Persbericht conferentie burgemeesters Halle-Vilvoorde 13/03/2009
Burgemeesters Halle-Vilvoorde
leggen zich niet neer bij Europese verkiezingen zonder gesplitst BHV
en keuren actieplan 2009 goed
De burgemeesters van Halle-Vilvoorde zijn er niet over te spreken dat bij de volgende
Europese verkiezingen van 7 juni 2009 de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde nog niet
zal gesplitst zijn ondanks het arrest van het Grondwettelijk Hof van 26 mei 2003. In
tegenstelling tot de wettelijke regeling voor de Vlaamse verkiezingen blijven de
personen die in het kader van de Europese verkiezingen ingeschreven zijn op de lijst
van kiezers van een gemeente van Halle-Vilvoorde, tot hetzij het Nederlandse
kiescollege, hetzij het Franse kiescollege behoren. Overal elders is het kiescollege
aangepast aan de taalgemeenschap.
De burgemeesters waarderen dat de Nederlandstalige parlementsleden eenparig, met
uitzondering van Groen!, wetsvoorstellen hebben neergelegd en in de bevoegde
Kamercommissie Binnenlandse Zaken hebben goedgekeurd om door de splitsing van
de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde een einde te maken aan de door het
Grondwettelijk Hof vastgestelde discriminatie. Deze stemming is een belangrijke stap
naar het realiseren van de splitsing van het kiesarrondissement.
De burgemeesters blijven daarom onverkort achter de parlementaire behandeling van
het Vlaams voorstel in de Kamer voor de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde staan
en vragen dat de carrousel van belangenconflicten die tot een misbruik van deze door
de wet voorziene procedure hebben geleid wordt stopgezet.
Het arrest van het Grondwettelijk Hof van 26 mei 2003 heeft geen uitspraak gedaan
over de grondwettelijkheid van de Europese verkiezingen. Toch zijn de principes van
het arrest ook van toepassing op de Europese verkiezingen. Er is immers geen enkel
objectieve reden waarom de gemeenten van Halle-Vilvoorde, dat nu deel uitmaakt
van een tweetalige kieskring anders behandeld wordt dan de andere gemeenten uit
eentalige taalgebieden: dit onderscheid schendt het gelijkheidsbeginsel.
Artikel 3 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de
Rechten van de Mens verzekert het recht op vrije verkiezingen. De staten die partij
zijn bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, verbinden er zich toe om
met regelmatige tussenpozen vrije en geheime verkiezingen te houden onder
voorwaarden die de vrije meningsuiting van het volk bij het kiezen van de
wetgevende macht waarborgen.
Dit recht omvat het individueel recht om te kiezen en verkiesbaar te zijn. Daarbij
beschikt de Staat over een ruime beoordelingsmarge bij de uitbouw van het
kiessysteem; altijd moet echter de vrijheid van meningsuiting en de gelijke
behandeling van alle burgers gewaarborgd worden. Volgens het rechtstaatbeginsel
moet de Staat ook de eigen regels betreffende de uitbouw van het kiessysteem
naleven.

-2De burgemeesters wijzen er ook op dat de niet-splitsing van de kieskring BrusselHalle-Vilvoorde nefaste gevolgen heeft op het terrein:
-

Halle-Vilvoorde, dat behoort tot het Nederlands taalgebied, wordt ingedeeld
bij een tweetalige kieskring waardoor partijen en kandidaten van de Vlaamse
Gemeenschap binnen het Nederlandse taalgebied in concurrentie moeten
treden met kandidaten uit het Franse taalgebied.

-

de inwoners uit Halle-Vilvoorde zullen opnieuw worden geconfronteerd met
agressieve propaganda uit het Franse taalgebied (verkiezingsborden,
verkiezingsreclame, …) wat in de Vlaamse gemeenten als een inbreuk op en
een bedreiging van de taal- en staatkundige eigenheid van de streek wordt
ervaren.

Daarom scharen de burgemeesters van de ondertekenende gemeenten zich achter het
Actieplan zoals opgesteld op de vergadering van 13 maart 2009:
-

-

-

-

de burgemeesters stellen andermaal vast dat de federale wetgever de
vastgestelde ongrondwettige discriminatie niet heeft opgeheven en eisen de
onvoorwaardelijke goedkeuring van de splitsing van de kieskring BrusselHalle-Vilvoorde;
de burgemeesters kunnen zich niet neerleggen bij Europese verkiezingen
waarin het kiesarrondissement niet is gesplitst en vragen een onderhoud met
de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, de Vlaamse Minister van
Binnenlandse Aangelegenheden en de federale Minister van Binnenlandse
Zaken. Voor de Vlaamse verkiezingen stelt dit probleem zich niet;
de burgemeesters vragen op Europees en supranationaal niveau een onderhoud
om hun standpunt toe te lichten, onder meer vanuit artikel 3 Eerste Aanvullend
Protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens;
de burgemeesters vragen een onderhoud met de Duitstalige Gemeenschap om
duidelijk te maken dat een bijkomend belangenconflict overbodig is en –
wegens het manifeste misbruik van deze procedure – de geloofwaardigheid
van de instellingen ernstig aantast;
de burgemeesters blijven ijveren voor de goedkeuring en uitvoering van
beleidsmaatregelen die de eigenheid van Halle-Vilvoorde ondersteunen zoals
de Vlaamse Wooncode, het Vlaams grond- en pandenbeleid,… ;
de burgemeesters informeren actief hun bevolking over de achtergrond van
hun standpunt en acties, het belang van de verkiezingen voor het Vlaamse
Parlement en het realiseren van een staatshervorming in sociaal-economisch
perspectief.

Eenparig onderschreven door de burgemeesters van volgende gemeenten:
Zemst, Beersel, Overijse, Sint-Pieters-Leeuw, Gooik, Halle, Lennik, Galmaarden,
Herne, Pepingen, Opwijk, Asse, Kampenhout, Grimbergen, Meise, Vilvoorde,
Roosdaal, Londerzeel, Dilbeek, Affligem en Liedekerke.
Verontschuldigd: Machelen, Ternat, Hoeilaart, Merchtem

