Modelresolutie gemeenteraden :
Deze modelresolutie werd unaniem goedgekeurd op de Staten Generaal van
de burgemeesters van 14 februari 2007 in Liedekerke.
Ze wordt voorgelegd aan alle gemeentebesturen
Overwegende dat de federale staat samengesteld is uit gemeenschappen (de Vlaamse
Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap) en gewesten (
het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Gewest) – de artikelen 1, 2 en 3
van de grondwet;
Overwegende dat de federale staat ingedeeld is in 4 taalgebieden: het Nederlandse
taalgebied, het Franse taalgebied, het tweetalige gebied Brussel-hoofdstad en het Duitse
taalgebied – artikel 4 van de grondwet.
Overwegende dat elke gemeente van het Rijk deel uitmaakt van één van deze taalgebieden;
Gezien de brieven aan het staatshoofd van 6 juni 2003 en 24 november 2004 van de
Conferentie van de Burgemeester van Halle-Vilvoorde;
Overwegende dat de kieskring Brussel-Halle-Vilvorode fundamenteel in strijd is met de
grondwettelijke indeling van het land ;
Overwegende dat de regeling ingevoerd door de wet(ten) van 13 december 2002 tot
wijziging van het kieswetboek en bijlage, waardoor overal in het land provinciale kieskringen
zijn ingesteld, met uitzondering van de provincie Vlaams-Brabant, dus onmiskenbaar strijdig
is met deze grondwettelijke indeling van het land en een discriminatie inhoudt tegenover de
kandidaten en kiezers van de provincie Vlaams-Brabant en van het Nederlands taalgebied.
Overwegende dat het arrest van het Arbitragehof nr. 72/2003 van 26 mei 2003 bijgevolg
expliciet stelt dat de regeling zoals ingevoerd bij wet van 13 december 2002 strijdig is met
het gelijkheidsbeginsel, beschermd door de artikelen 10 en 11 van de Grondwet : “Door de
kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde te handhaven, behandelt de wetgever de kandidaten van
de provincie Vlaams-Brabant op een andere wijze dan de kandidaten van de andere
provincies, vermits, enerzijds, zij die kandidaat zijn in de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde
in concurrentie moeten treden met kandidaten die elders dan in die provincie kandideren,
en, anderzijds, zij die kandideren in de kieskring Leuven niet op dezelfde wijze worden
behandeld als zij die kandideren in de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. “
Overwegende dat de behandeling van het wetsvoorstel houdende splitsing van de kieskring
Brussel-Halle-Vilvoorde, die aan deze discriminatie een einde moet maken, in de bevoegde
Kamercommissie werd stilgelegd;
Gezien de resoluties van het Vlaamse Parlement van 10 december 2003 en 21 april 2004
ter ondersteuning van de Staten-Generaal van de burgemeesters en schepenen van HalleVilvoorde; gezien de resolutie van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 5 november
2003 ;
Overwegende het standpunt dat unaniem werd ingenomen op de staten-generaal van de
gemeentebesturen van Halle-Vilvoorde op 20 mei 2005 in de raadszaal van het gemeentehuis te
Zemst en dat als volgt luidt :
“
1. Wij kunnen NIET aanvaarden dat de federale overheid weigert de grondwettelijke indeling van
het land te eerbiedigen en weigert een arrest van het Arbitragehof uit te voeren. Vöör de
Europese verkiezingen luidde het : er is tijd tot aan de verkiezingen van 2007, nu wil men

doen geloven dat het ook nog nadien kan.
De vaststelling blijft dat het niet betaamt dat de federale overheid zijn eigen grondwet schendt,
de beslissingen van het Arbitragehof – grondwettelijk hof – naast zich neerlegt en aldus de
geloofwaardigheid van de rechtsstaat zelf ondermijnt.
Wij blijven dan ook de uitvoering eisen van het engagement van de partijvoorzitters van VLD,
SP-a en Spirit van 13 mei 2004 en van de Vlaamse regering om kieskring en gerechtelijk
arrondissement onverwijld te splitsen : het gaat om de geloofwaardigheid van de politiek, de
eerbied voor het gegeven woord en het goed bestuur.
2. Wij herhalen dat de enige oplossing die aan de onaanvaardbare discriminatie van HalleVilvoorde een einde kan maken de splitsing volgens de gewest- provincie- en taalgrens
is, waarbij Halle-Vilvoorde op dezelfde wijze wordt behandeld als alle andere Vlaamse en
Waalse provincies. De taalgrenzen vormen de territoriale basis van deze federale staat en
moeten voor iedereen dezelfde gevolgen hebben en op dezelfde wijze toegepast worden.
3. De splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel is ook daarom, maar daarenboven
om redenen van efficiënt bestuur voor de burgers, gewoon een noodzaak.
4. Onze gemeentebesturen waarschuwen ervoor dat het niet ernstig is verkiezingen te
organiseren op basis van een wet waarvan het grondwettelijk hof heeft vastgesteld dat hij
discrimineert en dus in strijd is met de grondwet; Wij oordelen dat de federale overheid
door de kieskring niet te splitsen een zware verantwoordelijkheid op zich laadt en de
regelmatigheid van de volgende federale verkiezingen in het gedrang brengt; onze
colleges van burgemeesters en schepenen worden dan ook met een niet ernstig uit te
voeren opdracht opgezadeld. De federale overheid doet aldus bewust een juridisch
vacuum ontstaan.
5. Wij herinneren aan de brieven aan het Staatshoofd van 6 juni 2003 en 24 november
2004 en kunnen ons niet inbeelden dat het staatshoofd zal toelaten dat de burgers van
dit land op ongelijke wijze behandeld blijven;”

BESLUIT :
Artikel 1 :
De gemeenteraad bevestigt het standpunt van de staten-generaal van 20 mei 2005 te Zemst, zoals
het hierboven letterlijk is aangehaald.
Artikel 2 :
De gemeenteraad vraagt de federale overheid met aandrang om, zoals het in een rechtsstaat hoort,
met de allerhoogste prioriteit, en in elk geval nog voor de aanstaande ontbinding van het parlement
uitvoering te geven aan het arrest van het Arbitragehof nr.73/2003 dd.26 mei 2003 ;
De gemeenteraad wijst op de ernstige gevolgen die de niet-uitvoering van het arrest met zich brengt
en de aansprakelijkheid die de in gebreke blijvende overheid hiervoor zou dragen en vraagt het
college van burgemeester en schepenen de nodige acties te ontwikkelen om het arrest van het
Arbitragehof te doen naleven.
Artikel 3 :
Kopie van dit besluit wordt overgemaakt aan de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant.

