Horizontale splitsing BHV ongrondwettig
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(De Tijd) - Het wetsvoorstel van de N-VA over de 'horizontale'
splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (BHV) is
strijdig met de grondwet. De 19 Brusselse gemeenten kunnen
niet deel uitmaken van zowel de kieskring Vlaams-Brabant als
de kieskring Waals-Brabant. Dat zegt de Raad van State in een
advies. Het wetsvoorstel dat de Vlaamse regeringspartijen
onlangs indienden, splitst BHV 'verticaal'.
Geert Bourgeois diende het N-VA-voorstel over de horizontale splitsing van de
kieskring BHV in juli vorig in, toen hij nog kamerlid was. Drie maanden later
ondertekende Bourgeois het wetsvoorstel over de verticale splitsing dat alle
Vlaamse partijen, op het Vlaams Blok na, in de Kamer indienden.
Het wetsvoorstel over de verticale splitsing werd opgesteld door de
burgemeesters uit Halle-Vilvoorde. Het voorziet in de vorming van een kieskring
Brussel, die uit de 19 gemeenten van het arrondissement Brussel-Hoofdstad
bestaat, en een kieskring Vlaams-Brabant, die uit de arrondissementen Leuven
en Halle-Vilvoorde bestaat. Over dat voorstel bracht de Raad van State, op
verzoek van kamervoorzitter Herman De Croo (VLD), al in augustus een advies
uit. De partijen van de Vlaamse regeringscoalitie (CD&V, VLD, sp.a, N-VA en
Spirit) dienden enkele weken geleden een nieuw splitsingsvoorstel in, dat
rekening houdt met de opmerking van de Raad van State over onder meer de
lijstenverbinding tussen Brussel en Vlaams-Brabant enerzijds en Brussel en
Waals-Brabant anderzijds.
Het N-VA-voorstel behoudt maar twee kieskringen in de vroegere provincie
Brabant. De kieskring Vlaams-Brabant bestaat uit de arrondissementen BrusselHoofdstad, Halle-Vilvoorde en Leuven, de kieskring Waals-Brabant uit de
arrondissementen Brussel-Hoofdstad en Nijvel. De 19 gemeenten van BrusselHoofdstad behoren tot de twee kieskringen. Hun kiezers bepalen door hun
stemgedrag of ze tot Vlaams- of Waals-Brabant behoren.
De Raad van State bracht begin deze maand een advies uit over het voorstelBourgeois en verwerpt daarin de regeling voor Brussel-Hoofdstad. Volgens het
advies is het 'onduldbaar dat op eenzelfde gedeelte van het grondgebied twee
kieskringen elkaar overlappen'.
Om het aantal zetels van de twee kieskringen te bepalen, verdeelt het voorstelBourgeois de bevolking van Brussel-Hoofdstad in een 17N/72F-verhouding, het
vaste aantal zetels voor Vlamingen (17) respectievelijk de Franstaligen (72) in
het Brussels parlement. De Raad van State vindt ook dat strijdig met de
grondwet, die zegt dat de verdeling van de zetels volgens het bevolkingscijfer
gebeurt.
MD
01:00 - 27/10/2004
Copyright © De TIJD

