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Samenstelling: de heer Patrick Janssens, burgemeester-voorzitter;
de heren Leo Delwaide, Marc Van Peel, mevrouw Chantal Pauwels, de heren Robert Voorhamme,
Ludo Van Campenhout, Eric Antonis, Erwin Pairon, Tuur Van Wallendael, Dirk Grootjans, Luc Bungeneers,
schepenen;
de heren Staf Neel, Marcel Bartholomeeussen, Jan Claes, mevrouw Hilda Vienne, de heer Johan Van Brusselen,
mevrouw Fatima Bali, de heren Gilbert Verstraelen, Geert Brouwers, Bob Hulstaert, Dirk Geldof, Filip Dewinter,
Jan Penris, mevrouwen Leona Detiège, Ann Coolsaet, Nahima Lanjri, de heer Ludo De Ranter, mevrouw Tanja Smit,
de heren Paul De Loose, Louis Anken, mevrouw Marleen Segers, de heren Hugo Verhelst, Luk Lemmens,
Claude Marinower, mevrouw Suzette Verhoeven, de heer Gerolf Annemans, mevrouw Marleen Van Ouytsel, de heren
Youssef Slassi, Patrick De Roo, mevrouw Freya Piryns, de heren Johan Peeters, Philip Heylen, George Ver Eecke,
mevrouw Christel Crauwels, de heer Koenraad Dillen, mevrouw Anneke Vermeiren, de heer Hans Coveliers,
mevrouw Kathleen Van Brempt, de heren Rob Verreycken, Johan Bijttebier, mevrouwen Caroline Drieghe,
Ledy Broeckx, Christel Luyckx, de heer Maurice Van Tongerloo, mevrouw Rita Depestel, raadsleden;
de heer Roel Verhaert, stadssecretaris, de heer Freddy Vandekerckhove, adjunct-stadssecretaris.
Openbare zitting van 26 april 2004
Iedereen aanwezig behalve de heren Leo Delwaide, Tuur Van Wallendael, schepenen; de heer Staf Neel, mevrouw
Hilda Vienne, de heer Johan Van Brusselen, mevrouw Fatima Bali, de heren Geert Brouwers, Bob Hulstaert,
Filip Dewinter, Jan Penris, Louis Anken, mevrouw Marleen Segers, de heren Hugo Verhelst, Claude Marinower,
Gerolf Annemans, Patrick De Roo, George Ver Eecke, mevrouw Christel Crauwels, de heer Koenraad Dillen,
mevrouw Kathleen Van Brempt, de heer Rob Verreycken, mevrouwen Caroline Drieghe, Ledy Broeckx,
Christel Luyckx, de heer Maurice Van Tongerloo, mevrouw Rita Depestel, raadsleden;
de heer Freddy Vandekerckhove, adjunct-stadssecretaris.
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Motie van raadslid Lemmens. De splitsing van de kieskring BrusselHalle-Vilvoorde en het gerechtelijk arrondissement Brussel.
(Jaarnummer 825)

Motivering
Op 13 juni 2004 vinden de verkiezingen voor het Europees Parlement plaats. De organisatie van
deze verkiezingen dreigt andermaal in strijd te zijn met de grondwet en de algemene rechtsbeginselen, aangezien de kiezers niet alleen in het tweetalige Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
maar ook in het eentalige administratief arrondissement Halle-Vilvoorde de keuze krijgen tussen
Vlaamse en Franstalige kandidatenlijsten. De meeste gemeentebesturen van Halle-Vilvoorde
weigeren - over alle partijgrenzen heen - nog langer mee te werken aan een ongrondwettige
organisatie van nieuwe verkiezingen en vragen alle Vlaamse steden en gemeenten om hiermee hun
solidariteit te betuigen. Deze motie is een ultieme oproep tot de splitsing van de kieskring BrusselHalle-Vilvoorde en het gerechtelijk arrondissement Brussel.
Reeds 101 gemeentebesturen hebben deze motie ondersteund o.a. de steden Gent, Turnhout,
Mechelen. Het zou te betreuren vallen dat onze stad zou ontbreken op deze lijst en dat ze daardoor
aan de voortrekkers rol die ze steeds gespeeld heeft in de Vlaamse zaak zou verzaken.
VOORSTEL TOT MOTIE

Motie
betreffende de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en het gerechtelijk
arrondissement Brussel
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De gemeenteraad van Antwerpen in zitting van 26 april 2004;
overwegende dat krachtens art. 1 van de grondwet België een federale staat is, bestaande uit
gemeenschappen en gewesten;
overwegende dat die indeling in gemeenschappen en gewesten de fundamentele basis is van het
land;
overwegende dat krachtens art. 4 van de grondwet België vier taalgebieden omvat;
overwegende dat de gemeenten van het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde behoren tot
het Vlaams gewest, het Nederlandse taalgebied en de Provincie Vlaams-Brabant;
overwegende dat de gemeenten van de beide bovenvermelde arrondissementen tot op heden zijn
ingedeeld bij de tweetalige kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde; dat hierdoor in de betrokken
gemeenten voor het Europees Parlement en van de Senaat verkiezingen worden gehouden voor de
lijsten van de Franse Gemeenschap (Waalse en Frans-Brusselse kandidaten); dat ook voor de
verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers de lijsten van de Franstalige Brusselse
partijen worden voorgelegd;
overwegende dat deze toestand totaal in strijd is met het feit dat de gemeente wettelijk behoort tot
het Nederlandse taalgebied, het Vlaams Gewest en de Provincie Vlaams-Brabant;
overwegende dat deze regeling overduidelijk in strijd is met de artikelen 1 tot 4 van de grondwet
en de krachtens deze grondwet vastgelegde grenzen van de taalgebieden;
overwegende dat deze regeling bovendien een manifeste schending inhoudt van het gelijkheidsbeginsel:
Ø tegenover gemeenten in het Franse taalgebied en het Waals Gewest, gezien de lijsten van
de Vlaamse partijen niet in het eentalig Frans gebied worden voorgelegd;
Ø tegenover andere gemeenten in het Nederlandse taalgebied en het Vlaams Gewest, waar de
Waalse en Franstalige Brusselse lijsten niet aan de kiezer worden voorgelegd;
overwegende dat het behoud van deze regeling duidelijk in strijd is met het algemene
rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur en het beginsel dat de overheid de regels die ze zelf heeft
uitgevaardigd, dient te eerbiedigen;
overwegende dat deze bezwaren ook gelden tegen het behoud van de gemeenten van het
administratief arrondissement Halle-Vilvoorde bij het gerechtelijk arrondissement Brussel, waar
die regeling bovendien duidelijk tekort schiet op het vlak van bestuurlijke efficiëntie;
overwegende dat zowel het Vlaams Parlement, als de Vlaamse Regering, de Provincie VlaamsBrabant, alle Vlaamse politieke partijen en Vlaamsgezinde drukkingsgroepen sedert lang met
aandrang vragen dat deze regeling wordt afgeschaft en dat de territoriale integriteit van het
Nederlandse taalgebied en het Vlaams Gewest wordt geëerbiedigd;
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overwegende dat het Vlaams regeerakkoord "Een nieuw project voor Vlaanderen" de splitsing van
de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en van het gerechtelijk arrondissement opneemt bij de
noodzakelijke hervormingen, waardoor een definitieve oplossing dient te worden geboden in de
eerste helft van de legislatuur (d.w.z. voor eind 2001); overwegende dat deze oplossing niet werd
geboden;
overwegende dat de Vlaamse regering de voogdij-overheid en dus het hoogste binnenlands gezag
tegenover onze gemeente is;
overwegende dat het verzoek van de burgemeesters van 28 gemeenten van Halle-Vilvoorde aan de
Vlaamse partijvoorzitters d.d. 26 april 2003 zonder gevolg is gebleven;
overwegende dat de brief aan het Staatshoofd van 27 burgemeesters van Halle-Vilvoorde d.d. 6
juni 2003, evenals het verzoek aan de formateur om gehoord te worden, zonder concreet gevolg
zijn gebleven;
overwegende dat het tenietdoen van deze klaarblijkelijk onwettelijke regeling, niettegenstaande
herhaalde verzoeken, veertig jaar na de vaststelling van de taalgrens niet mogelijk blijkt te zijn;
overwegende dat de ongrondwettelijke regeling in deze omstandigheden haar wetskracht heeft
verloren;
overwegende dat tegenover de inwoners van het Nederlandse taalgebied en het Vlaams Gewest
niet langer kan verantwoord worden dat er op een deel van het grondgebied Waalse en FransBrusselse verkiezingen worden georganiseerd;
overwegende dat de colleges van burgemeester en schepenen in een aantal gemeenten van HalleVilvoorde beslist hebben dat zij in de huidige omstandigheden niet kunnen meewerken aan de
organisatie van nieuwe verkiezingen, waarbij het grondwettelijk statuut van hun gemeenten niet
wordt geëerbiedigd.
Verzoekt de hogere overheid met aandrang ervoor te zorgen dat de kieskring Brussel-HalleVilvoorde en het gerechtelijk arrondissement gesplitst wordt voor de Europese verkiezingen van
13 juni 2004;
oordeelt dat de huidige regeling, gezien haar strijdigheid met de grondwet en de hiervoor
aangehaalde algemene rechtsbeginselen, haar legimiteit heeft verloren;
spreekt zijn solidariteit uit met de betrokken gemeentebesturen en de acties van burgemeesters en
schepenen
verzoekt een afschrift van deze motie over te maken aan:
Ø de federale Eerste Minister;
Ø de federale Minister van Binnenlandse Zaken
Ø de Vlaamse Minister-president;
Ø de Vlaamse Minister van binnenlandse aangelegenheden;
Ø de voorzitters van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en van de Senaat;
Ø de gouverneur van de Provincie Vlaams-Brabant;
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Ø

de gemeentebesturen van het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde.

Luk Lemmens
gemeenteraadslid N-VA

Besluit
De gemeenteraad, bij hoogdringendheid, keurt eenparig het volgende besluit goed.

Artikel 1
De gemeenteraad keurt bovenstaande motie goed.

Artikel 2
Dit besluit heeft in principe voor de stad geen financiële gevolgen.

Geen afschriften.
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