Staten-Generaal Burgemeesters en Schepenen van Halle-Vilvoorde
Londerzeel, 29 maart 2007
Volgend besluit wordt ter stemming voorgelegd aan de colleges van de
gemeenten van Halle-Vilvoorde.
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 Burgemeesters van Halle-Vilvoorde.
Overwegende dat de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde 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 Halle-Vilvoorde, bekrachtigd door de
verklaring van de Vlaamse Regering dd. 18 mei 2005;
Gezien de resolutie van de provincieraad van Vlaams Brabant van 5
november 2003;
Gezien de resoluties van de gemeenteraad van deze gemeente van ……
en …….
Overwegende dat de regering met het uitschrijven van verkiezingen op 10
juni 2007 expliciet toegeeft dat deze ongrondwettelijk zijn.
Overwegende de ernstige gevolgen die de niet-uitvoering van het arrest met
zich brengt en de aansprakelijkheid die de in gebreke blijvende federale
overheid hiervoor draagt en dat het algemeen belang hierdoor wordt
geschonden.
Overwegende dat door
- de onwettigheid van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde
- de discriminatie van de inwoners, kandidaten en partijen van de
provincie Vlaams-Brabant en van het Nederlandse taalgebied
tegenover deze van andere provincies en van het Franse
taalgebied
- en de schending van het algemeen belang door de federale
overheden
het college in een onmogelijke positie wordt geduwd;
Overwegende dat, overeenkomstig het wettigheidsbeginsel, van het
college niet kan verwacht worden dat het wetens en willens onwettige
verkiezingen, die de hoogste rechtsnormen van het land schenden, zou
organiseren;
Overwegende dat het college in eer en geweten oordeelt dat het moreel
en juridisch in de onmogelijkheid verkeert om de verkiezingen te
organiseren;
Gelet op de brief van de Federale Overheidsdienst voor Binnenlandse
Zaken van 1 februari 2007 kenmerk III/32/351/07, waarmede het
college van burgemeester en schepenen uitgenodigd wordt aan het
rijksregister toelating te verlenen de kiezerslijsten aan te maken;

BESLUIT
Artikel 1:
Het college stelt vast dat de ongelijke behandeling vastgesteld door het
Arbitragehof met het arrest nr. 72/2003 van 26 mei 2003 niet
opgeheven is en dat het kieswetboek strijdig is met de hoogste
rechtsnormen van het land w.o. het gelijkheidsbeginsel (o.m. de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet), het wettigheidsbeginsel (o.a.
artikelen 187 en 188 van de grondwet), de federale loyauteit (art 143
van de grondwet), het beginsel van de federale staatsinrichting en de
fundamentele territoriale indeling van het land (artikelen 1 tot 7 van
de grondwet) en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
Het college van burgemeester en schepenen vraagt de federale overheid
met aandrang de vastgestelde discriminatie en ongrondwettigheden
ongedaan te maken en dit nog voor de ontbinding van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers en de Senaat;
Het college wijst tevens op de ernstige gevolgen van de niet-uitvoering van
het arrest nr. 72/2003 van 26 mei 2003 en wijst erop dat de volledige en
uitsluitende verantwoordelijkheid hiervoor bij de federale overheid berust;
Artikel 2:
Het college stelt vast dat, zolang de discriminatie en ongrondwettigheid
niet is opgeheven, het zich in de onmogelijkheid bevindt om zijn
medewerking te verlenen aan de organisatie van onwettige
verkiezingen, zoals deze gepland op 10 juni 2007 ;
Het college beslist derhalve :
-

-

dat geen gevolg wordt gegeven aan de brief van de Federale
Overheidsdienst voor Binnenlandse Zaken van 1 februari 2007,
kenmerk III/32/351/07, waarmede het college van burgemeester
en schepenen uitgenodigd wordt aan het rijksregister toelating te
verlenen de kiezerslijsten aan te maken;
dat het zich in de onmogelijkheid bevindt om de kiezerslijsten op
te stellen ;
dat dit tevens geldt voor de andere taken die op het college en op
de burgemeesters rusten, zoals het verzenden van de kiesbrieven
en het doen van aanplakkingen.

Artikel 3:
Dit besluit wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de heer
gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, aan de Vlaamse
Regering en aan de federale minister van Binnenlandse Zaken.

