
EXTRA NUMMER 
HET LENNIK2000-DOSSIER OMTRENT DE SPLITSING VAN

BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE

15 juli nadert en hopelijk wint het gezond verstand en het toepassen van de wet het pleit boven de retoriek, het
scheppen van een angstsfeer, het vermengen van zaken, het verspreiden van valse informatie door Franstalige
politici (die alleen hun eigen belang nastreven). Zo is het een fabel dat het BHV-dossier gebonden is aan facilitei-
tengemeenten, benoemingen van onwillige burgemeesters, transfers van gelden naar het zuiden van het land,
verkeersreglementen enz. Neen het gaat gewoon om de toepassing van de grondwet en de grondwettelijke
rechten. LENNIK2000 wil u een objectief beeld trachten te geven over wat het nu eigenlijk allemaal gaat, wat de
essentie is van deze zaak . 
LENNIK2000 en zijn schepenen kunnen hierover met kennis van zaken spreken want zij lagen mee aan de basis
om ondermeer de actie op te starten om een arrest van het Grondwettelijk Hof (voorheen Arbritragehof en één
van de hoogste rechtscolleges van België) te laten naleven en eigenlijk het recht te laten zegevieren. In een
democratische rechtstaat die zich een rechtstaat  noemt zou dergelijke acties zelfs niet nodig zijn. Het  toepassen
van arresten en vonnissen zou een evidentie moeten zijn.
Over uitspraken van rechters moet niet gesjacherd worden en er moeten  ook geen toegevingen worden gedaan
door wie dan ook.

Naast het BHV-dossier  is het de mening van LENNIK2000 dat anderstaligen wanneer zij in een Vlaamse gemeen-
te komen wonen een inspanning dienen te doen om Nederlands te leren. Niet alleen in het belang van de
plaatselijke gemeenschap maar ook in hun eigen belang. Kan men zich een wereld inbeelden waar men niet
deftig kan praten met zijn buur, zijn zaken niet op een gemoedelijke manier kan regelen bij alle overheidsinstan-
ties,……. niet aan werk kan geraken. Het is ondermeer een vaststaand feit dat vele werklozen die wonen in de
Vlaamse Rand anderstaligen zijn. Kijken we bijvoorbeeld  naar de jobs die blijven openstaan op de luchthaven
van Zaventem terwijl er op tien kilometers van de luchthaven ongeveer 20 procent werkloosheid is. Gewoon
omdat men het Nederlands niet machtig is …en men deze “opoffering” niet wil doen om zijn levensstandaard te
verbeteren.
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gaat B-H-V
over de splitsing van België?

Nee!
over wat dan wel

1. Wat is dat dan, die B-H-V-kieskring ? 

Eerst moet je weten dat België is opgedeeld in taalgebieden.
Als we het Duitstalig gebied even weglaten, kunnen we zeg-
gen dat het noorden ééntalig Nederlands is en het zuiden
ééntalig Frans en Brussel tweetalig. De lijn is de taalgrens. Je
moet ook weten dat België is opgedeeld in 10 provincies.
Het grijze gebied in het midden is het speciale geval Brussel.

Naast provincies heeft België ook kieskringen (zoals al
gezegd) nieuwe kieskringen sinds 2002. Hieronder zie je die
verschillende kieskringen ingekleurd. Bijna alle kieskringen
komen overeen met de provincies, maar niet bij B-H-V
(in het midden) 

De provincie Vlaams-Brabant is dus opgesplitst in twee
delen: Leuven en Halle-Vilvoorde. Halle-Vilvoorde werd
gevoegd bij Brussel en vormt zo de kieskring B-H-V.
Samengevat BHV bestaat uit Brussel (tweetalig) en Halle-
Vilvoorde (ééntalig Nederlands)

2. Waarom is er discriminatie ?

Op de kiesbrief van Halle-Vilvoorde staan Franstalige lijsten
terwijl H-V ééntalig Nederlands is. Franstaligen uit Brussel,
maar ook heel Wallonië (bij Europese en senaatsverkiezin-
gen) kunnen dus stemmen ronselen in Nederlandstalig
gebied, tot bijna in Mechelen en Geraardsbergen.
Omgekeerd kan het niet ! Vlaamse partijen die in opkomen
in Brussel-Halle-Vilvoorde kunnen voor hun lijst geen
stemmen halen over de taalgrens, bv. In Waals-Brabant.

3 Hoe oplossen ?

B-H-V splitsen betekent ééntalig Halle-Vilvoorde los van
tweetalig Brussel en tweetalig Brussel apart (het voorstel van
alle Vlaamse partijen). Halle-Vilvoorde bij de rest van
Vlaams-Brabant (zoals bij ALLE andere provincies). 

B-H-V splitsen betekent : Nederlandstaligen halen stemmen
in Nederlandstalig gebied en Brussel en Franstaligen halen
stemmen in Franstalig gebied en Brussel EN NIET in
Nederlandstalig gebied.
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