Overijse, 9 maart 2009
Open Brief aan de Gemeentebesturen van Halle-Vilvoorde
Onze ref.: Brief dd. 03-02-09 over discriminatie m.b.t. de Europese Verkiezingen en Oproep
dd. 09-01-09 van inmiddels 372 Vlaamse verenigingen de carrousel der belangenconflicten te
stoppen en Brussel-Halle-Vilvoorde meteen onvoorwaardelijk te splitsen
Geachte Mevrouw de Burgemeester, Heer Burgemeester,
Geachte Dames en Heren Schepenen,
Geachte Dames en Heren Gemeenteraadsleden,
Vooreerst dankt het comité alle besturen - en in het bijzonder Lennik en Affligem - die
gereageerd hebben op onze brief en oproep. Aangezien nu vrijdag 13 maart de Conferentie
van Burgemeesters samenkomt om een standpunt te bepalen met betrekking tot de organisatie
der Europese Verkiezingen van 7-6-09, zal u het ons comité niet kwalijk nemen dat het, in
overleg met de Werkgroep BHV, dringende aandacht vraagt voor zijn stellingen:
Eerbied voor de grondwet en verzet tegen de ongrondwettelijkheid der Europese
verkiezingen.
Wij hopen dat de Conferentie het voorbeeld van Lennik en Affligem volgt. De
provinciegouverneur, die van Binnenlandse Aangelegenheden opdracht zou krijgen zelf voor
de organisatie in te staan, komt overigens in een juridisch zeer betwistbare situatie: durft hij
de ongrondwettelijke discriminatie tussen de burgers in de kieswet wél doen toepassen?
Men stelt steeds dat de Europese verkiezingen grondwettelijk zijn indien deze binnen het
kader van de huidige kieswetgeving georganiseerd worden; bovendien stelt men dat het arrest
van het Grondwettelijk Hof enkel betrekking heeft op de verkiezingen voor de Kamer van
Volksvertegenwoordigers.
Er wordt met deze redenering straal voorbijgegaan aan de schending van het
gelijkheidsbeginsel, beschermd door de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, door het
Grondwettelijk Hof vastgesteld, ook voor de Europese verkiezingen (trouwens ook voor de
Senaat) omdat de Franse kieskring zich uitstrekt over 35 Vlaams Brabantse gemeenten en de
Nederlandstalige kieskring zich niet uitstrekt over het Franstalige grondgebied, noch een deel
ervan.
Artikel 9 van de wet van 23 maart 1989 stelt dat de Europese verkiezingen worden gehouden
op basis van de volgende kieskringen:
• De Vlaamse kieskring die de administratieve arrondissementen omvat van het
Vlaams Gewest met uitzondering van het bestuurlijk arrondissement HalleVilvoorde;

•

De Waalse kieskring die de administratieve arrondissementen omvat van het
Waalse Gewest met uitzondering van de gemeenten van het Duitse taalgebied;

•

De kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde die de administratieve arrondissementen
Brussel-hoofdstad en Halle-Vilvoorde omvat;

•

De Duitstalige kieskring die de gemeenten van het Duitse taalgebied omvat;

Artikel 10 § 1 van de wet van 23 maart 1989 bepaalt dat er drie kiescolleges zijn:
•

Het Nederlands kiescollege omvattend de personen die ingeschreven zijn op de
lijst van kiezers van de Vlaamse kieskring;

•

Het Frans kiescollege omvattend de personen die ingeschreven zijn op de lijst van
de van de kiezers van de Waalse kieskring;

•

De personen die ingeschreven zijn op de lijst van de kiezers van de gemeenten van
de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde behoren hetzij tot het Nederlands kiescollege
of het Frans kiescollege;

Beide artikelen hebben voor gevolg dat de kandidaten die deel uitmaken van de Waalse
kieskring en van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en die gekozen hebben voor het Frans
kiescollege in 35 Vlaams-Brabantse gemeenten stemmen kunnen halen.
Noch de kandidaten uit de Vlaamse kieskring, noch de kandidaten uit de kieskring BrusselHalle-Vilvoorde en die gekozen hebben voor het Nederlands kiescollege kunnen in om het
even welke Waalse gemeenten op stemmen rekenen.
Tijdens de verkiezingen voor het Europese Parlement van 13 juni 2004 konden kandidaten uit
onderstaande gemeenten van de Waalse kieskring en het Franse kiescollege in 35 VlaamsBrabantse gemeenten aan de kiezer worden voorgesteld en stemmen halen: Ans, Anthines,
Aywaille, Bastogne, Beaufays, Binche, Blaugnies, Bothey, Bouge, Boussu, Bruxelles (*),
Charleroi, Cuesmes, Dinant, Dion-Valmont, Dorinne, Ensival, Féluy, Gembloux, Genval,
Ghlin, Gilly, Grivegnée, Havinnes, Hensies, Herstal, Heure, Ittre, Jodoigne, Jumet, La
Louvière, Les Bons Villers, Lessines, Liège, Lierneux, Limerlé, Loncin, Lustin, Manhay,
Mons, Montignies-sur-Sambre, Montigny-le-Tilleul, Mouscron, Nandrin, Namur, Noirchain,
Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, Orcq, Ottignies, Pont-à-Celles, Poulseur, Rouvroy,, Sainte-Ode,
Saint-Marc, Saive, Soignies, Tintigny, Tongrinne, Tournai, Tubize, Vedrin, Velaine-surSambre, Verviers, Waterloo, Wavre.
Dit is duidelijk een ongelijke behandeling van de kiezers en van de kandidaten van de
Vlaamse kieskring en behorend tot het Nederlands kiescollege en de kiezers en kandidaten
van Waalse kieskring en behorend tot het Franse kiescollege.
Dit argument is met het arrest van 26 mei 2003 van het Grondwettelijk Hof (overweging
B.9.5) weerhouden om een aantal artikelen van de wet van 13 december 2002 tot wijziging
van het kieswetboek te vernietigen.
(*) Bruxelles, niet als hoofdstad, wel deels genomen als onderdeel van het Franse kiescollege

Als men de grondwettelijke verplichting tot het organiseren van de Europese verkiezingen
inroept, dan stellen wij daar tegenover dat deze verkiezingen enkel kunnen georganiseerd
worden met respect voor de artikelen 1 tot 5 van de Grondwet die de federale staat organiseert
in gewesten, gemeenschappen en taalgebieden die territoriaal afgebakend zijn.
De vaststelling dat een rechtbank zich daaromtrent niet heeft uitgesproken heft de
discriminatie niet op en doet niets af van de ongrondwettelijkheid van de Europese
verkiezingen en de onmogelijkheid om deze te organiseren.
Trouwens waarom wordt alleen het bestuurlijke arrondissement Halle-Vilvoorde onttrokken
aan de logica van de grondwetsartikelen 1 tot 5 (organisatie van de federale staat) en niet de
resem Waalse gemeenten met “faciliteiten” voor de Vlamingen?
De splitsing van de kieskring B.-H.-V. is niet zozeer een communautair twistpunt zoals te pas
en te onpas wordt beweerd, maar zij raakt de essentie zelf van onze rechtstaat, namelijk het
respect voor de grondwet.
En laat a.u.b. hierover geen misverstand bestaan: vanzelfsprekend kunnen Franstaligen blijven
lijsten indienen in Vlaanderen. Maar ze moeten dan in een Vlaamse kieskring ingediend
worden, in plaats van de lijsten van de Waalse kieskring in een stuk van Vlaanderen te laten
gelden!
Er kan simpelweg niet onderhandeld worden over dit hele dossier; deze ongrondwettelijke
situatie moet eenvoudig zonder enige compensatie worden rechtgezet. Bijgevolg vragen wij u
als plaatselijk bestuur niet mee te werken aan de organisatie van de ongrondwettelijke
verkiezingen voor Europa.
Goedkeuring der B.-H.-V.-wetsvoorstellen
En zelfs als u met de eerste onderbouwde stelling niet akkoord gaat, dringen wij er sterk op
aan dat u kiest voor een zelfbewuste Vlaamse aanpak, waarbij de democratische meerderheid
in het parlement, na afhandeling der belangenconflicten, onmiddellijk en onvoorwaardelijk de
BHV-wetsvoorstellen goedkeurt. De Vlaamse strategie mag er gerust in bestaan niets te
vragen, de democratische besluitvorming te volgen en in elk geval niets (toe) te geven.
Wij menen dat onze standpunten zo stevig onderbouwd zijn dat u op overtuigende wijze de
laatste stappen kunt zetten in de ontvoogding van ons aller Vlaams-Brabant.
Met vriendelijke achting.
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