Vlaamse vrienden,
U komt hier betogen omdat uw geduld op is.
Omdat U wil dat de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en het gerechtelijk
arrondissement Brussel NU gesplitst worden, zoals de grondwet, het elementaire
gezond verstand en de regels van goed bestuur het vereisen.
We leven in een federaal land, territoriaal ingedeeld op basis van taalgebieden en
gewesten. De federale wetgever MOET die taalgebieden erkennen en eerbiedigen.
De grondwet staat boven de wet.
De lijsten van de Franse gemeenschap en van het Franse kiescollege, de lijsten van
MR-FDF, PS, CDH en Ecolo : dat zijn lijsten die in Namen worden neergelegd voor
Wallonië en Brussel, lijsten van buiten ons taalgebied , van buiten ons gewest en
van buiten onze provincie. Die lijsten met Michel, Di Rupo, Maingain, Milquet en
Happart zijn in Vlaanderen niet op hun plaats.
De grondwet verbiedt discriminatie. Zou u willen meespelen in een voetbalmatch
waar de tegenpartij op uw speelhelft mag komen, maar u niet op de andere
speelhelft mag ? Wel bij de federale verkiezingen komen de Waalse en Francofone
Brusselse partijen tot tegen Mechelen, Aalst en Leuven, op de Vlaamse helft van het
veld, stemmen rapen en zich inmengen in Vlaamse aangelegenheden . Maar het
omgekeerde kan niet : de Vlaamse lijsten worden op het Waalse speelveld niet aan
de kiezers voorgelegd. Als dit geen discriminatie is.
En waar is de federale loyauteit, die toch OOK in de grondwet staat ingeschreven,
wanneer de federale overheid de taalgebieden miskent en wanneer politici uit andere
gewesten en taalgebieden onrust mogen komen stoken bij de buren ?
Vlaamse vrienden, U komt hier betogen om te tonen dat Vlaanderen het niet langer
neemt dat de Francofonen en de Walen op hun wenken bediend worden, maar dat
elementaire Vlaamse eisen na meer dan veertig jaar nog steeds in de koelkast
zitten.
Wij vragen voor Halle-Vilvoorde niet meer, maar zeker ook niet minder, dan wat in
de rest van Vlaanderen en in heel Wallonië al decennialang een feit is.
De niet-gesplitste kieskring is een ongrondwettelijk anachronsime. En daar is
IEDEREEN in Vlaanderen het over eens. De kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde moet
nu gesplitst worden.
Daarom wil ik me nu, in jullie naam, heel bijzonder richten tot onze Vlaamse
vertegenwoordigers in het federale parlement en in de federale regering, vooral die
van de regeringspartijen VLD en SP-a-Spirit : doe zoals onze burgemeesters, en sta
op uw strepen. Doe de federale grondwet en de rechtsstaat eerbiedigen en
zeg aan uw Franstalige collega’s dat Vlaanderen deze ongrondwettelijke en
onrechtvaardige kieskring niet langer aanvaardt.
Gebruik uw parlementaire meerderheid en keur nog voor de verkiezingen het
wetsvoorstel van de burgemeesters goed.

Aan de Vlaamse partijvoorzitters vragen wij : doe zoals onze burgemeesters en
overstijg de partijgrenzen. Zet het enge partijbelang opzij en werk samen om nu te
verwezenlijk wat heel Vlaanderen wil en waar Vlaanderen recht op heeft. Maak van
deze dag een historische dag van Vlaamse eendracht en slagkracht.
Sluit nu reeds, met de burgemeesters en met de Vlaamse regering, een plechtig
akkoord. Schrijf in dat pact dat het wetsvoorstel van de burgemeesters NU
onmiddellijk ter stemming zal worden gebracht in het parlement, en eendrachtig door
de Vlaamse partijen zal worden goedgekeurd.
Schrijf ook in het pact dat geen enkele Vlaamse partij tot een nieuwe Belgische
regering zal toetreden, tenzij deze de splitsing van de kieskring Brussel-HalleVilvoorde en van het gerechtelijk arrondissement Brussel voor alles en in
Francorchampstempo goedkeurt.
Waarborg tenslotte uw Vlaamse kiezers in dat pact – het pact van Halle-Vilvoorde -,
dat die splitsing zal gebeuren buiten welk forum ook en zonder enige toegeving
of compensatie. Voor het bekomen van de naleving van de grondwet kan
Vlaanderen geen prijs meer betalen.
Aan onze Vlaamse politici en academici uit Brussel, wil ik ook een duidelijke
boodschap geven : het wetsvoorstel van de burgemeesters zorgt wel degelijk voor de
rechtmatige vertegenwoordiging van de Brusselse Vlamingen. Weet ook dat geen
enkele Vlaamse partij een splitsing kan steunen die de rechtmatige
vertegenwoordiging van de Vlamingen in Brussel zou verwaarlozen. Wees dus niet
bang en steun volop de splitsing.
Vlaamse vrienden,
U komt hier betogen om uw burgemeesters en schepencolleges te steunen.
Zij passen de grondwet toe en weigeren hun medewerking te verlenen aan
ongrondwettige verkiezingen.
Het MR-FDF - NB een regeringspartij -heeft tegen onze burgemeesters klacht
neergelegd. Dit initiatief is een regeringspartij onwaardig. Burgemeesters, deze
klacht is in feite een klacht tegen heel Vlaanderen, want het Vlaams parlement, alle
Vlaamse partijen en de hele Vlaamse bevolking staan achter u.
Hou vol. U doet in eer en geweten uw plicht. U hebt onze volledige steun.
Voor uw moedige en standvastige houding willen we u vandaag alvast in de
bloemetjes zetten.
Tot slot wil ik hier ook kort hulde en dank brengen aan de Vlaamse Minister van
Binnenlandse Aangelegenheden Paul Van Grembergen voor zijn begripvolle en
ondersteunende houding ten aanzien van zijn burgemeesters.
Burgemeesters van Halle-Vilvoorde, we staan pal achter U. Samen zullen we de
splitsing van de kieskring en van het gerechtelijk arrondissement NU verwezenlijken.
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