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1) "CLASS ACTION"?
Basisgegeven:
Klacht bij Belgisch Grondwettelijk Hof tegen instemmingswet EU-soberheidsverdrag (TSCG, 18 juli 2013)
TSCG constitutionaliseert
"gouden regel"!





de

EU-begrotingsnorm

schuldafbouw (60 % BBP)
na te streven groeinorm
quasi begrotingsevenwicht (0.5 % BBP op jaarbasis)

<->
Belgische
Grondwet:
legaliteisbeginsel,
begrotingspolitiek, begrotingscontrole zijn basis van
politieke soevereiniteit!
Begroting en staatsfinanciën: Art. 170, art. 174
Art. 33:
Alle machten gaan uit van de Natie. Zij worden
uitgeoefend op de wijze bij de Grondwet bepaald.
Art. 34:
De uitoefening van bepaalde machten kan door een
verdrag of door een wet worden opgedragen aan
volkenrechtelijke instellingen
Raad van State: wanneer in een verdrag wordt
afgeweken van de grondwet is een voorafgaande
herziening van de desbetreffende grondwetsbepalingen
vereist opdat met het verdrag in kwestie zou kunnen
worden ingestemd.

2) Gemeenten inpassen in Verdrag:
EU-commissie "toetst" federale begroting:
Terugkoppeling: via de Federale overheid (Hoge Raad voor
Financiën) zijn de gevolgen intern te herverdelen over alle
locale en lagere bestuursniveaus.
Voor de gemeenten:
- verdere verstrenging BBC
- Ten allen tijde kan begroting achteraf herroepen worden
- onderlinge concurrentie tussen steden en gemeenten ivm
herverdeling globaal federaal & Vlaams budgettair
onevenwicht
<-> gemeentelijke autonomie:
Art. 41, eerste lid:
De uitsluitend gemeentelijke of provinciale belangen
worden door de gemeenteraden geregeld volgens de
beginselen bij de Grondwet vastgesteld.
Art.162, tweede lid:
De bevoegdheid van de gemeenteraden voor alles wat
van gemeentelijk belang is, behoudens goedkeuring
van hun handelingen in de gevallen en op de wijze bij
de wet bepaald.

3) Sociaal-economische grondrechten
Art. 23:
Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden.
Die rechten omvatten inzonderheid::
Arbeid, sociale zekerheid, huisvesting, leefmileiu en
cultuur
Direct gevolg: organieke wet betreffende de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn van 8 JULI 1976 in het
leven geroepen (OCMW-wet).
Standstill-beginsel:
"Sluit bepalingen uit die het reeds vastgestelde bedrag van
de socialezekerheidsuitkeringen aanzienlijk verlagen
of kunnen verlagen of nog die de toekenning ervan doen
afhangen of kunnen doen afhangen van aanvullende
fundamentele voorwaarden bovenop die welke reeds
zijn gesteld."
(Procureur-Generaal Leclercq, Hof van Cassatie, 2007)
<-> Huisvesting, scholenbouw, personeelsafbouw,
versmelting OCMW-gemeenten,...

4) Voorstel Motie "Gemeenten TSCG-vrij"
De Vlaamse Steden en Gemeenten vragen De Vlaamse
Regering:
geen overleg te voeren over verdere matiging zolang
de klacht tegen het Soberheidsverdrag bij het
Grondwettelijk Hof loopt
1) juridisch vacuum
2) onmogelijkheid aan grondwettelijke verplichtingen
te voldoen
3) budgettaire onzekerheid

5) "class action"-tour
1) indienen ondersteunende memories door burgers
en/of organisaties
2) bijkomende juridische arguenten
3)
Maatschappelijk
aantonen!
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4) einddatum officieel gesloten => LOGBOEK
5)
Bijkomende
ondersteunende
inzamelen doorheen gans het land
!!! Ook gemeenten
meestappen

kunnen

- intekenen op Logboek
- Motie "Gemeenten TSCG-vrij"
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