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Waarom de BH van Vilvoorde splitsen?

Waarom boycotten de burgemeesters van Brussel-Halle-
Vilvoorde e de verkiezingen?
De splitsing van de BH van Vilvoorde, opgelegd door het
Arbitragehof, is nog niet uitgevoerd.
De federale verkiezingen zouden normaal op 24 juni
plaatsvinden, maar die datum is vervroegd omwille van
het arrest van het Arbitragehof. In dat arrest stelt het hof
dat verkiezingen ongrondwettelijk zijn als de kieskring
Brussel-Halle-Vilvoorde niet is gesplitst op 24 juni.
Alle kieskringen zijn provinciale kieskringen, behalve
Vlaams-Brabant. Daar bestaan de arrondissementen
B-H-V en Leuven naast elkaar, maar Halle-Vilvoorde en
Leuven moeten één kieskring vormen, stelt het
Arbitragehof.
Omdat er nog altijd geen politiek akkoord is over de
splitsing van de BH van Vilvoorde, moest de regering de
verkiezingen vóór 24 juni organiseren, zoniet waren ze
ongrondwettelijk.
De BH van Vilvoorde moet gesplitst worden omdat in het
ganse arrondissement (ver buiten de faciliteitengemeenten)
kan gestemd worden op lijsten die eigenlijk niet opkomen
in de BH van Vilvoorde op politiekers die eigenlijk geen
enkele verantwoording hebben af te leggen in diezelfde BH
van Vilvoorde. Ik kan als Franstalige perfect stemmen op
alle Franstalige lijsten die niet opkomen in de BH van
Vilvoorde, die zich niet verkiesbaar stellen in Vlaanderen
maar wel in Brussel.

Een eenvoudig voorbeeld verklaart veel:
Stel: In Nederland en België vinden tegelijkertijd verkiezin-
gen voor Kamer en Senaat plaats. Een deel van de
inwoners van de Noorderkempen beslist echter niet een
stem uit te brengen op de Belgische lijsten, maar is hun
stem liever kwijt aan Wouter Bos of Jan Peter Balkenende
en 80.000 Nederlanders kiezen voor Belgische kandidaten.

Lijkt U dit absurd?

Stel: In Frankrijk en België vinden tegelijkertijd verkiezin-
gen voor Kamer en Senaat plaats. Een deel van de
inwoners van de provicie Henegouwen beslist echter niet
een stem uit te brengen op de Belgische lijsten, maar is hun
stem liever kwijt aan Jean- Pierre Raffarin en Lionel Jospin
en 100.000 Fransen kiezen voor Belgische kandidaten.

Gaat U dit te ver?
En wat gebeurt er reeds 40 jaar in Brussel-Halle-
Vilvoorde?
Wat vindt U van het negeren van de keuze van die 100.000
stemmers?
Wanneer ik +/- 30 km naar het zuiden verhuis woon ik in
Waals Brabant en dat heeft tot gevolg dat ik mij ga
aanpassen aan de lokale geplogenheden onder andere
stemmen op lijsten die zich verkiesbaar stellen in mijn
(nieuwe) gemeente.
Wanneer een Waal uit een gemeente 30 km ten zuiden van
de mijne in mijn huidige gemeente komt wonen hoeft die
zich niet aan te passen. Iedereen hier, zeker de handelaars,
verstaat een woordje Frans dus hij kan perfect Frans
blijven praten.
Daarenboven kan hij blijven stemmen op de kandidaten
waar hij vroeger reeds op stemde, geen nood om eens te
gaan onderzoeken waar welke Vlaamse kandidaat voor
staat om de keuze te bepalen, wat de integratie al helemaal
niet bevordert
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