CONFERENTIE VAN DE BURGEMEESTERS
VAN HALLE-VILVOORDE
Lennik, 25 januari 2005

PERSMEDEDELING
Uitvoerend comité van Burgemeestersconferentie
Halle-Vilvoorde verbolgen over maneuver premier
Verhofstadt

Het uitvoerend comité van de conferentie van burgemeesters en schepencolleges
van Halle-Vilvoorde is bijzonder ontstemd over het zoveelste maneuver van premier
Verhofstadt om de beloofde en noodzakelijke splitsing van BHV op de lange baan te
schuiven.
Zij hekelen het feit dat de premier misbruik maakt van een bijeenkomst met de
gestelde lichamen en van de aanwezigheid van de Koning om de werking van de
parlementaire democratie lam te leggen.
De Premier, die geacht moet worden bij zulke gelegenheden niet aan politiek te
doen, maakt aldus misbruik van zijn functie en van het Koninklijk gezag om de
werking van de democratische organen van dit land, inzonderheid de democratisch
besliste behandeling van wetsvoorstellen in het parlement, lam te leggen. Dit is
wellicht een uniek feit in de Belgische geschiedenis.
Meteen zet de premier de Vlaamse regering en de partijen die haar ondersteunen
voor joker. De premier neemt ook een loopje met het akkoord afgesloten tussen de
burgemeesters van Halle-Vilvoorde, de Vlaamse regering en de Vlaamse partijen
(waaronder overigens ook zijn eigen partij). De premier zwicht daarentegen opnieuw
voor de druk van de Franstalige partijen.
De burgemeesters vragen de federale premier en de Francofone partijen om eindelijk
uit hun loopgraven te komen en de grondwettelijke indeling van het land ernstig te
nemen.
Het uitvoerend comité roept de Vlaamse partijen op zich niet nog eens met
nietszeggende verklaringen te laten paaien en vragen dat zij de democratische
parlementaire bespreking van de wetsvoorstellen zonder uitstel verder zetten, zoals
zij herhaaldelijk aan de Vlaamse bevolking hebben beloofd. Dit werd trouwens vorige
woensdag in de commissie binnenlandse zaken beslist. De Vlaamse partijen werden
hiervoor overigens door de burgemeesters gefeliciteerd.

Indien de besprekingen in de parlementaire commissie toch worden vertraagd, zal
het uitvoerend comité een onderhoud vragen met de Vlaamse Regering, om de
toestand en de naleving van de verbintenissen die tegenover de bevolking en de
burgemeesters werden aangegaan, te evalueren en uit te voeren.
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