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VOORSTEL VAN RESOLUTIE
– van de heer Filip Dewinter –
betreffende het gemeentelijk stemrecht voor vreemdelingen
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TOELICHTING

In de Senaat wordt momenteel een debat gevoerd
over de toekenning van gemeentelijk stemrecht
aan niet-Europese vreemdelingen. De voorstanders voeren aan dat het vreemdelingenstemrecht
bij zal dragen tot de integratie van vreemdelingen
in onze samenleving.
De overgrote meerderheid van de Vlamingen is
echter de mening toegedaan dat het stemrecht
moet verbonden blijven aan het beschikken over
de nationaliteit van dit land. Stemrecht toekennen
aan vreemdelingen met de bedoeling hiermee hun
integratieproces te stimuleren, is de kar voor het
paard spannen. Stemrecht (en dus ook het verwerven van onze nationaliteit) dient immers de bekroning te zijn van een geslaagd assimilatieproces.
Wie als vreemdeling wil stemmen in ons land, kan
ervoor opteren de Belgische nationaliteit aan te
nemen. België beschikt momenteel over één van
de soepelste naturalisatiewetgevingen ter wereld.
Vreemdelingen die hier drie jaar verblijven, kunnen op simpele aanvraag de Belgische nationaliteit
aannemen. Ze hoeven niet geïntegreerd, laat staan
geassimileerd te zijn. Ze hoeven onze taal niet te
spreken. De procedure is geheel gratis en vrijblijvend.
Vreemdelingen die het, ondanks de vrijblijvendheid van de naturalisatieprocedure, vertikken de
Belgische nationaliteit aan te nemen, kunnen en
mogen geen aanspraak maken op politieke participatie in dit land. Indien zij weigeren hun lot te verbinden aan dat van onze gemeenschap door onze
nationaliteit af te wijzen, verzaken zij automatisch
aan het recht om aan verkiezingen deel te nemen.
Zo is het in bijna alle landen ter wereld ; er is dus
niets mis mee wanneer dit ook in ons land zo blijft.
Los van deze principiële bezwaren, is er bovendien
het praktische bezwaar dat de toekenning van
stemrecht aan vreemdelingen de electorale positie
van de Vlamingen in Brussel gevoelig zal verzwakken. In meerdere Brusselse gemeenten zullen de
Vlamingen definitief van de electorale kaart geveegd worden. Het feit dat ongeveer 98,5 % van de
naturalisatiedossiers in Brussel in het Frans wordt
ingediend, spreekt boekdelen Er is immers geen
reden om aan te nemen dat de vreemdelingen die
zonder Belgische identiteitskaart op zak zouden
deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in
Brussel, dat in mindere mate in het Frans zouden
doen. De Franstalige partijen weten dat heel goed,
en voeren dus – uit eigenbelang – unaniem cam-

pagne voor de invoering van het vreemdelingenstemrecht.
Met dit voorstel van resolutie dient het Vlaams
Parlement een krachtig signaal te geven dat het de
Vlamingen in Brussel niet in de steek laat.

Filip DEWINTER

3
VOORSTEL VAN RESOLUTIE

Het Vlaams Parlement,
– overwegende dat :
1° in de Senaat momenteel een debat gevoerd
wordt over de invoering van het gemeentelijk stemrecht voor vreemdelingen, waarbij
de Franstalige unanimiteit voor een meerderheid achter het voorstel dreigt te zorgen ;
2° in Vlaanderen terzake geen meerderheid bestaat, noch bij de bevolking, noch bij de partijen die deze bevolking in het federale en
het Vlaams Parlement vertegenwoordigen ;
3° de invoering van het vreemdelingenstemrecht rampzalige gevolgen zou hebben voor
de electorale positie van de Brusselse Vlamingen ;
4° vreemdelingen die wensen deel te nemen
aan verkiezingen in dit land, de mogelijkheid
hebben dit te doen via een uiterst soepele
naturalisatiewetgeving ;
5° mensen die onze nationaliteit afwijzen en
derhalve te kennen geven hun lot niet wensen te verbinden aan dat van onze volksgemeenschap, geen aanspraak dienen te maken
op politieke participatie in ons land ;
– verzoekt het federale parlement en de federale
regering het in de Grondwet vervatte principe
te bevestigen dat stemrecht gekoppeld is aan
het beschikken over de nationaliteit van dit
land.
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