GEMEENTE
AFFLIGEM
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Openbare zitting van 09 februari 2010
Aanwezig : mevrouw Karen D’haeseleer, voorzitter,
de heer Yvan T’Kint, burgemeester,
de mevrouwen en heren Paul Geeraerts, Wiske Bosteels, Walter De Donder, Stijn Stassijns,
Willy Teirlinck, schepenen,
Tim t’Kint, Yvette Biesback-Schoonjans, Tim Herzeel, Rik Verhavert, Greta Permentier,
Guy Uyttersprot, Chris Troch, Leen Steenhoudt, Denise De Paepe, Johny Vermoesen,
Carlos Van Hove, Armand De Geyseleer, Iris Depoorter, Ludwig Berlo, raadsleden,
mevrouw Els Van Nieuwenhove, schepen buiten de raad
en de heer Juliaan Van Ginderdeuren, gemeentesecretaris.
Punt 19 : toegevoegd punt door raadslid Guy Uyttersprot – motie splitsing B-H-V
zonder toegevingen
Raadslid Guy Uyttersprot :
“Bevestiging van de engagementen van de Vlaamse partijen in de federale en Vlaamse
regering :
De Vlaamse mandatarissen (gemeenteraadsleden, burgemeesters, schepenen en voorzitters
van de OCMW’s) van de Vlaams-Brabantse gemeenten.
I.

Brengen in herinnering:
de plechtige verklaring van Halle van 13 mei 2004 ondertekend door de
burgemeesters van Halle-Vilvoorde, de Vlaamse regering en haar
regeringspartijen (VLD, SP.A/Spirit en Groen);
de Vlaamse regeringsverklaring van juli 2004 ondertekend door de
regeringspartijen (CD&V/N-VA, SP.A en VLD);
de Vlaamse regeringsverklaring van juni 2009 ondertekend door de
regeringspartijen (CD&V, N-VA en SP.A);
de Octopusnota van ministerpresident Kris Peeters van 1 februari 2008,
overgenomen als bijlage bij de Vlaamse regeringsverklaring van 2009
de resoluties van het Vlaams Parlement van 10 december 2003 en 21 april
2004 ter ondersteuning van de Staten-Generaal van de burgemeesters en
schepenen van Halle-Vilvoorde, o.m. bekrachtigd door de verklaring van de
Vlaamse Regering dd. 18 mei 2005, die werd herbevestigd op 28 juni 2007;
de resoluties van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 5 november 2003
en van 20 maart 2007
Enkele belangrijke passages uit deze documenten worden in bijlage geciteerd.

II.

Vragen dat de Vlaamse partijen in de federale en Vlaamse regering deze
engagementen uitdrukkelijk opnieuw zouden bevestigen door te verklaren :
dat de geplande onderhandelingen in de federale regering moeten leiden tot een
toepassing van de grondwet en de uitvoering van de arresten van het
Grondwettelijk Hof door de splitsing van de kieskring BHV zowel voor de
Kamer, de Senaat als de Europese verkiezingen. Het gaat om het rechtzetten
van een discriminatie en Vlaanderen dient hiervoor geen prijs te betalen;

-

-

III.

dat ze geen enkel initiatief zullen dulden dat ertoe leidt dat het grondgebied van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt uitgebreid, of dat de Franse
Gemeenschap bevoegdheden krijgt in Vlaanderen (noch voor cultuur of sport
noch voor onderwijs noch voor gezondheidszorg of enige andere materie);
dat ze elk initiatief dan ook zullen verwerpen dat ingaat tegen de vraag naar
respect voor het Nederlandstalige karakter van de rand rond Brussel en de
territoriale integriteit van Vlaanderen;
dat ze de uitbreiding van de voorrechten voor Franstalige kiezers in de
Vlaamse Rand (bvb door inschrijvingsrechten in Brussel) niet zullen
aanvaarden;
dat ze geen structuren zullen aanvaarden die Brusselse instellingen
beslissingsmacht verlenen in Vlaams-Brabant
dat ze conform de Vlaamse regeringsverklaring het minderhedenverdrag niet
zullen ratificeren;
dat, indien deze onderhandelingen niet tot het hoger vermelde resultaat leiden,
hun fracties in Kamer en Senaat de door hen ingediende wetsvoorstellen over
de splitsing onmiddellijk zullen goedkeuren;
dat ze eveneens, mochten deze onderhandelingen niet tot het hoger vermelde
resultaat leiden, alle andere mogelijke institutionele middelen zullen
aanwenden waarover ze in het kader van het coöperatief federalisme
beschikken om Vlaamse toegevingen gedaan op federaal vlak ongedaan te
maken (bvb door belangenconflicten in te roepen via het Vlaams Parlement).

Zullen, mochten de Vlaamse partijen in de federale en Vlaamse regering weigeren om
hoger vermelde engagementen van onverwijlde splitsing zonder toegevingen na te
leven :
besluiten dat de Vlaamse partijen in de federale en Vlaamse regering de
fundamentele belangen van Vlaams-Brabant en gans Vlaanderen in de
weegschaal willen stellen en een voor Vlaanderen katastrofaal akkoord
willen afsluiten;
alle wettelijke middelen aanwenden om zich te verzetten tegen de geplande
toegevingen in dit akkoord, o.a. door zich te wenden tot de geëigende
juridische instanties;
hun kiezers in Vlaams-Brabant en de ganse bevolking van Vlaanderen
oproepen om zich met man en macht te verzetten, o.a. door (in de periode
voorafgaand aan de stemming in de Kamer) een nieuwe grote manifestatie
te ondersteunen zoals die van Halle in 2004.”

Engagementen aangegaan door de Vlaamse regeringspartijen, Vlaamse regeringen, Vlaams
parlement en provincie Vlaams-Brabant in 2003, 2004, 2008 en 2009 :
1.

Uittreksel uit de plechtige verklaring van Halle van 13 mei 2004 :
De partijvoorzitters engageren zich uitdrukkelijk :
-

dat de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde op de federale
politieke agenda gezet wordt. De besprekingen moeten leiden tot een
toepassing van de grondwet en uitvoering van de arresten van het Arbitragehof
en dit door de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. Vlaanderen
dient hiervoor geen prijs te betalen;

2.

-

dat, indien dit niet onmiddellijk wordt gerealiseerd, hun fracties in Kamer en
Senaat de door hen ingediende wetsvoorstellen over de splitsing van de
kieskring onverwijld zullen goedkeuren;

-

dat hun ministers in de Vlaamse en de federale regering in geen geval
medewerking zullen verlenen aan welke tuchtmaatregel dan ook tegen de leden
van de colleges van burgemeester en schepenen op basis van ambtsdaden die
zij gesteld hebben in het kader van de acties voor de splitsing van de kieskring
Brussel-Halle-Vilvoorde.

Uittreksel uit de Vlaamse regeringsverklaring van juli 2004 :
De Vlaamse Regering en haar regeringspartijen nemen het engagement, zoals
verwoord in de verklaring van 13 mei 2004 ten overstaan van de burgemeesters van
het arrondissement Halle-Vilvoorde, over.
Hiertoe vragen zij aan hun fractie in Kamer en Senaat om los van het door de federale
regering aangekondigde Forum, uiterlijk bij de start van het parlementair jaar, wetsvoorstellen tot splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde voor
de verkiezingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat en het
Europees Parlement resp. tot splitsing van het gerechtelijk arrondissement BrusselHalle-Vilvoorde in te dienen en onverwijld goed te keuren.
De Vlaamse regering zal parallel en tegelijk de institutionele middelen aanwenden
waarover ze in het kader van het coöperatief federalisme beschikt om dit te realiseren.

3.

Uittreksel uit de Vlaamse regeringsverklaring van juni 2009 :
Deze regering behoudt de ambities van haar voorganger zoals het meest recent
verwoord in de Octopusnota van 2008 (zie bijlage).
Het beleid van de Vlaamse Regering wordt versterkt met als uitgangspunt het respect
voor het territorialiteitsbeginsel en de daaraan gekoppelde status van het Nederlands in
het Nederlandse taalgebied, met voor de faciliteitengemeenten daaraan gekoppelde
voorrangstatus van het Nederlands. Prioritaire doelstellingen zijn: de stipte naleving
van de taalwetgeving en de uitvoering van een beleid dat het Nederlandstalig karakter
van de Rand ondersteunt en versterkt.
De Vlaamse Regering blijft alle juridische mogelijkheden verkennen om maatregelen
te kunnen nemen met het oog op het versterken van het Nederlandstalige karakter en
het Nederlands in het straatbeeld van de Rand en de faciliteitengemeenten.
De Vlaamse Regering verbindt er zich toe om het Minderhedenverdrag niet te
ratificeren.

4.

Uittreksel uit de octopusnota van 2008 (Kris Peeters) :
Ik (nvdr Kris Peeters) wil hier ook wijzen op een aantal specifieke aandachtspunten
die we in de discussies over een staatshervorming in herinnering willen brengen. Ik
vernoem uitdrukkelijk het territorialiteitsbeginsel en het principe van niet-inmenging.
Het beginsel van territorialiteit neemt een fundamentele plaats in in het Belgische
staatsrecht. Het werd grondwettelijk verankerd door ons land in te delen in 4
taalgebieden en het Grondwettelijk Hof heeft de exclusieve territoriale

bevoegdheidsverdeling uitdrukkelijk bevestigd. Binnen eenzelfde territorium is maar
één overheid bevoegd met uitsluiting van elke andere overheid. Dit impliceert dat
overheden geen initiatieven ontwikkelen op elkaars grondgebied.
De splitsing van het kies- en gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde is in
dit verband een belangrijke Vlaamse eis omdat de huidige regeling geen rekening
houdt met de grondwettelijke indeling van het land in taalgebieden zoals bepaald door
artikel 4 van de Grondwet. De Vlaamse overheid verwerpt dan ook elk initiatief dat
ingaat tegen onze vraag naar respect voor het Nederlandstalige karakter van de rand
rond Brussel en de territoriale integriteit van Vlaanderen.
Ik wil sterk benadrukken dat we geen enkel initiatief zullen dulden dat ertoe leidt dat
het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt uitgebreid, of dat de
Franse Gemeenschap bevoegdheden krijgt in Vlaanderen.
5.

6.

Uittreksel uit de resolutie van het Vlaams parlement van 10 december 2003
Het Vlaams parlement :
-

overwegende …

-

oordeelt dat de huidige regeling, gezien haar strijdigheid met de grondwet en
de hiervoor aangehaalde algemene rechtsbeginselen, haar legitimiteit heeft
verloren

-

spreekt zijn solidariteit uit met de betrokken gemeentebesturen en de acties van
burgemeesters en schepenen;

-

vraagt de Vlaamse regering met aandrang het regeerakkoord op dit punt uit te
voeren en ervoor te zorgen dat de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde gesplitst
wordt vóór de volgende Europese verkiezingen

Uittreksel uit de resolutie van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 4 november
2003
…
-

overwegende dat zowel het Vlaams parlement, als de Vlaamse regering, als de
provincie Vlaams-Brabant, als alle Vlaamse partijen reeds sedert lang met
aandrang vragen dat deze regeling zou worden afgeschaft en dat de territoriale
integriteit van het Nederlandse taalgebied en het Vlaamse gewest zou worden
geëerbiedigd;

-

overwegende dat de Provincieraad tegenover zijn bevolking niet langer kan
verantwoorden dat Waalse en Frans-Brusselse verkiezingen in het Nederlandse
taalgebied worden georganiseerd;

…
om deze redenen :
-

vraagt de provincieraad aan de federale en aan de Vlaamse regering met aandrang het
regeerakkooord op dit punt uit te voeren en ervoor te zorgen dat de kieskring BrusselHalle-Vilvoorde en het gerechtelijk arrondissement Brussel gesplitst worden vóór de
volgende Europese verkiezingen;

-

oordeelt dat de huidige regeling, gezien haar strijdigheid met de grondwet en de
hiervoor aangehaalde algemene rechtsbeginselen, haar legitimiteit heeft verloren;

-

spreekt zijn solidariteit uit met de betrokken gemeentebesturen en de acties van
burgemeesters en schepenen
Namens de raad,

I.O. De gemeentesecretaris,
(get.) Juliaan Van Ginderdeuren

De voorzitter,
(get.) Karen D’haeseleer
Voor eensluidend afschrift,
Affligem,

I.O. De gemeentesecetaris,

De voorzitter,

Juliaan Van Ginderdeuren

Karen D’haeseleer

