Uittreksel uit de notulen van de GEMEENTERAAD van OVERIJSE
Openbare zitting van 23 februari 2010
AANWEZIG:
Dirk BRANKAER - burgemeester-voorzitter
Dirk DEWOLF, Pieter DE MAN, Kristel STOUFFS, Leo VAN den WIJNGAERT, Sven WILLEKENS, Peter VAN den
BERGE, Inge LENSECLAES - schepenen
J.P. AUDAG, V. DEWAET, A. t' SERSTEVENS, Jonkheer O. CRUYSMANS, P. MEERTS, Baron H. del MARMOL, D.
POSWICK de CRAWHEZ, J. LEBLICQ, L. GILLIS, D. DE KOCK, J. DE BROYER, P. CLAEYS, L. DEBROUWER, H.
DEWIT, D. DEVROEY, V. GEENEN, P. LOMBAERT, G. DEHERTOG - raadsleden
Luk STOUFFS - gemeentesecretaris
AFWEZIG:
S. van HOOBROUCK d’ASPRE - raadslid

De gemeenteraad,
Punt O15- Brussel-Halle-Vilvoorde: goedkeuring motie “Splitsing van BHV zonder toegevingen”
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;
Gelet op de brieven aan het staatshoofd van 6 juni 2003 en 24 november 2004 van de Conferentie van
de burgemeesters van Halle-Vilvoorde;
Overwegende dat de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde 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 Nederlandse taalgebied;
Overwegende dat het arrest van het Grondwettelijk Hof 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-HalleVilvoorde.”;
Gelet op 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;
Gelet op de resolutie van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 5 november 2003 en in 2007;
Overwegende dat het wetsvoorstel houdende splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde, die
aan deze discriminatie een einde moet maken, op 7 november 2007 in de bevoegde Kamercommissie
Binnenlandse Zaken werd goedgekeurd;
Overwegende dat voor de Europese verkiezingen Halle-Vilvoorde met zijn 35 Vlaamse gemeenten tot
een kiesdistrict behoort dat Brussel, het Waals Gewest en Halle-Vilvoorde omvat, wat betekent dat een
kandidaat uit Aarlen stemmen kan halen in Halle-Vilvoorde, terwijl een kandidaat uit Vlaanderen geen
stem kan halen in Moeskroen, Geldenaken of Edingen;
Overwegende dat de niet-toepassing van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 26 mei 2003 door
de wetgevende en uitvoerende macht het negeren betekent van de rechtsregels die de Overheid zelf
goedgekeurd heeft;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen thans de gemeenteraad verzoekt een
standpunt te bepalen;

Overwegende dat het in het belang van alle betrokken gemeenten is om een gemeenschappelijk en
eenduidig standpunt in te nemen;
BESLUIT: 18 JA, 1 ONTHOUDING (JOHAN LEBLICQ), 7 NEEN (UF, CDoV-BLAUW-PLUS)
Artikel 1- De gemeenteraad keurt onderhavige motie “Splitsing van BHV zonder toegevingen” met
bijlagen goed.
“Motie ter voorlegging aan de gemeenteraden van Vlaams-Brabant
Splitsing van BHV zonder toegevingen.”
Bevestiging van de engagementen van de Vlaamse partijen in de federale en Vlaamse Regering:
december 2009 - januari 2010.
De Vlaamse mandatarissen (gemeenteraadsleden, burgemeesters, schepenen en voorzitters van de
OCMW’s) van de Vlaams-Brabantse gemeente Overijse.
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 HalleVilvoorde, o.m. bekrachtigd door de verklaring van de Vlaamse Regering d.d. 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;
- 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 (vb.
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 hogervermelde 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 hogervermelde 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 (vb. door belangenconflicten in te roepen via het Vlaams Parlement).
III. Zullen, mochten de Vlaamse partijen in de federale en Vlaamse Regering weigeren om
hogervermelde 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.
Art. 2- Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar de
gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, de fracties van de Vlaamse partijen van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers en van het Vlaams Parlement, de Vlaamse ministers van de federale en de
Vlaamse Regering.
Gedaan in zitting ten gemeentehuize, datum als hierboven.
In opdracht:
De gemeentesecretaris,
Luk STOUFFS

De voorzitter,
Dirk BRANKAER
Voor eensluidend afschrift

In opdracht:
De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

