CONFERENTIE VAN DE BURGEMEESTERS
VAN HALLE-VILVOORDE

PERSMEDEDELING

Op 13 mei 2004 heeft hebben de voorzitters van de SP.a, de VLD en Spirit,
de minister-president van de Vlaamse regering, de Vlaamse minister van
Binnenlandse Aangelegenheden en de burgemeesters van het Uitvoerende
Comité van de Conferentie van de Burgemeesters van Halle-Vilvoorde zich er
uitdrukkelijk toe verbonden:
 De splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde op de federale
politieke agenda te zetten. De besprekingen moeten leiden tot de
toepassing van de grondwet en van de arresten va het Arbitragehof en
dit door de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde.
Vlaanderen dient hiervoor geen prijs te betalen.
 Indien dit niet onmiddellijk gerealiseerd wordt hun fracties in Kamer
en Senaat de door hen ingediende wetsvoorstellen over de kieskring
onverwijld zullen goedkeuren.
 Dat hun ministers in de Vlaamse en federale regering in geen geval
hun medewerking zullen verlenen aan welke tuchtmaatregel dan ook
tegen de colleges van burgemeester en schepenen in het kader van
hun acties voor de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde.
 De colleges van burgemeester en schepenen, van hun kant, hebben er
zich toe verbonden de Europese verkiezingen van 13 juni 2004
plichtsvol te begeleiden.
De colleges van burgemeester en schepenen hebben, wat hun deel betreft, de
overeenkomst keurig uitgevoerd.
De overeenkomst voorziet eveneens in een evaluatie ten laatste op 1 oktober
2004; de evolutie van de politieke toestand noopt ons er evenwel toe deze
evaluatie uit te stellen tot na de beleidsverklaring van de federale regering op
dinsdag 12 oktober 2004.
Wij blijven hoe dan ook onverkort iedere compensatie voor de splitsing van
de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en van het gerechtelijke arrondissement
Brussel resoluut afwijzen.

Het gaat tenslotte enkel over de aanpassing van oude administratieve
grenzen aan de grondwettelijke indeling van de federale staat in gewesten,
taalgebieden en gemeenschappen die territoriaal afgebakend zijn. Er is geen
enkele reden waarom Vlaanderen een prijs zou moeten betalen om voor zijn
grondgebied dezelfde wettelijke regeling te krijgen zoals deze die voor het
Frans taalgebied al sedert decennia van toepassing is.
De federale loyaliteit vereist dat het federale België, en de Franstalige
medeburgers de grondwettelijk bepaalde indeling van het land erkennen en
in al zijn aspecten toepassen, zonder daarbij te discrimineren ten nadele van
één taalgebied.
Over de toepassing van deze grondbeginselen van elk federaal systeem kan
niet onderhandeld worden.
Het blijft hoe dan ook onze bedoeling een evaluatievergadering te organiseren
indien de federale beleidsverklaring van 12 oktober 2004 niet aan onze eisen
tegemoet zou komen
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