Vraag van mevrouw Barbara Pas aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
en Gelijke Kansen over "het verbod op de Europese manifestatie voor zelfbeschikkingsrecht"
(nr. P2356)
Barbara Pas (VB): Mevrouw de minister, zondag 30 maart vindt in het Jubelpark in Brussel om 11 uur
een manifestatie voor zelfbeschikkingsrecht plaats. Duizenden Catalanen, Schotten, Basken en
andere Europese volkeren komen dan naar Vlaanderen om de krachten in hun strijd voor
onafhankelijkheid te bundelen.
De organisatoren hebben de voorbije weken en maanden met de ordediensten samen gezeten om die
dag ordelijk en op een optimale manier te kunnen laten verlopen, vreedzaam uiteraard, zoals we dat
van de VVB gewoon zijn.
Nu hebben zij de afgelopen week vernomen dat de toegezegde logistieke steun van de stad Brussel
plots werd ingetrokken. Erger nog, de aanvraag voor de manifestatie bleef tot op vandaag nog
onbeantwoord. De PS-burgemeester Mayeur zou die willen afwijzen.
Ik had van u graag gehoord of die informatie klopt, want als dat zo is, wijst hij die niet af om praktische
redenen of om veiligheidsreden, maar om de inhoudelijke boodschap. Dat zou toch wel
onaanvaardbaar zijn.
Dat is onaanvaardbaar. Het zou mij evenwel niet verbazen, want zijn voorganger, ook een PSburgemeester, is erin geslaagd om op zeven jaar welgeteld tien betogingen in Brussel te verbieden,
stuk voor stuk Vlaamsgezind of pro onafhankelijkheid.
Mevrouw de minister, u gaat uw licht opsteken bij de burgemeester zelf. Ik hoop op een zeer goed
antwoord straks. Zij zijn kennelijk nog aan het overleggen over het antwoord, mijnheer de voorzitter.
Mevrouw de minister, ik had graag van u geweten of u het recht op vereniging, het recht op
vreedzaam manifesteren op 30 maart zult waarborgen? Zult u PS-burgemeester Mayeur ertoe
aanzetten om zo spoedig mogelijk een officiële goedkeuring aan de organisatoren af te leveren?
Ik ben zeer benieuwd naar uw antwoord.
Minister Joëlle Milquet: Mijnheer de voorzitter, ik moet hier altijd de burgemeester van Brussel
verdedigen.
Mevrouw Pas, de korpschef van de politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene heeft mij vanmorgen
bevestigd dat die manifestatie wel degelijk wordt toegelaten door de bevoegde bestuurlijke overheid,
de burgemeester van Brussel, die in de plenaire vergadering nu ook aanwezig is.
Barbara Pas (VB): Mevrouw de minister, bedankt voor uw zeer goed antwoord. Jammer dat het zo
lang heeft moeten aanslepen en dat er eerst parlementaire vragen gesteld moeten worden vooraleer
er een beetje schot komt in de zaak. Ik kan alleen maar vaststellen dat zowat heel de wereld
probleemloos in Brussel kan komen betogen, vaak zonder aanvraag. Voor illegalen die betogen, zorgt
u zelfs nog voor politiebegeleiding. Maar als nationalisten op straat willen komen, dan krijgen zij in
Brussel helaas alle tegenwerking.
Mevrouw de minister, u bent ook bevoegd voor Gelijke Kansen. Hou u niet in om die discriminatie aan
te pakken! Ik hoop u alleszins te zien op 30 maart, als de luide stem voor onafhankelijkheid in Brussel
zal klinken.

