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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener spreekt zijn afkeuring uit ten aanzien van de verstoring van de Europese 
verkiezingen door de Vlaamse burgemeesters van het arrondissement Halle-Vilvoorde 
(België). Indiener uit ernstige kritiek op hun beslissing om de organisatie van de Europese 
verkiezingen publiekelijk te boycotten als protest tegen het niet opsplitsen van de kieskring 
Brussel-Halle-Vilvoorde, zoals bepaald in het arrest van het Grondwettelijk Hof van België 
van 26 mei 2003. Indiener trekt dit argument in twijfel en stelt dat het arrest verkeerd wordt 
geïnterpreteerd. Daarbij legt hij uit dat de organisatie van de Europese verkiezingen een 
federale en niet een regionale bevoegdheid is en verzoekt hij het Europees Parlement om op te 
treden tegen de schending van het recht van de burgers van Halle-Vilvoorde om hun Europese 
afgevaardigden te kiezen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 3 november 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 februari 2010.

Indiener spreekt zijn afkeuring uit ten aanzien van de beslissing van bepaalde Vlaamse 
burgemeesters van het arrondissement Halle-Vilvoorde (België) om de organisatie van de 
Europese verkiezingen van 2009 publiekelijk te boycotten.
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In de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement1 uit 1976, die 
er onder andere in voorziet dat dit gebeurt door middel van rechtstreekse, algemene, vrije en 
geheime verkiezingen, zijn voor alle lidstaten de algemene beginselen inzake de verkiezingen 
van het Europees Parlement vervat. Bijgevolg dienen alle lidstaten erop toe te zien dat bij de 
verkiezingen van het Europees Parlement aan deze algemene beginselen wordt voldaan.

Voorafgaand aan de Europese verkiezingen van juni 2009 heeft de Commissie de Belgische 
autoriteiten laten weten dat het niet organiseren van verkiezingen in bepaalde gemeenten een 
schending zou betekenen van het universaliteitsbeginsel van de verkiezingen als neergelegd in 
de Akte van 1976 en gewezen op de verplichting van de Belgische staat om erop toe te zien 
dat de verkiezingen overeenkomstig de akte worden gehouden.

De bevoegde Belgische autoriteiten hebben aan deze verplichting voldaan. Daarom zal de 
Commissie verder niet optreden in deze kwestie. 

                                               
1 PB L 278 van 8.10.1976, blz. 5. De akte is laatstelijk gewijzigd bij Besluit van de Raad 2002/772/EG, Euratom 
van 25 juni en van 23 september 2002


