STATEN-GENERAAL Halle-Vilvoorde in volle actie

•

Graag ingegaan op de uitnodiging van het O.V.V. om hier even namens de
Staten-Generaal van Burgemeesters en Schepenen van Halle-Vilvoorde het
woord te voeren en toelichting te geven bij ons actieplan voor de splitsing van het
kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde en het gerechtelijk arrondissement
~Dank aan mijn aanwezige Collega’s Burgemeesters van Lennik, Gooik, SintPieters-Leeuw en Overijse en Luc DECONINCK, als raadsman.

•

Reeds gedurende 40 jaar is er de strijd om tot de splitsing van het
kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde te komen ~ Bleef tot op heden
zonder resultaat!

•

In de cyclische golf van de periodes met belangrijke stappen in de
staatshervorming hebben in de 60-er jaren de Burgemeesters een
doorslaggevende rol gespeeld: o.a. verzet tegen de talentelling, totstandkoming
taal in bestuurszaken, de taalwetgeving, … Met resultaat !

•

40 jaar na de feiten willen wij opnieuw onze historische rol opnemen en
voortrekkers zijn in deze rechtmatige strijd voor onze burgers, voor onze
ingezetenen en dus eindelijk te komen tot de eenvoudige Vlaamse kieskring
zonder nog langer verkiezingen voor Waalse en Frans-Brusselse lijsten te moeten
organiseren en de splitsing van het gerechtelijk arrondissement.

•

Daartoe werd dan ook oorspronkelijk gestart met de Conferentie van de
Burgemeesters en verder uitgebreid tot de Staten-Generaal van de
schepencolleges en dit kort na de Kamerverkiezingen van mei dit jaar.

 Een concreet actieplan werd dan ook uitgewerkt en is ook in volle uitvoering:
 Brief naar het Staatshoofd om te wijzen op het institutioneel probleem en
de strijdigheid met de Grondwet van de huidige regeling.
 Voorbereiding van een wetsvoorstel om met een gewone meerderheid tot
een wijziging van de kieswetgeving te komen (dus geen wijziging van de
Grondwet vereist !) en dus de aparte kieskring Vlaams-Brabant tot stand te
brengen.
•

De krachtlijnen van het wetsvoorstel:

 huidige regeling in verband met de indeling in kieskringen voor BrusselHalle-Vilvoorde  strijdig met de GRONDWET en de daarin vastgelegde
indeling in PROVINCIES, GEWESTEN, GEMEENSCHAPPEN en
TAALGEBIEDEN
 arrest van het Arbitragehof heeft de regeling van de provinciale kieskring
voor Vlaams-Brabant vernietigd. De wetgever moet dus ingrijpen en heeft 2
mogelijkheden:
overal provinciale kieskringen afschaffen
hetzij een provinciale kieskring Vlaams-Brabant
oprichten
 dus om aan de grondwet te voldoen:
Brussel-Halle-Vilvoorde splitsen
volgens de taal-,gewest- en provinciegrens
kan bij gewone meerderheid door
wijziging van het Kieswetboek met
- kieskring Halle-Vilvoorde bij de Vlaamse
kieskring
(Senaat
en
Europees
Parlement)
VERTICALE SPLITSING EN
HORIZONTALE BINDING
en instellen van de provinciale kieskring
(Leuven en Halle-Vilvoorde) voor de
Kamerverkiezingen.

 voor een concrete zetelverdeling over de vroegere provincie Brabant, de
apparentering behouden zodat Brusselse lijsten zich kunnen verbinden met
hetzij Vlaams-Brabant
hetzij Waals-Brabant
en niet met beide
en op basis van een taalverklaring door de
Brusselse lijsten
 met de mogelijkheid van dubbele kandidatuur op lijsten die met elkaar
geapparenteerd zijn (kwestie van Vlaamse kopstukken ook in Brussel aan
bod te laten komen)
 de drempel van 5 % op basis van het resultaat van de beide
geapparenteerde lijsten samen
Dit wetsvoorstel werd ingediend zowel in de Kamer als in de Senaat. Bovendien
moet de kieswet toch aangepast worden voor de Europese verkiezingen m.b.t. de
zetelaanpassing voor de Duitstalige Gemeenschap.
Het parlement moet dus over de kieswetgeving debatteren.
 Het stemmen van een motie in quasi alle gemeenten van Halle-Vilvoorde
om duidelijk te maken dat deze situatie onaanvaardbaar wordt geacht en
hiervoor dan ook onmiddellijk een oplossing moet komen;
Stand van zaken: reeds 26 gemeenten in Halle-Vilvoorde keurden in
college of gemeenteraad deze motie goed;
 De provincieraad van Vlaams-Brabant sloot zich met een motie ook
volledig aan bij dit standpunt en geeft dus mee uiting aan zijn wens om
deze splitsing zo snel mogelijk tot stand te laten komen;
 In het Vlaams Parlement is een resolutie ingediend ter ondersteuning van
het actieplan van de Staten-Generaal. Dit werd reeds goedgekeurd in de
Commissie Institutionele Hervorming en Bestuurlijke Vernieuwing, en wordt
op 10 december a.s. voorgelegd aan de Plenaire Vergadering.

Deze resolutie stelt dat:
 de huidige regeling haar legitimiteit heeft verloren gezien de strijdigheid met de
Grondwet;
 het Vlaams Parlement zich solidair verklaart met de gemeentebesturen en de
acties van de Burgemeesters en Schepenen;
 vraagt de Vlaamse Regering met aandrang ermee voor te zorgen dat de
kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en het gerechtelijk kiesarrondissement gesplitst
worden vòòr de volgende Europese verkiezingen.
En na de goedkeuring van deze resolutie gaan we gans Vlaanderen rond:
1. Alle gemeenten van Vlaanderen zullen worden gevraagd zich aan te sluiten bij
ons initiatief;
Zie reeds het initiatief van Koen ANCIAUX die als Burgemeester van Mechelen
zijn volledige steun heeft toegezegd;
2. Deze week nog heeft Minister Van Grembergen bij het debat over de Vlaamse
Rand toegezegd dat hij zelf een brief zal sturen naar de gemeenten ter
ondersteuning van het initiatief en beloofde tevens alle steun aan de actie voor de
splitsing;
3. En dan … rekenen we erop dat gans Vlaanderen recht staat om ons te
ondersteunen en dit op basis van de resolutie van het Vlaams Parlement, die
door iedere burger zal kunnen ondertekend worden; - De resolutietekst van het
Vlaams parlement wordt dus de basistekst.
4. Oproep aan O.V.V. ter ondersteuning van de actie;
5. En dan staan wij ook niet meer in voor de gevolgen indien de wetgever federaal
nog niet zou komen tot de behandeling en beslissing voor het wetsvoorstel i.v.m.
de splitsing.

♦ Men wil soms wel de indruk geven dat wij burgerlijk ongehoorzaam zijn.
Wij zijn dit evenwel niet want we hebben een concreet voorstel, wij respecteren
de Grondwet en wensen gewoon dat de kieswetgeving in overeenstemming
wordt gebracht met de indeling in gebieden en grenzen, zoals vastgesteld in de
GRONDWET.
Dat is toch onze plicht en men kan ons toch niet blijven dwingen om verkiezingen
te blijven organiseren die helemaal geen correcte rechtsgrond meer hebben en
dus de grondwet miskennen.
♦ Alleszins moet politieke recuperatie worden vermeden. Burgemeesters doen dit
over hun partijgrenzen heen en het moet dus een actie blijven die alleszins niet in
een bepaalde hoek mag terechtkomen. Als dit ganse Vlaams Parlement erachter
staat, moet ook gans Vlaanderen dit kunnen en mag het alleszins niet worden
gekelderd door acties met partijpolitieke berekeningen.
♦ Wij zijn dus beleidsverantwoordelijken die willen handelen in overeenstemming
met de GRONDWET.
Niets is toch logischer dan dat!
Maar hier moet je er wel een STATEN-GENERAAL voor organiseren en zullen we
zeker de steun van gans Vlaanderen absoluut nodig hebben!

6 december 2003
Leo PEETERS
Burgemeester
Vlaams Volksvertegenwoordiger

