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Samenvattende nota

Nog twee politieke hypotheken wegen op de Vlaamse gemeenten rond
Brussel: de niet gesplitste kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en het nietgesplitst gerechtelijke arrondissement Brussel.
Beide eisen zijn rechtmatige Vlaamse verzuchtingen om – eindelijk veertig
jaar na de vastlegging van de taalgrens – de oude administratieve indelingen
aan te passen aan de grondwettelijke realiteit van een federaal land. Ze
houden geen enkele agressie in ten aanzien van de Franstalige landgenoten,
maar willen alleen bekomen dat voor het Nederlands taalgebied dezelfde
homogeniteit geldt als voor het Frans taalgebied.
Dat de Waalse partijlijsten (PS, MR, CDH, Ecolo en andere) nog steeds aan
de kiezer worden voorgelegd in de helft van Vlaams-Brabant, tot in
Liedekerke, Galmaarden, Londerzeel, Kapelle-op-den-Bos, Sint-PietersLeeuw, Overijse enz., is ANNO 2003 een anachronisme dat op geen enkele
wijze nog te verantwoorden is en dat de verfransing in de hand werkt.
Werd er vooruitgang geboekt?
De balans is negatief. De nochtans in het Vlaamse regeerakkoord tegen eind
2002 aangekondigde splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en
van het gerechtelijke arrondissement Brussel, is er niet gekomen.
De eis van de conferentie van Vlaamse burgemeesters van Halle-Vilvoorde
om de onmiddellijke splitsing van zowel de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde
als het gerechtelijke arrondissement Brussel in het jongste federaal
regeerakkoord op te nemen werd in Brussel niet gehoord.
De vraag van deze conferentie om door de formateur en huidige premier te
worden ontvangen werd niet eens beantwoord. Het Hof daarentegen
bevestigde wel dat de Koning kennis genomen heeft van de door de
burgemeesters aangekaarte problematiek.
In naam van de Vlaamse gemeentebesturen van Halle-Vilvoorde herhalen
wij daarom vandaag de eensgezinde eis dat de kieskring Brussel-HalleVilvoorde en het gerechtelijke arrondissement Brussel VOOR de aanstaande
Europese verkiezingen gesplitst moeten worden. De regionalisering van de

uitvoerlicenties en de Francorchamps-wet werden op enkele dagen door het
parlement geloodst.
Omdat wij opbouwend willen zijn, hebben we zelf een wetsvoorstel
uitgewerkt voor de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (zie
bijlage).
Het is een eenvoudig en helder voorstel, dat nauw aansluit bij de bestaande
regeling.
Voor de Europese verkiezingen en voor de Senaat, wordt het huidige systeem
met lijsten voor heel Vlaanderen + Brussel en voor heel Wallonië + Brussel
behouden. Alleen wordt in ons voorstel geheel Vlaams-Brabant bij de
Vlaamse kieskring gerekend (nu is dit enkel zo voor het arrondissement
Leuven).
Voor de verkiezingen van de Kamer gaan we uit van drie kieskringen in de
oude provincie Brabant: nl. de kieskringen Vlaams-Brabant, Waals-Brabant
en Brussel. Tussen Vlaams-Brabant en de Nederlandstalige lijsten van
Brussel enerzijds, en tussen Waals-Brabant en de Franstalige lijsten van
Brussel blijft lijstenverbinding (apparentering) mogelijk zoals dit nu ook al
het geval is tussen Brusel-Halle-Vilvoorde en Leuven enerzijds en BrusselHalle-Vilvoorde en Waals-Brabant anderzijds.
Door deze apparentering gaan geen Vlaamse stemmen in Brussel verloren en
blijft de zetelverdeling over de oude provincie Brabant praktisch
onveranderd.
Bovendien stellen we voor dat de verbonden lijsten in Brussel en VlaamsBrabant (of in Brussel en Waals-Brabant) dezelfde kandidaten mogen
voordragen. Hierdoor kunnen de partijen hun kopstukken in beide
arrondissementen uitspelen, wat voor de Vlaamse partijen in Brussel een
troef kan zijn.
Die regeling zou volkomen de grondwettelijke indeling van het land
eerbiedigen. Alleen in het tweetalige gebied Brussel kan men dan nog een
keuze maken tussen Vlaamse en Franstalige lijsten. Ze zou ook in
overeenstemming zijn met het arrest van het Arbitragehof van 26 mei 2003,
dat erkent “dat de samenstelling van de kieskringen in de vroegere provincie
Brabant gepaard kan gaan met bijzondere modaliteiten die kunnen afwijken
van degene die gelden voor de andere kieskringen, teneinde de gewettigde
belangen van de Nederlandstaligen en de Franstaligen in die vroegere
provincie te vrijwaren”.
Wij vragen de Vlaamse parlementsleden in het federale parlement om over
partijgrenzen heen dit wetsvoorstel over te nemen, het bij hoogdringendheid
te behandelen en eenparig goed te keuren. Het is gerechtvaardigd, indien
nodig, de Vlaamse meerderheid in dit dossier te laten doorwegen.

Wij wensen niet opnieuw met een kluitje in het riet gestuurd te worden. De
huidige regeling plaatst ons immers voor een keuze tussen loyaliteit aan de
grondwet die het statuut van onze gemeente vastlegt, en een daarmee
strijdige en verouderde – en dus niet meer rechtskrachtige - wet.
Wij willen dat in juni 2004 enkel nog Vlaamse verkiezingen in onze Vlaamse
gemeenten worden gehouden.
Daarom stellen we de Vlaamse gemeentebesturen voor om in het
schepencollege het bijgevoegde voorstel van resolutie goed te keuren.
In deze resolutie vraagt het gemeentebestuur met aandrang om nog voor de
Europese Verkiezingen de kieskring te splitsen.
Tevens wijst de resolutie erop dat er een manifest conflict is tussen de
grondwettelijke indeling van onze gemeenten in het Nederlandse taalgebied,
het Vlaams Gewest en de provincie Vlaams-Brabant enerzijds, en de
kieskring Brusel-Halle-Vilvoorde die deze indeling flagrant miskent.
Gezien het hier gaat om een miskenning van de fundamenten van de federale
staatsstructuur, en de grondwet een hogere norm is dan de wet, heeft de
voortdurende weigering de wet aan te passen aan de grondwet als gevolg dat
de wet zijn legitimiteit verliest.
Moeten we daaruit niet besluiten dat er geen voldoende rechtsbasis meer is
om in onze Vlaamse gemeenten verkiezingen voor de Waalse en FransBrusselse kandidatenlijsten te organiseren?
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