STATEN-GENERAAL VAN DE
BURGEMEESTERS en SCHEPENEN
VAN HALLE-VILVOORDE
Zemst, 20 mei 2005

PERSBERICHT
Unanimiteit op staten-generaal
Standpunt van de staten-generaal :
1. De vergadering waardeert vooral de volgende elementen uit de verklaring van
de Vlaamse regering van 18 mei 2005 :
-

-

de bevestiging dat de Vlaamse Regering achter de eis tot splitsing blijft staan ;
de beslissing dat zij UNANIEM afstand van grondgebied, het toestaan van
inschrijvingsrechten of van andere bijkomende voorrechten voor Franstalige
inwoners of het toekennen van bevoegdheden aan de Franse Gemeenschap
in Vlaanderen verwerpt ;
de bevestiging dat zij achter de resolutie van het Vlaams Parlement van 21
april 2004 over de steun aan de acties van de Vlaams-Brabantse
burgemeesters blijft staan;
de aankondiging van concrete maatregelen om de territoriale integriteit van
Vlaanderen dieper te verankeren en het Vlaams beleid in de Rand te
versterken;

2. De vergadering zegt haar steun en medewerking toe aan dit beleid en zal ook
op gemeentelijk vlak de nodige initiatieven uitwerken. De vergadering vraagt
de Vlaamse Regering een zesmaandelijkse evaluatie van de realisaties op het
terrein ;
3. De vergadering kan NIET aanvaarden dat de federale overheid weigert de
grondwettelijke indeling van het land te eerbiedigen en weigert een arrest van
het Arbitragehof uit te voeren.
Vóór de Europese verkiezingen luidde het: er is tijd tot aan de verkiezingen
van 2007, nu wil men doen geloven dat het ook nog nadien kan.
De vaststelling blijft dat het niet betaamt dat de federale overheid zijn eigen
grondwet schendt, de beslissingen van het Arbitragehof – grondwettelijk hof –
naast zich neerlegt en aldus de geloofwaardigheid van de rechtsstaat zelf
ondermijnt.
De vergadering blijft dan ook de uitvoering eisen van het engagement van 13
mei 2004, overgenomen in het Vlaams regeerakkoord: het gaat om de
geloofwaardigheid van de politiek, de eerbied voor het gegeven woord en het
goed bestuur.

4. De vergadering herhaalt dat de enige oplossing die aan de onaanvaardbare
discriminatie van Halle-Vilvoorde een einde kan maken de splitsing volgens
de gewest- provincie- en taalgrens is, waarbij Halle-Vilvoorde op dezelfde
wijze wordt behandeld als alle andere Vlaamse en Waalse provincies. De
taalgrenzen vormen de territoriale basis van deze federale staat en moeten
voor iedereen dezelfde gevolgen hebben en op dezelfde wijze toegepast
worden.
5. De splitsing van het gerechtelijk arrondissement is daarom, maar ook om
redenen van efficiënt bestuur, gewoon een noodzaak voor de burgers.
6. De vergadering waarschuwt ervoor dat het niet ernstig is verkiezingen te
organiseren op basis van een wet waarvan het grondwettelijk hof heeft
vastgesteld dat hij discrimineert en dus in strijd is met de grondwet; de
vergadering oordeelt dat de federale overheid door de kieskring niet te
splitsen een zware verantwoordelijkheid op zich laadt en de
regelmatigheid van de volgende federale verkiezingen in het gedrang
brengt; onze colleges van burgemeesters en schepenen worden dan ook
met een niet ernstig uit te voeren opdracht opgezadeld. De federale
overheid doet aldus bewust een juridisch vacuum ontstaan.
7. De vergadering herinnert aan de brieven aan het Staatshoofd van 6 juni
2003 en 24 november 2004 en kan zich niet inbeelden dat het staatshoofd
zal toelaten dat de burgers van dit land op ongelijke wijze behandeld
blijven;
8. Dit persbericht vormt de basis voor een open brief die zal gericht worden aan
het staatshoofd, de federale regering, de Vlaamse regering, de gouverneur
van de provincie Vlaams-Brabant, aan de Vlaamse partijvoorzitters en aan alle
colleges van burgemeesters en schepenen van Vlaanderen.
Laatstgenoemden zullen verzocht worden deze te ondersteunen.

