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I. PRELIMINAIRES I. INLEIDING

Vofre commission speciale du reglement s'est
reunie les jeudi 5, vendredi 6 et jeudi 12 octobre 1989
en vue d'elaborer Ie Reglement du Conseil.

Un avant-projet, etabli sur base du reglement de
la Chambre des Representants adapte en fonction des
dispositions legales et des dispositions prises par Ie
Conseil, a servi de base a la discussion.

Un membre fait remarquer Ie faible delai entre la
distribution du document de base et 1'examen en
commission.

Uw bijzondere commissie voor het reglement
heeft donderdag 5, vrijdag 6 en donderdag 12 oktober
1989 vergaderd voor het opstellen van het Reglement
van de Raad.

De bespreking had plaats aan de hand van een
voorontwerp dat was opgemaakt naar het voorbeeld
van het Reglement van de Kamer van Voksvertegen-
woordigers, aangepast in functie van de wetsbepalin-
gen en de beslissingen van de Raad.

Een lid wees op de geringe tijd tussen het rondde-
len van dat voorontwerp en de behandeling in de
commissie.

II. DISCUSSION DES ARTICLES
ET VOTES

II. ARTIKELSGEWIJZE BESPREKING
EN STEMMINGEN

Article 1" Artikel 1

Cet article reprend Ie principe de 1'article 23 de la
loi speciale du 12 janvier 1989 selon lequel les
conseillers sont repartis en deux groupes linguistiques
francais et neerlandais.

Un membre s'interroge sur la necessity pour un
groupe linguistique d'avoir un bureau. S'il y a des
groupes politiques bilingues, comment y seront-ils
representes dans ces bureaux?

Le President souligne que la notion de groupe
linguistique figure clairement dans la loi speciale du
12 janvier 1989 qui impose parfois le vote a la
majorite dans chaque groupe linguistique. Pour pou-
voir fonctionner, le groupe linguistique doit des lors
avoir une structure.

L'article 1" est adopte a 1'unanimite des 10 mem-
bres presents.

Dat artikel steunt op het beginsel van artikel 23
van de bijzondere wet van 12 januari 1989 volgens
hetwelk de leden van de Raad verdeeld zijn in een
Nederlandse en een Franse taalgroep.

Een lid vraagt zich af of een taalgroep een bureau
moet hebben. Als er tweetalige politieke fracties zijn,
hoe zullen die dan in die bureaus vertegenwoordigd
zijn?

De Voorzitter wijst erop dat het begrip taalgroep
duidelijk vermeld is in de bijzondere wet van 12 ja-
nuari 1989 die soms een stemming bij meerderheid in
eike taalgroep voorschrijft. Om te kunnen werken
moet een taalgroep dan ook een structuur hebben.

Artikel 1 wordt door de 10 aanwezige leden
eenparig aangenomen.
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Article 2

Cet article, qui traduit 1'article 27 de la loi speciale
precitee, est adopte a 1'unanimite sans avoir donne
lieu a observation.

Articles 3 et 4

Ces deux articles, qui traduisent les articles 22 et
24 de la loi speciale precitee et qui prevoient la
creation d'une commission de verification des pou-
voirs, sont adoptes a 1'unammite, sans avoir donne
lieu a observation.

Artikel 2

Dit artikel slaat op artikel 27 van bovengenoemde
bijzondere wet en wordt zonder opmerkingen eenpa-
rig aangenomen.

Artikelen 3 en 4

Beide artikelen die op artikelen 22 en 24 van de
bovenvermelde bijzondere wet slaan en in de oprich-
ting van een commissie voor het onderzoek van de
geloofsbrieven slaan, worden zonder opmerkingen
eenparig goedgekeurd.

Article 5 Artikel 5

Le texte suivant sert de base de discussion

«l.Peuvent constituer un groupe politique, les elus
d'une meme liste electorate qui a obtenu 10 % des
sieges au sein du groupe linguistique correspon-
dant. En cas de fraction d'unite, le chiffre obtenu
est arrondi a Funite superieure.

2. Les suppleants appeles a sieger en qualite de
membres du Conseil a la suite de 1'election des
membres de 1'Executif et des Secretaires d'Etat
regionaux n'entrent pas en ligne de compte pour le
calcul prevu au point 1.

3. Les groupes politiques remettent a la presidence la
liste de leurs membres et indiquent le nom de leur
President. »

La constitution des groupes politiques est liee aux
resultats du scrutin et est par consequent fixee pour la
duree de la legislature.

Un membre regrette deux aspects de cet article :
— il exclut la possibility de groupes politiques bilin-

gues;
— le nombre de sieges requis pour constituer un

groupe politique est trop eleve par rapport au
nombre de membres requis a la Chambre des
Representants.

Au nom de son groupe il formule deux proposi-
tions, 1'une a titre principal, 1'autre a titre subsidiaire.

1. Pour etre reconnu, un groupe politique doit
comprendre :
— soit trois membres ayant ete elus sur une meme

liste ou sur des listes differentes d'une meme
famille politique;

— soil 10 % des sieges au sein d'un meme groupe
linguistique.

De bespreking wordt gevoerd aan de hand van de
volgende tekst :

«l.De verkozenen van een zeifde kieslijst, die in de
overeenkomstige taalgroep 10 % van de zetels
heeft behaald, kunnen een erkende politieke frac-
tie vormen. Ingeval een breuk van een eenheid
wordt verkregen, wordt dat getal naar de hogere
eenheid afgerond.

2.De opvolgers die na de verkiezing van de leden
van de Executieve en van de Gewestelijke Staats-
secretarissen zitting hebben komen niet in aan-
merking voor de in lid 1 voorgeschreven bereke-
ningswij'ze.

3.De erkende politieke fracties overhandigen aan de
voorzitter een lijst van hun leden en geven de
naam van hun fractievoorzitter op.

De samenstelling van de politieke fracties is ge-
koppeld aan de verkiezingsuitslagen en geldt bijge-
volg voor de duur van de zittingstijd.

Een lid betreurt twee punten in dit artikel :
— het sluit de mogelijkheid van tweetalige politieke

fracties uit;
— het vereiste aantal zetels om een politieke fractie

te vormen is te hoog in verhouding tot het aantal
raadsleden.

Hij dient namens zijn fractie twee voorstellen in,
het ene in hoofdorde, het tweede in bijkomende orde.

1. Om te worden erkend, dient een politieke fractie
te omvatten :
— ofwel drie leden die gekozen zijn op dezelfde

lijst of op afzonderlijke lijsten van dezelfde
politieke familie;

— ofwel 10 % van de zetels in eenzelfde taal-
groep.
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2. Pour etre reconnu, un groupe politique doit
comprendre :
— trois membres d'un meme groupe linguistique

ou
— 10 % des membres d'un groupe linguistique.

Plusieurs membres font remarquer que sur base de
1'esprit et de la lettre de la loi, il faut opter pour des
groupes politiques unilingues.

L'article 5 est adopte par 8 voix contre 2. Par
consequent, les deux propositions precitees sont reje-
tees.

Article 6

Cet article traduit 1'article 27 de la loi speciale
precitee relatif a la composition du bureau du Conseil,
ainsi que 1'article lObis de la meme loi speciale,
prevoyant la posibilite pour les suppleants appeles a
sieger d'etre membres du bureau avec voix consulta-
tive.

Deux membres d'un groupe politique font obser-
ver que Ie systeme de nomination du bureau inverse la
regle fixee par la loi speciale qui prevoit la representa-
tion proportionnelle des groupes politiques puis des.
groupes linguistiques.

Un membre replique que Ie systeme prevu par la
loi speciale est impraticable et que la representation
proportionnelle doit d'abord s'operer entre groupes
linguistiques et ensuite au sein de chaque groupe
linguistique, entre les groupes politiques.

L'article 6 est adopte par 8 voix contre 2.

2. Om te worden erkend dient een politieke fractie te
omvatten :
— drie leden van dezelfde taalgroep

of
— 10 % van de leden van een taalgroep.

•s

Diverse leden merken op dat op basis van de geest
en de letter van de wet voor eentalige politieke
fracties moet geopteerd worden.

Artikel 5 wordt met 8 tegen 2 stemmen aangeno-
men. De twee bovenvermelde voorstellen zijn dus
verworpen.

Artikel 6

Dit artikel slaat op artikel 27 van voorvermelde
bijzondere wet over de samenstelling van het bureau
van de Raad, en op artikel lObis ervan dat zegt dat
plaatsvervangers die zitting hebben, van het bureau
lid kunnen zijn met raadgevende stem.

Twee leden van een politieke fractie wijzen erop
dat de regeling voor de aanstelling van het bureau de
in de bijzondere wetten vastgelegde regel die voorziet
in de evenredige verdeling van de politieke fracties en
vervolgens van de taalgroepen, omdraait.

Een lid antwoordt daarop dat de regeling waarin
de bijzondere wet voorziet, onuitvoerbaar is en dat de
evenredige vertegenwoordiging eerst tussen de taal-
groepen en vervolgens in eike taalgroep onder de
politieke fracties dient te gebeuren.

Artikel 6 wordt met 8 tegen 2 stemmen aange-
nomen.

Article 7 Artikel 7

Cet article traduit 1'article 27 de la loi speciale du
12 janvier 1989.

La commission unanime estime que la qualite de
membre du Conseil est assimilee a un mandat parie-
mentaire pour 1'interpretation de cet article, ainsi que
Ie prevoit 1'expose des motifs.

L'article 7 est adopte a 1'unanimite.

Article 8

Un membre s'interroge sur 1'utilite de prevoir la
communication de la constitution du Conseil a 1'As-
semblee reunie etant que Ie bureau de cette Assem-
blee est composee de maniere identique au bureau du
Conseil.

Plusieurs membres soulignent qu'il s'agit cepen-
dant de deux organes juridiques distincts et que la

Ook dit artikel slaat op artikel 27 van de bijzon-
dere wet van 12 januari 1989.

De commissie oordeelt eenparig dat de hoedanig-
heid van lid van de Raad voor de interpretatie van dit
artikel met een parlementair mandaat gelijk te stellen
is.

Artikel 7 wordt eenparig aangenomen.

Artikel 8

Een lid betwijfelt het nut van de kennisgeving van
de samenstelling van de Raad aan de verenigde
vergadering aangezien het bureau van die vergadering
en het bureau van de Raad op dezelfde manier zijn
samengesteld.

Verscheidene leden merken op dat het echter om
twee verschillende juridische organen gaat en dat de
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composition identique des bureaux des deux Assem-
blees n'etant pas legalement prevue, Ie debat juridi-
que n'est pas clos.

wet niet in dezelfde samenstelling van de bureaus van
beide vergaderingen voorziet.

L'article 8 est adopte a 1'unanimite.

Article 9

A un membre qui 1'interroge sur Ie r61e de la
reunion des presidents prevue au point 4, Ie president
signale .qu'elle examinera les problemes de coordina-
tion des travaux des diverses assemblies.

L'article 9 est adopte a 1'unanimite.

Articles 10, 11 et 12

A 1'article 11, Ie president signale que la responsa-
bilite des secretaires en matiere de proces-verbal n'est
pas reprise.

Les articles 10. 11 et 12 sont adoptes a 1'unanimite
sans autres observations.

Article 13

Le president propose Ie texte suivant :

« La ville de Bruxelles, capitale de la Region de
Bruxelles-Capitale. est le siege du Conseil. »

Un membre declare qu'il est certes souhaitable
que la ville de Bruxelles soit le siege du Conseil, mais
propose de supprimer les mots : « capitale de la
Region de Bruxelles-Capitale ».

Plusieurs membres soulignent que cette matiere
doit etre reglee par ordonnance et non par un
reglement d'assemblee.

Un membre signale qu'il convient qu'une
commune, en 1'occurrence la ville de Bruxelles, soit la
capitale de la Region. II propose toutefois, pour eviter
toute redondance, de supprimer les mots : « de
Bruxelles-Capitale ».

Le President met done aux voix la proposition
suivante :

« Art. 13. La ville de Bruxelles, capitale de la
Region, est le siege du Conseil. »

L'article 13, ainsi propose, est adopte par 5 voix
centre 4 et une abstention.

Article 14

Un membre annonce que son groupe votera
contre cet article parce que la representation propor-
tionnelle successive des groupes linguistiques et des

Artikel 8 wordt eenparig aangenomen.

Artikel 9

Op de vraag van een lid over de rol van de
vergadering van de voorzitters bij punt 4 antwoordt
de voorzitter dat daar de coordinatie van de
werkzaamheden van de verschillende vergaderingen
zai worden besproken.

Artikel 9 wordt eenparig aangenomen.

Artikelen 10, 11 en 12

Bij artikel 11 wijst de voorzitter erop dat de
verantwoordelijkheid van de secretarissen voor de
notulen niet overgenomen is.

De artikelen 10, 11 en 12 worden zonder verdere
opmerkingen aangenomen.

Artikel 13

De voorzitter stelt de volgende tekst voor :

« De stad Brussel, hoofdstad van het Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest, is de zetel van de Raad. »

Een lid vindt het uiteraard wenselijk dat de stad
Brussel de zetel van de Raad is, maar stelt voor de
woorden « hoofdstad van het Brusselse Hoofdstede-
lijke Gewest » weg te laten.

Verscheidene le.den menen dat die aangelegenheid
bij ordonnantie moet worden geregeld en niet in een
reglement voor een vergadering.

Een lid vindt het gepast dat een gemeente, in dit
geval de stad Brussel, de hoofdstad van het Gewest is.
Om nodeloze herhalingen te vermijden stelt hij echter
voor de woorden « Brusselse Hoofdstedelijke » weg
te laten.

De Voorzitter brengt het volgende voorstel in
stemming :

« Art. 13. De stad Brussel, hoofdstad van het
Gewest, is de zetel van de Raad. »

Het aldus gewijzigde artikel 13 wordt met 5 tegen
4 stemmen bij 1 onthouding aangenomen.

Artikel 14

Een lid deelt mee dat zijn fractie tegen artikel 14
zai stemmen omdat, zoals gesteld in artikel 6, de
opeenvolgende evenredige vertegenwoordiging van
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groupes politiques rend impossible la constitution de
groupes politiques bilingues, comme il a ete dit a
Particle 6.

L'article 14 est adopte par 8 voix contre 2.

de taalgroepen en politieke fracties, samenstelling van
tweetalige politieke fracties onmogelijk maakt.

Artikel 14 wordt met 8 tegen 2 stemmen aange-
nomen.

Article 15 Artikel 15

Un membre estimerait preferable que les attribu-
tions et la denomination des commissions perma-
nentes soit fixees par Ie bureau.

Le meme membre, souligne que son groupe votera
contre cet article pour les motifs enonces lors de la
discussion des articles 6 et 14.

Un membre insiste que la cession de mandat
prevue au point 2, n'est pas definitive : le mandat
cede peut etre repris ^ tout moment. Cette reprise
peut meme se faire ponctuellement pour la discussion
d'un projet ou d'une proposition determine.

L'article 15 est adopte par 8 voix contre 2.

Een lid vindt het verkieslijk dat de bevoegdheden
en de aanstelling van de vaste commissies door het
bureau worden bepaald.

Hetzelfde lid zegt dat zijn fractie om de bij de
bespreking van artikelen 6 en 14 aangevoerde rede-
nen tegen dit artikel zai stemmen.

Een lid wijst erop dat de bij punt 2 voorziene
afstand van een mandaat niet definitief is : een
mandaat kan op elk ogenblik opnieuw opgenomen
worden. Dat kan gebeuren voor de behandeling van
een welbepaald ontwerp of voorstel.

Artikel 15 wordt met 8 tegen 2 stemmen aange-
nomen.

Article 16 Artikel 16

Le president precise a un membre que tout
membre peut proposer la creation d'une commission
speciale, la decision etant prise par le Conseil.

L'article 16 est adopte a 1'unanimite.

Article 17

L'article 17, qui traduit 1' article IQbis de la loi
speciale precitee, est adopte a 1'unanimite.

Article 18

Le president precise a un membre qu'en cas de
remplacement le president de la commission est
informe soit par le president du groupe politique, soit
par le representant du groupe en commission.

Un membre .precise que s'il y a eu cession de
mandats en vertu de 1'article 15, le beneficiaire de la
cession peut se faire remplacer par un membre du
groupe cedant.

L'article 18 est adopte a 1'unanimite.

• De voorzitter maakt een lid duidelijk dat elk lid de
oprichting van een bijzondere commissie kan voor-
stellen, maar dat de Raad daarover beslist.

Artikel 16 wordt eenparig aangenomen.

Artikel 17

Artikel 17 dat op artikel lObis van voormelde
bijzondere wet slaat, wordt eenparig aangenomen.

Artikel 18

De voorzitter verduidelijkt een lid dat de voorzit-
ter van een commissie, wanneer iemand wordt ver-
vangen, daarvan op de hoogte wordt gebracht door de
voorzitter van de politieke fractie of door de vertegen-
woordiger van de fractie in de commissie.

Een lid wijst erop dat, bij afstand van een mandaat
overeenkomstig artikel 15, de plaatsvervanger zich
door een lid van de afstand doende fractie kan doen
vervangen.

Artikel 18 wordt eenparig aangenomen.

Article 19 Artikel 19

Un membre s'interroge sur 1'opportunite de pre-
voir 1'obligation de convoquer une commission lors-
que 1/3 des membres effectifs de cette commission le
demande.

Een lid heeft bedenkingen bij de verplichte bijeen-
roeping van een commissie wanneer 1/3 van de
gewone leden van die commissie daarom verzoekt.
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D'autres membres font observer qu'en cas de
carence du president de commission, Ie president du
Conseil a Ie devoir de convoquer la commission
concernee. L'inertie eventuelle du president du
Conseil provoquerait un incident politique. La
commission souhaite s'en rapporter a la sagesse du
president. L'ensemble des membres de la commission
marque son accord sur cette proposition.

L'article 19 est adopte a 1'unanimite.

Article 20

Les points 3 et 5 soulignent Ie souci du reglement
de respecter la priorite des propositions d'ordonnance
et de reglement.

L'article 20 est adopte a 1'unanimite.

Articles 21, 22 et 23

Les articles 21, 22 et 23 sont adoptes a 1'unanimite,
sans avoir donne lieu a observation.

Article 24

La commission souligne que les reunions publi-
ques de commission ne sont possibles que pour les
interpellations et les questions.

L'article 24 est adopte a 1'unanimite.

Article 25

L'article 25 est adopte a 1'unanimite, sans avoir
donne lieu a observation.

Article 26

Plusieurs membres s'interrogent sur la possibility
et sur 1'opportunite que des parlementaires natipnaux
et europeens qui ne sont pas membres du Conseil
assistent aux reunions des commissions du Conseil.

II est precise que Ie texte du Reglement permet
toujours a une commission de decider, a la majorite
de ses membres, de les inviter a assister aux reunions.

L'article 26 est adopte a 1'unanimite.

Articles 27, 28 et 29

Les articles 27, 28 et 29 sont adoptes a 1'unanimite,
sans avoir donne lieu a observation.

Article 30

Le probleme de 1'indication precise des jours de
reunion ayant ete souleve, la commission decide de
supprimer le point 3 de cet article, libelle comme

Andere leden merken op dat de voorzitter van de
Raad verplicht is de betrokken commissie bijeen te
roepen wanneer de voorzitter van de commissie in
gebreke blijkt. Eventuele in gebreke blijven van de
voorzitter van de Raad zou een politick incident tot
gevolg hebben. De commissie wenst te vertrouwen op
de wijsheid van de voorzitter. De leden van de
commissie nemen het voorstel aan.

Artikel 19 wordt eenparig aangenomen.

Artikel 20

Met de punten 3 en 5 wordt in het reglement het
belang onderstreept dat aan de voorstellen van ordon-
nantie en van verordening wordt gehecht.

Artikel 20 wordt eenparig aangenomen.

Artikelen 21, 22 en 23

De artikelen 21, 22 en 23 worden zonder op-
merkingen eenparig aangenomen.

Artikel 24

De commissie onderstreept dat openbare commis-
sievergaderingen slechts mogelijk zijn voor interpella-
ties en vragen.

Artikel 24 wordt eenparig aangenomen.

Artikel 25

Artikel 25 wordt zonder opmerkingen eenparig
aangenomen.

Artikel 26

Verscheidene leden hebben bedenkingen bij de
mogelijkheid dat leden van het nationale en Europese
parlement die geen lid van de Raad zijn, commissie-
vergaderingen van de Raad bijwonen.

Er wordt op gewezen dat de tekst van het Regle-
ment een commissie te alien tijde de mogelijkheid laat
om bij meerderheid van stemmen te beslissen hen op
haar vergaderingen uit te nodigen.

Artikel 26 wordt eenparig aangenomen.

Artikelen 27, 28 en 29

•De artikelen 27, 28 en 29 worden zonder op-
merkingen aangenomen.

Artikel 30

Aangezien het probleem van de juiste vermelding
van de vergaderdagen opgelost is, beslist de commis-
sie punt 3 van het artikel, luidend als volgt: « Deze
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suit : « 3. Cette commission se reunit Ie lundi apres-
midi et/ou Ie vendredi apres-midi ».'

L'article 30, ainsi modifie, est adopte a 1'unani-
mite.

commissie komt bijeen op maandagnamiddag en op
vrijdagnamiddag », weg te laten.

Het aldus gewijzigde artikel 30 wordt eenparig
aangenomen.

Article 31 Artikel 31

Le president souligne que les propositions de
modification de 1'ordre du jour des seances publiques
doivent etre appuyees par 6 membres et non 12
comme prevu au reglement de la Chambre des
Representants, compte tenu du nombre de conseillers
regionaux.

L'article 31 est adopte a 1'unanimite.

Article 32

L'article 32 est relatif aux jours et heures des
seances. Le point 2 a donne lieu a la precision
suivante : lorsqu'il n'est pas possible pour le president
de determ'iner 1'ordre du jour et de fixer une date
precise pour la seance suivante, il indique que la
prochaine seance aura lieu sur convocation du Presi-
dent. La seance de 14 heures prevue au point 4 peut se
prolonger en soiree et etre suspendue. La convocation
visera la prologation de seance.

De voorzitter wijst erop dat de voorstellen tot
wijziging van de agenda voor de openbare yergaderin-
gen door 6 leden moeten gesteund worden, en niet
door 12, zoals voorzien in het reglement van de
Kamer van Volksvertegenwoordigers, rekening ge-
houden met het aantal gewestelijke raadsleden.

Artikel 31 wordt eenparig aangenomen.

Artikel 32

Artikel 32 gaat over de vergaderdagen en -uren.
Bij punt 2 werd de volgende verduidelijking ver-
strekt : wanneer het de voorzitter niet mogelijk is een
juiste datum en de agenda voor de volgende vergade-
ring te bepalen, deelt hij mee dat de volgende
vergadering zai plaatshebben op initiatief van de
voorzitter. De bij punt 4 voorziene vergadering van
14 uur kan 's avonds worden verlengd en geschorst.
Op de oproep zai de verlenging van de vergadering
worden vermeld.

L'article 32 est adopte a 1'unanimite. Artikel 32 wordt eenparig aangenomen.

Article 33

L'article 33 est adopte a 1'unanimite, sans avoir
donne lieu a observation.

Article 34

L'article 34 est relatif au proces-verbal. II est
precise qu'b la difference du reglement de la Cham-
bre, le proces-verbal est signe'par le president et le
greffier.

Artikel 33

Artikel 33 wordt zonder opmerkingen eenparig
aangenomen.

Artikel 34

Artikel 34 gaat over de notulen. Hier wordt
bepaald dat de notulen, in tegenstelling met wat het
reglement van de Kamer ter zake zegt, door de
voorzitter en de griffier worden getekend.

L'article 34 est adopte a 1'unanimite. Artikel 34 wordt eenparig goedgekeurd.

Article 35 Artikel 35

L'article 35 relatif au compte rendu des debats a
donne lieu a discussion sur les delais :
1° au point 1 : il est precise que sauf seance de nuit,

le compte rendu analytique parait le lendemain et
est tenu a disposition des membres;

2° au point 2 : il est precise que si le delai de 5 jours
n'est pas respecte par 1'orateur, le texte stenogra-
phic parait comme tel au compte rendu integral;

3° au point 3 : le bulletin des interpellations et des
questions orales et d'actualite est une nouveaute.
Son caractere experimental est des lors souligne. II

Bij artikel 35 over het verslag van de beraadslagin-
gen kwamen de termijnen ter sprake :
1° bij punt 1 : nader bepaald wordt dat het beknopt

verslag 's anderendaags verschijnt en ter be-
schikking van de leden wordt gesteld, behalve
wanneer er een nachtvergadering is geweest;

2° bij punt 2 : aangestipt wordt dat de stenografische
tekst ongewijzigd in het volledig verslag wordt
opgenomen wanneer de spreker zich niet aan de
gestelde termijn van 5 dagen houdt;

3° bij punt 3 : het bulletin van de interpellaties en de
mondelinge en dringende vragen is een nieuwig-
heid. Aangestipt wordt dat dit een proef is. Het
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consistera en un compte rendu analytique ame"
liore. II faut done prevoir la possibilite pour
chaque intervenant de faire ses observations avant
publication. Toutefois, 1'interet du Bulletin resi-
dant dans sa parution avant Ie vote, Ie delai
laisse pour pareilles observations ne peut execder
24 heures.

Cet article est adopte a 1'unanimite.

Articles 36, 37, 38, 39 et 40

Les articles 36, 37, 38, 39 et 40 sont adoptes a
1'unanimite, sans avoir donne lieu a observation.

Bulletin moet een herzien Beknopt Verslag wor-
den. Alle sprekers moeten dan ook voor het ver-
schijnen ervan hun opmerkingen kunnen maken.
Omdat het belang van het Bulletin ligt in het
verschijnen v66r de stemmingen, mag voor die
opmerkingen hoogstens 24 uren worden toege-
staan.

Artikel 35 wordt eenparig aangenomen.

Artikelen 36, 37, 38, 39 en 40

De artikelen 36, 37, 38, 39 en 40 worden zonder
opmerkingen eenparig aangenomen.

Article 41 Artikel 41

L'article 41, point 6, a), octroie un temps de
parole de 60 minutes aux groupes politiques. Certains
membres font remarquer que Ie Reglement de la
Chambre accorde 120 minutes par groupe politique.
Le president estime preferable de partir d'un temps
plus court, le bureau elargi pouvant eventuellement
en application du point 7, a), allonger le temps de
parole.

A la question d'un membre sur la difference
existant entre un orateur mandate et un orateur non
mandate, il est repondu que 1'orateur mandate, de-
signe par le chef de groupe, exprime 1'opinion du
groupe sur 1'ensemble du projet, tandis que 1'orateur
non mandate exprime davantage une opinion person-
nelle sur un point particulier du projet.

Un membre fait une proposition visant a reduire
les 15 minutes par orateur prevues en point 1, b), a
10 minutes. Cette proposition est adoptee par 8 voix
contre 1.

L'article 41, ainsi modifie, est adopte par 8 voix
pour et 1 voix centre.

Article 42

L'article 42, point 3, vise 2 membres n'ayant pas
ete elus sur une meme liste. Un membre fait remar-
quer qu'il ne conviendrait pas que ces 2 membres
appartiennent au meme groupe linguistique. II lui est
repondu que le president veillera a 1'alternance lin-
guistique s'il y a lieu.

L'article 42, ainsi precise, est adopte a 1'unani-
mite.

Articles 43, 44 et 45

Les articles 43, 44 et 45 sont adoptes a 1'unanimite,
sans avoir donne lieu a observation.

Bij artikel 41, 6, a), wordt aan de politieke fracties
60 minuten spreektijd toegestaan. Enkele leden wij-
zen erop dat het Reglement van de Kamer 120 mi-
nuten per politieke fractie toestaat. De voorzitter
vindt het verkieslijk van een kortere spreektijd uit te
gaan, waarbij het bureau in uitgebreide samenstelling
desgevallend in toepassing van punt 7, 2), de
spreektijd kan verlengen.

//
Op de vraag van een lid over het verschil tussen

een gemandateerde en een niet-gemandateerde spre-
ker, luidt het antwoord dat de door de fractieleider
aangewezen gemandateerde spreker de mening van
zijn fractie over het hele ontwerp vertolkt, terwiji een
niet-gemandateerde spreker veeleer een persoonlijke
mening over een bepaald punt van het ontwerp
uitspreekt.

Een lid stelt voor de bij punt 1, b), vastgestelde
15 minuten per spreker tot 10 minuten te beperken.
Het voorstel wordt met 8 tegen 1 stem aangenomen.

Het aldus gewijzigde artikel 41 wordt met 8 tegen
1 stem aangenomen.

Artikel 42

Artikel 42, 3, geldt voor twee niet op dezelfde lijst
gekozen leden. Een lid merkt op dat die 2 leden niet
tot dezelfde taalgroep zouden mogen behoren.
Geantwoord wordt dat de voorzitter zo nodig zai
zorgen dat eike taalgroep aan zijn trekken komt.

Het aldus verduidelijkte artikel 42 wordt eenparig
aangenomen.

Artikelen 43, 44 en 45

De artikelen 43, 44 en 45 worden zonder op-
merkingen eenparig aangenomen.



A-1/1-S.E.1989 — 9 — . A-1/1-B.Z.1989

Article 46 Artikel 46

Au point 2, il est rappele que les abstentions
restent une situation exceptionnelle par rapport au
fonctionnement normal du vote et doivent des lors
etre justifiees. Elles interviennent que pour Ie quorum
et ne sont possibles que lors d'un vote par appel
nominal.

L'article 46 est adopte a 1'unanimite.

Article 47

L'article 47 est adopte a 1'unanimite, sans avoir
donne lieu a observation.

Article 48

Au point 1, il est precise que la division peut etre
demandee par un membre seulement.

L'article 48 est adopte a 1'unanimite.

Article 49

La commission decide de supprimer les mots
« relative a des interets particuliers ou locaux » juges
superfetatoires dans Ie cadre du reglement du Conseil
de la Region de Bruxelles-Capitale.

L'article 49, ainsi modifie, est adopte a 1'unani-
mite.

Article 50

L'article 50 est adopte a 1'unanimite sans avoir
donne lieu a observation.

Article 51

La commission decide d'ajouter les mots « et que
Ie vote a lieu par assis et leve » apres les mots « en
vertu du present Reglement ».

L'article 51, ainsi modifie, est adopte a 1'unani-
mite.

Bij punt 2, wordt erop gewezen dat onthoudingen
bij normale stemmingen een uitzonderlijke toestand
blijven en dus toegelicht dienen te worden. Zij
worden alleen voor het quorum in aanmerking geno-
men en zijn uitsluitend bij naamstemmingen moge-
lijk.

Artikel 46 wordt eenparig aangenomen.

Artikel 47

Artikel 47 wordt zonder opmerkingen eenparig
aangenomen.

Artikel 48

Bij punt 1, wordt verduidelijkt dat door slechts
een lid om splitsing kan worden verzocht.

Artikel 48 wordt eenparig aangenomen.

Artikel 49

De commissie acht de woorden «betreffende
particuliere of plaatselijke belangen » in het Regle-
ment van de Raad van het Brussel'se Hoofdstedelijke
Gewest overbodig en beslist deze weg te laten.

Het aldus gewijzigde artikel 49 wordt eenparig
aangenomen.

Artikel 50

Artikel 50 wordt zonder opmerkingen eenparig
aangenomen.

Artikel 51

De commissie beslist, na de woorden « krachtens
dnderhavig Reglement », -de woorden « en er bij
zitten en opstaan wordt gestemd », in te voegen.

Het aldus gewijzigde artikel 51 wordt eenparig
aangenomen.

Article 52 Artikel 52

L'article 52 est adopte a 1'unanimite sans avoir
donne lieu a observation.

Article 53

L'article 53 presente quelques differences par
rapport au Reglement de la Chambre. Le president
peut suspendre la sanction du retrait de parole suite
aux justifications du membre. C'est le president qui
exclut, le membre pouvant se faire entendre par le
bureau, mais le bureau ne peut se prononcer que sur
la duree de 1'exclusion. II s'agit d'une solution de

Artikel 52 wordt zonder opmerkingen eenparig
aangenomen.

Artikel 53

Artikel 53 verschilt op enkele punten van het
Reglement van de Kamer. De voorzitter kan de
sanctie, waarbij een lid het woord wordt ontnomen,
intrekken nadat het lid zijn houding heeft gerecht-
vaardigd. De uitsluiting gebeurt door de voorzitter,
maar het lid kan zich verantwoorden v66r het bureau
dat zich echter alleen over de duur van de uitsluiting
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compromis. Le president ne peut se faire desavouer
par le bureau, toutefois le bureau peut temperer la
decision.

II va de soi que le membre sanctionne s'il appar-
tient au bureau ue peut participer au vote en bureau.

L'article 53 est adopte a 1'unanimite.

Articles 54 et 55

Les articles 54 et. 55 sont adoptes a 1'unanimite,
sans avoir donne lieu a observation.

Article 56

L'article 56 reprend 1'article 31 de la loi speciale du
12 janvier 1989, relatif a la sonnette d'alarme.

II est adopte a 1'unanimite, sans donner lieu a
observation.

Articles 57 et 58

Les articles 57 et 58 sont adoptes ^ 1'unanimite,
sans avoir donne lieu a observation.

Article'59

L'article 59 est relatif aux conflits d'interets sou-
leves par une chambre legislative ou un autre conseil.

Un membre s'interroge sur 1'utilite de prevoir que
la demande doit etre faite aux trois quarts des voix par
une chambre legislative ou un autre conseil.

II est precise qu'une demande faite sans respecter
cette condition pourrait etre declaree irrecevable.

L'article 59 est adopte a 1'unanimite.

Article 60

L'article 60 est relatif a 1'introduction d'un recours
a la Cour d'arbitrage, par le president du Conseil,
lorsque 2/3 des membres en font la demande.

La commission estime que lorsque 2/3 des mem-
bres expriment une telle demande, le president ne
peut garder un pouvoir d'appreciation et ce meme si
ce pouvoir d'appreciation a ete evoque au cours des
travaux preparatoires de la loi speciale du 6 janvier
1989 sur la Cour d'arbitrage.

Un membre souhaite egalement preciser dans le
texte de 1'artic 60 que le president introduit un recours
lorsque 3/4 des membres d'un groupe linguistique en
font la demande.

kan uitspreken. Het gaat om een tussenoplossing. Het
bureau kan de voorzitter niet afkeuren maar wel de
beslissing verzachten.

Wanneer het tot de orde geroepen lid van het
bureau deel uitmaakt, kan het uiteraard niet aan de
stemming in het bureau deelnemen.

Artikel 53 wordt eenparig aangenomen.

Artikelen 54 en 55

De artikelen 54 en 55 worden zonder opmerkingen
eenparig aangenomen.

Artikel 56

Artikel 56 komt overeen met artikel 31 van de
bijzondere wet van 12 januari 1989 over de alarmbel.

Het wordt zonder opmerkingen eenparig aange-
nomen.

Artikelen 57 en 58

De artikelen 57 en 58 worden zonder opmerkingen
eenparig aangenomen.

Artikel 59

Artikel 59 betreft door een Wetgevende Kamer of
een andere Raad aangevoerde belangenconflicten.

Een lid vraagt zich af welk nut het heeft voor te
schrijven dat een desbetreffend verzoek met drie
vierde van de stemmen van een Wetgevende Kamer
of een andere Raad moet uitgaan.

Verduidelijkt wordt dat een verzoek dat niet aan
die voorwaarde voldoet, onontvankelijk zou kunnen
worden verklaard.

Artikel 59 wordt eenparig aangenomen

Artikel 60

Artikel 60 betreft het instellen van beroep bij het
Arbitragehof, door de Voorzitter van de Raad, wan-
neer 2/3 van de leden erom verzoekt.

De commissie meent dat de voorzitter, wanneer
2/3 van de leden een dergelijk verzoek doet, geen
beoordelingsbevoegdheid meer heeft, al is van die
beoordelingsbevoegdheid sprake geweest tijdens de
werkzaamheden ter voorbereiding van de bijzondere
wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof.

Een lid wenst dat in artikel 60 ook wordt vermeld
dat de voorzitter beroep instelt wanneer 3/4 van de
leden van een taalgroep erom verzoekt.
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Les autres membres estiment que cet ajout est en
contradiction avec la loi speciale sur la Cour d'arbi-
trage qui vise uniquement Ie recours introduit a la
demande de 2/3 des membres.

De andere leden vinden die toevoeging strijdig
met de bijzondere wet op het Arbitragehof waarin
slechts is bepaald dat beroep wordt ingesteld op
verzoek van 2/3 van de leden.

L'article 60 est adopte a 1'unanimite. Artikel 60 wordt eenparig aangenomen.

Article 61 Artikel 61

L'article 61 concerne la possibilite pour Ie presi-
dent de deposer des memoires a la Cour d'arbitrage
conformement a 1'article 85 de la loi speciale du
6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Avant Ie depot d'un memoire, Ie President doit
consulter Ie bureau elargi sauf si Ie respect des delais
legaux empeche de proceder a cette consultation.

L'article 61 est adopte a 1'unanimite.

Article 62

Le point 4, c), prevoit la possibilite de renvoyer
des projets a deux ou plusieurs commissions perma-
nentes qui se reunissent ensemble.

Dans un tel cas, le conseiller qui est membre des
deux commissions ne peut voter a un double titre.

II doit se faire remplacer dans 1'une des commis-
sions.

L'article 62 est adopte a 1'unanimite.

Artikel 61 betreft de mogelijkheid voor de voorzit-
ter om bij het Arbitragehof een memorie in te dienen
zoals bepaald bij artikel 85 van de bijzondere wet van
6 januari 1989 op het Arbitragehof.

De voorzitter moet voor de indiening van een
memorie het advies van het bureau in uitgebreide
samenstelling inwinnen, behalve wanneer dat niet
binnen de wettelijk vastgestelde termijn mogeujk is.

Artikel 61 wordt eenparig aangenomen.

Artikel 62

Artikel 62, 4, c), voorziet in de mogelijkheid om
ontwerpen over te zenden aan twee of meer commis-
sies die samen vergaderen.

In dat geval mag een lid dat van die twee commis-
sies deel uitmaakt, geen tweemaal stemmen.

Hij moet zich in een van de commissies doen
vervangen.

Artikel 62 wordt eenparig aangenomen. ,

Article 63 Artikel 63

La commission decide de prevoir que toute propo-
sition ne peut etre signee par plus de 10 membres par
analogic avec le Reglement de la Chambre des
representants. Ne pas prevoir de chiffre limite risque
d'entraver la procedure pariementaire.

L'article 63 est adopte a 1'unanimite.

Article 64

Un membre propose la suppression de.cet article
imposant a 1'auteur d'une proposition qui conduit' a
augmenter les depenses d'indiquer les ressources
permettant de les couvrir.

Ce texte est inutile dans' la mesure ou c'est a
1'Executif ^ determiner les postes budgetaires.

Naar het voorbeeld van het Reglement van de
Kamer van Vplksvertegenwoordigers beslist de
commissie te bepalen dat een voorstel niet door meer
dan 10 leden mag ondertekend zijn. Geen beperking
van dat aantal zou de pariementaire procedure kun-
nen hinderen. '

Artikel 63 wordt eenparig aangenomen.
t

Artikel 64

Een lid stelt voor artikel 64, dat de indiener van
een voorstel dat een verhoging van de uitgaven tot
gevolg heeft, verplicht te vermelden met weike mid-
delen die meeruitgave kan worden gedekt, weg te
laten.

Die tekst is overbodig aangezien het de taak is van
de Executieve de posten van de begroting vast te
leggen.
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D'autres membres estiment qu'un tel article oblige
Ie conseiller a reflechir a 1'impact financier de sa
proposition et evite Ie dep6t de propositions inappli-
cables. En outre, 1'obligation imposee n'est pas tres
contraignante puisque les donnees financieres ne
doivent pas etre correctes.

L'article 64 est adopte par 8 voix centre 1.

Articles 65 et 66

Les articles 65 et 66 sont adoptes a 1'unanimite,
sans donner lieu a observation.

Andere leden vinden dat een dergelijk artikel het
lid dwingt zich te bezinnen over de financiele weerslag
van zijn voorstel en het de indiening van onuitvoer-
bare voorstellen verhinderd. De opgelegde verplich-
ting is overigens niet zo lastig aangezien die financiele
gegevens niet nauwkeurig dienen te zijn.

Artikel 64 wordt met 8 tegen 1 stem aangenomen.

Artikelen 65 en 66

De artikelen 65 en 66 worden zonder opmerkingen
eenparig aangenomen.

Article 67 Artikel 67

Par analogic avec 1'article 63 relatif aux proposi-
tions, il est prevu ,que les amendements ne peuvent
etre signes par plus de dix membres.

L'article 67 est adopte 1'unanimite.

Articles 68 et 69

Les articles 68 et 69 sont adoptes a 1'unanimite,
sans avoir donne lieu a observation.

Zoals bij artikel 63 over de voorstellen wordt
bepaald dat amendementen door ten hoogste tien
leden mogen ondertekend zijn.

Artikel 67 wordt eenparig aangenomen.

Artikelen 68 en 69

De artikelen 68 en 69 worden zonder opmerkingen
eenparig aangenomen.

Article 70 Artikel 70

L'article 70 a trait a la deuxieme et a la troisieme
lecture.

Dans un systeme unicameral, la deuxieme lecture
doit revetir une importance particuliere. C'est pour-
quoi, 1'article prevoit qu'entre la premiere et la
deuxieme lecture, Ie texte est envoye en commission
qui a la majorite des deux tiers des voix peut decider
de Ie revoir fondamentalement.

Un membre se demande si la majorite d'un groupe
linguistique ne doit pas pouvoir egalement obtenir la
revision fondamentale du texte en commission. II lui
est repondu que la deuxieme lecture est une proce-
dure a caractere legislatif et non linguistique.

Un conseiller souligne que la demande de
deuxieme lecture doit etre appuyee par quatre mem-
bres pour eviter qu'elle soit utilisee a des fins dila-
toires.

Artikel 70 gaat over de tweede en derde lezing.

In een eenkamerstelsel moet aan de tweede lezing
een bijzonder belang worden gehecht. Daarom zegt
het artikel dat de tekst tussen de eerste en de tweede
lezing wordt overgezonden naar de commissie die met
een tweederde meerderheid kan beslissen de tekst
grondig te herwerken.

Een lid vraagt of de meerderheid in een taalgroep
ook geen grondige herziening van de tekst in de
commissie moet kunnen bekomen. Geantwoord
wordt dat de tweede lezing een procedure van wetge-
vende aard en geen taalaangelegenheid is.

Een lid wijst erop dat het verzoek om een tweede
lezing door vier leden moet worden gesteund om te
voorkomen dat daarvari als vertragingsmaneuver ge-
bruik gemaakt wordt.

L'article 70 est adopte a 1'unaJiimite, Artikel 70 wordt eenparig aangenomen.

Article 71

La commission estime qu'en 1'absence de rapport
ecrit, un rapport oral doit etre fait en seance pleniere.

L'article 71 est adopte a 1'unanimite.

Artikel 71

De commissie meent dat bij de ontstentenis van
een schriftelijk verslag, in de plenaire vergadering
mondeling verslag dient te worden uitgebracht.

Artikel 71 wordt eenparig aangenomen,
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Article 72 Artikel 72

L'article 72 reprend les dates de depot des budgets
telles qu'elles sont prevues dans la nouvelle loi du
28 juin 1989 modifiant la loi du 28 juin 1963, modi-
fiant et completant les lois sur la comptabilite de
1'Etat, la loi du 16 mars 1954 relative au controle de
certains organismes d'interet public et la loi du 15 mai
1846, sur la comptabilite de 1'Etat, et abrogeant la loi
du 31 decembre 1986 portant reglementation des
credits provisoires, sans pour autant resoudre la
controverse juridique relative a 1'applicabilite de cette
loi aux communautes et aux regions.

Un membre constate qu'aucune sanction n'est
prevue par 1'article 72 en cas de non respect des delais
et ce contrairement a la loi du 28 juin 1989.

Un autre membre, souligne qu'en reprenant les
sanctions prevues par la loi, on deciderait par Ie biais
du reglement de son applicability aux communautes et
aux regions. Or, c'est au moment de la discussion des
budgets que les conseils devront se prononcer sur
cette question. Si un probleme d'interpretation se
pose, il doit etre tranche par la Cour d'arbitrage (Doc.
Senat, 628/2, p. 28 (1988-1989).

II ne taut pour autant en deduire que la mention
des delais a 1'article 72 du reglement est inutile. S'ils
ne sont pas respectes, les membres du Conseil peu-
vent interpeller 1'Executif.

L'article 72 est adopte a 1'unanimite.

Articles 73, 74 et 75

Les articles 73, 74 et 75 sont adoptes a 1'unanimite,
sans avoir donne lieu a observation.

Article 76

Un membre estime qu'a la difference de 1'arti-
cle 64, cette disposition est utile. II est normal que
celui qui introduit un amendement au budget en vue
d'augmenter un credit determine egalement quelle
sera la diminution de credit correspondante.

L'article 76 est adopte a 1'unanimite.

Article 77

L'article 77 est adopte a 1'unanimite, sans avoir
donne lieu a observation.

Article 78

Un membre se demande s'il faut declarer irreceva-
bles des questions qui constituent des demandes
d'explication. De nombreuses questions ont un tel

Artikel 72 vermeldt de data voor de indiening van
de begroting die zijn vastgelegd in de nieuwe wet van
28 juni 1989 houdende wijzigingen van de wet van
28 juni 1963 tot wijziging en aanvulling van de wetten
op de rijkscomptabiliteit, van de wet van 16 maart
1954 betreffende de controle op sommige instellingen
van openbaar nut en van de wet van 15 mei 1846 op de
comptabiliteit van de Staat, eh tot opheffing van de
wet van 31 december 1986 tot regeling van de voor-
lopige kredieten. Er wordt echter geen standpunt in-
genomen in de juridische twistvraag over de toepas-
baarheid van die wet op de gemeenschappen en
gewesten.

Een lid merkt op dat artikel 72, in tegenstelling
met de wet van 28 juni 1989, in geen sancties voorziet
bij met eerbiediging van de vastgestelde termijnen.

Een ander lid wijst erop dat, door de bij de wet
voorziene sancties over te nemen, via bet reglement
zou worden uitgemaakt dat de wet op de gemeen-
schappen en de gewesten van toepassing is. De raden
zullen zich echter over die aangelegenheid moeten
uitspreken bij de behandeling van de begrotingen. Als
er dan een interpretatieprobleem rijst, dan moet net
Arbitragehof er zich over uitspreken (Stuk Senaat
628/2, biz. 28, 1988-1989).

Toch is de vermelding van de termijnen bij arti-
kel 72 van het reglement niet overbodig. Als zij niet
worden geeerbiedigd, dan kunnen de leden van de
Raad de Executieve daarover interpelleren.

Artikel 72 wordt eenparig aangenomen.

Artikelen 73, 74 en 75

De artikelen 73, 74 en 75 worden zonder op-
merkingen eenparig aangenomen.

Artikel 76

Een lid vindt deze bepaling, in tegenstelling met
artikel 64, wel dienstig. Het is logisch dat wie een
amendement op de begroting indient om een bepaald
krediet te verhogen, zegt welk krediet dienovereen-
komstig te verminderen is.

Artikel 76 wordt eenparig aangenomen.

Artikel 77

Artikel 77 wordt zonder opmerkingen eenparig
aangenomen.

Artikel 78

Een lid vraagt zich af of vragen tot het verkrijgen
van documentatie onontvankelijk moeten zijn. Tal-
rijke vragen zijn immers van die aard. Daarop wordt
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objet. A ce propos, il est precise que 1'irrecevabilite
resulte du fait qu'une demande de documentation
n'est pas 1'expression d'un contr61e politique. La
commission decide toutefois d'ajouter Ie mot « exclu-
sivement » pour exclure seulement les questions qui
n'ont aucune portee politique.

L'article 78 est adopte a 1'unanimite.

aangestipt dat de onontvankelijkheid hieruit voort-
vioeit dat een vraag om documentatie geen uiting van
politieke controle is. De commissie beslist evenwel
het woord « uitsluitend » in te voegen zodat alleen
vragen zonder enige politieke betekenis uitgesloten
zijn,

Artikel 78 wordt eenparig aangenomen.

Article 79 Artikel 79

Le point 3 de 1'article 79 prevoit la publication du
Bulletin des questions et des reponses au moins une
fois par mois. Si le nombre des questions et reponses
le justifie, le Bulletin sera public plus frequemment.

Le point 4 prevoit egalement la publication des
questions deposees dans le Bulletin mensuel. Cette
publication vise a informer les membres des questions
deposees pour eviter les doubles emplois.

L'article 79 est adopte a 1'unanimite.

Punt 3 van artikel 79 zegt dat het Bulletin van
Vragen en Antwoorden ten minste eenmaal per
maand verschijnt. Het Bulletin zai vaker verschijnen
als het aantal vragen en antvvoorden het wettigt.

Punt 4 voorziet in het opnemen van de ingediende
vragen in het maandelijks Bulletin. De bedoeling
daarvan is de leden kennis te geven van de gestelde
vragen om overbodige herhalingen te vermijden.

Artikel 79 wordt eenparig aangenomen.

Article 80 Artikel 80

L'article 80 a trait aux questions ecrites avec
reponse orale. II s'agira le plus souvent de demandes
d'interpellation qui auront ete transformees en ques-
tions qui ne peuvent relever des questions d'actualite.

L'article 80 est adopte a 1'unanimite.

Artikel 80 betreft de schriftelijke vragen met
mondeling antwoord. Dat zullen meestal tot vragen
omgewerkte interpellatieverzoeken zijn, die niet on-
der de dringende vragen vallen.

Artikel 80 wordt eenparig aangenomen.

Article 81 Artikel 81

Si 1'heure des questions d'actualite a en principe
lieu en seance pleniere, elle peut cependant se derou-
ler en commission pleniere en vue de desencombrer la
seance pleniere.

L'article 81 est adopte a 1'unanimite.

Hoewel het dringende-vragenuurtje in beginsel in
de plenaire vergadering plaatsheeft, kan het evenwel
in de plenaire commissie worden gehouden om de
plenaire vergadering te ontlasten.

Artikel 81 wordt eenparig aangenomen.

Article 82 Artikel 82

Un membre souligne que les interpellations rela-
tives a des problemes particuliers doivent etre traitees
par la commission permanente competente. La
commission souligne qu'un membre peut demander le
renvoi des interpellations en seance pleniere ou
devant les commissions compete ntes.

L'article 82 est adopte a 1'unanimite. .

Article 83

L'article 83 est adopte a 1'unanimite, sans avoir
donne lieu a observation.

Article 84

Le bureau elargi pourra soit inscrire h t'ordre du
jour de la plus prochaine seance pleniere ou de
commission pleniere, soit renvoyer devant la commis-

Een lid merkt op dat interpellaties over particu-
liere aangelegenheden door de bevoegde commissie
worden behandeld. De commissie merkt op dat een
lid de verwijzing van de interpellatie naar de plenaire
vergadering of naar de bevoegde commissie kan
vragen.

Artikel 82 wordt eenparig aangenomen.

Artikel 83

Artikel 83 wordt zonder opmerkingen eenparig
aangenomen.

Artikel 84

Het bureau in uitgebreide samenstelling schrijft
interpellaties die met het schriftelijke verzoek en de
verklarende nota zijn ingediend, in op de agenda van
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sion competente les interpellations qui ont ete depo-
sees avec la declaration ecrite et la note explicative.

Une interpellation urgente peut etre developpee
seance tenante a la demande de 1/5 des membres du
Conseil ou de 2/5 des membres du groupe linguistique
Ie moins nombreux.

L'article 84 est adopte a 1'unanimite.
ar

Article 85

Pour etre recevable, la motion de mefiance
constructive doit etre signee par la meme majorite
que celle requise pour son adoption. Elle doit nean-
moins encore etre votee car un delai de reflexion d'au
moins 48 heures est impose par la loi speciale entre
son dep6t et Ie vote.

L'article 85 est adopte a 1'unanimite.

Article 86

Un groupe politique s'oppose au fait que 1'ordre
du jour pur et simple ait priorite sur les ordres du jour
motives.

L'article 86 est adopte par 10 voix contre 2.

Article 87

L'article 87 est adopte a 1'unanimite, sans avoir
donne lieu a observation.

Article 88

Les petitions sont renvoyees a la commission des
petitions qui sera une sous-commission de la commis-
sion des affaires generates. Cette solution evite de
creer une commission supplementaire et permet a
certains membres de la commission des affaires gene-
rales de se specialiser dans 1'examen des petitions.

de eerstvolgende plenaire vergadering of plenaire
commissie, of zendt ze over naar de bevoegde
commissie.

Een dringende interpellatie kan op verzoek van
1/5 van de leden van de Raad of van 2/5 van de leden
van de kleinste taalgroep staande de zitting worden
gehouden.

Artikel 84 wordt eenparig aangenomen.

Artikel 85

De constructieve motie van wantrouwen moet, om
ontvankelijk te zijn, door dezelfde meerderheid on-
dertekend zijn als degene die vereist is voor de
goedkeuring ervan. Toch moet er nog over worden
gestemd want de bijzondere wet legt een bedenktijd
van ten minste 48 uren op tussen de indiening van het
verzoek en de stemming.

Artikel 85 wordt eenparig aangenomen.

Artikel 86

. Een politieke fractie is tegen de voorrang van de
eenvoudige motie op een gemotiveerde motie.

Artikel 86 wordt met 10 tegen 2 stemmen aange-
nomen.

Artikel 87

Artikel 87 wordt zonder opmerkingen eenparig
aangenomen.

• . Artikel 88

Verzoekschriften worden overgezonden aan de
commissie voor de Verzoekschriften, die een subcom-
missie van de commissie voor de algemene zaken is.
Zo moest geen bijkomende commissie worden opge-
richt en wordf aan enkele leden van de commissie
voor de algemene zaken de mogelijkheid geboden om
zich in de behandeling van Verzoekschriften te specia-
liseren.

L'article 88 est adopte a 1'unanimite. Artikel 88 wordt eenparig aangenomen.

Articles 89 et 90

Les articles 89 et 90 sont adoptes a 1'unanimite,
sans avoir donne lieu a observation.

Article 91

Cet article traduit Particle 30 de la loi speciale
precitee.

Artikelen 89 en 90

De artikelen 89 en 90 worden zonder opmerkingen
eenparig aangenomen.

Artikel 91

Artikel 91 slaat op artikel 30 van de voormelde
bijzondere wet.
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Un membre precise que selon 1'expose des motifs
du projet de loi speciale, la connaissance linguistique
du greffier et du greffier adjoint et les moyens de
controle de celle-ci doivent etre fixes dans Ie regle-
ment.

Le president propose d'ajouter au point 1, un
second alinea, libelle comme suit : « Cette connais-
sance est du niveau de celle qui est requise dans la loi
sur 1'emploi des langues en matiere administrative
pour 1'acces au cadre bilingue. Elle est verifiee par le
bureau. »

Sur proposition d'un membre, la commission pre-
cise que le bureau verifie le niveau de connaissance
requis par toute voie utile : examen des litres, expe-
rience professionnelle ou audition (avec un ou plu-
sieurs experts).

L'article 91, ainsi modifie, est adopte a 1'unani-
mite.

Article 92

Un membre fait remarquer que le point 2 propose
par le document de base ne respecte pas les disposi-
tions de 1'article 30 de la loi speciale precitee. Le
greffier adjoint doit egalement prendre place au
bureau,

Un autre membre fait alors observer que le
greffier et le greffier adjoint ne prennent pas place au
bureau; seuls le president et les secretaires y siegent.
Sur proposition de ce membre, la commission decide
de reprendre les termes de la 1" phra'se du 2° alinea de
1'article 30 au point 2 de 1'article 92 :

" 2. Le greffier et le greffier adjoint assistent aux
seances du Conseil et du bureau. »

L'article 92, ainsi modifie, est adopte a 1'unani-
mite.

Een lid wijst erop dat de taalkennis van de griffier
en van de adjunct-griffier en de controle daarop,
volgens de memorie van toelichting bij het ontwerp
van bijzondere wet, in het reglement dient te worden
vastgelegd.

De voorzitter stelt voor aan punt 1 een lid toe te
voegen, dat luidt als volgt : « Die kennis is van
hetzelfde peil als degene die bij de wet op het gebruik
van de talen in bestuurszaken vereist is voor toetre-
ding tot de tweetalige personeelsformatie. Zij wordt
door het bureau getoetst. »

Op voorstel van een lid verduidelijkt de commissie
dat het bureau het vereiste peil van de taalkennis met
alle nuttige middelen toetst : onderzoek van de
bekwaamheidsbewijzen, beroepservaring of verho-
ring (met een of meer deskundigen).

Het aldus gewijzigde artikel 91 wordt eenparig
aangenomen.

Artikel 92

Een lid wijst erop dat in punt 2 in het basisdocu-
ment geen rekening is gehouden met de bepalingen
van artikel 30 van de voormelde bijzondere wet. De
adjunct-griffier moet eveneens aan het bureau plaats
nemen.

Een ander lid merkt op dat de griffier en de
adjunct-griffier geen plaats nemen aan het bureau :
daaraan zitten alleen de Voorzitter en de secretaris-
sen. Op voorstel van dat lid beslist de commissie de
tekst van artikel 30, tweede lid, eerste zin, over te
nemen zodat punt 2 van artikel 92 van het Reglement
luidt als volgt :

« De griffier en de adjunct-griffier wonen de verga-
deringen van de Raad en van het bureau bij. »

Het aldus gewijzigde artikel 92 wordt eenparig
aangenomen.

Article 93 . Artikel 93

L'article -93 est adopte a 1'unanimite, sans avoir
donne lieu a observation.

Artikel 93 wordt zonder opmerkingen eenparig
aangenomen.

Article 94 Artikel 94

Cet article est relatif a la nomination et a la
revocation du personnel du Conseil.

Cette matiere releve de 1'article 28 de la loi
speciale precitee qui renvoie aux articles 45 et 46 de la
loi speciale du 8 aout 1980 de reformes institution-
nelles.

Artikel 94 betreft de benoeming en de afzetting
van het personeel van de Raad.

Het slaat op artikel 28 van de voormelde bijzon-
dere wet die naar de artikelen 45 en 46 van de
bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming
van de instellingen verwijst.
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Dans Ie souci d'aligner Ie texte du Reglement sur
les dispositions legales, la commission decide d'ex-
clure du champ d'application de cet article Ie greffier
et Ie greffier adjoint, ainsi que d'ajouter un 2° alinea,
libelle comme suit :
« Le Conseil fixe Ie cadre et Ie statut administratif et
pecuniaire de son personnel. »

L'article 94, ainsi modifie, est adopte a 1'unani-
mite.

Articles 95, 96 et 97

Les articles 95, 96 et 97 sont adoptes a 1'unanimite,
sans avoir donne lieu a observation.

Articles 98

Cet article est relatif a la presence du public dans
les tribunes,

Sur proposition d'un membre qui se refere au cas
des etrangers, la commission decide de supprimer le
mot « decouvertes » prevu in fine du premier alinea.

Un membre fait observer qu'en cas de provocation
deliberee (notamment une tenue vestimentaire deli-
berement provocante), le 3° alinea de cet article
pourra trouver a s'appliquer.

L'article 98, ainsi modifie, est adopte a 1'unani-
mite.

Article 99

L'article 99 a pour destinataires toutes les chaines
de radio et de television. II vise a aligner 1'audio-visuel
a la presse ecrite. Une convention est cependant
necessaire afin d'assurer plus.

Un membre souligne la necessite de prevoir la
possibility d'interdire, par exemple en cas d'abus, ces
retransmissions.

II est admis que Particle 99 s'inscrit dans une
optique de non-censure. Toutefois, en cas d'abus, le
Conseil pourrait revenir sur son reglement.

Un membre souligne le probleme des modalites
pratiques de la convention visees a 1'alinea 2.

Un membre precise que 1'article 99 enonce le
principe general de la retransmission de tous les
debats publics du Conseil ou des commisions publi-
ques.

II revient au bureau elargi le soin de regler, par
convention, les conditions de ces retransmissions.

Om het Reglement in overeenstemming te bren-
gen met de wetsbepalingen beslist de commissie de
griffier en de adjunct-griffier van het toepassin'gsge-
bied van dit artikel uit te sluiten en er een tweede lid
aan toe te voegen, dat luidt als volgt :
« De Raad bepaalt de personeelsformatie en het admi-
nistratief en geldelijk statuut van zijn personeel. »

Het aldus gewijzigde artikel 94 wordt eenparig
aangenomen.

Artikelen 95, 96 en 97

De artikelen 95, 96 en 97 worden zon.der op-
merkingen eenparig aangenomen.

Artikel 98

Dit artikel gaat over het publiek op de tribunes.

Op voorstel van een lid dat verwijst naar vreemde-
lingen, beslist de commissie in fine van het eerste lid
de woorden « met ongedekt hoofd » weg te laten.

Een lid merkt op dat het derde lid van dit artikel
toe te passen kan zijn in gevallen van opzettelijke
provocatie (o.m. opzettelijk uitdagende kledij).

Het aldus gewijzigde artikel 98 wordt eenparig
aangenomen.

Artikel 99

Artikel 99 is voor alle radio- en televisienetten
bedoeld en beoogf de gelijkschakeling van de klank-
en beeldmedia met de kranten. Voor meer evenwicht
en pluralisme is echter een overeenkomst noodzake-
lijk.

Een lid acht het noodzakelijk in de mogelijkheid
te voorzien om, bij voorbeeld in geval van misbruik,
die uitzendingen te verbieden.

Algemeen wordt aanvaard dat artikel 99 geen
censuur beoogt. In geval van misbruik zou de Raad
echter zijn reglement kunnen herzien.

Een lid vestigt de aandacht op de praktische
modaliteiten van de bij het tweede lid bedoelde
overeenkomst.

Een lid merkt op dat in artikel 99 het algemeen
beginsel is vastgelegd voor de uitzending van alle
openbare besprekingen in de Raad of de openbare
commissies.

Het bureau in uitgebreide samenstelling heeft de
voorwaarden voor die uitzendingen bij overeenkomst
te regelen.
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Parmi ces conditions, une importance particuliere
sera attachee au respect de 1'equilibre dans la presen-
tation des interventions des differents groupes politi-
ques, d'une part, et des membres du Conseil par
rapport a 1'Executif, d'autre part.

Les conditions de retransmission et la presence du
personnel qui 1'assure se font evidemment dans Ie
respect de 1'article 98.

A 1'alinea 2, 1'expression « retransmission regu-
liere » vise des retransmissions en direct, par exemple
celle de 1'heure des questions.

L'article 99, ainsi modifie, est adopte a 1'unani-
mite.

Article 100

L'article 100 est adopt6 a 1'unanimite, sans avoir
donne lieu a observation.

Onder die voorwaarden zai bijzondere aandacht
gaan naar het evenwicht in het voorbrengen van de
uiteenzettingen van de verschillende politieke fracties
en die van de Raad ten opzichte van de Executieve.

Voor de uitzendingen en de aanwezigheid van het
daarbij betrokken personeel gelden vanzelfsprekend
de bepalingen van artikel 98.

In het tweede lid wordt met « regelmatige uitzen-
ding » de rechtstreekse uitzending, met name van het
vragenuurtje, bedoeld.

Het aldus gewijzigde artikel 99 wordt eenparig
aangenomen.

Artikel 100

Artikel 100 wordt zonder opmerkingen eenparig
aangenomen.

*** ***

Le texte du reglement, tel qu'il figure ci-apres, est
adopt6 par 10 voix contre 2 et 1 abstention.

Le rapport est approuve a 1'unanimite.

De hier volgende tekst voor het reglement wordt
met 10 tegen 2 stemmen bij 1 onthouding goegekeurd.

Het verslag wordt eenparig goedgekeurd.

Les Rapporteurs, Le President,

J. DEMANNEZ, E. PAULLET.

M. VANDENBUSSCHE.

De Rapporteurs, De Voorzitter,

J. DEMANNEZ, E. PAULLET.

M. VANDENBUSSCHE.


