de splitsing blijft hij dubbelzinnig: "Ik heb gezegd
dat we absoluut garanties moeten krijgen dat die splitsing er snel komt.
Dat betekent niet dat we de Vlaamse regeringsvorming gaan gijzelen. In

het Vlaams regeerakkoord moet er alleszins een duidelijk engagement
staan om de splitsing federaal uit te voeren." (DS)

23.06.2004
De synthesetekst "Vertrouwen geven, verantwoordelijkheid nemen" van
Yves Leterme blinkt uit in vaagheid. Over Brussel-Halle-Vilvoorde: "De
regeringspartijen engageren zich daarenboven tot de onmiddellijke
splitsing van het kiesarrondissement en het gerechtelijk
arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde door de goedkeuring van een
gemeenschappelijk wetsvoorstel in het federale parlement."

20.07.2004
Letterlijk uit het Vlaams Regeerakkoord: "De Vlaamse Regering en
haar regeringspartijen nemen het engagement, zoals verwoord in de
verklaring van 13 mei 2004 ten overstaan van de burgemeesters van het
arrondissement Halle- Vilvoorde, over. Hiertoe vragen zij aan hun fractie
in Kamer en Senaat om los van het door de federale regering
aangekondigde Forum, uiterlijk bij de start van het parlementair
jaar, wetsvoorstellen tot splitsing van het kiesarrondissement BrusselHalle-Vilvoorde voor de verkiezingen van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers, de Senaat en het Europees Parlement resp.
tot splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde
in te dienen en onverwijld goed te keuren."

22.07.2004
Op een partijcongres loodst de N-VA-partijtop haar achterban in de
Vlaamse regering. 500 mandatarissen werden uitgenodigd, slechts 250
komen opdagen. De overige kaderleden zijn niet welkom. Bart De
Wever maakt zich sterk dat de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde er
komt: "Natuurlijk kan ik jullie daarover geen absolute zekerheid
geven, maar ik kan jullie wel verzekeren dat er niets van in huis komt
als wij niet langer in de regering zitten." (DS)

22.07.2004
Geert Bourgeois (N-VA) legt de eed af als minister. Vóór de
verkiezingen beloofde Bourgeois plechtig dat hij nooit zou toetreden tot
een Vlaamse regering als het kiesarrondissement Brussel-HalleVilvoorde niet was gesplitst. De regeringspartijen hebben er zich naar
eigen zeggen toe "verbonden" om bij het begin van het parlementaire
jaar (september – oktober) gezamenlijk wetsvoorstellen in te dienen na

"overleg" met de Franstaligen.

24.07.2004
Minister-president Yves Leterme over zijn uitspraak dat zijn partij niet in
de regering zou stappen vooraleer Brussel-Halle-Vilvoorde was gesplitst:
"Mijn partij is bereid om morgen die splitsing in Kamer en Senaat door
te voeren. Maar de andere regeringspartijen moeten dat ook willen en
kunnen. Ik heb ze al zover gekregen dat ze akkoord gaan om ten
laatste bij de start van het parlementair jaar de wetsvoorstellen ter
zake in te dienen." (HNB)

27.07.2004
Vlaams minister van Cultuur Bert Anciaux kan zich naar eigen zeggen
voor honderd procent vinden in het communautaire hoofdstuk van het
regeerakkoord. Hij haalt "en passant" uit naar de Vlaamse Beweging:
"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)

27.07.2004
De slaafsheid van de Vlaamse onderhandelaars is ronduit
lachwekkend. Op de vraag of hij niet vreest dat er binnen de kortste
keren in de federale regering heibel zal ontstaan over het
communautaire luik in het Vlaams regeerakkoord, antwoordt Anciaux:
"Denk je nu écht dat we dat niet van te voren hebben afgetoetst bij de
Franstaligen?" (Humo)

28.07.2004
Yves Leterme herhaalt dat de splitsing van B-H-V er "onverwijld"
moet komen: "De Vlaamse regering zal al haar institutionele middelen
gebruiken om ervoor te zorgen dat de splitsing er snel komt." Knack:
Volgens Geert Bourgeois betekent onverwijld: vóór het einde van het
jaar. Leterme: "Bart Somers en Steve Stevaert hebben dat ook zo
beloofd aan de burgemeesters uit Halle-Vilvoorde. Ik kan me daarin
terugvinden." (Knack)

28.07.2004
Op de regionale tv-zender Ring-TV is Eric Van Rompuy zeer duidelijk:
de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde is voor nieuwjaar een feit, of

er is geen Vlaamse regering meer. (Knack)

02.08.2004
CD&V-kamerfractieleider Pieter De Crem: "Over één zaak wil ik
duidelijk zijn. Wij maken voor de volle 100 procent deel uit van de
Vlaamse meerderheid, maar zitten tegelijk voor 200 procent in de
federale oppositie." Over het communautaire zegt De Crem: "Eerst is er
natuurlijk de zaak van de splitsing van Brussel-Halle- Vilvoorde. Op 15
september sta ik bij De Croo met een concreet wetsvoorstel en de vraag
om het zo snel mogelijk te behandelen. De week nadien zit het in de
commissie en is de bal aan het rollen." Over het "Forum" is de CD&V'er
ronduit pessimistisch: "Voor andere stappen in de staatshervorming is
het zogenaamde Forum in het leven geroepen, waarvan iedereen weet
dat het een zandbak wordt. De communautaire agenda is zo
ongelofelijk zwaar, dat ze alles zal meetrekken. Het forum zal dat nooit
kunnen dragen, dat wordt een fiasco." (DS)

01.09.2004
De Franstalige krant Le Soir "lekt" dat Guy Verhofstadt zou voorstellen
om Brussel- Halle-Vilvoorde te splitsen in ruil voor de betonnering
van de taalfaciliteiten in de Rand. Vlaams minister-president Yves
Leterme wenst niet te reageren, Eric Van Rompuy doet dat wel: "De
splitsing kan in geen geval gekoppeld worden aan toegevingen inzake
de faciliteiten. De Vlaamse stelling blijft dat hiervoor geen enkele prijs
kan worden betaald." Van Rompuy wil "zoals afgesproken, onverwijld
het wetsvoorstel gesteund door alle Vlaamse meerderheidspartijen neer
te leggen in de Kamer en tot de stemming over te gaan." (DS)

02.09.2004
Marie-Arena (PS), minister-president van de Franse
gemeenschapsregering, zegt op de RTBF-radio "de splitsing geen
oorlog waard is." De MR haalt bij monde van fractieleidster Françoise
Bertiaux uit naar Arena en hekelt de "zeer lichte" verklaring van de
PS'er. De MR vraagt zich luidop af "op welk slagveld Arena strijd denkt
te voeren zonder oorlog." (De Tijd)

03.09.2004
Jo Vandeurzen (CD&V): "De splitsing van het kiesarrondissement B-HV is essentieel voor de CD&V. Het staat in het Vlaams regeerakkoord
en we rekenen erop dat dit wordt uitgevoerd. Dat de VLD en de SP.A

hierover overleg willen met hun coalitiepartners in de federale regering,
begrijpen we. Maar het Vlaams regeerakkoord moet snel worden
uitgevoerd, en dat moet buiten het Forum gebeuren." 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. Het gaat hier om de uitvoering van een
arrest van het Arbitragehof. We hebben de wet aan onze kant." (HBVL)

06.09.2004
"Als de Vlamingen op een breuk aansturen, dan gaat Brussel meer
samenwerken met Wallonië. Dat zegt de Brusselse minister-president
Charles Picqué in een interview met Le Soir. Aan de vooravond van de
communautaire onderhandelingen spreekt Picqué radicale taal: "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..." En nog: "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." (HLN)

06.09.2004
Ook Vlaams minister-president Leterme zegt geen politieke prijs te
willen betalen voor de splitsing van B-H-V, omdat het om de uitvoering
van een arrest van het Arbitragehof gaat. (DS)

07.09.2004
Minister Geert Bourgeois: "De splitsing van het kiesarrondissement
Brussel-Halle- Vilvoorde is voor ons cruciaal. Als het de andere partijen
ernst is, is dat ook voor hen een prioriteit. (...) Een werkgroep bereidt nu
het wetsvoorstel voor, dat begin oktober bij de Kamer wordt ingediend.
Daar moet het worden behandeld en alle Vlaamse partijen engageerden
zich onverbloemd: het móet. Tegen nieuwjaar moeten we weten waar
we staan. DA: "Voor de verkiezingen verklaarde het CD&V-N-VA-kartel
nog dat die klus in vijf minuten kan worden geklaard." Bourgeois: "Yves
Leterme heeft dat gezegd. En op dat moment kon het ook zeer snel
worden geregeld. Maar nu is de Kamer met vakantie en kan er dus
moeilijk gedebatteerd worden. Ik herhaal dat er spoed moet worden
gezet achter die zaak. En het moet een goede regeling worden." (Dag
Allemaal)

11.09.2004

Uit een vertrouwelijke nota die de Franstalige krant Le Soir kon
inkijken, blijkt dat eerste minister Guy Verhofstadt zijn
regeringspartners heeft voorgesteld om de splitsing van de kieskring
Brussel-Halle-Vilvoorde te koppelen aan de afzwakking van de
rondzendbrief-Peeters. (De Tijd)

11.09.2004
Mag voor de splitsing van B-H-V een prijs worden betaald? Yves
Leterme: "Zeker geen prijs in de zin zoals we dat van vroeger kennen.
Een voorbeeld: in ruil geld geven aan Brussel zou ik een
onaanvaardbare koehandel vinden. Maar ik verneem dat Verhofstadt
er net zo over denkt." (HLN)

13.09.2004
Steve Stevaert zegt ook voorstander te zijn van een vlugge splitsing van
B-H-V: "Ik wil Brussel-Halle-Vilvoorde zo snel mogelijk splitsen. Ik wil
nog sneller gaan dan Geert Bourgeois. Als we er maar vanaf zijn,
zodat we aan het ernstige werk kunnen beginnen." (DM)

13.09.2004
Charles Picqué, minister-president van Brussel, is ongerust over het
"communautair opbod." "We spelen Russische roulette," aldus Picqué.
De Franstalige socialist heeft "de indruk dat we op de rand van de
afgrond zitten" en waarschuwt dat "nieuwe stappen in de
staatshervorming tot een scheiding kunnen leiden." (DS)

14.09.2004
Geert Bourgeois lacht de belofte dat hij niet in een Vlaamse regering
zou stappen vóór de kieskring B-H-V was gesplitst, weg: "Ik werd
tijdens de kiescampagne midden in een drukke vergadering gebeld door
een journalist van De Morgen, die een reactie wilde op de verklaring van
Yves Leterme dat hij niet in een regering zou stappen zonder dat
Brussel-Halle-Vilvoorde gesplitst was. Ik heb dat bevestigd. Waarom
zou ik mijn kartelpartner niet publiek steunen? Ik wist ook wel dat de
splitsing voor de verkiezingen niet meer mogelijk zou zijn, maar zo
hebben we de druk op de andere partijen opgevoerd. Ik weet hoe politiek
werkt, hoor."(Humo)

16.09.2004

Vlaams minister-president Leterme wil met de Franstaligen
marchanderen over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. Hij zegt
nu te beseffen dat een compromis onvermijdelijk is en noemt
Franstalige tegeneisen "logisch." "Over het aantal tweetalige rechters in
Brussel valt te praten," aldus Leterme. (HV) Op 5 september stelde
Leterme nog dat hij geen reden ziet om een prijs te betalen voor de
splitsing van B-H-V, omdat het om de uitvoering van een arrest van het
Arbitragehof gaat. (DS, 06.09.2004) Ook op 15 september herhaalde
Leterme dat hij niet van plan is om over het dossier te marchanderen.
(DS)

17.09.2004
Willy De Waele, VLD-burgemeester te Lennik, over Brussel-HalleVilvoorde: "Wij handhaven onverkort onze eis tot splitsing en blijven druk
uitoefenen. Van compensaties kan geen sprake zijn. Voor ons moet er
geen crisis komen, maar als die er komt, is dat uitsluitend de fout van
de federale regering." (De Tijd) Vlaams volksvertegenwoordiger Kris Van
Dijck (N-VA) liegt er op los in een vrije tribune: "Vóór de verkiezingen
was het Vlaams Kartel CD&V/N-VA zeer duidelijk: na 40 jaren talmen
moest dit absoluut geregeld worden, anders kon er van een
regeringsdeelname geen sprake zijn. Het kartel kwam als grootste uit
de kiesstrijd en was aan zet om een Vlaamse regering te vormen. Ze
bleef haar belofte trouw en plaatste de splitsing bovenaan de politieke
agenda." (GvA)

20.09.2004
Kandidaat-CD&V-voorzitter Jo Vandeurzen: "Ik vind nog altijd niet dat er
voor Brussel-Halle-Vilvoorde een prijs moet worden betaald, het gaat
over de uitvoering van een gerechtelijke uitspraak. Wij hebben een
afspraak op het Vlaams niveau en die zullen we uitvoeren, niet meer of
niet minder." (DM)

21.09.2004
Leterme neemt zijn bocht: "Afgesproken was de wetsvoorstellen bij het
begin van het parlementaire jaar in te dienen. Aangezien de premier zijn
beleidsverklaring heeft uitgesteld tot de tweede dinsdag van oktober, is
ook de start van het politieke werkjaar verschoven." Ook bij
Kamerfractieleider Pieter De Crem klinkt eenzelfde geluid: "Pas als
premier Guy Verhofstadt in zijn beleidsverklaring geen communautair
resultaat kan voorleggen, dienen we onze wetteksten in." (HN)

28.09.2004
De Crem schijnt inzake de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde voet bij
stuk te houden: "Dat is toch een uitgemaakte zaak? Aan het begin van
het parlementaire jaar moet er een wetsvoorstel ingediend worden die
de splitsing een feit maakt. Dat is de afspraak onder de Vlaamse
partijen. Als dit na de regeerverklaring niet "onverwijld" gebeurt, gaan wij
zelf een wetsvoorstel in die zin indienen." Over eventuele
toegevingen zegt De Crem, geheel in tegenspraak met ministerpresident Leterme: "Waarom zouden we de klok terugdraaien naar voor
1962 toen er Franstalige scholen waren in de Vlaamse rand? De
faciliteiten hebben een tijdelijk karakter en dat blijft zo. Er moet
niets betaald worden. De splitsing is een politieke beslissing. Die neem
je of je neemt ze niet. Het kan maar zo glashelder zijn." (PMagazine)

29.09.2004
De Tijd: "In het regeerakkoord staat "onverwijld". Die tekst is
ondertussen al meer dan drie maanden geleden ondertekend." Bart De
Wever: "U weet ook dat de Vlamingen de timing van een federale
beslissing niet volledig in handen hebben. De Franstaligen kunnen
zoiets vertragen, door bijvoorbeeld met de alarmbelprocedure te
dreigen. We hebben destijds met enige overmoed over die timing
gesproken, maar het belangrijkste is dat je naar een concreet resultaat
werkt." (De Tijd)

02.10.2004
Bart De Wever (N-VA): "In het Vlaamse regeerakkoord staat een
specifieke verwijzing naar het engagement tegenover de
burgemeesters, waarin VLDvoorzitter Bart Somers, toenmalig Spiritvoorzitster Els Van Weert en SP.Avoorzitter Steve Stevaert op papier
hebben gezet dat ze zouden splitsen, zonder een Vlaamse
tegenprestatie. Als ze er toch iets aan koppelen, dan zullen we zien
wat. Morrelen aan de faciliteiten of aan de taalwetgeving in Brussel is
onaanvaardbaar voor ons." (DS)

04.10.2004
"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. We moeten dit zo snel mogelijk oplossen, maar een
geloofwaardige begroting is essentieel," aldus Patrick Dewael in het
VRT-programma De Zevende Dag. Hiermee verwijst de federale regering

de "onverwijlde" splitsing van het kiesarrondissement Brussel-HalleVilvoorde naar de Griekse kalender.

07.10.2004
"De Vlaamse regering zal alle institutionele middelen gebruiken om de
splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde te bereiken. Het is nu aan onze
collega's in Kamer en Senaat om dinsdag wetsvoorstellen in te dienen
en de zaak verder af te handelen. De Vlaamse regering zal alleszins
druk blijven uitoefenen om de splitsing te realiseren," antwoordt Vlaams
minister-president Leterme op vragen van Joris Van Hauthem. (HBVL)

08.10.2004
Minister van Financiën Reynders (MR) en PS-voorzitter De Rupo
manen Verhofstadt aan om de splitsing van B-H-V te "verdagen" naar
het Forum. "Vlaanderen zal een prijs moeten betalen voor de
splitsing van B-H-V," laat VLD parlementslid Sven Gatz ondertussen
zonder schroom weten. Gatz suggereert dat het Minderhedenverdrag
zou kunnen worden goedgekeurd. (DS)

11.10.2004
De fractieleiders van de vijf Vlaamse regeringspartijen dienen in de
Kamer van Volksvertegenwoordigers een wetsvoorstel in over de
splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. (De Tijd)

13.10.2004
Guy Verhofstadt stelt zijn federale beleidsverklaring voor. Volgens Bart
De Wever leeft de eerste minister in een virtuele realiteit. "Het
Vlaams regeerakkoord is duidelijk. Inzake B-H-V komt er geen grote
communautaire ronde, geen koppeling aan andere dossiers en al
helemaal niet aan een versoepeling van de taalwet. (...) Wat Verhofstadt
nu zegt gaat in tegen het Vlaams regeerakkoord, tegen de beloften aan
de burgemeesters, tegen alles wat we afgesproken hebben." (DM)

15.10.2004
In de Kamer vraagt Gerolf Annemans de spoedbehandeling van de
wetsvoorstellen tot splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. CD&V en NVA stemmen tégen de hoogdringende behandeling.

17.10.2004

Vice-premier Vande Lanotte is eerder pessimistisch over de komende
communautaire onderhandelingen: "Brussel-Halle-Vilvoorde ligt nóg
gevoeliger dan de discussie over het splitsen van delen van de sociale
zekerheid. (...) Neen, ik kan echt niet garanderen dat we dit
probleem overleven, want Brussel-Halle-Vilvoorde is een erg moeilijk
dossier. (...) Ik weet dat de regering altijd kan vallen. Al er iets is
waarover een regering gemakkelijk valt, is het wel een communautair
probleem dat niet meer beheersbaar is." (HN op zondag)

20.10.2004
Eric Van Rompuy zweert dat CD&V geen enkele prijs zal betalen
voor de splitsing van B-H-V: "De splitsing moét er komen. Dat hebben
we de kiezers beloofd en we kunnen eenvoudigweg niet terugkrabbelen.
Er is geen weg terug. De moeilijkheid is dat de onderhandelingsmarge
met de Franstaligen nul is, zoals ook Yves Leterme in het Vlaams
parlement heeft gezegd. Het minderhedenverdrag gaan we niet
ondertekenen. De taalwetgeving in Brussel gaan we niet veranderen.
We gaan de omzendbrief-Peeters niet intrekken, we zullen geen
financiële compensaties geven, en we willen ook geen uitbreiding van de
faciliteiten." (Knack)

25.10.2004
Bart De Wever wenst zich niet vast te pinnen op een datum waarop
Brussel-Halle- Vilvoorde uiterlijk moet zijn gesplitst. "Al zou het einde
van het jaar mooi zijn." "Er worden dus geen onderhandelingen over
gevoerd en er wordt geen prijs voor betaald," aldus De Wever. (GvA)

30.10.2004
Bart De Wever spreekt nogmaals stoere taal over de splitsing van B-HV. "De eerste verkiezingen waarvoor de splitsing relevant is, zijn die van
2007. Geen sprake van dat het tot dan mag duren. We moeten het
hoofd koel houden en praten met de Franstaligen." GvA: Zal er echt
geen prijs worden betaald? De Wever: "Nee, we betalen er niét voor. Het
staat in koeien van letters in het Vlaams regeerakkoord. (...) Wij blijven
praten, veel praten en meewerken aan elke normale parlementaire
procedure. Maar voor de toepassing van de Grondwet en de
uitvoering van een arrest van het Arbitragehof wordt geen prijs
betaald. (...) Als Verhofstadt de Franstaligen een zoenoffer wil
aanbieden, wil ik wel eens zien welk. In geen geval krijgen de
Franstaligen méér faciliteiten. Er wordt evenmin geprutst aan de
taalwetgeving in Brussel, en het minderhedenverdrag wordt niét

geratificeerd. Overwegen ze nog iets anders? Ons moeten ze alvast niet
vragen om daarover te onderhandelen." (GvA)

10.11.2004
17 ministers van de verschillende regeringen zoeken in een
interministeriële conferentie en binnen "een redelijke termijn" een
oplossing voor de splitsing van BH- V. Eerste minister Verhofstadt zegt
dat wat hem betreft geen einddatum op de werkzaamheden van de
conferentie staat. (De Tijd)

16.11.2004
Eric van Rompuy (CD&V) zegt dat hij zich na 1 januari niet meer durft
te vertonen als tegen dan B-H-V niet is gesplitst. Leterme ziet dat
anders: "31 december staat niet als deadline in het Vlaams
regeerakkoord ingeschreven. Maar het is juist dat we geen weken of
maanden nutteloos willen verliezen. Alle schikkingen zijn getroffen.
Maar of dat nu volgende week is of over een paar maand, is iets
anders." HNB: Kan de splitsing ook na nieuwjaar gebeuren? Leterme:
"Natuurlijk. Ik pin me niet vast op een precieze datum. Ook N-VAvoorzitter Bart De Wever laat wat dat betreft wat ruimte. Maar we
werken er elke dag aan." (HNB)

17.12.2004
Opnieuw wordt de "onverwijlde" splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde
uitgesteld. In de Kamercommissie Binnenlandse Zaken vraagt en krijgt
minister Dewael uitstel. Ook CD&V en N-VA, voor de verkiezingen
pleitbezorgers van de "onmiddellijke" splitsing, steunen het uitstel.
CD&V-fractieleider Pieter De Crem verwacht de splitsing in de lente
van 2005: "De splitsing komt er in elk geval. Met de Franstaligen als
het kan, zonder als het moet." (DM)

18.12.2004
"Voor Ronduit N-VA! is het duidelijk: wij dulden niet langer dat
Franstalige partijen voor de federale en Europese verkiezingen stemmen
kunnen ronselen in de 35 Vlaamse gemeenten. Wij eisen de
onmiddellijke behandeling van het wetsvoorstel met betrekking tot de
splitsing van kiesarrondissement in Brussel-Halle-Vilvoorde in de kamer,
zonder uitstel en zonder interministeriële conferentie. De houding van de
Vlaamse regeringspartijen in dit dossier, in strijd met het Vlaams
regeerakkoord, doet de N-VA-jongeren vragen stellen bij de deelname

van de N-VA aan de Vlaamse regering." (Uit een persmededeling van
Ronduit-N-VA)

21.12.2004
Guy Verhofstadt geeft aan dat hij bereid is te sjacheren over de
splitsing van B-H-V:
"Het dispuut over de splitsing van het kiesarrondissement BrusselHalle-Vilvoorde duurt nu al meer dan veertig jaar. Let wel, ik ben niet
tegen discussies. Maar uiteindelijk moeten we tot een besluit komen en
dat zal nuances bevatten voor elke partner rond de tafel. Oké, we zullen
een compromis sluiten over die kwestie. Dat zal geen perfect
compromis zijn, maar het zal wel een oplossing zijn die aanvaardbaar is
voor de meeste partijen. En wellicht zal in dat compromis ook een
reeds andere hete hangijzers zitten die allang geregeld hadden moeten
zijn." (Dag Allemaal)

22.12.2004
Jo Vandeurzen, CD&V-voorzitter: "Wat in het Vlaamse regeerakkoord
staat over Brussel-Halle-Vilvoorde, is voor CD&V, SP.A, VLD, Spirit en
N-VA een engagement én een risico. Ik begrijp dat communautaire
twistpunten overleg vereisen. Voor CD&V is het risico dat men onze
geloofwaardigheid in twijfel trekt omdat het langer duurt. Maar ook voor
VLD, SP.A en Spirit is er een groot risico: ze hebben op Vlaamse
niveau hun woord gegeven en ze moeten dat op federaal vlak
nakomen." (Knack)

22.12.2004
Knack: Zal de geloofwaardigheid van CD&V ook niet getoetst worden
aan de "prijs" die de Vlamingen zullen betalen voor de splitsing van
BHV? Vandeurzen: "Die vraag moet u niet aan mij stellen. VLD, SP.A
en Spirit hebben voor de verkiezingen beloofd dat de splitsing voor 31
december van dit jaar een feit zou zijn. Of wisten zij toen niet wat ze nu
wel weten over de communautaire context? Voor CD&V is die datum
geen struikelblok. We willen dat de goede trouw in het Vlaamse
regeerakkoord wordt gerespecteerd. De afspraak is helder en die moet
worden nageleefd." (Knack)

22.12.2004
N-VA-voorzitter Bart De Wever reageert op de "kerstboodschap" van
Guy Verhofstadt, die onder meer pleit voor een "compromis" inzake B-

H-V. De Wever: "Het Vlaams regeerakkoord bepaalt dat er over de
splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde niet
onderhandeld wordt en dat er geen prijs< voor wordt betaald. Ofwel
kiest VLD-voorzitter Bart Somers voor het pleidooi van Verhofstadt om
een "compromis" te zoeken voor B-H-V ofwel kiest hij voor het Vlaams
regeerakkoord dat hij zelf heeft onderhandeld." (DS)

22.12.2004
Willy De Clerq (VLD): "Voor wie een beetje nadacht, is het altijd
duidelijk geweest dat Brussel-Halle-Vilvoorde niet kán worden gesplitst
zonder een consensus met de Franstaligen. Dit dossier wordt
steeds meer een splijtzwam voor de regering. Het is al lang geleden dat
Vlamingen en Walen nog zo radicaal tegenover elkaar stonden. En het
zou bijzonder jammer zijn dat de regering over een kwestie als deze
zou struikelen, net nu we een voorzichtige economische heropleving
kennen. Het zou ons terug storten in het debacle van de jaren tachtig,
toen elke regering over een communautair probleem viel." (Knack)

24.12.2004
In een dubbelinterview "verduidelijken" Verhofstadt en Karel De Gucht
het VLD standpunt. Vóór de verkiezingen gaven de VLD'ers hun woord
dat de kieskring onmiddellijk en zonder tegenprestatie zou worden
gesplitst. Vandaag klinkt het helemaal anders. Verhofstadt: "Het zal
een compromis worden, zonder winnaars en verliezers, door beide
gemeenschappen aanvaard en verteerd. (...) Extremisten zullen altijd
zeggen dat dit of dat niet goed is. Maar dit land leeft niet als de ene de
andere zijn mening opdringt. Dit land functioneert door een compromis
tussen beide gemeenschappen." De eerste minister beweert dus dat de
splitsing zonder Franstalig akkoord niet doorgevoerd kan worden.
Omgekeerd kan dit blijkbaar wel, denken we maar aan het Waals
dictaat inzake het vreemdelingenstemrecht of de
"Francorchamps-wet". (HNB)

27.12.2004
CD&V-volksvertegenwoordigers Luc Van den Brande en Eric Van
Rompuy dreigen met dissident stemgedrag als er tegen half februari
geen duidelijkheid is over de splitsing. "Het dossier Brussel-HalleVilvoorde moet in een stroomversnelling komen, anders komt de
geloofwaardigheid van de Vlaamse regering in het gevaar" zegt Van
Rompuy. Luc Van den Brande is dezelfde mening toegedaan: "Half
februari moet er duidelijkheid zijn. Dat is een redelijke termijn. Wordt die
niet gerespecteerd, dan is er een probleem. Niet alleen voor mij maar

voor de hele CD&V en dus voor de Vlaamse regering." Van Rompuy
wantrouwt Verhofstadt die in zijn nieuwjaarsbrief zinspeelde op een
"compromis zonder winnaars of verliezers": "Wij aanvaarden geen
compromis, waarbij de splitsing van Brussel- Halle-Vilvoorde afgekocht
wordt voor zware toegevingen aan de Franstaligen." Van den
Brande besluit: "In mei was er al de belofte aan de Vlaamse
burgemeesters om te splitsen. In juli werd dat ingeschreven in het
regeerakkoord, en nu wordt dat behandeld in het federale parlement. Als
we met Pasen eieren willen hebben, moeten ze tegen februari gelegd
zijn." (DM)

28.12.2004
"De burgemeesters uit de rand rond Brussel hebben de problematiek
op de agenda geplaatst op een verstandige manier, zonder zich te sterk
vast te pinnen op een datum. Het heeft ook geen zin om dit probleem
op erg korte termijn op te lossen, want een splitsing zal hoedanook pas
over twee jaar, bij de federale verkiezingen, effect hebben. Wat niet wil
zeggen dat dit dossier naar de achtergrond mag verdwijnen. Er moet in
elk geval in het voorjaar van 2006 een definitieve oplossing
komen." Dat zegt Jean-Luc Dehaene. (DS)

30.12.2004
De Raad van State bekrachtigt de omzendbrieven Peeters en
Martens. De Franstaligen reageren furieus; Elio Di Rupo roept de
Franstalige partijvoorzitters bijeen om zich te "beraden" over de
uitspraak. Christian Van Eycken (MR/FDF) zegt letterlijk: "We gaan
dit arrest niet naleven. Dit arrest betekent letterlijk aanpassen of
terugkeren. Daar kunnen wij niet mee leven." Bart De Wever: "Ik geloof
niet dat dit de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde in de weg zal staan.
Dat kunnen we desnoods met de Vlaamse partijen doorvoeren. De
Franstaligen moeten daar niet over zagen. Zij hebben het
migrantenstemrecht ook goedgekeurd zonder een meerderheid in
Vlaanderen." (HLN)

31.12.2004
Mark Eyskens: "Communautair moeten we als Vlamingen beseffen dat
elk akkoord, ook over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde,
vanzelfsprekend het resultaat zal zijn van een compromis met de
Franstaligen." (HLN)

04.01.2005

Patrick Dewael over de omzendbrieven Peeters en Martens: "Die zaak
is juridisch afgehandeld nu de Raad van State zich heeft uitgesproken.
We moeten daar respect voor opbrengen en de zaak niet hopeloos
politiseren." (DM)

05.01.2005
Joelle Milquet: "Het zijn de Vlamingen die met een probleem zitten,
niet wij. Wij staan volledig achter het standpunt van de burgemeesters
in de faciliteitengemeenten om geen rekening te houden met de
rondzendbrieven. We zullen zien of de Vlaamse regering haar
dreiging met sancties zal hard maken." (Knack)

05.01.2005
De burgemeesters van Brussel-Halle-Vilvoorde geven naar eigen
zeggen de strijd niet op. Willy De Waele (VLD): "Tegen de
paasvakantie is de kieskring gesplitst, of er is geen regering meer."
Michel Dooms (CD&V) voegt daaraan toe: "Als de regering met een
alternatief op de proppen komt, moeten we er goed over waken dat de
Vlamingen geen al te hoge prijs moeten betalen aan de Franstaligen.
Nu nog meer faciliteiten invoeren zou onlogisch zijn. Dat is voor ons
onbespreekbaar." (DS)

05.01.2005
Steve Stevaert zegt dat hij bereid is ver te gaan om in het dossier een
oplossing te forceren. "De splitsing van het kiesarrondissement BrusselHalle-Vilvoorde is ons 177ste probleem. Maar zonder een oplossing voor
dit 177ste probleem is er ook geen oplossing mogelijk voor de 176
andere en vaak veel meer dringende problemen. Daarom wil ik absoluut
dat er een oplossing komt voor dit dossier. Ik probeer daar ook onze
Franstalige vrienden van te overtuigen. Maar het zal niet gemakkelijk
zijn, want het is een symbooldossier geworden." En verder: "(...) Ik vind
niet dat het dossier Brussel-Halle-Vilvoorde mag dienen om de
regeringen te destabiliseren. We moeten opletten voor slogantaal. We
moeten opletten voor stemmingen in het Vlaams Parlement over zaken
die men in Kamer en Senaat moet oplossen in overleg met de
Franstaligen. (...) Ik zeg dat we een oplossing moeten zoeken voor een
aantal belangrijke sociaal-economische dossiers. Dat is dringend. Maar
het kan niet zonder een oplossing voor Brussel-Halle-Vilvoorde. Dus
moet er eerst daarvoor een oplossing komen en die kan er alleen
komen in samenspraak met de regio's. En dan zeg ik u dat BrusselHalle-Vilvoorde inderdaad geen regeringscrisis waard is omdat we

meer ernstige zaken te doen hebben." HBVL: "Een splitsing zal niet
kunnen zonder Franstaligen?" Stevaert: "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." (HBVL)

06.01.2005
Bart De Wever: "Geen enkele Vlaamse partij kan haar kiezers nog
uitleggen dat die kieskring niet zou gesplitst worden. Na 40 jaar is het
ijzer nu heet. Het moet nu gesmeed worden, voor het afkoelt." Over de
"onverwijlde" splitsing zegt De Wever dat hij zich niet laat vastpinnen op
een concrete datum: "Omdat ik weet dat mijn tegenstanders het me
niet zouden gunnen dat ik die deadline respecteer. Het is een
lijdensweg, ja. Ik geef toe dat we zelf de indruk hebben gewekt dat de
splitsing er veel sneller zou komen. (...) Ik ben niet naïef. Al ten tijde van
het Vlaams regeerakkoord vreesde ik dat de splitsing er pas zou komen
in het voorjaar van 2005. "Onverwijld" is minder dan oneindig,
maar meer dan vijf minuten." (HLN)

06.01.2005
N-VA-voorzitter De Wever toont zich bijzonder geduldig: "Het is minder
een kwestie van geduld dan van geloofwaardigheid. Als onze kiezers
voelen dat het de goede kant uitgaat, steekt het niet op een week, maar
elke elastiek is beperkt rekbaar. Ooit knapt hij af. Mislukt het, dan
zullen wij onze conclusies trekken – mogelijk door uit de Vlaamse
regering te stappen – maar hoedanook door de schuldigen aan te wijzen
en die de rekening te laten betalen. (...) Dit is voor ons geen dossier op
leven en dood, maar het is wel de maatstaf waaraan we het succes van
onze regeringsdeelname zullen meten. Ik ga ervan uit dat de splitsing er
komt, dit voorjaar. HLN: "Zonder losgeld of pasmunt? Dat gelooft u toch
zelf niet. Is elk compromis voor u oneerbaar?" De Wever: "Zo dom zijn
we niet dat we elk compromis vooraf afwijzen. Het Vlaams
regeerakkoord somt duidelijk op waaraan niet geraakt mag worden: de
faciliteiten, het minderhedenverdrag, de taalwetgeving in Brussel. Maar
daarbuiten ligt niet alles even gevoelig. De splitsing moét er komen.
Zoniet, dan betalen de Vlaamse partijen collectief de prijs en worden we
andermaal wakker op een Zwarte Zondag." (HLN)

10.01.2005
CD&V-voorzitter Jo Vandeurzen over de houding van Eric Van Rompuy:
"Eric heeft daar zijn persoonlijk engagement in gelegd, wat niet vreemd
is gezien zijn betrokkenheid bij de regio. Maar het scenario is wel
duidelijk. Tot nu ben ik niet ontevreden met het afgelegde traject, al is

het niet supersnel gegaan. En wij gaan door. We laten de federale
regering de ruimte om een compromis te zoeken maar wij hebben
alleen een akkoord met de SP.A en VLD binnen de Vlaamse regering.
Wij hebben een risico genomen door met hen in zee te gaan, maar zij
hebben het akkoord ook ondertekend. Ik zeg hen niet hoe ze het
moeten uitvoeren, maar ze moeten zich wel aan de afspraken houden."
DM: "Maar u sluit een compromis bij voorbaat niet uit?" Vandeurzen:
"Het Vlaamse regeerakkoord is duidelijk maar zowel wij als de N-VA
hebben begrip opgebracht voor het feit dat VLD en SP.A met de
Franstaligen moeten spreken." DM: "Maar pakweg het
minderhedenverdrag kan niet als pasmunt gebruikt worden."
Vandeurzen: "Onze toetssteen is het Vlaamse regeerakkoord. En daar
staat toch duidelijk dat (leest voor) "het minderhedenverdrag onder geen
enkel beding geratificeerd kan worden." Dat is de context voor ons. Niet
meer, niet minder." DM: "En als paars het toch tekent?" Vandeurzen:
"(stilte) We zullen in het federale parlement onze positie bepalen, maar
CD&V is loyaal met de Vlaamse coalitiepartners, op basis van het
regeerakkoord." (DM)

10.01.2005
In het VRT-programma "De Zevende Dag" zegt Guy Verhofstadt het
niet eens te zijn met diegenen die vinden dat er geen prijs mag
worden betaald voor de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. "Een
gemeenschap kan haar wil niet eenzijdig opleggen. Er moet altijd een
compromis worden gesloten," beweert Verhofstadt. Dat het dossier
apart wordt behandeld in een interministeriële conferentie, sluit volgens
Verhofstadt niet uit dat er "meerdere elementen" op tafel worden gelegd.
(De Tijd)

13.01.2005
Op initiatief van het Vlaams Belang vindt in het Vlaams Parlement een
actualiteitsdebat over Brussel-Halle-Vilvoorde plaats. Van den Brande
en Van Rompuy spreken dreigende taal aan het adres van de Vlaamse
regering. Van den Brande: "Tegen half februari moet er absolute
duidelijkheid zijn over de splitsing. SP.A en VLD moeten er mee voor
zorgen dat het Vlaams regeerakkoord wordt nagekomen. Zoniet heeft
deze Vlaamse meerderheid een groot vertrouwensprobleem." Ministerpresident Leterme waarschuwt minister Onkelinx, die gisteren in La
Libre Belgique zei dat het Vlaamse splitsingsvoorstel "onaanvaardbaar"
is. "Als men met veto's zwaait of de onderhandelingstafel gebruikt als
vertragingsmachine heeft de deelname van de Vlaamse regering aan de
interministeriële conferentie die het dossier moet regelen geen enkele
zin." (HLN)

14.01.2005
Tijdens een bijeenkomst herhalen de burgemeester en schepenen uit
Halle- Vilvoorde dat de Vlamingen geen prijs mogen betalen voor de
splitsing van Brussel- Halle-Vilvoorde. "De splitsing is een eenvoudige
toepassing van de grondwet. Er kan dus geen sprake zijn van een
prijs die de belangen van de Vlamingen in Halle- Vilvoorde schaadt,
noch van een andere vorm van compensatie." (DS)

15.01.2005
"De Brusselse VLD verkoopt de Brusselse Vlamingen om het vel van
Verhofstadt te redden." Dat zegt Brussels CD&V-parlementslid Walter
Vandenbossche. Het taalakkoord kan voor de CD&V'er geen ruilgeld
zijn: "Als Vlaamse schepen in Anderlecht heb ik al tien keer tegen mijn
eigen meerderheid gestemd. Telkens ging het om inbreuken op de
taalwetgeving. Tien keer heeft men een schorsing van een benoeming
door de vice-gouverneur naast zich neergelegd en de betrokken
ambtenaren toch benoemd." (DS)

15.01.2005
De Franstaligen plaatsen de uitbreiding van het Brussels Gewest
tegenover de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. "Als de situatie van
de Franstaligen verslechtert, overwegen we de grenzen van Brussel in
vraag te stellen" zegt Di Rupo. (DM)

15.01.2005
MR-kamerlid Charles Michel: "Ik zie geen oplossing voor het probleem
Brussel- Halle-Vilvoorde. De bal ligt in het kamp van de VLD- en SP.Akamerleden. Als zij het wetsvoorstel over een splitsing goedkeuren, valt
Verhofstadt." (DS)

15.01.2005
PS-senator Philippe Moureaux geeft de federale regering "één kans op
drie dat ze een oplossing vindt. Maar een oplossing tegen volgende
week... (schaterlach)". "Dit is geen dialoog meer," zegt Moureaux, "dit
is politieke oorlogsvoering. Dit is Bush die de Irakezen zegt wat ze
moeten doen." (DS)

17.01.2005

De zeventienkoppige interministeriële conferentie (IMC), die tot
opdracht heeft om een oplossing te zoeken voor een "reeks
communautaire dossiers" komt voor het eerst formeel bijeen.

17.01.2005
De IMC geraakt niet verder dan de oprichting van een bijzondere
werkgroep.

17.01.2005
Pieter De Crem, CD&V-fractieleider in de Kamer: "Vijf minuten
politieke moed is al wat Patrick Dewael, de VLD en de SP.A nodig
hebben. Het Vlaamse wetsvoorstel ligt er, wachtend op goedkeuring. Ik
kan me niet inbeelden dat de VLD en de SP.A niét nakomen wat ze in
het Vlaams regeerakkoord hebben ondertekend. Echt niet. (...) Mét de
Franstaligen als het kan, zeg ik altijd, en zonder hen als het moet.
Pasmunt? Ik stel vast dat het Brussels Gewest in acute
financieringsnood verkeert, maar het is niet aan mij om een oplossing
aan te reiken." (HLN)

18.01.2005
De Crem: "Negotiëren doen we niet. (...) De Franstaligen weten goed
genoeg dat de splitsing er komt. Wanneer? Ergens tussen volgende
week en de volgende federale verkiezingen." (DS)

20.01.2005
FDF-voorzitter Olivier Maingain: "Zij die akkoord gaan met de splitsing
van Brussel-Halle-Vilvoorde, stappen daarmee in de logica van het
confederalisme en zelfs van de splitsing van het land." (La Libre
Belgique)

21.01.2005
Op 19 januari hadden alle Franstalige partijen uitgezonderd FDF ermee
ingestemd de bespreking van de wetsvoorstellen tot splitsing te starten
op voorwaarde dat ze eerst een "toelichting" zouden krijgen van Didier
Reynders over de "werkgroep" van de IMC. CD&V sprak al van "een
overwinning." Vandaag verstrakken de Franstaligen hun houding: PSkamerfractievoorzitter Giet dreigt ermee de kamercommissie
Binnenlandse Zaken te verlaten als met de bespreking van de

wetsvoorstellen tot splitsing wordt gestart. De andere Franstalige
partijen sluiten zich daarbij aan. (Le Soir)

22.01.2005
"Het beste nieuws van de dag" noemt Bart De Wever het dreigement
van de PS om weg te blijven bij de besprekingen over B-H-V. "Als de
PS dat echt wil doen, zal de discussie tenminste wat vooruitgaan." De
Wever herhaalt dat de Vlaamse regering "een groot probleem" heeft als
B-H-V over enkele weken niet gesplitst is. (HNB)

23.01.2005
Caroline Gennez (SP.A) en Patricia Ceysens (VLD) zeggen in "De
Zevende Dag" de federale werkgroep de kans te willen geven om een
compromis te bereiken. Eric Van Rompuy (CD&V) spreekt van een
vertrouwenscrisis in de Vlaamse regering, indien VLD en SP.A de
bespreking in de Kamer willen stilleggen of vertragen en dreigt met een
constructieve motie van wantrouwen.

25.01.2005
De Wever: "Stoppen? Ik denk er nog niet aan. Ik kan me moeilijk
indenken dat we de behandeling van de voorstellen in de Kamer zouden
opschorten." (GvA)

25.01.2005
Tijdens zijn jaarlijkse toespraak tot de "gestelde lichamen" stelt Guy
Verhofstadt te willen "temporiseren." "In elk geval is de regering niet
van plan zich te laten opjagen door sommigen van wie kan worden
betwijfeld of ze wel een oplossing wensen, of meer nog door diegenen
van wie het nu al duidelijk is dat ze dit dossier enkel willen gebruiken
om politieke heibel en instabiliteit te veroorzaken. (...) Hoe dan ook
zal dit vraagstuk maar ontmijnd worden door een overeenkomst tussen
beide grote taalgemeenschappen, een akkoord zonder winnaars en
verliezers" aldus de eerste minister.

26.01.2005
Johan Vande Lanotte (SP.A) rekent op de ICM om een oplossing te
vinden. Het dreigement van Eric Van Rompuy aan het adres van de
Vlaamse regering omschrijft Vande Lanotte als "de ongelofelijkste
uitspraak" die hij ooit heeft gehoord: "Als ik Van Rompuy goed begrijp,

zegt hij: Ik krijg iets niet van de Walen en dus blaas ik de Vlaamse
regering op. Die redenering is niet te verstaan. Tenzij Van Rompuy de
uitlatingen deed omdat hij zelf niet meer in de Vlaamse regering zit."
(DS)

26.01.2005
Het parlement van de Franse Gemeenschap keurt een resolutie goed
die de onlosmakelijke band tussen de Franse Gemeenschap en
de Franstaligen in de rand rond Brussel en in Voeren bevestigt.
De resolutie herhaalt het verzet tegen de splitsing van B-H-V, steunt de
Franstalige partijvoorzitters en schaart zich achter de uitbreiding van
het Brussels grondgebied. (De Tijd)

26.01.2005
"De Wekker tikt," zegt Bart De Wever. "Half februari loopt hij af. Tegen
dan zijn de Vlaamse voorstellen rijp voor een stemming." (HLN)

