PERSBERICHT :
Syriëstrijders op Vilvoordse kiezerslijsten?
Beste persmensen,
De afgelopen dagen stond de pers weer bol van stoere taal met betrekking tot de problematiek van
de Syriëstrijders.
De federale onderhandelaars, de Europese top, de federale procureur en buitenlandse
regeringsleiders gaan nu eindelijk eens de mouwen opstropen.
Vilvoords burgemeester Bonte (sp.a) wou uiteraard ook nogmaals de media halen omtrent dit
onderwerp. Ik verwijs jullie naar enkele van de vele persberichten hieromtrent het afgelopen jaar (zie
hieronder). Bonte maakte zich sterk dat hij de Vilvoordse Syriëstrijders uit de bevolkingsregisters
ambtelijk schrapte waardoor ze al zeker geen aanspraak konden maken op allerhande uitkeringen en
steun.
Eenvoudige raadpleging van de Vilvoordse kiezerlijsten van de gemeenteraadsverkiezingen van
oktober 2012 en de federale, Vlaamse en Europese verkiezingen van mei 2014 tonen evenwel aan
dat een aantal vermeende Syriëstrijders, en niet de minsten, doodleuk op de Vilvoordse kiezerslijsten
prijken. Dit betekent dus dat ze zeker niet uit de bevolkingsregisters zijn geschrapt en Bonte dus zijn
huiswerk niet goed heeft gemaakt of zijn wensen voor werkelijkheid neemt. De vermeende
Syriëstrijders konden dus hun stem uitbrengen en zich theoretisch zelfs verkiesbaar stellen!
Ik stuur u dan ook de inhoud van mijn interpellatie door die ik tijdens de gemeenteraad van 8
september 2014 hieromtrent zal houden in de hoop dat de Vilvoordse bevolking een duidelijk
antwoord krijgt op de aanwezigheid van vermeende Syriëstrijders op de Vilvoordse kiezerslijsten.
Met dank voor uw belangstelling,

Alain Van Hende
Fractieleider Vilvocraten
0497 44 79 03
Van: Alain Van Hende [mailto:alain.van.hende@telenet.be]
Verzonden: maandag 1 september 2014 21:34
Aan: 'BOUDRY VERA'; 'VAN HERCK PETER'
CC: 'RAADSLEDEN'; 'MOSSELMANS ELS'
Onderwerp: IP 1

Vera,
Graag toevoeging volgend onderwerp aan de agenda van de gemeenteraad van 8 september 2014:
Ik verwijs naar een reeks persartikels hieronder met betrekking op de problematiek van de
Vilvoordse Syriëstrijders. De voorzitter van de Vilvoordse gemeenteraad, tevens burgemeester,
maakte zich meermaals sterk dat de Vilvoordse Syriëstrijders uit de Vilvoordse bevolkingsregisters
werden geschrapt.

Ik heb eens de moeite gedaan om dit te controleren aan de hand van de kiezerslijsten voor de
gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 en de parlementsverkiezingen van mei 2014.
Tot mijn grote verbazing moet ik vaststellen dat drie kopstukken waarvan sprake in de diverse
persartikels figureren op voormelde kiezerslijsten. Op de kiezerslijst voor de verkiezingen van 25 mei
2014 staan zelfs 2 “verdachten” die moeten verschijnen op het Sharia4Belgium proces dat wordt
ingeleid eind september in Antwerpen.
Hoe legt men dit uit? Immers als iemand op een kiezerslijst figureert, dan is betrokkene niet
geschrapt uit het bevolkingsregister.
Betrokkenen konden dus gaan stemmen en zich zelfs verkiesbaar stellen indien ze dit wensten.
Kan de voorzitter van het OCMW, tevens lid van het college, ons toelichten of betrokkenen steun
trekken van het OCMW?
Ik gebruik bewust geen namen en verwijs naar openbare persartikels. De Vilvoordse bevolking heeft
recht om de ware toedracht in deze materie te kennen.
Het eventueel verwijzen van deze interpellatie naar de besloten vergadering zou dan ook een
miskenning zijn van het informatierecht van de Vilvoordenaars.
Alain Van Hende
Raadslid
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