26395

BELGISCH STAATSBLAD — 04.05.2012 — MONITEUR BELGE
VERTALING
WAALSE OVERHEIDSDIENST
N. 2012 — 1255

[C − 2012/27066]

26 APRIL 2012. — Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van het aantal provincieraadsleden die per provincie
gekozen moeten worden op grond van de op 1 januari 2012 vastgelegde bevolkingscijfers
De Waalse Regering,
Gelet op de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de Gewesten en
de Gemeenschappen, inzonderheid op artikel 4;
Gelet op het decreet van 27 mei 2004 houdende bekrachtiging van het besluit van de Waalse Regering van
22 april 2004 waarbij de Regering gemachtigd wordt om de wetgeving over de plaatselijke besturen te codificeren;
Gelet op het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie, inzonderheid op artikel L2212-5;
Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 april 2012 tot vastlegging van de bevolkingscijfers per
provincie en per gemeente op 1 januari 2012;
Op de voordracht van de Minister van de Plaatselijke Besturen en de Stad;
Na beraadslaging,
Besluit :
Artikel 1. Het aantal per provincie te kiezen provincieraadsleden wordt overeenkomstig de bij dit besluit
gevoegde tabel vastgelegd.
Art. 2. Dit besluit treedt in werking bij de eerstvolgende integrale hernieuwing van de provincieraden.
Art. 3. De Minister van de Plaatselijke Besturen en de Stad is belast met de uitvoering van dit besluit.
Namen, 26 april 2012.
De Minister-President,
R. DEMOTTE
De Minister van Plaatselijke Besturen en de Stad,
P. FURLAN

Bijlage

Provincies
PROVINCIE WAALS-BRABANT

Bevolkingscijfers
provincieraadsleden
op 1 januari 2012

Aantal per provincie
te kiezen

385.831

37

PROVINCIE HENEGOUWEN

1.322.151

56

PROVINCIE LUIK

1.082.110

56

PROVINCIE LUXEMBURG

273.380

37

PROVINCIE NAMEN

479.776

37

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 26 april 2012 tot bepaling van het aantal
provincieraadsleden die per provincie gekozen moeten worden op grond van de op 1 januari 2012 vastgelegde
bevolkingscijfers.
Namen, 26 april 2012.
De Minister-President,
R. DEMOTTE
De Minister van Plaatselijke Besturen en de Stad,
P. FURLAN

