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TEXTE ADOPTE
PAR LA COMMISSION

TEKST AANGENOMEN
DOOR DE COMMISSIE

TITRE 1̂

DE L'ORGANISATION DU CONSEIL

TITEL I

INRICHTING VAN DE RAAD

CHAPITRE I" HOOFDSTUK I

Des groupes linguistiques Taalgroepen

Article 1" (1)

1. Les conseillers elus sur des listes francophones
pour 1'election des membres du Conseil consti-
tuent Ie groupe linguistique francais. Les conseil-
lers elus sur des listes neerlandophones pour
1'election des membres du Conseil constituent Ie
groupe linguistique neerlandais.

2. Chaque groupe linguistique constitue son bureau
et en communique la composition au president.

Artikel 1 (')^ '
1. De raadsleden gekozen op Nederlandstalige lijs-

, ten voor de verkiezing van de leden van de Raad
vormen de Nederlandse taalgroep. De raadsleden
gekozen op Franstalige lijsten voor de verkiezing
van de leden van de Raad vormen de Franse taal-
groep.

2. ledere taalgroep richt zijn bureau op en deelt de
samenstelling ervan aan de voorzitter mede.

CHAPITRE II

Du Bureau provisoire

Article 2 (2)

A 1'ouverture de chaque session, Ie doyen d'age du
Conseil preside la seance, assiste du membre Ie plus
jeune de chaque groupe linguistique.

CHAPITRE III

De la validation des operations electorates
et de la verification des pouvoirs

Article 3 (3)

1. Le Conseil se prononce sur la validite des opera-
tions electorates en ce qui concerne ses membres
et les suppleants.

HOOFDSTUK II

Voorlopig Bureau

Artikel 2 (2)

Bij de opening van iedere zitting wordt de Raad
voorgezeten door het oudste lid in jaren, bijgestaan
door het jongste lid van eike taalgroep.

HOOFDSTUK III

Geldigverklaring van de kiesverrichtingen
en onderzoek van de geloofsbrieven

Artikel 3 (3)

1. De Raad spreekt zich uit over de geldigheid van de
kiesverrichtingen wat zijn leden en de opvolgers
betreft.

(') Voir article 23 de la loi speciale du 12 janvier 1989.
(2) Voir article 27 de la loi speciale du 12 janvier 1989.
(3) Voir article 22 loi speciale du 12 janvier 1989.

(') Zie artikel 23 van de bijzondere wet van 12 januari 1989.
(2) Zie artikel 27 van de bijzondere wet van 12 januari 1989.
(3) Zie artikel 22 van de bijzondere wet van 12 januari 1989.
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2. A cet effet, Ie proces-verbal d'election et les
reclamations sont transmis, avec les pieces justifi-
catives a une commission de sept membres dont un
au moins par groupe linguistique, formee par
tirage au sort.

3. La commission nomme un rapporteur charge de
faire rapport au Conseil.

4. Tous les membres elus prennent part a cette
validation.

5. En cas d'election partielle ou en cas d'admission
d'un membre suppleant, la validation est faite par
une commission composee selon Ie point 2.

6. Le Conseil se prononce sur les conclusions de la
commission.

2. Te dien einde worden het proces-verbaal van de
verkiezingen en de bezwaren, met de stukken tot
staving, gezonden naar een commissie die zeven
leden telt van wie ten minste een per taalgroep en
die bij loting wordt samengesteld.

3. De commissie benoemt een rapporteur die verslag
uitbrengt aan de Raad.

4. Al de verkozen leden nemen aan deze geldigver-
klaring deel.

5. In geval van tussentijdse verkiezing of van toela-
ting van een plaatsvervanger, wordt de geldigver-
klaring gedaan door een commissie die wordt
samengesteld overeenkomstig lid 2.

6. De Raad doet uitspraak over de besluiten van de
commissie.

Article 4 (4) Artikel 4 (4)

1. Lorsque les operations electorales ont ete vali-
dees, chacun des groupes linguistiques verifie les
pouvoirs de ses membres, et juge les contestations
qui s'elevent a ce sujet (4).

2. A cet effet, les actes de presentation et d'accepta-
tion des candidats et les pieces justificatives des
conditions d'eligibilite concernant les membres
elus du groupe linguistique francais sont transmis ^
une commission composee de sept membres et
formee par tirage au sort parmi les membres du
groupe linguistique francais, tandis que les actes
de presentation et d'acceptation des candidats et
les pieces justificatives des conditions d'eligibilite
concernant les membres elus du groupe linguisti-
que neerlandais sont transmis a une commission
composee de sept membres et formee par tirage au
sort parmi les membres du groupe linguistique
neerlandais.

3: Chaque commission nomme un rapporteur charge
de faire rapport au Conseil.

4. Tous les membres elus prennent part a cette
verification pour ce qui concerne les membres du
groupe linguistique auquel ils appartiennent.

5. En cas d'61ection partielle ou en cas d'admission
d'un membre suppleant, la verification est faite
par une ou deux commissions composees comme
au point 2.

6. Chacun des groupes linguistiques se prononce sur
les conclusions de la commission composee de ses
membres et le president proclame membres du
Conseil, ceux dont les pouvoirs ont ete declares
valides.

1. Nadat de kiesverrichtingen geldig zijn verklaard,
onderzoekt eike taalgroep de geloofsbrieven van
zijn leden en beslist de geschillen die hieromtrent
rijzen (4).

2. Te dien einde worden de akten van voordracht en
bewilliging van de kandidaten, evenals de stukken
waaruit blijkt dat de verkozen leden van de
Nederlandse taalgroep aan de verkiesbaarheids-
voorwaarden voldoen, gezonden aan een commis-
sie die zeven leden telt en wordt samengesteld bij
loting onder de leden .van de Nederlandsel taal-
groep, terwiji de akten van bewilliging en voor-
dracht van de kandidaten evenals de stukken
waaruit blijkt dat de verkozen leden van de Franse
taalgroep aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden
voldoen, worden gezonden aan een commissie die
zeven leden telt en wordt samengesteld bij loting
onder de leden van de Franse taalgroep.

3. ledere commissie benoemt een rapporteur die
verslag uitbrengt aan de Raad.

4. Al de verkozen leden nemen aan dit onderzoek
deel voor de leden van de taalgroep waartoe zij
behoren.

5. In geval van tussentijdse verkiezing of van toela-
ting van een plaatsvervanger, wordt het onderzoek
gedaan door een of twee commissies die worden
samengesteld overeenkomstig het bepaalde in
lid 2.

6. Eike taalgroep doet uitspraak over de besluiten
van de uit zijn leden samengestelde commissie en
de voorzitter roept tot leden van de Raad uit
degenen wier geeloofsbrieven geldig werden ver-
klaard.

(4) Vpir article 22, § 3, de la loi spedale du 12 janvier 1989. (4) Zie artikel 22, § 3, van de bijzondere wet van 12 januari 1989,
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7. Avant d'entrer en fonction, les membres du
Conseil pretent serment, en seance pleniere et
publique, de la maniere suivante :
1° s'ils sont membres du groupe linguistique fran-

cais : « Je jure d'observer la Constitution ».
2° s'ils sont membres du groupe linguistique

neerlandais : « Ik zweer de Grondwet na te
leven » (5).

8. La liste etablie au terme de cette procedure est
• adressee au doyen d'age de chaque groupe linguis-

tique de chaque commission communautaire.

7. Alvorens hun ambt te aanvaarden leggen de leden
van de Raad, in plenaire en openbare vergadering,
de volgende eed af :
1° als ze lid zijn van de Nederlandse taalgroep :

« Ik zweer de Grondwet na te leven ».
2° als ze lid zijn van de Franse taalgroep : « Je

jure d'observer la Constitution » (5).

8. De na afloop van die procedure opgemaakte lijst
wordt aan het oudste lid van iedere taalgroep van
iedere gemeenschapscommissie toegezonden.

CHAPITRE IV HOOFDSTUK IV

Des groupes politiques reconnus

Article 5

1. Peuvent constituer un groupe politique reconnu,
les elus d'une meme liste electorate qui a obtenu
10 % des sieges au sein du groupe linguistique
correspondant. En cas de fraction d'unite, Ie
chiffre obtenu est arrondi a 1'unite 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 Ie
calcul prevu au point 1.

3. Les groupes politiques reconnus remettent a la
presidence la liste de leurs membres et indiquent
Ie nom de leur president.

Erkende politieke fracties

Artikel 5

1. 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-
ningswijze.

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

CHAPITRE V HOOFDSTUK V

Du bureau dcHnitif Vast bureau

Article 6

1. Le Conseil, immediatement apres la verification
des pouvoirs, precede a la nomination du bureau
definitif.

2. Le bureau du Conseil est forme selon le systeme
de la representation proportionnelle des groupes
linguistiques et des groupes politiques ('').
II comprend un president et un premier vice-
president qui appartiennent a un groupe linguisti-
que different, trois vice-presidents et quatre secre-
taires.

3. Un tiers au moins des membres du bureau doivent
appartenir au groupe linguistique le moins nom-
breux (7).

Artikel 6

1. Onmiddellijk na het onderzoek van de geloofs-
brieven benoemt de Raad zijn vast bureau.

2. Het bureau van de Raad wordt samengesteld
volgens de evenredige vertegenwoordiging van de
taalgroepen en de erkende politieke fracties (6).
Het bestaat uit een voorzitter en een eerste onder-

, voorzitter, die tot een verschillende taalgroep
behoren, drie ondervoorzitters en vier secreta-
rissen.

3. Ten minste een derde van de leden van het bureau
moet tot de kleinste taalgroep behoren (7).

(5) Voir article 24 de la meme loi speciale.
(*') et (') Voir article 27 de la loi speciale du 12 janvier 1989.

(s) Zie artikel 24 van de bijzondere wet.
(") en (7) Zie artikel 27 van de bijzondere wet van 12 januari 1989.
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4. Les suppleants appeles a sieger en qualite de
membre du Conseil a la suite de 1'election des
membres de 1'executif et des Secretaires d'Etat
regionaux et qui sont membres du Bureau y ont
voix consultative (8).

5. Le bureau complete par les presidents de groupes
politiques constitue le bureau elargi. Les presi-
dents des groupes politiques sont protocolaire-
ment assimiles aux vice-presidents.

6. On ne peut etre membre du bureau elargi et
membre du Gouvernement ou d'un Executif.

Article 7

1. Le Conseil precede par des elections distinctes et
successives a 1'election du president, du premier
vice-president, des autres vice-presidents et des
secretaires.

2. Le President du bureau est elu au scrutin secret et
a la majorite absolue des suffrages. .Les autres
membres du bureau sont elus au scrutin secret et a
la majorite absolue des suffrages au sein du
Conseil et au sein du groupe linguistique auxquels
ils appartiennent a condition que la majorite des
membres du Conseil soit presente (9).

3. Pour 1'election des membres du bureau, lorsque la
majorite absolue n'est pas atteinte au premier
vote, il est precede a un second vote pour departa-
ger les deux candidats ayant obtenu le plus grand
nombre de suffrages apres desistement eventuel
d'un candidat mieux place.

Dans tous les cas de parite de suffrages, la prefe-
rence est donnee au candidat qui, sans interrup-
tion, remplit depuis le plus longtemps un mandat
parlementaire. A anciennete egale, la preference
est donnee au candidat le plus jeune (1B).

Les bulletins blancs et nuls entrent en ligne de
compte pour le calcul des presents, non pour le
calcul de la majorite.

4. Les secretaires verifient le nombre des votants et
depouillent le scrutin. Les resultats du scrutin sont
proclames par le doyen d'age et des son election
par le president.

4. De opvolgers die na de verkiezing van de leden
van de Executieve en van de Gewestelijke Staats-
secretarissen zitting hebben .in de hoedanigheid
van lid van de Raad en die lid zijn van het bureau
hebben daarin raadgeVende stem (8).

5. Het bureau aangevuld met de voorzitters van de
erkende politieke fracties vormt het bureau in
uitgebreide samenstelling. Protocollair worden de
voorzitters van de politieke fracties gelijkgesteld
met de ondervoorzitters.

6. Niemand kan tegelijkertijd lid zijn van het bureau
in uitgebreide samenstelling en lid van de Rege-
ring of van een Executieve.

Artikel 7

1. De Raad kiest afzonderlijk en achtereenvolgens
de voorzitter, de eerste ondervoorzitter, de ove-
rige ondervoorzitters en de secretarissen.

2. De voorzitter van het bureau wordt gekozen bij
geheime stemming en bij volstrekte meerderheid.
De overige leden van het "bureau worden gekozen
bij geheime stemming en bij volstrekte meerder-
heid van de stemmen in de Raad en in de
taalgroep waartoe zij behoren, op voorwaarde dat
de meerderheid van de leden van de Raad aanwe-

, zig is (9).

3. Bij de verkiezing van de leden van het bureau
wordt, wanneer bij de eerste stemming de vol-
strekte meerderheid niet is bereikt, overgegaan tot
een tweede stemming om de twee kandidaten die
het grootste aantal stemmen hebben verkregen, te
rangschikken, na eventuele verzaking van een
beter geplaatste kandidaat.
In alle gevallen waar staking van stemmen op-
treedt, wordt de voorkeur gegeven aan de kandi-
daat die ononderbroken het langst een parlemen-
tair mandaat vervult. Bij gelijke ancienniteit
wordt de voorkeur gegeven aan de jongste kandi-
daat (10).
Blanco- en ongeldige stembriefjes komen in aan-
merking voor de berekening van het aantal aanwe-
zigen, niet voor de berekening van de meerder-
heid.

4. De secretarissen verifieren het aantal stemmende
leden en tellen de stemmen. Het resultaat van de
stemmingen wordt afgekondigd door het oudste
lid in jaren en door de voorzitter, zodra hij
gekozen is.

(') Voir article lObis de la meme loi speciale.
(") et (") Voir article 27 de la loi speciale du 12 janvier 1989 qui
renvoie a 1'article 33, § 2, de la loi speciale du 8 aoflt 1980.

(8) Zie artikel lObis van dezelfde bijzondere wet.
(') en ("') Zie artikel 27 van de bijzondere wet van 12 januari 1989
dat op zijn beurt verwijst naar artikel 33bis, § 2, van de bijzondere
wet van 8 augustus 1980.
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5. Si Ie nombre des candidats correspond au nombre
des places a pourvoir, le ou les candidats sont
proclames elus sans scrutin.

6. Des que Ie president esi elu, il prend place au
fauteuil.

5. Indien het aantal kandidaten overeenstemt met
het aantal te begeven plaatsen wordt (worden) de
kandidaat (kandidaten) zonder stemming gekozen
verklaard.

6. Zodra de voorzitter is gekozen, neemt hij plaats
op de voorzitterstoel.

Article 8 Artikel 8

Lorsque Ie Conseil est constitue, il en donne
connaissance au Roi, au Senat, a la Chambre des
Representants, au Conseil de la Communaute fran-
caise, au Conseil flamand, au Conseil regional wallon,
au Conseil de la Communaute germanophone, a
1'Assemblee reunie et a 1'assemblee des Commissions
Communautaires francaise et flamande.

Wanneer de Raad voor wettig en voltallig ver-
klaard is, geeft hij hiervan kennis aan de Koning, aan
de Senaat, aan de Kamer van Volksvertegenwoordi-
gers, aan de Vlaamse Raad, aan de Franse Gemeen-
schapsraad, aan de Waalse Gewestraad, aan de Raad
van de Duitstalige gemeenschap, aan de Verenigde
vergadering en aan de vergadering van de Vlaamse en
Franse Gemeenschapscommissies.

Article 9 Artikel 9

1. Les fonctions du president sont de maintenir
1'ordre dans 1'assemblee, de faire observer Ie
reglement, de juger de la recevabilite des textes,
des motions et autres propositions, de conduire et
de clore les debats, de poser les questions et de les
mettre aux voix, d'annoncer Ie resultat des votes et
des scrutins, de prononcer les decisions du
Conseil, de porter la parole en son nom et
conformement a son vceu.

2. Le president ne peut prendre la parole dans un
debat que pour presenter 1'etat de la question et y
ramener; s'il veut discuter, il quitte le fauteuil et
ne peut le reprendre qu'apres la fin de la discus-
sion sur la question.

3. Le president donne connaissance au Conseil des
messages, lettres et autres envois qui le concer-
nent, a 1'exception des ecrits anonymes ou inju-
rieux.

4. Le president du Conseil et les presidents des
Assemblies des Commissions communautaires
francaise et flamande constituent la reunion des
Presidents. EUe est presidee par le President du
Conseil.

1. De voorzitter handhaaft de orde ter vergadering;
waakt over de naleving van het reglement; oor-
deelt over de ontvankelijkheid van de teksten, van
de moties en andere voorstellen; leidt en sluit de
beraadslagingen; stelt de vraagpunten en brengt ze
in stemming; geeft kennis van de uitslag der
stemmingen en van de beslissingen van de Raad;
voert het woord uit naam van de Raad en overeen-
komstig diens wens.

2. De voorzitter mag bij een beraadslaging alleen het
woord voeren om de stand van zaken vast te
stellen en de spreker tot het onderwerp terug te
brengen; wil hij zeif aan de beraadslaging deelne-
men, dan verlaat hij de voorzittersstoel en neemt
hij deze niet weder in voordat de beraadslaging
over het onderwerp is geeindigd.

3. De voorzitter doet aan de Raad mededeling van
de boodschappen, brieven en andere zendingen
die haar betreffen, met uitzondering van de ano-
nieme of smadelijke geschriften.

4. De voorzitter van de Raad en de voorzitters van
de vergaderingen van de Vlaamse en Franse
Gemeenschapscommissies vormen de vergadering
van de voorzitters. Zij wordt voorgezeten door de
voorzitter van de Raad.

Article 10

Les vice-presidents exercent les memes attribu-
tions que le president, dans la conduite des debats,
lorsqu'ils le remplacent a la presidence du Conseil.

Artikel 10

De ondervoorzitters hebben, bij de leiding van de
beraadslagingen, dezelfde bevoegdheid als de voorzit-
ter, wanneer zij in diens plaats het voorzitterschap
van de Raad waarnemen.
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Article 11

Les fonctions des secretaires sont de donner
lecture des propositions, amendements et autres
pieces qui doivent etre communiquees au Conseil, de
faire 1'appel nominal et de tenir note des votes et des
resolutions.

Les secretaires peuvent parler dans les discussions,
mais en prenant chaque fois place parmi les membres.

Article 12

Tous les membres du bureau sont nommes pour
une session, sauf les cas de vacances extraordinaires.

A defaut du president et des vice-presidents, Ie
doyen d'age preside Ie Conseil ou ses deputations. A
defaut des secretaires, les membres les plus jeunes les
remplacent.

Artikel 11

De secretarissen lezen de voorstellen, amende-
menten en andere stukken voor, die aan de Raad
moeten worden medegedeeld, houden de naamafroe-
ping en tekenen de stemmingen en de genomen
besluiten aan.

De secretarissen kunnen het woord voeren in een
beraadslaging, doch moeten daartoe telkens plaats
nemen onder de leden.

Artikel 12

Alle leden van het bureau worden voor een zitting
benoemd, tenzij er intussen plaatsen openvallen.

Bij ontstentenis van de voorzitter en van de
ondervoorzitters, treedt het oudste lid in jaren op als
voorzitter van de Raad of van zijn afvaardigingen. Bij
ontstentenis van de secretarissen, worden dezen ver-
vangen door de jongste leden.

\ CHAPITRE VI

Du siege

Article 13

La ville de Bruxelles, capitale de la Region, est Ie
siege du Conseil.

HOOFDSTUK VI

Zetel

Artikel 13

De stad Brussel, hoofdstad van het Gewest, is de
zetel van de Raad.

CHAPITRE VII HOOFDSTUK VII

Des elections et presentations Verkiezingen en voordrachten

Article 14 Artikel 14

1. Toutes les nominations, elections et presentations
de candidats qui sont confiees au Conseil se font a
la majorite absolue des suffrages et selon les
procedures prevues a 1'article 7, 3°, 4° et 5°.

2. Les nominations auxquelles Ie Conseil est appele a
proceder parmi ses membres, se font a la represen-
tation proportionnelle des groupes linguistiques et
des groupes politiques reconnus.

Le president fixe, s'il y a lieu, un delai pour Ie
dep6t des candidatures.

3.

1. Alle benoemingen, verkiezingen en voordrachten
van kandidaten die aan de Raad worden opgedra-
gen, geschieden bij volstrekte meerderheid en
volgens de procedures bepaald bij artikel 7, 3°, 4°
en 5°.

2. De benoemingen door de Raad te doen uit zijn
leden geschieden volgens de evenredige vertegen-
woordiging van de taalgroepen en erkende poli-
tieke fracties.

3. De voorzitter van de Raad bepaalt zo nodig de
termijn binnen weike de kandidaten moeten wor-
den voorgedragen.
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CHAPITREVIII HOOFDSTUK VIII

Des commissions ' Commissies

a) Commissions permanentes '

Article 15

1. Apres chaque renouvellement du Conseil, celui-ci
forme en son sein des commissions permanentes.
Les attributions et la denomination des commis-
sions permanentes sont fixees par Ie president du
Conseil apres avis du bureau elargi aux presidents
des groupes politiques reconnus.

2. Les commissions permanentes sont composees de
15 membres nommes a la representation propor-
tionnelle des groupes linguistiques et des groupes
politiques reconnus ("), sans prejudice du droit
pour un groupe de proposer la designation a un ou
plusieurs de ses mandats de conseillers du meme
groupe linguistique n'appartenant pas a un groupe
politique reconnu deja represente dans la commis-
sion.
Le groupe linguistique Ie moins nombreux doit en
tout etat de cause etre represente dans chaque
commission. (")

3. Chaque membre d'un groupe politique reconnu
represente dans les commissions permanentes, en
application de la representation proportionnelle,
doit faire partie d'au moins une commission.

4. Les mandats de presidents des commissions per-
manentes sont repartis suivant la regle de la
representation proportionnelle eotre les differents
groupes linguistiques et politiques reconnus.
Le nombre de mandats revenant a chaque groupe
etant connu, le president du Conseil designe les
commissions auxquelles ces differents mandats se
rattachent.
Chaque commission elit ensuite son'president, en
son sein, pour la duree de la session, parmi les
candidats presentes par le groupe politique auquel
revient la presidence. Chaque commission
nomme, en outre, trois vice-presidents.
Sans prejudice de 1'alinea 1, le president du
Conseil preside de droit la commission dont il fait
partie.

b) Commissions speciales

Article 16

1. II peut etre forme des commissions speciales par le-
Conseil pour 1'examen de projets et propositions

a) Vaste commissies

Artikel 15

1. Na iedere vernieuwing van de Raad benoemt deze
uit zijn leden vaste commissies. De bevoegdheden
en de benaming van de vaste commissies worden
door de voorzitter van de Raad vastgesteld, na
inwinning van het advies van net bureau, waarvan
de samenstelling uitgebreid is tot de voorzitters
van de erkende politieke fracties.

2. De vaste commissies bestaan uit vijftien leden
aangewezen volgens de evenredige vertegenwoor-
diging van de taalgroepen en de erkende politieke
fracties ("), onverminderd het recht van een
fractie om voor een of meer van die mandaten de
aanwijzing voor te stellen van raadsleden van
dezelfde taalgroep die niet behoren tot een
erkende politieke fractie weike reeds in de
commissie vertegenwoordigd is.
De kleinste taalgroep moet hoe dan ook in eike
commissie vertegenwoordigd zijn (").

3. Elk lid van een met toepassing van de evenredige
vertegenwoordiging in de vaste commissies verte-
genwoordigde erkende politieke fractie moet deel
uitmaken van ten minste een commissie.

4. De mandaten van voorzitter van de vaste commis-
sies worden, volgens de regel van de evenredige
vertegenwoordiging, onder de verschillende taal-
groepen en erkende politieke fracties verdeeld.
Wanneer het aantal mandaten dat aan iedere
groep of fractie toekomt, bekend is duidt de
voorzitter van de Raad de commissie aan waarop
de verschillende mandaten betrekking hebben.
Iedere commissie verkiest vervolgens • uit haar
midden, voor de duur van de zitting, een voorzit-
ter onder de kandidaten die worden voorgedragen
door de erkende politieke fractie waaraan het
voorzitterschap toekomt. Iedere commssie be-
noemt bovendien drie ondervoorzitters.
Onverminderd het bepaalde in het eerste lid
neemt de voorzitter van de Raad rechtens het
voorzitterschap waar van de commissie waarvan
tuj deel uitmaakt.

b) Bijzondere commissies
\

Artikel 16

1. Er kunnen door de Raad, telkens wanneer hij het
nuttig acht, bijzondere commissies worden inge-

(") Voir article 28 loi speciale du 12 janvier 1989. (") Zie artikel 28 van de bijzondere wet van 12 januari 1989.
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determines et chaque fois qu'il Ie juge utile. II fixe
Ie nombre de membres du Conseil qui doivent en
faire partie en appliquant Ie systeme de la repre-
sentation proportionnelle des groupes linguisti-
ques et des groupes politiques reconnus, sans
prejudice du droit pour un groupe de proposer la
designation a un ou plusieurs de ses mandats de
conseillers n'appartenant pas a un groupe politi-
que reconnu deja represente dans la commission.
Les dispositions de 1'article 14 sont applicables.

2. Les commissions speciales sont presidees par Ie
president du Conseil, sans voix deliberative, ou
par un president elu au sein de la commission.

Les commissions speciales nomment, en outre,
trois vice-presidents.

3. Sauf decision contraire du Conseil, la mission des
commissions speciales prend fin par Ie depot du
rapport.

c) Des membres de I'Executif et
des Secretaires d'Etat regionaux

Article 17 f")

Les membres de I'Executif et les Secretaires d'Etat
regionaux ne peuvent etre membres des commissions.
Les suppleants appeles ^ sieger a la suite de 1'election
des membres de I'Executif et des Secretaires d'Etat
regionaux ont voix deliberative dans les commissions
dont ils sont membres.

d) Membres suppleants

Article 18

1. Pour chaque liste de membres effectifs des
commissions permanentes ou des commissions
speciales, il est nomme des membres suppleants
dont Ie nombre est egal a celui des membres
effectifs augmente d'une unite.

2. En cas d'absence d'un membre effectif, il est
pourvu ^ son remplacement par un des membres
suppleants appartenant au meme groupe politique
reconnu. Le president de la commission est in-
forme de ce remplacement.

3. En outre, les membres effectifs et suppleants des
commissions peuvent etre remplaces par un autre
membre du meme groupe. Dans ce cas, le presi-
dent du groupe politique reconnu concerne in-

steld om bepaalde ontwerpen en voorstellen te
behandelen. Hij bepaalt hoeveel raadsleden daar-
van deel moeten uitmaken en zulks met toepassing
van het systeem van de evenredige vertegenwoor-
diging van de taalgroepen en erkende politieke
iracties en onverminderd het recht van een fractie
om voor een of meer van die mandaten de
aanwijzing voor te stellen van leden die niet
behoren tot een erkende politieke fractie weike
reeds in de commissie vertegenwoordigd is. Daar-
bij wordt het bepaalde in artikel 14 toegepast.

2. De bijzondere commissies worden voorgezeten
door de voorzitter van de Raad, die in dit geval
niet stemgerechtigd is, of door een uit hun midden
gekozen voorzitter.
De bijzondere commissies wijzen bovendien drie
ondervoorzitters aan.

3. Behoudens andersluidende beslissing van de Raad
eindigt de opdracht van de bijzondere commissies
door de indiening van het versiag.

c) De leden van de Executieve en
de Gewestelijke Staatssecretarissen

Artikel 17 C2)

De leden van de Executieve en de Gewestelijke
Staatssecretarissen kunnen geen lid van de commis-
sies zijn. De opvolgers die na de verkiezing van de
leden van de Executieve en van de Gewestelijke
Staatssecretarissen zitting hebben, zijn stemgerech-
tigd in de commissies waarvan zij lid zijn.

d) Plaatsvervangers

Artikel 18

1. Voor eike lijst van vaste leden van de vaste
commissies of van de bijzondere commissies wor-
den plaatsvervangers benoemd, wier getal gelijk is
aan dat van de vaste leden vermeerderd met een
eenheid.

2. Bij afwezigheid van een vast lid wordt het vervan-
gen door een tot dezelfde erkende politieke fractie
behorende plaatsvervanger. Aan de voorzitter van
de commissie wordt kennis gegeven van deze
vervanging.

3. Bovendien kunnen de vaste leden van de commis-
sies en de plaatsvervangers worden vervangen
door om het even welk lid van dezelfde fractie. In
dat geval brengt de voorzitter van de betrokken

(12) Voir article lObis de la loi speciale du 12 janvier 1989. (u) Zie artikel lObis van de bijzondere wet van 12 januari 1989.
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forme par ecrit Ie president ou Ie greffier avant
1'ouverture de la seance de la commission. Le
president de la commission en est aussitot in-
forme. Ce remplacement sera mentionne au
compte rendu analytique et au compte rendu
integral de la plus prochaine seance.

erkende politieke fractie dit voor de opening van
de commissievergadering schriftelijk ter kennis
van de voorzitter of van de griffier van de Raad.
De voorzitter van de commissie wordt daaryan
onmiddellijk op de hoogte gebracht. Die vervan-
ging zai in het beknopt verslag en in het volledig
verslag van de eerstvolgende vergadering worden
vermeld.

e) Regles communes aux commissions permanentes
et aux commissions speciales

e) Regelen gelijkelijk geldend voor de vaste
commissies en de bijzondere commissies

Article 19 ' Artikel 19

Les commissions sont convoquees par leur presi-
dent ou, a son defaut, par le president du Conseil.

De commissies worden bijeengeroepen door hun
voorzitter of, bij diens ontstentenis, door de voorzit-
ter van de Raad.

Article 20 Artikel 20

1. L'ordre du jour des reunions des commissions est
fixe par la commission ou, a defaut, par son
president ou par le president du Conseil.

2. Priorite est reservee aux budgets et aux projets
d'ordonnance et de reglement.

3. Les propositions sont jointes, sauf avis contraire
de leurs auteurs, a la discussion des projets
d'ordonnance ou des projets de reglement, si leur
objet est identique. Toutefois si 1'examen d'une
proposition est entame, elle conserve sa priorite.

4. Les autres propositions sont inscrites a 1'ordre du
jour dans 1'ordre chronologique de leur renvoi en
commission.

5. Par derogation au n° 2, la commission tiendra une
reunion tous les deux mois consacree exclusive-
ment ^ 1'examen des propositions.

1. De agenda van de commissievergaderingen wordt
vastgesteld door de commissie of, bij ontstentenis,
door haar voorzitter of door de voorzitter van de
Raad.

2. Voorrang wordt verieend aan de begrotingen, de
ontwerpen van ordonnantie en de ontwerpen van
verordening.

3. Een voorstel wordt, behoudens andersluidend
advies van de indiener, gevoegd bij de beraadsla-
ging over eeri ontwerp van ordonnantie of een
ontwerp van verordening, indien het onderwerp
ervan hetzelfde is. Een voorstel dat reeds in
behandeling is, behoudt evenwel de voorrang.

4. De andere voorstellen worden in chronologische
volgorde van hun verzending naar de commissie
op de agenda ingeschreven.

5. In afwijking van punt 2, houdt de commissie om
de twee maanden een vergadering die uitsluitend
gewijd is aan de behandeling van de voorstellen.

Article 21 Artikel 21

1. a) Les commissions sont chargees d'examiner les
projets d'ordonnance, les projets de reglement
et les propositions que le president du Conseil
leur renvoie.

b) Les commissions peuvent tenir des reunions en
vue de 1'information des membres.

c) Les commissions peuvent interroger 1'Executif
sur toute question notamment sur le respect
des ordonnances, des reglements et sur 1'appli-
cation des reglements et arretes.

1. a) De commissies behandelen de ontwerpen van
ordonnantie, de ontwerpen van verordening en
de voorstellen die hun door de voorzitter van
de Raad worden overgezonden.

b) De commissies kunnen vergaderingen houden
ter informatie van de leden.

c) De commissies kunnen de Executieven op elk
tijdstip om uitleg vragen, met name over de
naleving van de ordonnanties en verordenin-
gen en over de toepassing van de verordenin-
gen en besluiten.
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2. Les commissions peuvent constituer des sous-
commissions dont elles determinent la composi-
tion et la competence. Les sous-commissions doi-
vent etre composees d'au moins un membre du
groupe linguistique Ie moins nombreux. Elles font
rapport devant les commissions qui les ont creees.

3. Les commissions nomment, a la majorite absolue,
un de leurs membres, en qualite de rapporteur,
pour faire rapport 211'assemblee. Si elles Ie jugent
utile, elles peuvent nommer plus d'un rapporteur.

4. Le rapport condent, outre 1'analyse des delibera-
tions de la commission, des conclusions motivees
qui proposent soit d'adopter le projet ou la
proposition, soit de ne pas i'adopter, soit de
1'amender.

5. Les rapports sont approuves par le president de la
commission b moins qu'un membre n'exprime le
desir qu'ils soient soumis a 1'approbation de la
commission.

6. Les rapports des commissions sont traduits, im-
primes et distribues au moins trois jours avant la
discussion generale en seance pleniere, a moins
que le Conseil n'ait decide 1'urgence.

2. De commissies kunnen subcommissies instellen
waarvan zij de samenstelling en de bevoegdheid
regelen. Deze subcommissies moeten ten minste
een lid tellen van de kleinste taalgroep. Ze bren-
gen verslag uit bij de commissies die ze hebben
ingesteld.

3. De commissies wijzen, bij volstrekte meerderheid,
een van hun leden tot rapporteur aan; deze brengt
aan de Raad verslag uit. Indien ze zulks nodig
achten, mogen ze meer dan een rapporteur aan-
wijzen.

4. Het verslag bevat, naast een analyse van de
bespreking in de commissie, gemotiveerde conclu-
sies die strekken hetzij tot aanneming van het ont-
werp of het voorstel, hetzij tot niet-aanneming
ervan, hetzij tot de amendering ervan.

5. De ontwerp-verslagen van de commissies worden
goedgekeurd door de voorzitter van de commissie
tenzij een lid vraagt dat ze door de commissie
worden goedgekeurd.

6. De commissieverslagen worden vertaald, gedrukt
en rondgedeeld ten minste drie dagen v66r de
algemene bespreking in plenaire vergadering, ten-
zij de Raad tot urgentie heeft beslist.

Article 22 Artikel22

1. A 1'heure fixee pour la reunion de la commission,
le president prend connaissance de la liste de
presence : i.l a la faculte soit d'ouvrir immediate-
ment la seance, soit de la retarder, soit de 1'a-
journer.

2. Dans toute commission, la presence de la majorite
des membres est requise pour la validite des votes.

3. Le president de la commission arrete la liste des
membres presents, absents et excuses a chaque
seance. Cette liste est publiee au compte rendu
analytique du Conseil.

1. Op het tijdstip dat voor de vergadering van de
commissie is bepaald, neemt de voorzitter kennis
van de presentielijst; het staat hem vrij ofwel de
vergadering onmiddellijk te openen, ofwel ze later
te doen aanvangen of te verdagen..

2. In eike commissie moet de meerderheid der leden
aanwezig zijn om geldig te kunnen stemmen.

3. De voorzitter van de commissie stelt de lijst vast
van de op eike vergadering aanwezige, afwezige of
verhinderde leden. Die lijst wordt opgenomen in
het beknopt verslag van de Raad.

Article 23 Artikel 23

Le president du Conseil fait connaitre eventuelle-
ment aux presidents des commissions le delai dans
lequel il y a lieu de deposer les rapports sur les objets
dont elles sont saisies.

Dans le cas ou ce delai n'est pas observe et que
cette carence est due au rapporteur, le president du
Conseil demande a la commission de designer un
autre rapporteur.

De voorzitter van de Raad deelt eventueel aan de
commissievoorzitters mede binnen weike termijn de
verslagen over de bij de commissies aanhangige zaken
moeten worden ingediend.

Wordt deze termijn niet in acht genomen en is
deze tekortkoming aan de rapporteur te wijten, dan
vraagt de voorzitter van de Raad aan de commissie
een andere rapporteur aan te wijzen.
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Article 24 Artikel 24

1. Les commissions se reunissent a huis clos sauf
lorsqu'elles entendent les interpellations et les
questions qui leur sont renvoyees' en vertu du
present reglement.

2. L'auteur principal d'une proposition a Ie droit de
prendre part a la discussion de sa proposition et
1'auteur principal d'un amendement a Ie droit
d'etre entendu lorsque son amendement est mis en
discusion.

•̂

3. Le rapporteur de la commission saisie au fond a Ie
droit d'etre entendu par la commission saisie pour
avis; le rapporteur de la commission saisie pour
avis a le meme droit au sein de la commission
saisie au fond.

Sauf decision contraire de la commission, les
membres du Conseil peuvent assister aux commis-
sions dont ils ne font pas partie et y etre entendus.

Cette disposition n'est pas applicable aux commis-
sions visees aux articles 3 et 4 et lorsque la
comptabilite du Conseil est examinee en commis-
sion.

5. Le temps de parole fixe a 1'article 41, n° 1, 1° n'est
d'applicatioil en commission que si celle-ci le
decide sur proposition de son president.

6. Tout membre du Conseil a le droit de faire
parvenir a une commission des observations
ecrites sur les projets ou propositions dont elle est
saisie. Ces observations doivent etre reprises au
rapport.

7. Seuls les membres effectifs ou les remplacants
vises Si 1'article 18, n°' 2 et 3 ont droit de vote en
commission. II n'y a ni vote par appel nominal ni
explication de vote.

Article 25

1. Les commissions publiques peuvent deliberer sans
que la majorite des membres soit presente.

2. II n'est precede & aucun vote.

Article 26 •

1. A 1'occasion de 1'examen d'un pro jet ou d'une
proposition d'ordonnance ou de reglement, une
commission peut decider de prendre 1'avis des
mandataires, de personnes ou de representants
d'organismes extraparlementaires et, eventuelle-
ment, d'organiser une audition.

1. De commissies vergaderen met gesloten deuren,
behalve wanneer interpellaties of vragen worden
•behandeld die hun op grond van net reglement
worden voorgelegd.

2. De hoofdiniender van het voorstel heeft het recht
om aan de bespreking van het voorstel deel te
nemen en de hoofdindiener van een amendement
heeft het recht om bij de bespreking van het
amendement gehoord te worden.

3. De rapporteur van de ten principale bevoegde
commissie heeft het recht gehoord te worden door
de commissie die advies moet uitbrengen; de
rapporteur van de commissie die advies moet
uitbrengen heeft hetzelfde recht ten aanzien van
de ten principale bevoegde commissie.

4. Behoudens andersluidend besluit van de commis-
sie mogen de leden van de Raad de commissies
waarvan zij geen deel uitmaken, bijwonen en er
gehoord worden.

Deze bepaling is niet van toepassing op de in de
artikelen 3 en 4 bedoelde commissies, noch wan-
neer de comptabiliteit van de Raad in commissie
wordt behandeld.

5. De bij artikel 41, lid 1, 1°, vastgestelde spreektijd
wordt in een commissie alleen toegepast, indien
deze op voorstel van haar voorzitter daartoe
beslist.

6. leder lid van de Raad heeft het recht aan een
commissie schriftelijke opmerkingen te doen toe-
komen over de ontwerpen of voorstellen die bij
haar aanhangig zijn gemaakt. Die opmerkingen
moeten in het verslag worden opgenomen.

7. Alleen de vaste leden of de bij artikel 18, leden 2
en 3, bedoelde plaatsvervangers zijn in een
commissie stemgerechtigd. Stemming bij naamaf-
roeping noch stemverklaringen zijn er van toepas-
sing.

Artikel 25

1. De openbare commissies kunnen beraadslagen zon-
der dat de meerderheid van de leden aanwezig is.

2. In openbare commissies wordt niet gestemd.

Artikel 26

1. "Bij de behandeling van een ontwerp of voorstel
van ordonnantie kan een commissie beslissen het
advies in te winnen van mandatarissen, personen
of vertegenwoordigers van extraparlementaire in-
stellingen en eventueel een hoorzitting te houden.
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2. Sur les autres problemes qui sont de sa compe-
tence, une commission peut, avec 1'accord du
Bureau elargi, decider de prendre 1'avis de per"
sonnes ou de representants d'organismes extra-
parlementaires et, eventuellement, d'organiser
une audition a ce propos.

3. Si une commission estime qu'il y a lieu de deman-
der un avis a une autre commission, elle en
informe Ie president du Conseil qui en decide.

2. Voor andere aangelegenheden die onder haar
bevoegdheid vallen, kan een commissie met de
instemming van het bureau in uitgebreide samen-
stelling, besluit en het advies van personen of
vertegenwoordigers van extraparlementaire instel-
lingen in te winnen en daarover eventueel een
hoorzitting te houden.

3. Wanneer een commissie meent het advies van een
andere commissie te moeten inwinnen, legt ze dat
voor aan de voorzitter van de Raad die daarover
beslist.

Article 27 Artikel 27

II est etabli par Ie secretaire administratif et sous la
signature du president de la commission un proces-
verbal pour chaque reunion de commission. Le
proces-verbal peut etre consulte au greffe par tout
membre du Conseil.

Article 28

1. Dans toute commission, sauf decision contraire et
motivee de celle-ci, chaque groupe politique re-
connu peut se faire assister d'un expert dont la
designation doit etre approuvee par le president
du groupe. Us ne peuvent assister aux reunions des
commissions si aucun membre du groupe qui les a
designes n'est present.

2. Le nom et la qualite de 1'expert doivent etre
communiques avant chaque reunion au president
de la commission.

3. L'expert ne peut prendre part a la discussion.

4. L'expert n'a pas acces aux commissions visees aux
articles 3 et 4 et lorsque la comptabilite du Conseil
est examinee en commission.

Over eike commissievergadering worden door de
administratieve secretaris notulen opgemaakt en door
de commissievoorzitter getekend. De notulen liggen
ter griffie ter inzage van alle leden van de Raad.

Artikel 28

1. Eike erkende politieke fractie kan zich in de
commissies, behoudens andersluidende en met
redenen omklede beslissing van de betrokken
commissie, doen bijstaan door een deskundige
wiens aanstelling door de fractievoorzitter dient te
worden goedgekeurd. De deskundige mag de
commissievergaderingen niet bijwonen wanneer
geen enkel lid van de fractie die hem heeft
aangesteld, aanwezig is.

2. Naam en functie van de deskundige moeten v66r
eike vergadering aan de commissievoorzitter wor-
den meegedeeld.

3. Een deskundige mag niet deelnemen aan de
bespreking.

4. Een deskundige wordt niet tot de bij de artikelen 3
en 4 bedoelde commissies toegelaten en wanneer
de comptabiliteit van de Raad wordt onderzocht.

f ) De la cooperation avec les autres assemblies
nationales, regionales et communautaires

Article 29

1. II existe au sein du Conseil une commission de
cooperation composee des membres du bureau
elargi, ainsi que des presidents des assemblies des
commissions communautaires francaise et fla-
mande. Elle est presidee par le president du
Conseil.

2.. Cette commission a pour but de promouvoir la
cooperation entre le Conseil de la Region de
Bruxelles-Capitale et la Chambre des Represen-

f ) Samenwerking met de andere nationals, gewest- en
gemeenschapsvergaderingen

Artikel 29

1. De Raad heeft een commissie voor de samen-
werking, bestaande uit de leden van het bureau in
uitgebreide samenstelling en uit de voorzitters van
de vergaderingen van de Vlaamse en de Franse
gemeenschapscommissies. Ze wordt voorgezeten
door de voorzitter van de Raad.

2. Die commissie beoogt de bevordering van de
samenwerking tussen de Brusselse Hoofdstede-
lijke Raad en de Kamer van Volksvertegenwoor-
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tants, Ie Senat, Ie Conseil flamand, Ie Conseil de la
Communaute francaise, Ie Conseil de la Region
Wallonne et Ie Conseil de la Communaute germa-
nophone.

3. Cette commission tient avec les organes que les
assemblies visees au point 2 designent des seances
communes.

digers, de Senaat, de Vlaamse Raad, de Franse
Gemeenschapsraad, de Waalse Gewestraad en de
Duitse Gemeenschapsraad.

3. Die commissie vergadert samen met de organen
die bij punt 2. bedoelde vergaderingen aanwijzen.

CHAPITRE IX

De la Commission pleniere

Article 30

1. La Commission pleniere est composee de tous les
membres du Conseil et presidee par Ie president
du Conseil.
Elle peut deliberer sans que la majorite des
membres soit presente. II n'y est precede a aucun
vote.

2. Cette Commission est chargee de 1'examen des
interpellations et des questions qui lui sont ren-
voyees en vertu du present reglement.

3. Cette Commission est publique.

Elle ne peut se reunir en meme temps que la
seance pleniere.

TITRE II

DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL

HOOFDSTUK IX

PIenaire Commissie

Artikel 30

1. De plenaire Commissie bestaat uit alle leden van
de Raad.

Zij kan beraadslagen en besluiten zonder dat de
meerderheid van de leden aanwezig is.

2. Deze Commissie behandelt de haar krachtens het
reglement voorgelegde interpellaties en vragen.

3. De vergaderingen van de Commissie zijn open-
baar.
Wanneer de Commissie bijeen is, kan geen ple-
naire vergadering plaatshebben.

TITELII

WERKWIJZE VAN DE RAAD

CHAPITRE I" HOOFDSTUK I -

De 1'ordre des travaux Regeling van de werkzaamheden

Article 31

1. Le bureau elargi est charge de preparer les seances
du Conseil et d'etablir 1'ordre du jour.

2. Le bureau elargi se reunit sur convocation de son
president et decide a la majorite absolue des
membres presents.

En cas de parite, la voix du president est prepon-
derante.

3. Les presidents des commissions peuvent etre in-
vites aux reunions du bureau elargi.

Artikel 31

1. Het bureau in uitgebreide samenstelling heeft tot
taak de vergadering van de Raad voor te bereiden
en de agenda vast te stellen.

2. -Het bureau in uitgebreide samenstelling komt
bijeen, daartoe opgeroepen door zijn voorzitter en
besluit bij volstrekte meerderheid van de aanwe-
zige leden.
Bij staking van stemmen is de stem van de
voorzitter doorslaggevend.

3. De voorzitters van de commissies mogen worden
uitgenodigd op de vergaderingen van het bureau
in uitgebreide samenstelling.
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4. Les membres de 1'Executif sont avertis du jour et
de 1'heure de la reunion du bureau elargi. Le
president de 1'Executif peut y assister ou y dele-
guer un de ses membres.

5. Le president du Conseil soumet a 1'approbation de
1'assemblee 1'ordre des travaux des seances publi-
ques etabli par le bureau elargi. Cet ordre des
travaux ne peut etre modifie que par un vote emis
sur 1'initiative soit du president du Conseil, soit de
1'Executif, soit d'un membre dont la proposition
doit etre appuyee par six membres. Seuls peuvent
intervenir dans le debat, 1'auteur de la proposition
de modification, un orateur par groupe politique
reconnu ainsi que deux membres ne faisant partie
d'aucun groupe.

Le temps de parole est limite conformement a
1'article 41, 4°.

6. L'ordre des travaux ne peut etre ulterieurement
modifie que par un vote emis a 1'initiative soit du
president du Conseil, soit de 1'Executif ou par un
vote ^mis sur une motion formulee par ecrit et
appuyee par trente membres du Conseil ou par
deux tiers des membres du groupe linguistique le
moins nombreux.
Les limitations du nombre d'orateurs et du temps
de parole prevues au point 5 sont applicables.

4. De leden van de Executieve worden in kennis
gesteld van de dag en het uur van de vergadering
van het bureau in uitgebreide samenstelling. De
voorzitter van de Executieve kan het bureau
bijwonen of er een van de leden van de Executieve
naar afvaardigen.

5. De voorzitter van de Raad legt de door het bureau
in uitgebreide samenstelling opgemaakte regeling
van de werkzaamheden der openbare vergaderin-
gen ter goedkeuring aan de vergadering voor. Die
regeling der werkzaamheden kan niet worden ge-
wijzigd dan bij een stemming, gehouden op initia-
tief van de voorzitter van de Raad, of van de Exe-
cutieve, of van een lid van de oppositie wiens
voorstel dan de steun moet hebben van zes leden.
Hierover kunnen alleen het woord voeren, de
indiener van het voorstel tot wijziging en een spre-
ker per erkende politieke fractie, alsmede twee
leden die van geen enkele fractie deel uit maken.
De spreektijd wordt' beperkt overeenkomstig het
bepaalde in artikel 41, 4°.

6. De regeling van de werkzaamheden mag nadien
alleen worden gewijzigd door een stemming uitge-
bracht op initiatief, hetzij van de voorzitter van de
Raad, hetzij van de Executieve, of door een
stemming uitgebracht over een motie schriftelijk
voorgedragen en gesteund door 30 leden of door
twee derde van de leden van de kleinste taalgroep.
De beperkingen van het aantal sprekers en van de
spreektijd, zoals bepaald in punt 5, zijn van
toepassing.

CHAPITRE II HOOFDSTUK II

De la tenue des seances plenieres Leiding van de plenaire vergaderingen

a) Jours et heures des seances

Article 32
1. Le president convoque les seances.

Le president ouvre, suspend et clot les seances.
2. II indique a la fin de chacune d'elles, le jour de la

seance suivante et 1'ordre du jour.

3. Le Conseil est convoque dans les meilleurs delais
lorsque la demande en est faite, par ecrit, par un
tiers des membres ou par deux tiers des membres
du groupe linguistique le moihs nombreux.

4. Si le Conseil ou le bureau elargi n'en a pas decide
autrement, 1'ouverture des seances du matin est
fixee a 9 h 30 et celle des seances de 1'apres-midi a
14 heures.

5. Les commissions ne peuvent proceder a leurs
travaux et les poursuivre durant les seances publi-
ques sous reserve des cas speciaux dont le presi-
dent du Conseil est juge.

a) Dagen en uren van vergadering
Artikel 32

1. De voorzitter roept de vergaderingen bijeen en
opent, schorst en sluit ze.

2. Hij geeft op het einde van eike vergadering,
kennis van de dag van de volgende vergadering,

, alsmede van de agenda.
3. De Raad vergadert zo spoedig mogelijk wanneer

daar schriftelijk om wordt verzocht door een
derde van de leden, of door twee derde van de
leden van de kleinste taalgroep.

4. De ochtendvergaderingen beginnen te 9.30 uur,
en de middagvergaderingen te 14 uur, tenzij de
Raad of het bureau in uitgebreide samenstelling
anders heeft beslist.

5. De commissies mogen zich aan hun werkzaamhe-
den niet wijden en ze niet voortzetten tijdens de
duur der openbare vergaderingen, behoudens de
bijzondere gevallen waarover de voorzitter van de
Raad zich uitspreekt.
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b) Du quorum

Article 33

A 1'heure fixee pour la stance, Ie president prend
connaissance de la liste de presence etablie par les
services du greffe; il a la faculte, soit d'ouvrir
immediatement la seance, soit de faire proceder a
1'appel nominal.

II n'y a point de nouvel appel, mais Ie president
invite les membres qui seraient presents avant la
cloture de 1'appel et qui n'ont point repondu, a se
faire inscrire.

S'il est constate que la majorite des membres du
Conseil n'est pas presente, Ie president peut
reporter la seance dans les soixante minutes qui
suivent. S'il ne fait pas usage de cette faculte ou si
Ie Conseil n'est pas encore en nombre, il convoque
une nouvelle seance 1'apres-midi ou Ie lendemain a
moms qu'une seance ait deja ete fixee ^ 1'un de ces
moments. L'appel nominal reste sans resultat est
repris au debut de la seance.

II en est de meme si, au cours de la seance, un
appel nominal ou un mode de votation equivalent
a fait constater que Ie Conseil n'est plus en
nombre.

4. Les noms des membres presents, absents ou
excuses sont mentionnes au proces-verbal et pu-
blies au compte rendu analytique et au compt.e
rendu integral.

5. L'application des dispositions qui precedent ne
peut en aucuri cas avoir pour effet 1'ajournement
d'une interpellation inscrite a 1'ordre du jour d'une
seance en vertu des prescriptions reglementaires
ou conformement a une decision du Conseil. Le
president prend ^ cette fin toutes decisions utiles
par derogation aux prescriptions du n° 3 de la
presente disposition.

c) Du proces-verbal

Article 34

1. Le proces-verbal de la derniere seance, apres avoir
ete approuve par le president et le greffier, est
depose sur le bureau une demi-heure avant la
seance.

2. Tout membre a le droit, pendant la seance,
d'emettre des reclamations a 1'encontre de sa
redaction.
S'il s'eleve une reclamation centre la redaction, le
president donne les eclaircissements necessaires.

b) Quorum.

Artikel 33

1. Op het voor de vergadering gestelde uur, neemt
de voorzitter kennis van de presentielijst opge-
maakt door de griffiediensten; hij kan ofwel
onmiddellijk de vergadering openen, ofwel de
namen doen afroepen.

2. Er wordt geen tweede naamafroeping gedaan,
doch de voorzitter verzoekt de leden die tegen-
woordig waren v66r de sluiting der naamafroeping
en die niet hebben geantwoord, zich te laten
inschrijven.

3. Indien geconstateerd wordt dat de meerderheid
van de leden van de Raad niet aanwezig is, kan de
voorzitter de vergadering voor ten hoogste zestig
minuten verdagen. Maakt hij van dit recht geen
gebruik of is het vereiste aantal leden van de Raad
nog niet aanwezig dan stelt hij een nieuwe verga-
dering vast voor de middag of de volgende och-
tend, tenzij op een van die tijdstippen reeds een
vergadering werd belegd. De zonder gevolg geble-
ven naamafroeping wordt herhaald bij het begin
van de vergadering.
Hetzelfde geldt indien, in de loop van de vergade-
ring, uit een naamafroeping of een gelijkwaardige
wijze van stemmen gebleken is dat het vereiste
aantal leden niet meer aanwezig is.

4. De namen van de aanwezige, afwezige of verhin-
derde leden worden in de notulen opgenomen en
gedrukt in het beknopt verslag en in het volledig
verslag.

5. De toepassing der voorafgaande bepalingen mag
in geen geval de verdaging tot gevolg hebben van
een interpellatie weike voorkomt op de agenda
van een plenaire vergadering krachtens de regle-
mentsbepalingen of overeenkomstig een beslissing
van de Raad. De voorzitter neemt daartoe alle
nuttige beslissingen, in afwijking van punt 3 van
deze bepaling.

c) Notulen

Artikel 34

1. De notulen van de jongste vergadering worden, na
goedkeuring door de griffier en de voorzitter, een
half uur v66r de vergadering ter tafel gelegd.

2. leder lid heeft het recht gedurende de vergadering
bezwaren in te brengen tegen de redactie van de
notulen.
Wordt een dergelijk bezwaar gemaakt, dan geeft
de voorzitter de nodige opheldering.
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Si, nonobstant cette explication, la reclamation
subsiste, Ie president prend 1'avis du Conseil.

3. Aucune intervention autre que celle de 1'auteur de
la reclamation et celle du president n'est admise.
Les interventions autorisees ne peuvent depasser
cinq minutes.

4. Si malgre les explications donnees par Ie president
la reclamation est maintenue. Ie president consulte
Ie Conseil qui se prononce par assis et leve.

5. Si la reclamation est adoptee, Ie bureau est charge
de presenter, seance tenante, ou au plus tard dans
la seance suivante, une nouvelle redaction
conforme a la decision du Conseil.

6. Si la seance s'ecoule sans reclamation, Ie proces-
verbal est adopte.

7. Les proces-verbaux tant des seances publiques que
des comites secrets, revetus de la signature du
president, sont conserves aux archives du Conseil.

8. Le Conseil peut decider qu'il ne sera tenu aucun
proces-verbal de son comite secret.

d) Du compte rendu des debats

Article 35

Le compte rendu des debats est assure par :

1. un compte rendu analytique :
Ce compte rendu est redige sous la responsabilite
des services;

2. un compte rendu integral :
Le texte stenographique des interventions est
remis au plus tard le lendemain aux orateurs avant
la publication pour leur permettre de faire leurs
observations dans un delai de cinq jours.

3. un Bulletin des interpellations et des questions
orales et d'actualite.

e) De la parole

Article 36

1. Aucun membre ne peut parler qu'apres s'etre fait
inscrire ou apres avoir demande la parole au
president et 1'avoir obtenue.
Les orateurs inscrits qui sont absents sans motif au
moment ou ils sont appeles a prendre la parole,
sont biffes de la liste et ne sont pas admis a se faire
reinscrire.

Indien, niettegenstaande deze toelichting, het
bezwaar wordt gehandhaafd, vraagt de voorzitter
het advies van de Raad.

3. Buiten de reclamant en de voorzitter mag niemand
hierover het woord voeren. Zij die het woord
mogen nemen, mogen niet langer dan vijf minuten
spreken.

4. Wordt het bezwaar gehandhaafd ondanks de toe-
lichting van de voorzitter, dan raadpleegt de
voorzitter de Raad die zich uitspreekt bij zitten en
opstaan.

5. Wordt het bezwaar aanvaard, dan wordt het
bureau gelast, staande de vergadering of uiterlijk
in de volgende vergadering, een nieuwe redactie
voor te leggen conform de beslissing van de Raad.

6. Wordt er voor het sluiten der vergadering geen
bezwaar gemaakt, dan zijn de notulen goedge-
keurd.

7. De notulen, zowel die der plenaire vergadering als
die der vergaderingen met gesloten deuren, wor-
den door de voorzitter ondertekend en in het
archief van de Raad bewaard.

8. De Raad kan beslissen dat er hoegenaamd geen
notulen van zijn vergadering met gesloten deuren
worden gehouden.

d) • Verslag van de beraadslagingen

Artikel 35

Van de beraadslagingen wordt verslag gedaan in :

1. een beknopt verslag :
De diensten zorgen voor de redactie ervan;

2. een volledig verslag :
Voor publikatie wordt de stenografische tekst van
de redevoeringen uiterlijk de volgende ochtend
aan de sprekers bezorgd om hen in staat te stellen
binnen vijf dagen hun opmerkingen te maken;

3. een bulletin van de interpellaties en mondelinge
en dringende vragen.

e) Het voeren van het woord

Artikel 36

1. Geen lid voert het woord dan na zich te hebben la-
ten inschrijven of om het woord te hebben ver-
zocht en het van de voorzitter te hebben gekregen,
Ingeschreven sprekers die zonder bericht van ver-
hindering afwezig zijn op het ogenblik dat hun het
woord wordt verleend, worden van de lijst afge-
voerd en mogen zich niet opnieuw laten inschrij-
ven.
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Lorsque plusieurs seances sont consacrees a une
discussion generate, Ie president indique Ie jour et
1'heure auxquels il cloture la liste des orateurs.
Ulterieurement, il peut reouvrir la liste s'il 1'estime
necessaire. ^

1. Le president accorde la parole en veillant que,
dans la mesure du possible, des orateurs soient
entendus alternativement pour et centre les pro-
positions en discussion.

3. La priorite est accordee aux orateurs charges
d'intervenir au nom de leurs groupes politiques
reconnus lorsque le reglement ou le bureau elargi
prevoit 1'intervention d'orateurs mandates.

Les presidents des groupes politiques reconnus
communiquent au president la liste des orateurs
mandates par ecrit et avant 1'ouverture de la
discussion dans laquelle ces derniers doivent inter-
venir. Seui le premier orateur du groupe qui
n'aura pas transmis cette liste- sera considere
comme mandate.

Cette disposition n'est pas applicable en commis-
sion.

4. L'orateur ne peut s'adresser qu'au president ou a
1'assemblee'. Les membres parlent debout de leur
place ou de la tribune.

5. Lorsque le temps de parole est limite en vertu
d'une disposition du present reglement ou d'une
decision du Conseil et lorsqu'il est depasse par
1'orateur, le president, apres un avertissement,
peut decider que les paroles prononcees au-dela
de la limite fixee ne figureront ni au compte rendu
analytique, ni au compte rendu integral et ce sans
prejudice de 1'application des peines disciplinaires
prevues par le present reglement.

6. Le rapporteur a le droit de prendre la parole en
premier lieu, en vue de commenter le rapport de la
commission. II ne peut a cette occasion donner
lecture du rapport ni emettre des considerations
personnelles contraires aux conclusions de la
commission.

Wanneer de algemene bespreking verscheidene
vergaderingen in beslag neemt, geeft de voorzitter
kennis van dag en uur waarop hij de lijst der
sprekers afsluit. Hij kan de sprekerslijst opnieuw
openen indien hij dat nodig acht.

2. De voorzitter verleent net woord en ziet erop toe
dat de sprekers, in zover dit mogelijk is, bij
afwisseling aan het woord komen voor en tegen de
voorstellen. in behandeling.

3. Voorrang wordt verieend aan sprekers die namens
hun erkende politieke fractie het woord voeren
wanneer het reglement of het bureau in uitge-
breide samenstelling in een bespreking met ge-
mandateerde sprekers voorziet.
Voor de opening van de bespreking waarin ge-
mandateerde sprekers het woord zullen voeren,
delen de voorzitters van de erkende politieke
fracties aan de voorzitter schriftelijk de lijst van
die sprekers mee. Wanneer een fractie deze lijst
niet heeft overgezonden, wordt alleen de eerste
spreker ervan als gemaridateerd beschouwd.

Deze bepaling is niet van toepassing in commissie.

i
^

4. De spreker mag slechts het woord richten tot de
voorzitter of tot de vergadering. De leden spreken
staande v.anaf hun plaats of vanaf het spreekge-
stoelte.

5. Is de spreektijd beperkt op grond van een bepaling
van dit reglement of bij beslissing van de Raad en
blijft de spreker langer aan het woord, dan kan de
vooorzitter, na een waarschuwing, beslissen dat de
woorden die na afloop van de spreektijd zijn
uitgesproken, in het beknopt verslag noch in het
volledig verslag worden opgenomen, zulks onver-
minderd de toepassing van de in dit reglement
bepaalde tuchtstraffen.

6. De rapporteur heeft het recht als eerste te spre-
ken, om het verslag van de commissie toe te
lichten. Hij mag daarbij geen lezing van het
verslag geven noch persoonlijke overwegingen
uiten die strijdig zijn met de besluiten van de
commissie.

Articles? . Artikel 37

Toute imputation de mauvaise intention, toute
attaque personnelle, toute manifestation ou interrup-
tion troublant 1'ordre sont- interdites.

Article 38

1. Nul n'est interrompu lorsqu'il parle, si ce n'est
pour un rappel au reglement. Si un orateur

• s'ecarte de la question, le president seui 1'y rap-
pelle.

Aantijgingen van kwade bedoelingen, persoon-
lijke beledigingen, demonstraties of interrupties die
de orde verstoren, zijn verboden.

Artikel 38

1. Een spreker mag niet in de rede worden gevallen,
tenzij voor een beroep op het reglement. Wijkt hij
van het onderwerp af, dan mag alleen de voorzit-
ter hem terugroepen tot het punt van bespreking.
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2. Si un orateur, apres avoir ete deux fois dans Ie
meme discours rappele a la question, continue a
s'en ecarter, la parole lui est retiree par Ie presi-
dent pour Ie reste de la seance sur la meme
question. II en est de meme si un orateur, apres
deux avertissements, persiste a repeter ses propres
arguments ou ceux produits par un autre membre
dans Ie debat.

S'il pretend la conserver apres que Ie president la
lui a retiree et sans prejudice de 1'application des
dispositions relatives b 1'ordre et a la discipline, Ie
president peut decider que ses paroles ne figure-
ront pas aux comptes rendus des debats.

Article 39

Nul ne parle plus de deux fois sur la meme
question, a moins que 1'assemblee n'en decide autre-
ment.

Article 40

Les membres^ie 1'Executif, les Secretaires d'Etat
regionaux et Ie rapporteur sont entendus quand ils Ie
demandent.
Le Conseil peut requerir leur presence.

2. Is een spreker reeds tweemaal tijdens een zeifde
redevoering tot het punt van bespreking terugge-
roepen en gaat hij voort er van af te wijken, dan
ontneemt de voorzitter hem het woord over dit
onderwerp voor de verdere duur van de vergade-
ring. Hetzelfde geldt wanneer een spreker, na
twee waarschuwingen, verder gaat met het herha-
len van zijn eigen argumenten of van die weike
een ander lid in het debat naar voren heeft
gebracht.
Wil een spreker het woord niet afstaan wanneer de
voorzitter het hem ontneemt, dan kan deze,
onverminderd de toepassing van de bepalingen
betreffende de orde en de tucht, beslissen dat zijn
woorden niet worden opgenomen in de verslagen
van de besprekingen.

Artikel 39

Niemand voert meer dan tweemaal het woord
over hetzelfde onderwerp, tenzij de vergadering an-
ders beslist.

Artikel 40

De leden van de Executieve, de Gewestelijke
Staatssecretaris en de rapporteur worden op hun
verzoek gehoord.
De Raad kan eisen dat zij aanwezig zijn.

f ) Du temps de parole

Article 41

1. Le temps de parole est fixe comme suit dans les
debats ouverts sur les questions suivantes :
1° Projets d'ordonnance, projets de reglement et

budgets
a) discussion generale : 30 minutes par

orateur;
b) discussion des articles : 10 minutes par

orateur;
auteur d'un amendement : 5 minutes;

2° Interpellations :
a) 1'interpellateur : 15 minutes.

Les auteurs des interpellations jointes a la
premiere : 10 minutes;

b) apres les explications de 1'Executif, le
temps de parole de 20 minutes est reparti
par le president entre les interpellateurs et
les orateurs;

c) si 1'Executif ne repond pas, seui 1'auteur de
1'interpellation : 5 minutes;

d) seui 1'auteur d'une interpellation jointe a la
discussion d'un budget : 15 minutes;

f ) Spreektijd

Artikel 41

1. De spreektijd wordt als volgt vastgesteld voor de
bespreking van de volgende onderwerpen :
1° Ontwerpen of voorstellen van ordonnantie,

van verordening en van begroting :
a) algemene bespreking: 30 minuten per

spreker;
b) artikelsgewijze bespreking : 10 minuten per

' spreker;
indiener van een amendement : 5 minuten;

2° Interpellaties :
a) de interpellant ; 15 minuten.

De auteurs van de interpellaties weike
gevoegd zijn bij de eerste interpellatie :
10 minuten;

b) na de repliek van de Executieve : 20 minu-
ten spreektijd wordt door de voorzitter
verdeeld onder de interpellanten en de
sprekers;

c) indien de Executieve niet antwoordt, alleen
de interpellant: 5 minuten;

d) wanneer het een interpellatie geldt die bij
de bespreking over een begroting is ge-
voegd, alleen de interpellant : 15 minuten;
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e) a la demande du cinquieme des membres
du Conseil les limitations prevues par Ie
littera b de la presente disposition ne sont
pas applicables aux interpellations qui be-
neficient de Turgence en vertu de 1'arti-
cle 84, 2°;. .

3° Questions ecrites et reponses orales et ques-
tions d'actualite :
— Question et reponse : 5 minutes (temps

global);
— Question complementaire et reponse :

2 minutes (temps global);
4° Ratification et modification de 1'ordre des

travaux etabli par Ie bureau elargi :

1'auteur de la proposition, un orateur par
groupe politique reconnu et 2 membres ne
faisant partie d'aucun groupe : 5 minutes;

5° Urgence, consultation du Conseil d'Etat,
conflits d'interets et prise en consideration :

1'auteur de la proposition et un orateur par
groupe politique reconnu : 5 minutes;

6° Motions de procedure :
Sauf decision contraire du president, 1'auteur
de la motion et un orateur par groupe politique
reconnu : 5 minutes.

2. L'assemblee pourra toujours deroger aux disposi-
tions du present article relatives au nombre des
orateurs, sauf pour les questions.

3. Le president peut inviter les membres de 1'Execu-
tif et les rapporteurs b conclure lorsqu'il estime
que le Conseil est suffisamment informe.

4. Un membre par groupe politique peut obtenir la
parole pendant 10 minutes apres la replique d'un
membre de 1'Executif ou d'un Secretaire d'Etat
regional dans une discussion generate.

Dans d'autres cas et sans prejudice de regles
particulieres, un membre par groupe politique
peut obtenir la parole pendant 5 minutes apres la
replique d'un membre de 1'Executif ou d'un Secre-
taire d'Etat regional.
Ces dispositions ne sont pas applicables a la
discussion d'une declaration de i'Executif.

5. Les explications de vote ne peuvent exceder trois
minutes par orateur.

6. Dans les debats que le bureau designe et qui
portent sur la politique generate ou sur un pro-
bleme d'importance particuliere, le temps global
de parole est fixe comme suit :
a) orateurs mandates : 60 minutes pour les

groupes politiques reconnus, qui peuvent man-
* dater deux orateurs;

e) op verzoek van een vijfde van de leden van
de Raad worden de sub littera b, gestelde
beperkingen niet toegepast op de interpel-
laties die krachtens artikel 84, 2°, urgent
zijn;

3° Schriftelijke vragen en mondelinge antwoor-
den en vragen over actuele onderwerpen :
— Vraag en antwoord : 5 minuten (totale

spreektijd);
— Aanvullende vraag en antwoord : 2 minu-

ten (totale spreektijd);
4° Goedkeuring en wijziging van de regeling der

werkzaamheden, opgemaakt door het bureau
in uitgebreide samenstelling :
de indiener van het voorstel, een spreker per
erkende politieke fractie en 2 leden die tot
geen enkele fractie behoren : 5 minuten;

5° Urgent verklaring, raadpleging van de Raad
van State, belangenconflicten en inoverwe-
gingneming :
de indiener van het voorstel en een spreker per
erkende politieke fractie : 5- minuten;

6° Voorstellen van orde :
Behoudens andersluidende beslissing van de
voorzitter, de indiener van het voorstel en een
spreker per erkende politieke fractie : 5
minuten.

2. De vergadering kan te alien tijde van het in dit
artikel met betrekking tot het aantal sprekers
bepaalde afwijken, behalve voor de vragen.

3. De voorzitter kan de leden van de Executieve en
de rapporteurs vragen te besluiten zo hij oordeelt
dat de Raad voldoende is ingelicht.

4. Tijdens een algemene bespreking mag aan een lid
per fractie gedurende tien minuten het woord
worden verleend na de repliek van een lid van de
Executieve of van een Gewestelijke Staatssecre-
taris.
•In andere gevallen, en onverminderd bijzondere
regels, mag na de repliek van een lid van de
Executieve of van een Gewestelijke Staatssecreta-
ris aan een lid per fractie gedurende vijf minuten
het woord worden verleend.
Deze bepalingen zijn niet toepasselijk op de be-
spreking van een verklaring van de Executieve.

> stemverklaring mag niet meer dan drie minu-
per spreker duren.

Een
ten

6. Voor de door het bureau aangewezen debatten
over het algemeen beleid of over een kwestie van
bijzonder belang wordt de totale spreektijd vast-
gesteld als volgt :
a) gemandateerde woordvoerders : 60 minuten

voor de erkende politieke fracties die twee
woordvoerders mogen afvaardigen;
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b) orateurs non mandates : temps de parole fixe
par Ie chef de groupe en attribuant dix minutes
maximum par membre du groupe;

c) orateurs n'appartenant pas a un groupe politi-
que : 15 minutes.

Cette disposition n'est applicable qu'en seance
pleniere.

7. Le temps de parole fixe par cet article peut etre :
a) modifie par le bureau elargi a moins qu'un tiers

des membres du Conseil ne s'oppose aux
propositions faites;

b) reduit de moitie au maximum en cours de
discussion, par decision du Conseil prise par
assis et leve. Un orateur par groupe politique
reconnu peut prendre la parole dans les limites
fixees au n° 1, 6° du present article.

g ) Des motions de procedure

Article 42

1. II est toujours permis de demander la parole
pour :
1° poser la question prealable c'est-a-dire celle

qui tend a faire decider qu'il n'y a pas lieu a
deliberer et equivaut au rejet de la question
principale;

2° proposer 1'urgence;
3° proposer 1'ajournement d'un debat ou d'un
' vote;

4° proposer la cloture d'un debat;

5° proposer la priorite;
6° proposer une modification a 1'ordre des

travaux;
7° rappeler au reglement;
8° redresser un fait allegue ou repondre a un fait

personnel.

2. Les questions prealables, les rappels au reglement
et les demandes tendant El 1'ajournement ou a la
cloture ont toujours la priorite sur la question
principale et en suspendent la discussion. Elles
sont cruses en discussion et aux voix sans desempa-
rer. Les autres doivent au prealable etre communi-
quees par ecrit au president qui juge de leur
recevabilite et fixe, eventuellement, le moment
auquel elles pourront etre developpees.

3. Seuls 1'auteur de la motion d'ordre et un membre
par groupe politique reconnu ainsi que deux
membres n'ayant pas ete elus sur la meme liste ne
faisant partie d'aucun groupe politique reconnu
peuvent prendre la parole dans les limites de
temps fixees par 1'article 41, 3°.

b) niet-gemandateerde sprekers : spreektijd be-
paald door de fractieleider, die aan elk lid van
de fractie maximum 10 minuten kan toewijzen;

c) sprekers die niet tot een fractie behoren :
15 minuten.

Deze bepaling is alleen van toepassing in plenaire
vergadering.

7. De bij dit artikel vastgestelde spreektijd kan :
a) worden gewijzigd door het bureau in uitge-

breide samenstelling tenzij een derde van de
le.den van de Raad zich tegen de gedane
voorstellen verzet;

b) maximaal met de helft worden beperkt in de
loop van de bespreking, bij beslissing van de
Raad die bij zitten en opstaan wordt genomen.
Een spreker per erkende politieke fractie mag
binnen de in 1, 6°, van dit artikel gestelde
perken het woord voeren.

g) Voorstellen van orde

Artikel 42

1. Het is altijd toegestaan het woord te vragen om :

1° de prealabele kwestie te stellen, waaronder
wordt verstaan dat er geen reden tot beraadsla-
ging is, wat overeenkomt met verwerping van
de hoofdvraag;

2° de urgentieverklaring voor te stellen;
3° het uitstel van een beraadslaging of een stem-

ming voor te stellen;
4° de sluiting van een beraadslaging voor te

stellen;
5° voorrang voor te stellen;
6° een wijziging in de regeling der werkzaamhe-

den voor te stellen;
7° een beroep op het reglement te doen;
8° een beweerd feit recht te zetten of een per-

soonlijk feit te beantwoorden.

2. Prealabele kwesties, beroepen op het reglement
en vragen om verdaging of schorsing hebben altijd
voorrang op de hoofdvraag; zij schorsen de be-
spreking en worden onmiddellijk behandeld en in
stemvorming gebracht; de overige moties moeten
vooraf schriftelijk worden medegedeeld aan de
voorzitter die oordeelt of ze ontvankelijk zijn en
eventueel een tijdstip bepaalt waarop ze kunnen
worden voorgedragen.

3. Binnnen het tijdsbestek als bepaald bij artikel 41,
3°, mogen alleen de indiener van de motie en een
lid per erkende politieke fractie, evenals twee
leden die niet op dezelfde lijst werden verkozen en
van geen enkele erkende politieke fractie deel uit
maken, het woord nemen.
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4. Sauf si elle est proposee par Ie president, une
demande d'urgence ou de cloture doit etre ap-
puyee par 6 membres au moins.

L'urgence decidee par Ie Conseil a pour effet de
suspendre 1'application des dispositions prescri-
vant les priodtes et les delais.

4. Behalve wanneer ze door de voorzitter wordt
voorgesteld, moet een vraag tot urgentieverkia-
ring of tot sluiting door ten minste 6 leden worden
gesteund.
De urgentieverklaring waartoe de Raad heeft
besloten schorst de toepassing van de bepalingen
die de voorrang en de termijnen voorschrijven.

h) Du comite secret h) Vergadering met gesloten deuren

Article 43 (") ' Artikel 43 ( I s )

Le Conseil se forme en comite secret sur la
demande de son president, de son premier vice-
president ou de cinq membres. Ceux-ci redigent leur
demande par ecrit et la signent. Leurs noms sont
inscrits au proces-verbal.

Le Conseil decide ensuite, a la majorite absolue, si
la seance doit etre reprise en public sur le meme sujet.

De Raad vergadert met gesloten deuren op
verzoek van zijn voorzitter, van zijn .eerste onder-
voorzitter of vijf leden. Dezen stellen hun vraag
schriftelijk op en ondertekenen die. Hun namen
worden in de notulen vermeld.

Vervolgens beslist de Raad met volstrekte meer-
derheid of de vergadering in het openbaar moet
hervat worden over hetzelfde onderwerp.

i) Des explications de vote

Article 44

Apres la cloture de la discussion, des explications
de vote sont admises avant le vote nominatif sur
1'ensemble d'un projet d'ordonnance d'un proJet de
reglement ou d'une proposition visee a 1'article 63 ou
avant le vote nominatif sur les ordres du jour vises aux
articles 85 et 86.

Le president peut reserver ce droit a ceux qui ont
pris part a la discussion et limiter le nombre d'interve-
nants a un par groupe politique reconnu. Le temps de
parole est limite conformement a 1'article 41, n° 5.

Est cense s'etre abstenu le membre qui, apres son
explication de vote, est absent au moment du vote.

j ) Des modes de votation
^

Article 45

1. Sauf assentiment unanime constate par le presi-
dent, le Conseil exprime sa volonte par un vote.

2. Sous reserve de ce qui est dit ci-apres, le Conseil
vote par assis et leve.

i) Stemverklaring

Artikel 44

Na de sluiting van de bespreking zijn stemverkla-
ringen toegestaan alvorens bij naamstemming over
het geheel van een ontwerp van ordonnantie, een
ontwerp van verordening of van een bij artikel 63
bedoeld voorstel dan wel over de bij artikelen 85 en
86 bedoelde moties^gestemd wordt.

De voorzitter kan dat recht voorbehouden voor
degenen die aan de bespreking deelgenomen hebben
en het aantal sprekers tot een per erkende politieke
fractie beperken. De spreektijd wordt beperkt
overeenkomstig artikel 41, punt 5.

Het lid dat na zijn Stemverklaring afwezig is bij de
stemmirig wordt geacht zich te hebben onthouden.

j ) Wijzen van stemmen

Artikel 45

1. Behalve wanneer de voorzitter algemene instem-
nung vaststelt, spreekt de Raad zich uit door
middel van een stemming.

2. Onder voorbehoud van het hierna bepaalde, stemt
de Raad bij zitten en opstaan.

.(") Voir 1'article 28 de la loi speciale du 12 janvier 1989 qui renvoie
& 1'article 34 de la loi speciale du 8 aout 1980,

(") Zie artikel 28 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 dat
verwijst naar artikel 34 van de bijzondere wet van 8 augustus
1980.
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3. Le vote sur 1'ensemble des ordonnances, regle-
ments, resolutions fit motions de mefiance
constructive a lieu par appel nominal ou par un
mode de votation reconnu equivalent (vote meca-
nique, bulletins signes).

4. II est precede de meme lorsque six membres au
moins le demandent. Dans ce cas le president
peut, s'il le juge utile, faire inscrire leurs noms et
les inviter a voter en premier lieu; si 1'un d'eux ne
repond pas a I'appel de son nom, 1'appel nominal
n'est pas continue et le vote a lieu par assis et leve.

3. Over het geheel der ordonnanties, verordeningen,
resoluties en moties van opbouwend wantrouwen,
wordt bij naamafroeping of bij een als gelijkwaar-
dig erkende wijze van stemmen (mechanisch uit-
gebrachte stemming, stemming bij ondertekende
stembriefjes) gestemd.

4. Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer ten
minste zes leden dat vragen. In dat geval kan de
voorzitter, zo hij het nodig acht, hun namen laten
aantekenen en hen verzoeken als eersten hun stem
uit te brengen; antwoordt een van hen niet wan-
neer'2ijn naam wordt afgeroepen, dan wordt de
stemming bij naamafroeping gestaakt en wordt
gestemd bij zitten en opstaan.

Article 46 Artikel 46

1. L'appel nominal se fait par ordre alphabetique et
commence par le nom du membre designe par le
sort a chaque seance.

2. Le vote a lieu a haute voix ou mecaniquement; il
est pur et simple et s'exprime par oui ou par non.
Les abstentions sont comptees dans le nombre des
presents; elles n'interviennent pas pour determi-
ner la majorite des suffrages.

3. Apres I'appel nominal, le president invite les
membres qui n'auraient pas vote a prendre part au
scrutin.

4. Le president donne connaissance du resultat du
vote; il invite ensuite les membres qui se sont
abstenus b faire connaitre, en termes concis, leurs
motifs d'abstention.

1. De naamafroeping geschiedt in alfabetische vol-
gorde te beginnen bij de naam van een bij iedere
zitting door het lot aan te wijzen lid.

2. De stemming vindt mondeling of met gebruikma-
king van mechanische middelen plaats; ze ge-
schiedt onvoorwaardelijk en met de woorden
« v66r » of « tegen ». De onthoudingen worden
bij het aantal aanwezige leden meegeteld; ze
worden niet meegerekend om de meerderheid van
de uitgebrachte stemmen vast te stellen.

3. Na de naamstemming verzoekt de voorzitter de
leden die hun stem niet mochten hebben uitge-
bracht, aan de stemming deel te nemen.

4. De voorzitter maakt de uitslag van de stemming
bekend; vervolgens verzoekt hij de leden die zich

• hebben onthouden beknopt de redenen van hun
onthouding te doen kennen.

Article 47 Artikel 47

1. Le vote par assis et leve n'est complet que par
1'epreuve et la contre-epreuve; le president et les
secretaires de seance decident du resultat de
Pepreuve et de la contre-epreuve.

2. S'il y a doute apres repetition, il est precede a
I'appel nominal.

3. II est interdit de prendre la parole entre les deux
epreuves d'un vote.

Article 48

L'ordre de la mise aux voix des questions posees
doit se faire de sorte que toutes les opinions puissent
le mieux s'exprimer.

1. De stemming bij zitten en opstaan is eerst volledig
na proef en tegenproef; de voorzitter en de
secretarissen beslissen over de resultaten van de
proef en tegenproef.

2. Is er twijfel na de herhaling, dan wordt tot de
naamafroeping overgegaan.

3. Het is verboden tussen de tvvee stemmingen het
woord te nemen.

Artikel 48

De volgorde der stemmingen over de gestelde
vraagpunten moet zo geregeld worden, dat alle me-
ningen het best tot uiting kunnen komen.
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On suit a cet effet les regles suivantes :

1. dans une proposition renfermant plusieurs ques-
tions, la division est de droit lorsqu'elle est deman-
dee; Ie vote sur 1'ensemble de la proposition est
neanmoins requis;

2. lorsque plusieurs propositions sont faites sur un
meme point, les propositions qui peuvent etre
raises aux voix sans exclure Ie vote des autres, ont
la priorite; entre les propositions dont Ie vote des
unes exclut la mise aux voix des autres, la priorite
est attribuee a celles qui ont Ie plus d'etendue.

Article 49

Lorsque plusieurs propositions d'ordonnance ou
de reglement presentees ensemble et comprises dans
un seui rapport, ne donnent lieu a aucune reclama-
tion, U sera vote sur 1'ensemble par un seui appel
nominal.

Article 50 (14)
1. Sauf derogations particulieres prevues par Ie pre-

sent reglement, toute resolution est prise a la
majorite absolue des suffrages. En cas de partage
des voix, la proposition mise en deliberation est
repoussee.

2. Le Conseil ne peut prendre de resolution qu'au-
tant que la majorite de ses membres se trouve
reunie.

3. Le resultat des deliberations du Conseil est pro-
clame par le president, en ces termes : «Le
Conseil adopte » ou « Le Conseil n'adopte pas ».

Daartoe worden de volgende regelen in acht
genomen :

1. een voorstel dat verschillende vraagpunten bevat,
wordt van rechtswege gesplitst, wanneer zulks
wordt gevraagd; er moet evenwel ook over het
hele voorstel worden gestemd;

2. zijn er verscheidene voorstellen omtrent hetzelfde
punt, dan hebben die, waarover kan gestemd
worden zonder de stemming over de andere uit te
sluiten, de voorrang; onder de voorstellen, waar-
over niet kan worden gestemd zonder de stem-
ming over de andere uit te sluiten, geeft men de
voorrang aan die met de verste strekking.

Artikel 49
Wanneer verscheidene voorstellen van ordonnan-

tie of voorstellen van verordening gezamenlijk inge-
diend en in een verslag behandeld, tot geen op-
merkingen aanleiding geven, wordt over die voorstel-
len gezamenlijk gestemd bij een naamafroeping.

Artikel 50 {"•}

1. Behoudens bijzondere afwijkingen als bepaald in
dit Reglement, wordt elk besluit bij volstrekte
meerderheid van stemmen genomen. Bij staking
van stemmen, is het in stemming gebrachte voor-
stel verworpen.

2. De Raad kan geen besluit nemen indien de
meerderheid van zijn leden niet vergaderd is.

3. De voorzitter kondigt het resultaat van de beraad-
slagingen van de Raad af in deeze voege : « De
Raad neemt aan » of : « De Raad neemt niet
aan ».

Article 51 Artikel 51
Lorsque la majorite est requise dans chaque

groupe linguistique en vertu du present reglement et
que le vote a lieu par assis et leve, les resolutions sont
mises aux voix alternativement d'abord dans un
groupe linguistique, ensuite dans 1'autre groupe lin-
guistique.

Si la resolution a ete rejetee dans 1'un des groupes
linguistiques, elle doit neanmoins etre mise aux voix
dans 1'autre groupe linguistique.

S'il y a assentiment unanime, il doit etre constate
dans chaque groupe linguistique.

Article 52

Toute resolution du Conseil est signee par le
president et le greffier.

Wanneer het reglement een meerderheid in elk
van beide taalgroepen voorschrijft en bij zitten en
opstaan wordt gestemd, dan worden de besluiten om
de beurt in de ene en vervolgens in de andere
taalgroep in stemming gebracht.

Wanneer een besluit door een van de taalgroepen
wordt verworpen, moet het niettemin toch in de
andere taalgroep in stemming worden gebracht.

Eenparige instemming moet in elk van beide
taalgroepen worden vastgesteld.

Artikel 52

Elk voorstel van de Raad wordt door de voorzitter
en de griffier ondertekend.

(") Voir article 28 de la loi speciale du 12 janvier 1989 qui renvoie
aux articles 35 et 36 de la loi speciale du 8 aout 1980.

(14) Zie artike) 28 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 dat
verwijst naar de artikelen 35 en 36 van de wet van 8 augustus
1980.
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CHAPITRE III HOOFDSTUK III

De la discipline

Article 53

1. Le president rappelle a 1'ordre tout membre qui
trouble la seance.

2. En cas de recidive. le president rappelle de
nouveau a 1'ordre avec inscription au proces-
verbal. Cette sanction entraine d'office le re trait
de la parole ou la privation du droit de prendre la
parole jusqu'a la fin de la seance.

Le president peut toutefois suspendre les effets de
cette sanction a la suite des justifications apportees
par le membre.

3. En cas de nouvelle recidive ou dans les cas graves,
le president prononce 1'exclusion temporaire des
locaux de 1'Assemblee.

4. Si le membre exclu n'obtempere pas a 1'injonction
qui lui est faite, le president suspend ou leve la
seance et donne les ordres necessaires pour faire
executer sa decision.

5. Le membre centre qui cette mesure disciplinaire
est prononcee a le droit d'etre entendu par le
Bureau.

6. Le Bureau se prononce sur la duree de 1'exclusion
et fait connaltre ses conclusions au Conseil.

7. Si, pendant la duree de 1'exclusion, il intervient un
vote ou le suffrage du membre exclu aurait pu etre
decisif, le vote devra etre repris lorsque 1'exclusion
aura cesse, a moins que 1'Assemblee ne juge
preferable d'admettre le membre au vote durant
1'exclusion.

Tucht

Artikel 53

1. De voorzitter roept een lid dat de orde in de
vergadering verstoort, tot de orde.

2. Bij herhaling, roept de voorzitter hem opnieuw tot
de orde en in dit geval wordt hiervan'aantekening
gemaakt in de notulen. Hieruit volgt automatisch
dat het woord hem onttrokken is en dat hij voor de
verdere duur van de vergadering niet meer aan het
woord mag komen.
De voorzitter kan de maatregel intrekken wanneer
het lid zijn houding rechtvaardigt.

3. Bij een tweede herhaling of in ernstige gevallen,
ontzegt de voorzitter hem de toegang tot de
gebouwen van de Raad.

4. Indien het uitgesloten lid geen gevolg geeft aan het
bevel dat hem is gegeven, schorst of sluit de
voorzitter de vergadering en geeft hij de nodige
bevelen om zijn besluit ten uitvoer te leggen.

5. Het lid tegen wie die tuchtmaatregel wordt uitge-
sproken, heeft het recht om door het Bureau te
worden gehoord.

6. Het Bureau doet uitspraak over de duur van de
uitsluiting en geeft van zijn conclusies kennis aan
de Raad.

7. Komt er, tijdens de duur der uitsluiting, een
stemming voor waarbij de stem van het uitgesloten
lid beslissend had kunnen zijn, dan moet de
stemming herhaald worden nadat de uitsluiting is
verstreken, tenzij de vergadering het verkieslijk
acht het lid tot de stemming toe te laten tijdens de
uitsluiting.

Article 54 Artikel 54

1. Le membre qui, dans les locaux du Conseil, s'est
rendu coupable de voies de fait sur 1'un de ses
collegues, encourt 1'exclusion temporaire des
locaux.

2. L'exclusion est prononcee d'office par le president
en seance pleniere.

3. La procedure prevue ^ 1'article 53, 5°, 6° et 7° est
applicable.

1. Een lid dat zich in de lokalen van de Raad schuldig
maakt aan feitelijkheden ten opzichte van een van
zijn collega's, loopt tijdelijke uitsluiting uit de
lokalen op.

2. De uitsluiting wordt ambtshalve door de voorzitter
uitgesproken in plenaire vergadering.

3. De in artikel 53, punten 5°, 6° en 7°, bepaalde
procedure is van toepassing.
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Article 55 Artikel 55

1. Le president peut faire supprimer du compte
rendu analytique et du compte rendu integral, les
paroles contraires a 1'ordre ou celles qui auraient
ete prononcees par un membre qui n'avait pas la
parole.

2. Cette faculte s'etend aux mentions analogues
inserees dans les rapports, propositions et autres
textes a imprimer dans les documents du Conseil.

1. De voorzitter kan uit het volledig verslag en uit het
beknopt verslag de woorden doen weglaten die
strijdig zijn met de orde of mochten zijn gespro-
ken door een lid dat niet aan het woord was.

2. Hij kan dergelijke woorden ook doen weglaten uit
de verslagen, voorstellen en andere teksten die als
parlementaire stukken worden gedrukt.

TITRE III

DE LA PROCEDURE EN MATIERE
DE PROJETS D'ORDONNANCE,

DE PROJETS DE REGLEMENT ET
DE PROPOSITIONS

TITEL III

WIJZE VAN BEHANDELING VAN
ONTWERPEN EN VOORSTELLEN VAN
ORDONNANTIE OF ONTWERPEN EN
VOORSTELLEN VAN VERORDENING

CHAPITRE I" HOOFDSTUK I

De la sonnette d'alarme Alarmbel

Article 56 ( l s) Artikel 56 C5)

Sauf pour les budgets, une motion motivee, signee
par les trois quarts au moins des membres d'un groupe
linguistique du Conseil et introduite avant le vote final
en seance publique, peut declarer que les dispositions
qu'elle designe dans un projet ou une proposition
d'ordonnance ou de reglement sont de nature a porter
gravement atteinte aux relations entre les commu-
nautes.

Si la motion est jugee recevable par le president, la
procedure au sein du Conseil est suspendue et la
motion est renvoyee a 1'Executif qui, dans les trente
jours, emet un avis motive, et, le cas echeant, amende
le projet ou la proposition.

L'avis motive de 1'Executif est transmis au
Conseil, ou il est precede au vote sur les amende-
ments eventuellement proposes par 1'Executif, puis
sur 1'ensemble du projet ou de la proposition.

Cette procedure ne peut etre appliquee qu'un<
fois par les membres d'un groupe linguistique i
1'egard d'un meme projet ou d'une meme proposition,

une
a

Behoudens voor de begrotingen kan een met
redenen omklede motie, ondertekend door ten minste
drie vierde van de leden van een taalgroep van de
Raad en ingediend v66r de eindstemming in openbare
vergadering, verklaren dat de bepalingen die zij
aanwijst in een ontwerp of voorstel van ordonnantie
of van verordening, de betrekkingen tussen de ge-
meenschappen ernstig in het gedrang kunnen
brengen.

Oordeelt de voorzitter dat de motie ontvarikelijk
is, dan wordt de procedure in de Raad opgeschort en
de motie verwezen naar de Executieve, die binnen
dertig dagen daarover een gemotiveerd advies geeft
en eventueel het ontwerp of voorstel amendeert.

Het gemotiveerd advies van de Executieve wordt
aan de Raad bezorgd. Deze stemt over de amende-
menten die de Executieve eventueel voorstelt, en
vervolgens over het ontwerp of het voorstel in zijn
geheel.

Deze procedure kan door de leden van een
taalgroep slechts eenmaal worden toegepast ten aan-
zien van een zeifde ontwerp of voorstel.

(") Voir article 31 de la loi speciale du 12 janvier 1989. (") Zie artikel 31 van de bijzondere wet van 12 januari 1989.
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CHAPITRE II HOOFDSTUK II

De la consultation du Conseil d'Etat
et de la prevention des conflits de competence

Raadpleging van de Raad van State
en voorkoming van bevoegdheidsconflicten

Article 57 Artikel 57

1. Le president du Conseil peut demander a la
section de legislation du Conseil d'Etat un avis
motive sur le texte etabli en francais et en neerlan-
dais de tous projets ou propositions d'ordonnance,
ou d'amendements a ces projets et propositions.

2. Le president peut demander 1'avis d'urgence, dans
un delai ne depassant pas trois jours.

Lorsque la demande d'avis souleve une question
relative aux competences respectives de 1'Etat, des
Communautes ou des Regions, 1'avis d'urgence
peut etre demande et est alors donne dans un delai
ne depassant pas huit jours.

3. Le president est tenu de demander 1'avis du
Conseil d'Etat sur la competence respective de
1'Etat, des Communautes et des Regions pour les
propositions d'ordonnance et les amendements ^
des projets ou propositions lorsqu'un tiers au
moins des membres du Conseil ou la majority des
membres d'un groupe linguistique en font la
demande.

4. Lorsque la proposition de consultation se rapporte
a^ des dispositions qui ont fait 1'objet d'un examen
en commission, elle doit etre presentee avant la
cloture de la discussion generate ou le premier
jour de cette discussion lorsque plus d'une seance
y est consacree.

5. En seance pleniere, 1'examen des dispositions
faisant 1'objet de la demande d'avis est suspendu
sauf decision contraire. II ne peut etre pris de
decision contraire lorsque 1'avis porte sur la
competence respective de 1'Etat, des Commu-
nautes ou des Regions.

6. La demande d'avis ne suspend pas le cours de la
procedure en commission a moins que celle-ci n'en
decide autrement. Toutefois, la commission ne
peut deposer ses conclusions avant d'avoir pris
connaissance de 1'avis du Conseil d'Etat.

7. Lorsque la section de legislation du Conseil d'Etat
estime que des dispositions qui lui ont ete sou-
mises excedent la competence du Conseil et que le
president les renvoie devant le Comite de concer-
tation institue par 1'article 31 de la loi ordinaire de

1. De voorzitter van de Raad kan de afdeling wet-
geving van de Raad van State verzoeken een bere-
deneerd advies te verstrekken over de in het
Nederlands en het Frans gestelde tekst van alle
ontwerpen en voorstellen van ordonnantie of
amendementen op deze ontwerpen en voorstellen.

2. De voorzitter kan om een dringend advies verzoe-
ken binnen een termijn van ten hoogste drie
dagen.
Wanneer het verzoek om advies een probleem
doet rijzen in verband met de onderscheiden
bevoegdheid van de Staat, de Gemeenschappen of
de Gewesten, kan om een dringend advies ge-
vraagd worden; het wordt dan binnen een termijn
van met meer dan acht dagen verstrekt.

3. De voorzitter is verplicht de Raad van State Om
advies te verzoeken over de respectieve bevoegd-
heid van het Rijk, de Gemeenschappen en de Ge-
westen inzake de ontwerpen en voorstellen van
ordonnantie en inzake de amendementen op deze
ontwerpen en voorstellen, wanneer ten minste een
derde van de leden van de Raad of de meerder-
heid van de leden van een taalgroep erom ver-
zocht.

4. Wanneer het voorstel tot raadpleging betrekking
heeft op bepalingen die door een commissie wer-
den behandeld, moet het geformuleerd worden
v66r het sluiten van de algemene bespreking ofwel
tijdens de eerste dag van die bespreking wanneer
er meer dan een vergadering aan gewijd is.

5. Behoudens andersluidende beslissing wordt de
behandeling van de bepalingen waarover advies
gevraagd is, in de plenaire vergadering geschorst.
Er mag geen andersluidende beslissing worden
genomen wanneer de voorzitter het advies vraagt
over de respectieve bevoegdheid van de Staat, de
Gemeenschappen of de Gewesten.

6. Het verzoek om advies schorst de behandeling in
commissie niet op, tenzij deze daarover anders
beslist. De commissie mag evenwel slechts beslis-
sen nadat zij kennis heeft genomen van het advies
van de Raad van State.

7. Wanneer de afdeling wetgeving van de Raad van
State van mening is dat de haar voorgelegde
bepalingen de bevoegdheid van de Raad te buiten
gaan en de voorzitter ze doorzendt naar het
Overlegcomite, dat opgericht is bij artikel 31 van
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reformes institutionnelles du 9 aout 1980, leur
examen est suspendu.

La suspension se prolonge jusqu'au moment ou Ie
Comite de concertation, dans un avis motive
rendu selon la procedure du consensus, se sera
prononce en faveur de la competence du Conseil
ou que 1'Executif aura "depose, sur Ie bureau du
Conseil, les amendements presentes par ce Comite
mettant fin a 1'exces de competence.

Toutefois, si Ie Comite de concertation ne s'est pas
prononce dans Ie delai de quarante jours qui hii est
imparti, si Ie Conseil est informe, avant 1'expira-
tion de ce delai, que Ie Comite ne peut se
prononcer ou si 1'Executif ne depose pas les
amendements precites dans les trois jours qui
suivent 1'avis du Comite, 1'examen des dispositions
mises en cause pourra etre poursuivi.

8. En cas de suspension de 1'examen de certaines
dispositions, il est deroge a 1'article 57, 2°.

9. Lorsque la section de legislation du Conseil d'Etat
est saisie par un membre de 1'Executif dans les cas
prevus par la loi, les points 5 et 7 du present article
sont applicables.

10. Lorsque la demande d'avis de la section de legisla-
tion du Conseil d'Etat porte sur une matiere qui
fait 1'objet d'une procedure de prevention et
reglement d'un conflit d'interets, 1'Assemblee qui
a pris 1'initiative de cette procedure est informee
de la demande d'avis et du deroulement de la
procedure de prevention du conflit de compe-
tence. Le Comite de concertation precite est
egalement informe s'il est saisi du conflit d'inte-
rets.

11. Les avis du Conseil d'Etat et du Comite de
concertation sont imprimes et distribues.

CHAPITRE III

De la prevention et du reglement
des conflits d'interets\

a) Des demandes introduites par le Conseil

Article 58

1. Toute proposition de motion invitant le Conseil a
declarer qu'il estime pouvoir etre gravement lese
par un projet ou une proposition de loi depose
devant une chambre legislative, par un projet ou

de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming
der instellingen, wordt de bespreking ervan ge-
schorst.
De schorsing duurt tot wanneer het Overlegco-
mite, in een'met redenen omkleed advies verstrekt
volgens de procedure van de consensus, uitspraak
zai gedaan hebben ten gunste van de bevoegdheid
van de Raad of tot wanneer de Executieve bij de
Raad de amendementen heeft ingediend die door
het Comite beslist zijn om de bevoegdheidsover-
schrijding een einde te maken.
Indien het Overlegcomite evenwel geen uitspraak
gedaan heeft binnen de hem opgelegde termijn
van veertig dagen, indien de Raad v66r het
verstrijken van die termijn ervan op de hoogte
gebracht wordt dat het Comite geen uitspraak kan
doen of indien de Executieve, binnen drie dagen
na het advies van het Comite, de bedoelde amen-
dementen niet heeft ingediend, mag de bespreking
van de betrokken bepalingen voortgezet worden.

8. In geval van schorsing van de bespreking van
sommige bepalingen, wordt afgeweken van het
bepaalde in artikel 57, 2°.

9. Wanneer een lid van de Executieve het advies
vraagt van de afdeling wetgeving van de Raad van
State over de gevallen die de wet bepaalt, is de in
de punten 5 tot 7 van dit artikel bedoelde proce-
dure van overeenkomstige toepassing.

10. Indien het verzoek om advies van de afdeling
wetgeving van de Raad van State betrekking heeft
op een aangelegenheid die het voorwerp uitmaakt
van een procedure tot voorkoming en regeling van
een belangenconflict, wordt de Vergadering die
het initiatief tot deze procedure genomen heeft,
van dat verzoek en van het verloop van de
procedure tot voorkoming van het bevoegdheids-
conflict op de hoogte gebracht; het Overlegcomite
wordt eveneens daarvan op de hoogte gebracht
indien het belangenconflict bij hem aanhangig is
gemaakt.

11. De adviezen van de Raad van State en van het
Overlegcomite worden gedrukt en rondgedeeld.

HOOFDSTUK III .

Voorkoming en regeling van
belangenconflicten

a) Door de Raad ingediende verzoeken

Artikel 58

1. leder voorstel van motie waarin de Raad verzocht
wordt te verklaren dat hij ernstig kan worden
benadeeld door een in een Wetgevende Kamer
ingediend wetsontwerp of -voorstel, een in een

(") Voir article 9 de la loi du 16 juin 1989. (16) Zie artikel 9 van de wet van 16 juni 1989.
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proposition de decret depose devant un autre
conseil, par un projet ou une proposition d'ordon-
nance deposee devant 1'Assemblee reunie ou par
un amendement a ces textes, beneficie de 1'ur-
gence des que Ie president s'est prononce sur sa
recevabilite.

2. Le Conseil, ou en cas de besoin, Ie bureau elargi,
peut decider de 1'envoi de la proposition devant la
commission competente ou forme, le cas echeant,
une commission speciale.
La commission fait rapport au Conseil des sa plus
prochaine seance publique.

3. La proposition de motion introduisant cette de-
mande doit etre adoptee aux trois quarts des voix.
Elle est immediatement transmise a 1'Assemblee
concernee.

4. Le President du Conseil organise la concertation
avec 1'Assemblee concernee.

5. Des que la concertation aura pris fin et au plus
tard 60 jours apres la transmission prevue au point
3., il est fait rapport sur cette concertation au
Conseil.

6. Si la concertation n'a pas abouti a une solution
dans ce delai, la Chambre des Representants est
saisie du litige par le president du Conseil et rend
dans les trente jours un avis motive au Comite de
concertation qui rend une decision selon la proce-
dure du consensus dans les trente jours.

b) Des demandes introduces par
une chambre legislative ou par un autre Conseil

Article 59

1. En vue d'une concertation, la procedure relative a
un projet ou a une proposition d'ordonnance est
suspendue au Conseil pendant 60 jours, lorsque la
demande en est faite, aux trois quarts des voix, par
une chambre legislative ou par un autre Conseil
qui estime qu'il peut etre gravement lese par ce
projet ou cette proposition.

2. Les points 3 et 4 de 1'article 58 sont d'application
mutatis mutandis.

3. Si la concertation n'a pas abouti a une solution
dans ce delai, la Chambre des Representants est
saisie du litige et rend, dans les trente jours, un
avis motive au Comite de concertation vise a
1'article 31 qui rend une decision selon la proce-
dure du consensus dans les trente jours.

andere raad ingediend ontwerp of voorstel van
decreet, een in de verenigde vergadering inge-
diend ontwerp of voorstel van ordonnantie of een
amendement daarop, wordt urgent verklaard zo-
dra de voorzitter zich over de ontvankelijkheid
ervan heeft.uitgesproken.

2. De Raad of, zo nodig, het bureau in uitgebreide
samenstelling, kan besluiten het voorstel naar de
bevoegde commissie te verwijzen of stelt, in
voorkomend geval, een bijzondere commissie in.
De commissie brengt in zijn eerstvolgende open-
bare vergadering verslag uit aan de Raad.

3. Het voorstel voor een motie waarbij dat verzoek
wordt ingeleid, moet met drie vierde van de
stemmen worden aangenomen. Het wordt on-
verwijid aan de betrokken Vergadering toege-
zonden.

4. De voorzitter van de Raad regelt het overleg met
de betrokken Vergadering.

5. Zodra het overleg beeindigd is, en uiterlijk zestig
dagen na de in punt 3 bedoelde overzending,
wordt aan de Raad verslag uitgebracht over dat
overleg.

6. Indien het overleg niet binnen voormelde termijn
tot een opiossing leidt, wordt het geschil on-
verwijid door de voorzitter van de Raad aanhangig
gemaakt bij de Kamer van Volksvertegenwoordi-
gers, die binnen dertig dagen een met redenen
omkleed advies uitbrengt aan het Overlegcomite,
dat binnen dertig dagen een beslissing neemt
volgens de procedure van de consensus.

b) Verzoeken ingediend door een Wetgevende
Kamer of een andere Raad

Artikel 59

1. Met het oog op overleg wordt de behandeling van
, een ontwerp of een voorstel van ordonnantie in de

Raad gedurende zestig dagen geschorst wanneer
met drie vierde van de stemmen het verzoek
daartoe gedaan wordt, door een Wetgevende
Kamer of een andere Raad die oordeelt door dat
ontwerp of voorstel ernstig te kunnen worden
benadeeld.

2. De punten 3 en 4 van artikel 58 zijn van overeen-
komstige toepassing.

3. Indien het overleg niet binnen voormelde termijn
tot een opiossing leidt, wordt het geschil aanhan-
gig gemaakt bij de Kamer van Volksvertegen-
woordigers, die binnen dertig dagen een met
redenen omkleed, advies uitbrengt aan het in
artikel 31 genoemde Overlegcomite, dat binnen
dertig dagen een beslissing neemt volgens de
procedure van de consensus.
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Le point 3 n'est pas applicable lorsque la proce-
dure visee au point 1 est mise en oeuvre par une
Chambre legislative. Dans ce cas, le Comite de
concertation rend une decision selon la procedure
du consensus dans les 60 jours.

Het vorige lid is niet van toepassing wanneer de in
punt 1 bedoelde procedure door een Wetgevende
Kamer wordt toegepast. In dat geval neemt het
Overlegcomite binnen zestig dagen een beslissing
volgens de procedure van de consensus.

CHAPITRE IV HOOFDSTUK IV

Des recours a la Cour d'arbitrage

Article 60

1. Si deux tiers au moins des membres composant le
Conseil en font la demande, le president introduit
aupres de la Cour d'arbitrage un recours en
annulation, totale ou partielle, d'une loi, d'un
decret ou d'une ordonnance pour violation :
1° des regles qui sont etablies par la Constitution

ou en vertu de celle-ci pour determiner les
competences respectives de 1'Etat, des
Communautes et des Regions; ou

2° des articles 6, 6bis et 17 de la Constitution,
3° des articles de la Constitution qu'une loi adop-

tee a la majorite speciale determinera.

2. La proposition de resolution introduisarit cette
demande est remise par ecrit au president.

L'article 63, 3 a 9 n'est pas applicable a cette
proposition.
L'auteur de la proposition et un orateur par
groupe politique peuvent prendre la parole dans
les limites de temps de parole fixees a 1'article 41,
1 5°X , _' .

La proposition doit etre adoptee par un vote
nominatif a la majorite des deux tiers des membres
du Conseil.

3. En cas d'urgence, le bureau, statuant a la meme
. majorite, peut habiliter le president a introduire
immediatement le recours. La confirmation de
cette decision par le Conseil se fait selon la
procedure prevue au point 2.

4. Les dispositions du present article sont applicables
a 1'introduction tant d'une requete en suspension
de la norme attaquee que d'un memoire en
intervention.

Article 61

1. Lorsque la Cour d'Arbitrage est saisie d'un re-
cours en annulation, en tout ou en partie, d'une
loi, d'un decret ou d'une regle visee a 1'arti-
cle 26bis de la Constitution, introduit par le
president de 1'une des autres assemblies legisla-
tives, par le Conseil des ministres, par 1'Executif
d'une Communaute ou d'une Region ou par toute

Beroep bij het Arbitragehof

Artikel 60

1. Indien ten minste tweederde van de leden van de
Raad erom verzoeken, stelt de voorzitter bij het
Arbitragehof een beroep tot volledige of gedeelte-
lijke vernietiging van een wet, van een decreet of
van een ordonnantie in wegens schending van :
1° de regels die door of krachtens de Grondwet

zijn vastgesteld voor het bepalen van de onder-
scheiden bevoegdheid van de Staat, de Ge-
meenschappen en de Gewesten; of

2° de artikelen 6, 6bis en 17 van de Grondwet; of
3° de artikelen van de Grondwet, die een met bij-

zondere meerderheid aangenomen wet be-
paalt.

2. Het voorstel van resolutie waarbij het verzoek
wordt ingediend, wordt schriftelijk aan de voorzit-
ter voorgelegd.
Artikel 63, 3 tot 9, is niet op dat voorstel van
toepassing.
De auteur van het voorstel en een spreker per
politieke fractie mogen daaromtrent het woord
voeren binnen de begrenzingen inzake spreektijd
zoals bepaald in artikel 41, 1, 50. '

Het voorstel moet bij naamstemming worden
aangenomen door een tweederde meerderheid
van de leden van de Raad.

3. In geval van spoed kan het bureau, eveneens bij
tweederde meerderheid van zijn leden, de voorzit-
ter ertoe machtigen het beroep onmiddellijk in te
stellen. Het besluit van het bureau wordt door de
Raad bevestigd overeenkomstig de procedure sub
punt 2.

4. De bepalingen van dit artikel gelden voor de
indiening van een vordering tot schorsing van de
gewraakte norm zowel als van een memorie om als
tussenkomende partij op te treden.

Artikel 61

1. Wanneer bij het Arbitragehof een beroep tot
gehele of gedeeltelijke vernietiging van een wet,
een decreet of een in art. 26bis van de Grondwet
bedoelde regel is ingesteld door een voorzitter van
een der andere wetgevende vergaderingen, door
de Ministerraad, door de Executieve van een
Gemeenschap of van een Gewest, of door iedere
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personne physique ou morale justifiant d'un inte-
ret, ou qu'elle est saisie d'une question prejudiciel-
le par une juridiction, Ie president du Conseil
peut, dans Ie delai fixe par la loi speciale sur la
Cour d'Arbitrage, apres avoir recu notification du
recours ou de la decision de renvoi et apres avoir
sauf urgence consulte Ie bureau elargi, adresser un
memoire a la Cour d'Arbitrage.

2. Apres avoir recu copie des memoires des autres
parties visees au point 1., Ie president du Conseil
peut egalement, dans Ie delai fixe par la loi
speciale sur la Cour d'Arbitrage et apres avoir
eventuellement consulte Ie bureau elargi, faire
parvenir un memoire en reponse a la Cour d'Arbi-
trage.

3. Le texte des memoires et des memoires en reponse
qui ont ete deposes a la Cour d'Arbitrage par le
president, est immediatement communique au
bureau elargi.

natuurlijke of rechtspersoon die doet blijken van
een belang of een prejudiciele vraag is aanhangig
gemaakt door een rechtsco liege, kan de voorzitter
van de Raad, binnen de overeenkomstig de bij-
zondere wet op het Arbitragehof voorgeschreven
termijn na ontvangst van de kennisgeving van het
beroep of van de verwijzigingsbeslissing en na,
behalve in'spoedeisende gevallen, het advies van
het bureau in uitgebreide samenstelling te hebben
ingewonnen, een memorie indienen bij het Arbi-
tragehof.

2. Na ontvangst van afschrift van de memories van de
andere sub 1 bedoelde partijen, kan de voorzitter
van de Raad binnen de bij de bijzondere wet op
het Arbitragehof bepaalde termijn en eventueel
na inwinning van het advies van het bureau in
uitgebreide samenstelling, aan het Arbitragehof
eveneens een memorie van antwoord doen ge-
worden.

3. De tekst van de memories en de memories van
antwoord die door de voorzitter bij het Arbitrage-
hof werden ingediend, wordt onmiddellijk mede-
gedeeld aan het bureau in uitgebreide samenstel-
ling.

CHAPITRE V HOOFDSTUK V

Des projets d'ordonnance
et des projets de reglement

Article 62

1. Les projets d'ordonnance et les projets de regle-
ment et les amendements de 1'Executif sont de-
poses au Conseil en francais et en neerlandais, les
exposes des motifs y compris les avis de la section
de legislation du Conseil d'Etat ainsi que 1'avant
projet sur lequel ils portent. Ces textes sont
imprimes et distribues aux membres du Conseil.

2. Le president du Conseil decide de 1'envoi en
commission. II peut toutefois consulter le Conseil
a ce sujet. Sur demande du cinquieme des mem-
bres du Conseil, cette consultation est de droit.

3. Les decisions d'envoi en commission ne donnent
pas lieu a vote.

4. Les projets d'ordonnance et de reglement ou les
propositions qui ressortissent aux attributions de
deux ou de plusieurs commissions permanentes
sont renvoyes :
a) soit a une des commissions permanentes qui

fera rapport, les autres commissions etant
eventuellement consultees pour avis;

Ontwerpen van ordonnantie
en ontwerpen van verordening

Artikel 62

1. De ontwerpen van ordonnantie, de ontwerpen van
verordening, de amendementen van de Execu-
tieve, de memories van toelichting inclusief de
adviezen van de afdeling wetgeving van de Raad
van State met het voorontwerp waarop die be-
trekking hebben, worden bij de Raad ingediend in
het Nederlands en in het Frans. Die teksten
worden gedrukt en aan de leden vaan de Raad
rondgedeeld.

2. De voorzitter van de Raad beslist over de verzen-
ding naar de commissie. Hij kan hierover echter
overleg plegen met de Raad. Op verzoek van een
vijfde van de leden van de Raad heeft dit overleg
van rechtswege plaats.

3. Over de beslissingen inzake verzending wordt niet
gestemd.

4. De ontwerpen of voorstellen van ordonnantie en
van verordening die tot de bevoegdheid van twee
of meer vaste commissies behoren, worden
verzonden :
a) hetzij naar een der vaste commissies die ver-

slag aan de Raad zai uitbrengen, terwiji de
andere commissies eventueel zullen worden
geraadpleegd voor advies;
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b) soit a. une commission speciale formee confor-
mement a 1'article 15;

c) soit a deux ou plusieurs commissions perma-
nentes siegeant ensemble. En cas de renvoi a
deux commissions permanentes, Ie membre
appartenant aux deux commissions doit se faire
remplacer dans 1'une d'elles, conformement a
Particle 18, n° 2. II en est de meme en cas de
renvoi a plus de deux commissions;

d) soit apres division decidee par Ie president,
eventuellement sur avis du bureau, a chacune
des commissions competences qui cloturent la
discussion par un vote sur 1'ensemble des
dispositions qui leur sont soumises. Chaque
commission fait rapport au Conseil et un texte
coordonne reprenant 1'ensemble des disposi-'
tions du projet adoptees par les differentes
commissions est etabli en vue de la discussion
des articles en seance pleniere. La discussion
generale et Ie vote sur 1'ensemble du projet ont
lieu uniquement en seance pleniere.

b) hetzij naar een overeenkomstig artikel 15 sa-
mengestelde bijzondere commissie;

c) hetzij naar twee of meer vaste commissies, die
samen vergaderen. Bij verzending naar twee
vaste commissies, moet het lid dat tot beide
commissies behoort zich doen vervangen in
een van beide, overeenkomstig het bepaalde in
artikel 18, n° 2. Hezelfde geschiedt bij verzen-
ding naar meer dan twee commissies;

d) hetzij, na eventueel op advies van het bureau .
in uitgebreide samenstelling door de voorzitter
besliste splitsing, naar ieder van de bevoegde
commissies die de bespreking beeindigen met
een stemming over het geheel van de bepalin-
gen die nun zijn voorgelegd. Eike commissie
brengt verslag uit bij de Raad en een gecoordi-
neerde tekst, die het geheel van de door de
verschillende commissies aangenomen bepalin-
gen van het ontwerp bevat, wordt opgemaakt
ter bespreking van de artikelen in plenaire
vergadering. De algemene bespreking en de
stemming over het gehele ontwerp hebben
uitsluitend in plenaire vergadering plaats.

CHAPITRE VI HOOFDSTUK VI

Des propositions

Article 63

1. Chaque membre a Ie droit de deposer des proposi-
tions. Aucune proposition ne peut etre signee par
plus de dix membres. Elle est remise au president.

2. Les propositions sont deposees dans la langue du
groupe linguistique auquel appartient 1'auteur.

3. Si Ie president est d'avis que la proposition peut
etre soumise a la prise en consideration par Ie
Conseil, la proposition est traduite, imprimee et,
distribute avec ses developpements. Dans Ie cas
contraire, la proposition est transmise au bureau
elargi qui pourra decider que la proposition doit
etre distribute.

4. Si, a 1'expiration du delai d'un mois a dater du
depot de la proposition, les developpements n'ont
pas et6 remis au bureau elargi, la proposition est
consideree comme nulle et non avenue.

5. L'auteur demandera 1'inscription a 1'ordre du jour
pour la prise en consideration.

6. Le president consulte Ie Conseil pour savoir s'il
prend en consideration la proposition qui lui est
soumise, s'il propose 1'ajournement ou pose la
question prealable a la prise en consideration.

7. Peuvent intervenir dans la discussion visee au
point 6 : 1'auteur de la proposition et un orateur

Voorstellen

Artikel 63

1. Ieder lid heeft het recht voorstellen in te dienen.
Een voorstel mag niet door meer dan tien leden
ondertekend zijn. Het wordt aan de voorzitter ter
hand gesteld.

2. Voorstellen worden ingediend in de taal van de
taalgroep waartoe de indiener behoort.

3. Is de voorzitter van oordeel dat het voorstel ter
overwegingneming aan de Raad kan worden voor-
gelegd dan wordt het met de toelichting vertaald,
gedrukt en rondgedeeld. In het tegenovergestelde
geval wordt het voorstel voorgelegd aan het bu-
reau in uitgebreide samenstelling dat kan beslissen
dat het voorstel moet worden rondgedeeld.

4. Is de toelichting een maand na de indiening van
het voorstel nog niet bij het bureau in uitgebreide
samenstelling neergelegd, dan wordt het voorstel
als niet bestaande beschouwd.

5. De indiener vraagt de inschrijving op de agenda
ter inoverwegingneming.

6. De voorzitter pleegt overleg met de Raad, die het
voorgelegde voorstel in overweging neemt, voor-
stelt het te verdagen of verklaart dat er geen
aanleiding is om het in bespreking te nemen.

7. Bij de bespreking van de inoverwegingneming
mogen het woord nemen : de indiener van het
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par groupe politique reconnu dans les limites de
parole fixees par 1'article 41, 5° et 6°.

8 Le president decide du renvoi conformement aux
dispositions de 1'article 62, 2° ^ 4°.

9. Ne peuvent etre reintroduites au cours d'une
meme session les propositions que le Conseil n'a
pas prises en consideration ou n'a pas adoptees.

Article 64

Tout rapport qui sera fait sur une proposition
provenant de 1'initiative parlementaire et tendant ^
augmenter directement ou indirectement les depenses
publiques ou b diminuer les recettes devra, s'il est
favorable ^ la proposition, indiquer les ressources ou
les diminutions de depenses permettant de couvrir la
depense ou la diminution de recettes devant resulter
de 1'adoption de la proposition. La commission
consultera, si elle le juge utile, la commission compe-
tente pour les finances.

voorstel en een spreker per erkende politieke
fractie, binnen het tijdsbestek vastgesteld in arti"
kel 41, nrs 5 en 6.

8. De voorzitter beslist over de verzending overeen-
komstig het bepaalde in artikel 62, nrs 2 tot 4.

9. Voorstellen die door de Raad niet in overweging
genomen noch aangenomen werden, mogen in de
loop van dezelfde zitting niet opnieuw worden
ingediend.

Artikel 64

Elk verslag- over een voorstel dat uitgaat van het
parlementair initiatief en ertoe strekt rechtstreeks of
onrechtstreeks de openbare uitgaven te verhogen of
de inkomsten te verminderen, moet, zo het met het
voorstel instemt, de inkomsten of de verminderingen
van uitgaven opgeven, waardoor de uitgave of de
vermindering van inkomsten wordt gedekt, die uit de
aanneming van het voorstel kunnen voortvloeien.
Indien de commissie het raadzaam oordeelt, pleegt zij
overleg met de commissie die bevoegd is voor de
financien.

CHAPITRE VII HOOFDSTUK VII

De la discussion des projets d'ordonnance,
des projets de reglement et des propositions

Article 65

1. La discussion des projets et des propositions
d'ordonnance et des projets et propositions de
reglement comporte une discussion generate e t '
une discussion des articles.

2. La discussion generate porte sur le principe et sur
1'ensemble du projet ou de la proposition.

3. Sauf decision contraire du Conseil, le texte adopte
par la commission sert de base b la discussion des
articles.

4. La discussion des articles s'ouvre successivement
sur chaque article, suivant son ordre, et sur les
amendements qui s'y rapportent.

5. Apres rapport, le Conseil peut a tout moment, en
cours de discussion, decider de renvoyer en
commission les articles d'un projet ou d'une pro-
position qui n'ont pas ete definitivement adoptes
en seance pl6niere.

Beraadslaging over ontwerpen
en voorstelIen van ordonnantie en verordening

Artikel 65

1. De beraadslaging over de ontwerpen en de voor-
stellen van ordonnantie en van verordening omvat
de algemene en de artikelsgewijze bespreking.

2. De algemene bespreking loopt over het opzet van
het ontwerp of voorstel in zijn geheel.

3. Behoudens andersluidende beslissing van de Raad
^worden de artikelen aan de hand van de door de
commissie goedgekeurde tekst besproken.

4. Bij de artikelsgewijze bespreking wordt in vol-
gorde ieder artikel, met de desbetreffende amen-
dementen, behandeld.

5. De Raad kan na verslag tijdens de bespreking te
alien tijde beslissen de artikelen van een ontwerp
of voorstel die in plenaire vergadering niet defmi-
tief zijn aangenomen, naar een commissie over te
zenden.

Article 66 Artikel 66

Quoique la discussion soit ouverte sur une propo-
sition, celui qui 1'a faite peut la retirer, mais si un
autre membre la reprend, la discussion continue.

De indiener van een voorstel kan zijn voorstel
intrekken, ook al is de bespreking ervan reeds begon-
nen; doch wanneer een ander lid het voorstel over-
neemt, wordt de bespreking voortgezet.
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CHAPITRE VIII HOOFDSTUK VIII

Des amendements

Article 67

1. Chaque membre a Ie droit de presenter des
amendements qui doivent etre deposes dans la
langue du groupe linguistique auquel il appar-
tient ("). Ceux-ci doivent s'appliquer effective-
ment a 1'objet precis ou a 1'article du projet ou de
la proposition qu'ils tendent a modifier.

2. Les amendements sont formules par ecrit et remis
au president. Us ne peuvent etre signes par plus de
dix membres. Us sont traduits, distribues aux
membres du Conseil et transmis a la commission
competente.

3. La commission indique dans son rapport la suite
qu'elle a donnee aux amendements dont elle a ete
saisie.

Article 68

1. Les amendements doivent etre presentes avant la
cl6ture de la discussion generale.

2. Ulterieurement peuvent encore etre presentes ;
a) des sous-amendements;
b) des amendements aux articles qui font 1'objet

d'amendements de 1'Executif dont les mem-
bres n'auraient pas pu prendre connaissance
dans Ie delai vise au n° 1;

c) des amendements bases sur des avis ou deci-
sions d'organes consultes dont les membres
n'auraient pas pu prendre utilement connais-
sance dans Ie delai vise au n° 1;

e) des amendements de nature technique resul-
tant de la discussion des articles.

3. Cet article n'est applicable qu'en seance pleniere.

Article 69

1. Le conseil ne delibere sur aucun amendement s'il
n'est appuye par trois membres au moins.

2. Si le Conseil ou le president decide qu'il y a lieu de
renvoyer 1'amendement en commission, il suspend
la deliberation.

Amendementen

Artikel 67

1. leder lid heeft het recht in de taal van zijn
taalgroep gestelde amendementen voor te stel-
len ("). Deze amendementen moeten rechtstreeks
verband houden met het onderwerp of het artikel
van het ontwerp of voorstel waarvan de wijziging
beoogd wordt.

2. De amendementen worden op schrift gesteld en
aan de voorzitter afgegeven. Ze mogen niet door
meer dan tien leden ondertekend zijn. Ze worden
vertaald, rondgedeeld aan de leden van de Raad
en aan de bevoegde commissie toegezonden.

3. De commissie vermeldt in haar verslag welk
gevolg zij aan de haar voorgelegde amendementen
heeft gegeven.

\ Artikel 68

1. De amendementen moeten voor de sluiting van de
algemene bespreking voorgesteld worden.

2. Achteraf kunnen nog worden voorgesteld :
a) subamendementen;
b) amendementen op artikelen waarop de Execu-

tieve amendementen heeft ingediend waarvan.
de leden niet binnen de bij punt 1 bedoelde
ternujn behoorlijk kennis hebben kunnen
nemen;

c) amendementen die steunen op adviezen of
beslissingen van geraadpleegde organen waar-
van de leden niet binnen de bij punt 1 bedoelde
termijn behoorlijk .kennis hebben kunnen
nemen;

d) amendementen van technische aard die uit de
bespreking van de artikelen voortvloeien.

3. Dit artikel is slechts op de plenaire vergadering
van toepassing.

Artikel 69

1. Over een amendement beraadslaagt de Raad
alleen wanneer het de steun krijgt van ten minste
drie leden.

2. Beslist de Raad of de voorzitter het amendement
naar de commissie te verwijzen, dan wordt de
beraadslaging geschorst.

(") Voir article 29 de la loi speciale du 12 janvier 1989. (") Zie artikel 29 van de bijzondere wet van 12 januari 1989.



A-00-1-S.E.1989 • — 34 — A-00-l-B.Z. 1989

CHAPITRE IX HOOFDSTUK IX

Des deuxieme et troisieme lectures • Tweede en derde lezing

Article 70 (ls) Artikel 70 (I8)

1. Chaque membre de 1'Executif a droit a une
deuxieme lecture de tous ou de certains articles
d'un projet ou d'une proposition d'ordonnance ou
d'un projet ou d'une proposition de reglement,
amende ou non en premiere lecture.

1. leder lid van de Executieve heeft recht op een
tweede lezing van alle of van sommige artikelen
van een ontwerp of voorstel van ordonnantie en
van een ontwerp of voorstel van verordening, dat
in eerste lezing al dan niet werd geamendeerd.

2. Chaque membre du Conseil appuye par quatre
membres peut demander une seconde lecture de
tout article amende en premiere lecture.

2. leder lid van de Raad kan met de steun van vier
leden een tweede lezing van een in eerste lezing
geamendeerd artikel vragen.

3. La deuxieme lecture a toujours lieu dans une autre
seance que la premiere. Avant cette seance. Ie
texte vote en premiere lecture est soumis a 1'exa-
men de la commission qui a ete saisie du projet ou
de la proposition en discussion. Elle presente
eventuellement un rapport complementaire. A la
majorite des deux tiers des voix, la commission
peut proposer d'amender des articles qui n'ont pas
ete modifies au premier vote.

3. Een tweede lezing vindt altijd plaats in een andere
vergadering dan die tijdens weike de eerste lezing
plaats vond. V66r die vergadering wordt de in
eerste lezing aangenomen tekst voorgelegd aan de
coirimissie waarvan bet behandelde ontwerp of
voorstel was voorgelegd. Zij dient eventueel een
aanvullend verslag in. De commissie kan met een
tweederde meerderheid voorstellen artikelen die
in eerste lezing niet gewijzigd werden, te amen-
deren.

4. Dans cette seconde seance, lorsque la deuxieme
lecture a ete demandee par un membre de 1'Exe-
cutif, sont exclusivement soumis EI une discussion
et a un vote, les articles amendes ou non designes
par ce membre et les nouveaux amendements qui
y seraient deposes. Lorsque la deuxieme lecture a
ete demandee par un membre du Conseil, sont
exclusivement soumis a une discussion et a un
vote, les articles amendes ou rejetes et les nou-
veaux amendements qui y seraient motives par
cette adoption ou ce rejet.

4. In die tweede vergadering wordt, wanneer een
tweede lezing werd gevraagd door een lid van de
Executieve, alleen beraadslaagd en gestemd over
de al dan niet geamendeerde artikelen die door
dat lid werden aangewezen en over de nieuwe
amendementen die erop zijn ingediend. Heeft een
lid van de Raad een tweede lezing gevraagd, dan
wordt alleen beraadslaagd en gestemd over de
geamendeerde of verworpen artikelen en over de
nieuwe amendementen waartoe die goedkeuring

" of verwerping aanleiding zou hebben gegeven.

5. Lorsque de nouveaux amendements sont adoptes
en deuxieme lecture, 1'Executif peut obtenir une
troisieme lecture qui se deroulera conformement
au 2""! alinea du point 4. Dans les memes condi-
tions, Ie Conseil peut decider qu'il sera precede b
une troisieme lecture. La troisieme lecture a lieu
dans une seance ulterieure.

5. Indien in tweede lezing nieuwe amendementen
worden aangenomen, kan de Executieve een
derde lezing verkrijgen, die verioopt overeen-
komstig het tweede lid van punt 4. Evenzo kan de
Raad beslissen tot een derde lezing. De derde
lezing heeft plaats in een latere 'vergadering.

(") Voir 1'article 28 de la loi speciale du 12 janvier 1989 qui renvoie
a 1'article 38 de la loi speciale du 8 aout 1980.

(18) Zie artikel 28 van de bijzondere wet van 12 januari 1989, dat
verwijst naar artikel 38 van de bijzondere wet van 8 augustus
1980.
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CHAPITRE X
»

Des affaires sans rapport ecrit

Article 71

Lorsque, dans une commission, un projet ou une
proposition d'ordonnance ou un projet ou proposition
de reglement a ete adopte sans modification et
lorsqu'aucune observation importante n'a ete faite, il
n'y a pas lieu a rapport ecrit.

Dans ce cas, la commission charge un de ses mem-
bres de faire rapport oralement devant Ie Conseil.
L'ordre du jour du Conseil doit mentionner speciale-
ment les affaires traitees sans rapport ecrit.

HOOFDSTUK X

Zaken die zonder schriftelijk
verslag worden afgehandeld

Artikel 71

Wanneer in een commissie een ontwerp of voor-
stel van ordonnantie of een ontwerp of voorstel van
verordening zonder wijzigingen wordt aangenomen
en er dienaangaande geen belangrijke opmerkingen
zijn gemaakt, wordt over dat ontwerp of voorstel geen
schriftelijk verslag opgesteld.

In dat geval geeft de commissie een van haar leden
opdracht in de Raad mondeling verslag uit te bren-
gen. Zaken die zonder schriftelijk verslag zijn behan-
deld, worden op de agenda als zodanig vermeld.

TITRE IV

DE LA PROCEDURE
EN MATIERE BUDGETAIRE

TITEL IV

WERKWIJZE IN
BEGROTINGSZAKEN

CHAPITRE I" HOOFDSTUK I

Dispositions generates

Article 72

Le budget des recettes et Ie budget general des
depenses doivent etre deposes au plus tard le
30 septembre. Les budgets administratifs sont
deposes en meme temps que le budget general des
depenses ou au plus tard le 15 decembre.

Des leur distribution, les budgets de la Region de
Bruxelles-Capitale, disposent d'une priorite, sauf
decision contraire du Conseil.

3. Sous reserve de 1'application des dispositions par-
ticulieres du present titre, 1'examen des budgets
est soumis aux regles de procedure pevues pour
1'examen des projets d'ordonnance et de regle-
ment.

Algemene bepalingen

Artikel 72

1. De inkomstenbegroting en de algemene uitgaven-
. begroting moeten uiteriijk op 30 September zijn

ingediend. De administratieve begrotingen wor-
den samen met de algemene uitgavenbegroting of
ten laatste op 15 december ingediend.

2. Tenzij de Raad anders beslist, wordt aan de
behandeling van de begrotingen van de Brusselse
Hoofdstedelijke Raad voorrang verleend zodra ze
zijn rondgedeeld.

3. Onverminderd de toepassing van de in dez.e titel
vervatte bijzondere bepalingen gelden voor de
behandeling van . de begrotingen dezelfde
procedureregels als voor de behandeling van de
ontwerpen van ordonnantie en van verordening.

CHAPITRE II . HOOFDSTUK 11

De la discussion en commission

Article 73

Les budgets de la Region de Bruxelles-Capitale,
sont soumis a la commission competente pour les
finances qui se reunit dans les plus brefs delais a
partir de la distribution des budgets qui lui sont
renvoyes.

Beraadslaging in commissie

Artikel 73

1. De begrotingen van het Brusselse Hoofdstedelijke
Gewest worden voorgelegd aan de commissie die
bevoegd is voor de financien. Deze komt na de
ronddeling van de haar toegezonden begrotingen
zo spoedig mogelijk bijeen.
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2. La commission competente pour les Finances
precede sans desemparer a 1'examen des budgets
dont elle est saisie et fait rapport au Conseil dans
les plus brefs delais et au plus tard dans un delai de
trois semaines a dater du jour ou elle en est saisie.

3. Les rapports sur les budgets sont remis au presi-
dent du Conseil au plus tard dix jours apres Ie vote
des budgets par la commission.

4. Si les reponses a des questions posees a 1'Executif
ne sont pas parvenues dans Ie delai fixe pour la
remise du rapport au president du Conseil, les
questions seules sont annexees au rapport. Les
reponses a ces questions sont publiees dans une
annexe distribute separement. Si la discussion en
seance pleniere est commencee, il en est donne
connaissance verbalement par Ie membre de
1'Executif ou si Ie Conseil Ie decide, elles sont
publiees en annexe au compte rendu integral.

2. De commissie die bevoegd is voor de financien
behandelt onverwijfd de haar voorgelegde begro-
tingen en brengt zo spoedig mogelijk en uiferlijk
drie weken nadat de begrotingen haar werden
voorgelegd verslag uit aan de Raad.

3. De verslagen over de begrotingen worden uiterlijk
tien dagen nadat de commissie over de begrotin-
gen heeft gestemd aan de voorzitter van de Raad
overgemaakt.

4. Als het antwoord op de aan de Executieve ges-
telde vragen niet binnen de voor de overhandiging
van het verslag aan de voorzitter van de Raad
gestelde termijn is ontvangen, dan worden alleen
de vragen bij het verslag gevoegd. De antwoorden
op die vragen worden in een afzonderiijk rondge-
deeld bijiage opgenomen. Als de behandeling in
plenaire vergadering reeds begonnen is, wordt
daarvan door het lid van de Executieve mondeling
kennis gegeven of, indien de Raad aldus beslist,
worden de antwoorden als bijiage in het volledig
verslag opgenomen.

CHAPITRE III , HOOPDSTUK III

De la discussion en seance pleniere

Article 74

L'examen d'un projet d'ordonnance ou de regle-
ment budgetaire est inscrit par priorite a 1'ordre du
jour du Conseil.

Article 75

Au cas ou, dans Ie projet d'ordonnance ou de
reglement budgetaire, des dispositions de nature
normative seraient proposees, ces dispositions sont
disjointes et font 1'objet d'un projet distinct.

. Beraaclslaging in plenaire vergadering

Artikel 74

De behandeling van een ontwerp van begro-
tingsordonnantie of -verordening wordt bij voorrang
op de agenda van de Raad geplaatst.

Artikel 75

Ingeval in een ontwerp van begrotingsordonnantie
of -verordening normatieve bepalingen voorkomen,
worden deze uit het ontwerp gelicht en in een
afzonderiijk ontwerp opgenomen.

CHAPITRE IV HOOFDSTUK IV

Disposition speciale
t

Article 76

Un amendement au projet d'ordonnance ou de
reglement budgetaire emanant d'un ou de plusieurs
membres et entramant F augmentation du credit prote
a un article de ce budget n'est recevable qu'a condi-
tion de prevoir, pour un ou plusieurs autres articles de
ce meme budget, une ou plusieurs reductions de
credit d'un montant global egal a 1'augmentation
proposee.

Bijzondere bepaling

Artikel 76

Een amendement op het. ontwerp van begro-
tingsordonnantie of -verordening, dat van een of meer
leden uitgaat en een verhoging van het krediet voor
een bepaald begrotingsartikel tot gevolg heeft, is
alleen ontvankelijk op voorwaarde dat het voor een of
meer artikelen van diezelfde begroting voorziet in een
of meer kredietverminderingen waarvan het totaalbe-
drag gelijk is aan de voorgestelde verhoging.
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TITREV TITELV

DES RELATIONS DU CONSEIL
AVEC L'EXECUTIF

BETREKKINGEN VAN DE RAAD
MET DE EXECUTIEVE

CHAPITREI" HOOFDSTUKI

De la designation de 1'Executif Aanwijzing van de Executieve

Article 77 ("')

L'Executif est compose de cinq membres elus par
Ie Conseil en son sein.
Outre Ie president, il comprend deux membres du
groupe linguistique francais et deux membres du
groupe linguistique neeriandais du Conseil.

Les candidats a 1'Executif sont elus s'ils sont
presentes sur une meme liste signee par la majo-
rite absolue des membres du Conseil, comprenant
la majorite absolue des membres de chaque
groupe linguistique. Le membre presente en pre-
mier lieu sur la liste exerce les fonctions de
president.
Si, au jour de 1'election, la liste visee a 1'alinea 1'"
n'est pas deposee entre les mains du president du
Conseil, 1'election est aJournee a quinze jours. Si;
dans ce delai, une telle liste est deposee, le Conseil
se reunit dans les cinq jours du dep6t de la liste.
Les candidats a 1'Executif sont elus conformement
^ 1'alinea I".

Dans le cas ou un accord n'est pas intervenu,
1'election a lieu au scrutin secret par autant de
scrutins separes qu'il y a de membres a elire.
Les presentations de candidats a 1'Executif doivent
etre signees par au moins cinq membres du
Conseil dans le cas du president, et par au moins
trois membres du groupe linguistique correspon-
dant pour les autres candidats. Nul ne peut signer
plus d'une seule presentation par mandat.

Le president de 1'Executif est elu au scrutin secret
a la majorite absolue des membres du Conseil.

Les groupes linguistiques 61isent chacun deux
membres de 1'Executif au scrutin secret et a la
majorite absolue de leurs membres, par autant de
scrutins separes qu'il y a de membres a elire.

Artikel 77 (">)

1. De Executieve bestaat uit vijf leden die de Raad
onder zijn leden kiest.
Zij omvat, naast de voorzitter, twee leden van de
Nederlandse taalgroep en twee leden van de
Franse taalgroep van de Raad.

2. De kandidaten voor de Executieve zijn verkozen
indien ze voorgedragen zijn op eenzelfde lijst die
ondertekend is door. de volstrekte meerderheid
van de leden van de Raad, met daarin de vol-
strekte meerderheid van de leden van eike taal-
groep. Het als eerste op de lijst voorgedragen lid
oefent het ambt van voorzitter uit.
Indien op de dag van de verkiezing geen lijst als
bedoeld in het eerste lid van punt 2 aan de
voorzitter van de Raad wordt overhandigd, wordt
de verkiezing veertien dagen uitgesteld. Wordt
binnen die termijn een zodanige lijst overhandigd,
dan komt de Raad binnen vijf dagen na de
indiening van de lijst bijeen. De kandidaten voor
de Executieve worden volgens het eerste lid
verkozen.

3. Ingeval geen akkoord is bereikt, heeft de verkie-
zing plaats bij geheime stemming in zoveel afzon-
derlijke stemmingen als er leden te verkiezen zijn.
De voordrachten van kandidaten voor de Execu-
tieve moeten voor het voorzitterschap worden
ondertekend door ten minste vijf leden van de
Raad en voor de andere kandidaten door ten
minste drie leden van de overeenkomstige taal-
groep. Niemand mag meer dan een voordracht
ondertekenen per mandaat.
De voorzitter van de Executieve wordt verkozen
bij geheime stemming en bij volstrekte meerder-
heid van de leden van de Raad.

De taalgroepen verkiezen elk twee leden van de
Executieve bij geheime stemming en bij volstrekte
meerderheid van hun leden in zoveel afzonderlijke
stemmingen als er leden te verkiezen zijn.

(.") Voir article 34 de la loi speciale du 12 janvier 1989. (") Zie artikel 34 van de bijzondere wet van 12 januari 1989.
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CHAPITRE II HOOFDSTUK II

Des questions

a) Dispositions generates

Article 78

1. Les questions doivent etre adressees a 1'Executif, a
un de ses membres ou a un Secretaire d'Etat
regional, etre precises, succinctes et se limiter aux
termes indispensables ^ leur comprehension, sans
commentaires.

2. Sont irrecevables :
a) les questions relatives a des cas d'interet parti-

culier ou a des cas personnels;

b) les questions tendant a obtenir exclusivement
des renseignements d'ordre statistique;

c) les questions qui constituent exclusivement des
demandes de documentation;

d) les questions qui ont pour unique objet de
recueillir des consultations d'ordre juridique;

e) les questions dont 1'objet est Ie meme que celui
d'une demande d'interpellation ou d'un projet
d'ordonnace, d'un projet de reglement ou
d'une proposition deposes anterieurement.

3. Les reponses d'un membre de 1'Executif ou d'un
Secretaire d'Etat regional aux questions ne font
1'objet d'aucune replique ni discussion.

4. II ne peut etre depose d'ordre du jour ni de motion
a la suite de la reponse a une question.

b) Questions et reponses ecrites

Article 79

1. Le membre qui desire poser une question a un
membre de 1'Executif ou a un Secretaire d'Etat
regional, en remet le texte ecrit au president; ce
texte ne peut etre contresigne par plus de trois
membres; le president le transmet au membre de
1'Executif ou au Secretaire d'Etat regional en
cause.

2. La reponse est renvoyee au president au plus tard
dans un delai de vingt jours ouvrables.

3. La question et la reponse sont publiees au Bulletin
des Questions et Reponses, qui parait au moins
une fois par mois.

4. Les questions deposees dans ce mois sont publiees
en annexe du Bulletin des Questions et Reponses
qui parait pendant ce mois.

Vragen

a) Algemene bepalingen

Artikel 78

1. De vragen moeten gericht zijn tot de Executieve,
tot een van haar leden of tot een Gewestelijke
Staatssecretaris; zij moeten duidelijk en bondig
zijn en beperkt blijven tot wat strikt nodig is om ze
te begrijpen, zonder commentaar.

2. Niet ontvankelijk zijn :
a) vragen met betrekking tot zaken van particu-

lier belang of betreffende persoonlijke ge-
vallen;

b) vragen die uitsluitend het verkrijgen van statis-
tische gegevens beogen;

c) vragen strekkende uitsluitend tot het verkrij-
gen van documentatie;

d) vragen waarmee alleen adviezen van juridische
aard beoogd worden;

e) vragen over kwesties waarover eerder al een
verzoek tot interpellatie, een ontwerp van
ordonnantie of van verordening of een voorstel
werd ingediend.

3. Op het antwoord van een lid van de Executieve of
van een Gewestelijke Staatssecretaris op de vra-
gen kan geen repliek of bespreking volgen.

4. Na het antwoord op een vraag kan geen motie
worden ingediend.

b) Schriftelijke vragen en antwoorden

Artikel 79

1. Een lid dat verlangt een lid van de Executieve of
een Gewestelijke Staatssecretaris een vraag te
stellen, overhandigt de schriftelijke tekst ervan
aan de voorzitter; deze tekst mag door niet meer
dan drie leden medeondertekend zijn; de voorzit-
ter zendt de tekst aan het betrokken lid van de
Executieve of aan de. betrokken Gewestelijke
Staatssecretaris over.

2. Het antwoord wordt binnen twintig werkdagen
aan de voorzitter overgezonden.

3. Vraag en antwoord worden opgenomen in het
Bulletin van Vragen en Antwoorden, dat ten
minste een keer per maand verschijnt.

4. Vragen die dezelfde maand worden ingediend,
verschijnen als bijiage bij het Bulletin van Vragen
en Antwoorden dat in die maand verschijnt.
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Si la reponse ne parvient pas au president dans Ie
delai prevu par Ie present article, la question est
publiee, sauf a etre reproduite lors de la publica-
tion de la reponse.

A la fin de chaque session du Conseil, Ie president
fait dresser une liste des questions auxquelles les
membres de 1'Execudf et les Secretaires d'Etat
regionaux n'ont pas donne reponse; cette liste est
publiee au compte rendu integral.

5. Is het antwoord niet aan de voorzitter binnen de in
dit artikel bepaalde termijn overgezonden, dan
verschijnt de vraag alleen, met dien verstande
evenwel dat zij bij de publikatie van het antwoord
wordt herhaald.

6. Aan het einde van eike zittijd van de Raad, laat de
voorzitter een lijst opmaken van de vragen waarop
de leden van de Executieve of de Gewestelijke
Staatssecretarissen niet hebben geantwoord; die
lijst wordt opgenomen in het volledig verslag.

c) Questions ecrites et reponses orales

Article 80

1. Tout membre du Conseil qui pose une question et
qui desire qu'il y soit repondu oralement en seance
publique en formule la demande par ecrit au
president, a la suite du texte de la question.

Si Ie president estime qu'il peut etre repondu
oralement, la question est transmise au membre
de 1'Executif ou au Secretaire d'Etat concerne.
Dans Ie cas contraire, il consulte au prealable Ie
bureau elargi qui peut decider qu'il sera repondu
par ecrit et.que la question tombe sous 1'applica-
tion des dispositions de 1'article precedent.

3. Le president qui consulte eventuellement Ie bu-
reau elargi decide du renvoi des questions en
seance pleniere, en commission pleniere ou en
commission.

Si 1'auteur d'une question est absent, la question
est consideree retiree a moins que le membre de
1'Executif ou le Secretaire d'Etat regional n'ex-
prime le desir d'y repondre.

4. Le temps de parole est fixe conformement a
1'article 41, 3°.

d) Heure des questions d'actualite

.Article 81

1. L'heure des questions d'actualite a lieu en principe
a chaque seance pleniere au moment fixe par le
Conseil sur proposition du bureau elargi, au plus
tard a 17 heures et en tout cas avant les votes.
Toutefois le bureau elargi peut decider que 1'heure
des questions d'actualite aura lieu en commission
pleniere.

c) Schriftelijke vragen en mondelinge antwoorden

Artikel 80

1. Een lid van de Raad dat een vraag stelt en wenst
dat daarop in openbare vergadering mondeling
wordt geantwoord, richt daartoe een schriftelijk
verzoek tot de voorzitter, samen met de tekst van
de vraag.

2. Als de voorzitter oordeelt dat op de vraag monde-
ling kan worden geantwoord, dan wordt zij aan
het betrokken lid van de Executieve of de be-
trokken Staatssecretaris overgemaakt, In het tege-
novergestelde geval legt hij de vraag voor aan het
bureau in uitgebreide samenstelling dat kan beslis-
sen dat daarop schriftelijk geantwoord kan wor-
den en dat op de vraag de bepalingen van het
voorgaande artikel toepasselijk zijn.

3. De voorzitter beslist, eventueel na overleg met het
bureau in uitgebreide samenstelling, over de be-
handeling van de vragen in plenaire vergadering,
in de plenaire commissie of in een andere
commissie.
Als de indiener van een vraag afwezig is, dan
wordt de vraag geacht te zijn ingetrokken, tenzij
het lid van de Executieve of de Gewestelijke
Staatssecretaris de wens te kennen geeft daarop te
antwoorden.

4. De spreektijd wordt vastgesteld overeenkomstig
artikel 41, 3°.

d) Dringende vragen

Artikel 81

1. Dringende vragen kunnen in beginsel in eike
plenaire vergadering worden gesteld op het tijd-
stip dat daartoe op voorstel van het bureau in
uitgebreide samenstelling door de Raad wordt
vastgesteld, maar ten laatste te 17 uur en in elk
geval v66r de stemmingen. Het bureau in uitge-
breide samenstelling kan nochtans de dringende
vragen naar de plenaire commissie verwijzen.



A-00-l-S.E. 1989 — 4 0 — A-00-l-B.Z. 1989

2. Tout membre du Conseil qui pose une question et
qui desire qu'il soit repondu oralement au cours de
1'heure des questions en formule la demande par
ecrit au president au plus tard a 11 h 30 si la
reunion du Conseil a lieu Papres-midi ou au plus
tard a 9 heures si la reunion a lieu Ie matin.

3. Le nombre des questions est reparti equitablement
entre groupes politiques reconnus.
Elles sont entendues suivant 1'ordre de leur dep6t.

L'intitule des questions est communique au mem-
bre de 1'Executif ou au Secretaire d'Etat regional
concerns.

4. Les questions orales doivent etre precises et
concises et permettre une reponse aussi breve que
possible.

5. Elles doivent presenter un caractere d'actualite et
ne pas se rapporter a un sujet figurant deja a
1'ordre du jour.
Le president juge de leur recevabilite.

Les dispositions de 1'article 70, point 2, littera e, ne
sont pas applicables aux questions d'actualite.
Le temps de parole est fixe conformement a
1'article 41, 3°.

6. II ne peut etre repondu aux questions qu'en
presence de leur auteur. En cas d'absence de celui-
ci, la question recoit eventuellement une reponse
ecrite.
Question et reponse sont publiees au bulletin des
questions et interpellations.
Si le contenu de plusieurs questions le justifie, le
president peut decider, apres consultation des
auteurs, que 1'Executif y repondra simultanement.

7. Les questions qui, par manque de temps, n'auront
pu etre posees au cours de la seance du jour seront
reportees a la plus prochaine seance ou transfor-
mees en question ecrite avec reponse orale.

2. He.t lid van de Raad dat een vraa'g stelt en daarop
-' een mondeling antwoord wenst te ontvangen tij-

dens het vragenuurtje, richt daartoe een schrifte-
lijk verzoek tot de voorzitter uiterlijk om 11.30 u
als de Raad 's namiddags vergadert en uiterlijk om
9 uur als de vergadering 's ochtends plaatsheeft.

3. Het aantal vragen wordt billijk over de erkende
politieke fracties verdeeld.
Ze worden behandeld in de volgorde waarin ze
werden uigediend.
De titel van de vragen wordt aan het betrokken lid
van de Executieve of de betrokken Gewestelijke
Staatssecretaris meegedeeld.

4. De mondelinge vragen moeten nauwkeurig en
bondig zijn en moeten met een kort antwoord
kunnen worden afgedaan.

5. Ze moeten een actueel karakter hebben en mogen
geen betrekking hebben op een onderwerp dat
reeds op de agenda staat.
De voorzitter oordeelt over de ontvankelijkheid
ervan.
Het bepaalde van artikel 70, punt 2, littera e, is
niet toepasselijk op de dringende vragen.
De spreektijd wordt vastgesteld overeenkomstig
artikel 41, 3°.

6. Op de vragen mag slechts in aanwezigheid van de
indiener ervan worden geantwoord. Is deze afwe-
zig dan wordt de vraag eventueel schriftelijk
beantwoord.
Vraag en antwoord verschijnen in het bulletin van
vragen en interpellaties.
Als de inhoud van verschillende vragem zulks
wettigt, dan kan de voorzitter na overleg met de
stellers beslissen dat de Executieve daarop gelijk-
tijdig zai antwoorden.

7. Vragen die wegens tijdgebrek niet in de loop van
de vergadering van de dag konden worden gesteld,
worden verschoven naar de eerstvolgende verga-
dering of omgezet in schriftelijke vragen met
mondeling antwoord.

CHAPITREIII HOOFDSTUKIII

Des interpellations

Article 82

1. Le membre qui se propose d'interpeller 1'Executif,
un de ses membres ou un Secretaire d'Etat. regio-
nal, informe le president de 1'objet de son interpel-
lation par une declaration ecrite, accompagnee
d'une note indiquant d'une maniere precise la
question ou les faits sur lesquels des explications
sont demandees ainsi que les principales conside-
rations que 1'interpellateur se propose de deve-
lopper.

Interpellaties

' Artikel 82

1. Een lid dat voornemens is de Executieve, een van
haar leden of een Gewestelijke Staatssecretaris te
interpelleren, geeft aan de voorzitter schriftelijk
kennis van het onderwerp van zijn interpellatie,
onder toevoeging van een nota die nauwkeurig de
kwestie of de feiten vermeldt waarover ophelde-
ring wordt gevraagd, alsook de voornaamste be-
schouwingen die de interpellant daaraan wenst
vast te knopen.
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2. Une interpellation ne peut etre introduite que par
,un seui membre.

3. Le president peut declarer irrecevable une inter-
pellation lorsque son objet est d'un interet pure-
ment prive.
Le president peut decider apres avis conforme du
bureau elargi qu'une interpellation doit etre trans-
formee en une question.

4. Lorsqu'une interpellation a ete deposee et que
d'autres interpellations sont deposees sur un
meme objet, elles sont jointes pour ne former
qu'un seui debat.

5. Les interpellations sont developpees en commis-
sion pleniere. Le bureau elargi peut toutefois
decider qu'une interpellation sera renvoyee en
seance pleniere "si elle a un caractere d'interet
general ou devant la commission permanente
competente, s'il 1'estime de moindre. importance.

2. Een interpellatieverzoek mag slechts door een lid
worden ingediend.

3. De voorzitter kan een interpellatieverzoek onont-
vankelijk verklaren wanneer het onderwerp van
louter particulier belang is. '
De voorzitter kan met instemming van het bureau
in uitgebreide samenstelling ook beslissen dat een
interpellatie tot een vraag moet worden omge-
werkt.

4. Wanneer een interpellatieverzoek is ingediend en
daarop andere interpellatieverzoeken over het-
zeifde onderwerp volgen, worden zij samenge-
voegd om tot een enkel debat uit te maken.

5. Interpellaties hebben in de plenaire commissie
plaats. Het bureau in uitgebreide samenstelling
kan een interpellatie evenwel naar de plenaire
vergadering verwijzen als het deze van algemeen
belang acht, of naar de bevoegde vaste commissie
als het deze minder belangrijk vindt.

Article 83 Artikel 83

Toute interpellation est jointe a la discussion des
budgets lorsque cette discussion est prevue dans le
mois qui suit 1'introduction de 1'interpellation.

Dans ce cas seui 1'auteur de 1'interpellation peut
prendre la parole.

Article 84

1. Toute interpellation accompagnee de la declara-
tion ecrite et de la note visees a 1'arficle 82 est
inscrite a 1'ordre du jour et developpee au cours de
la seance publique la plus rapprochee.

2. A la demande du cinquieme des membres du
Conseil ou de 2/5 des membres du groupe linguisti-
que le moins nombreux, une interpellation peut
etre developpee a la seance meme ou elle est
introduite en accord avec 1'Executif.

3. Toute interpellation sera epuisee dans la seance ou
elle a ete developpee.

4. Le temps de parole est fixe ' conformement a
1'article 41, 2°./

5. Le droit de prendre la parole comme auteur de
1'interpellation est personnel. Si 1'interpellateur
est absent au jour fixe pour son interpellation,
celle-ci est consideree comme retiree.

Eike interpellatie wordt bij de behandeling van de
begrotingen gevoegd wanneer die behandeling zai
worden gehouden binnen een maand na de indiening
van het interpellatieverzoek.

In dat geval mag alleen de interpellant het woord
voeren.

Artikel 84

1. Een interpellatie waaraan het schriftelijke verzoek
en de in artikel 82 bedoelde nota zijn toegevoegd
wordt op de agenda ingeschreven en mag in de
eerstvolgende openbare vergadering worden ge-
houden.

2. Op verzoek van een vijfde van de leden van de
Raad of twee vijfde van de leden van de minst

• talrijke taalgroep kan een interpellatie worden
gehouden tijdens de vergadering waarop het inter-
pellatieverzoek is ingediend met instemming van
de Executieve.

3. Eike interpellatie wordt afgehandeld tijdens de
vergadering waarin zij werd gehouden.

4. De spreektijd wordt vastgesteld overeenkomstig
het bepaalde in artikel 41, 2°.

5. Het recht om als interpellant het woord te voeren
is persoonlijk. Indien de interpellant op de voor
zijn interpellatie vastgestelde dag afwezig is, wordt
zijn interpellatieverzoek geacht te zijn inge-
trokken.
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CHAPITREIV HOOFDSTUKIV

Motions introduites a la suite
d'une declaration de 1'Executif

ou d'une interpellation

Moties ingediend naar aanleiding
van een verklaring van de Executieve

of een interpellatie

Article 85 ' Artikel 85

1. Le Conseil peut. a tout moment, adopter une
motion de mefiance a 1'egard de 1'Executif, d'un
ou plusieurs de ses membres ou d'un ou plusieurs
Secretaires d'Etat regionaux.

2. Cette motion n'est recevable que :
a) si elle presente un successeur a 1'Executif, a un

ou plusieurs de ses membres ou a un ou,
plusieurs Secretaires d'Etat regionaux selon le
cas;

b) si elle est signee par la majorite des membres
du Conseil si elle est dirigee centre le presi-
dent,
par la majorite des membres du Conseil ainsi
que par la majorite des membres de chaque
groupe linguistique, si elle est dirigee centre
1'Executif,
si elle est signee par la majorite des membres
du groupe linguistique correspondant si elle est
dirigee contre un membre de 1'Executif - le
president excepte - et/ou un Secretaire d'Etat
regional.

3. La motion de mefiance a tou jours priorite et
entraine la suspension de tous les travaux du
Conseil et des commissions.

4. Le vote sur cette motion ne peut intervenir qu'a
1'expiration d'un delai de 48 heures et au plus tard
dix jours apres son depot.

5. Elle doit etre adoptee a la majorite des membres
du Conseil si elle est dirigee contre le president,
et a la majority des membres du Conseil ainsi qu'a
la majority des membres de chaque groupe linguis-
tique, si elle est dirigee contre 1'Executif.
Lorsqu'elle est dirigee contre un membre de
1'Executif et/ou un Secretaire d'Etat regional, a
1'exception du president, elle doit etre adoptee a la
majorite des membres du groupe linguistique
auquel ce membre de 1'Executif et/ou ce Secretaire
d'Etat regional appartient.

L'adoption de cette motion emporte la demission
de 1'Executif du ou des membres et/ou du ou des
Secretaires d'Etat contestes ainsi que 1'installation
du nouvel Executif, du ou des nouveaux membres
et/ou du ou des Secretaires d'Etat.

1. De Raad kan te alien tijde een motie van wantrou-
wen aannemen tegen de Executieve, een of meer
leden ervan of een of meer Gewestelijke Staats-
secretarissen.

2. De motie is slechts ontvankelijk :
a) wanneer daarin een opvolger wordt voorgedra-

gen voor de Executieve, voor een of meer
leden ervan of voor een of meer Gewestelijke
Staatssecretarissen, naargelang van het geval;

b) wanneer zij ondertekend is door de meerder-
heid van de leden van de Raad als zij gericht is
tegen de voorzitter,
door de meerderheid van de leden van de Raad
en door de meerderheid van de leden van eike
taalgroep als zij gericht is tegen de Executieve,

door de meerderheid van de leden van diens
taalgroep als zij gericht is tegen een lid van de
Executieve, met uitzondering van de voorzit-
ter, en/of tegen een Gewestelijke Staatssecre-
taris.

3. De motie van wantrouwen heeft steeds voorrang
en heeft de schorsing van alle werkzaamheden van
de Raad en van de commissies tot gevolg.

4. Over die motie kan slechts vvorden gestemd na
verloop van 48 uren en uiterlijk tien dagen na de
indiening ervan.

5. De motie van wantrouwen moet worden aangeno-
men door de meerderheid van de leden van de
Raad als zij gericht is tegen de voorzitter,

,. door de meerderheid van de leden vande Raad en
door de meerderheid van de leden van eike
taalgroep als zij gericht is tegen de Executieve,
door de meerderheid van de leden van diens
taalgroep als zij gericht is tegen een lid van de
Executieve, met uitzondering van de voorzitter,
en/of tegen een Gewestelijke Staatssecretaris.

Goedkeuring van die motie heeft het ontslag van
de Executieve, van haar gewaakte lid of leden en/
of Gewestelijke Staatssecretaris(sen), tot gevolg,
alsook de aanstelling van een nieuwe Executieve
of van een of meer nieuwe leden en/of Staatssecre-
tarissen.
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Article 86 Artikel 86

Un ordre du jour pur et simple, un ordre du jour
motive et une motion de mefiance peuvent etre
deposes en conclusion d'une declaration de 1'Exe-
cutif ou d'une interpellation (sauf si celle-ci est
jointe a la discussion d'un budget).

Les ordres du Jour et motions doivent etre remis
au president. II en donne connaissance des leur
depot et avant la cloture de la discussion.

3. Les ordres du jour peuvent etre amendes jurs-
qu'au moment des votes.

4. L'ordre du jour pur et simple a priorite sur les
ordres du jour motives nonobstant 1'article 85.

5. Si Ie conseil est appele a se pronconcer sur
plusieurs ordres du jour motives, il decide au
prealable sans debat de la priorite a accorder a 1'un
d'eux. Si aucune proposition de priorite n'est
introduite, Ie president la propose lui-meme.

L'adoption d'un ordre du jour motive entraine la
caducite des autres ordres du jour motives.

1. Een eenvoudige motie, een gemotiveerde motie
en een motie van wantrouwen mogen alleen

•worden ingediend naar aanleiding van een verkla-
ring van de Executieve of van een interpellatie,
behalve wanneer deze laatste bij de behandeling
van een begroting is gevoegd.

2. Moties moeten. worden overhandigd aan de
voorzitter. Hij geeft er dadelijk na de indiening en
voor de sluiting van de bespreking kennis van aan
de Raad.

3. In moties kunnen wijzigingen worden aangebracht
tot erover wordt gestemd.

4. De eenvoudige motie heeft voorrang op gemoti-
veerde moties, ongeacht artikel 85.

5. Moet de Raad zich uitspreken over verscheidene
gemotiveerde moties, dan beslist hij vooraf zonder
debat aan weike daarvan voorrang moet worden
verleend. Indien er geen voorstel betreffende de
rangorde is ingediend, dan stelt de voorzitter ze
zeif voor.
Wordt een gemotiveerde motie aangenomen, dan
vervallen de overige gemotiveerde moties.

CHAPITRE V HOOFDSTUK V

De la question de confiance Vertrouwenkwestie

Article 87 (20)

1. L'Executif peut, a tout moment poser la question
de confiance sous la forme d'une motion motivee
signee par Ie president de 1'Executif et remise au
president du Conseil.

2. Le president donne immediatement connaissance
de la motion aux membres du Conseil.

3. La motion de confiance a priorite sur les autres
motions a 1'exception de la motion de mefiance.

4. Le vote sur cette motion ne peut intervenir
qu'apres un delai de quarante-huit heures.

5. La motion n'est adoptee que si la majorite des
membres du Conseil y souscrit. Si la confiance est
refusee, 1'Executif est demissionnaire de plein
droit.

Artikel 87 (2l>)

1. De Executieve kan te alien tijde de vertrouwens-
kwestie stellen in de vorm van een door de
voorzitter van de Executieve ondertekende gemo-
tiveerde motie die aan de voorzitter van de Raad
wordt overgezonden.

.2. De voorzitter geeft aanstonds van de motie kennis
aan de leden van de Raad.

3. De vertrouwensmotie heeft voorrang op de andere
moties, met uitzondering van de motie van •wan-
trouwen.

4. Over de motie van vertrouwen kan slechts na
verloop van achtenveertig uren gestemd worden.

5. De motie kan slechts aangenomen worden indien
de meerderheid van de leden van de Raad ze
steunt. Wordt het vertrouwen geweigerd, dan is de
Executieve van rechtswege ontslagnemend.

(a)) Voir article 36 de la loi speciale du 12 janvier 1989 qui renvoie a
1'article 72 de la loi speciale du 8 aout 1980.

(20) Zie artikel 36 van de bijzondere wet van 12 januari 1989, dat
verwijst naar artikel 72 van de bijzondere wet van 8 augustus
1980.
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TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

TITEL VI

DIVERSE BEPALINGEN

CHAPITRE I" HOOFDSTUK I

Des petitions

Article 88

1.Les petitions doivent etre adressees par ecrit au
president du Conseil.

2. Elles ne peuvent etre remises en personne ni par
une delegation de personnes.

3. Toute petition doit etre revetue de la signature du
petitionnaire et indiquer lisiblement ses nom et
prenoms ainsi que sa residence.

4.Les autorites constituees ont seules ,le droit d'a-
dresser des petitions en nom collectif.

5. Sur la base d'une analyse sommaire des petitions
adressees au Coflseil depuis sa derniere seance, les
secretaires renvoient les petitions a la commission
des petitions.

6. La commission des petitions est une sous-commis-
sion de la commission competente pour les affaires
generates. Elle est composee de huit membres.

7. La commission des petitions decide, suivant Ie cas,
soit de renvoyer les petitions a un membre de
1'Executif ou a" une autre commission, soit de les
deposer sur Ie bureau du Conseil, soit de les
classer purement et simplement.

8. L'Executif est tenu de donner des explications sur
Ie contenu des petitions chaque fois que Ie Conseil
1'exige.
Lorsque les petitions sont renvoyees a une
commission chargee de 1'examen d'un projet ou
d'une proposition, la reponse de 1'Executif est
integree au rapport.

9. Un feuilleton mensuel portant 1'analyse des peti-
tions et des decisions qui les concernent est
distribue aux membres du Conseil.

10. Dans les huit jours de la distribution du feuilleton,
tout membre du Conseil peut demander qu'il soit
fait rapport sur une petition. Cette demande est
transmise au bureau elargi qui statue sur sa
recevabilite.

Verzoekschriften

Artikel 88

1. Verzoekschriften worden schriftelijk tot de
voorzitter van de Raad gericht.

2. Zij mogen niet persoonlijk of door een afvaardi-
ging van personen eigenhandig worden afgegeven.

3.1eder verzoekschrift moet voorzien zijn van de
handtekening van de petitionaris, en moet duide-
lijk leesbaar diens naam, voornamen en verblijf-
plaats vermelden.

4. Alleen de gestelde overheden hebben net recht
Verzoekschriften in gemeenschappelijke naam in
te dienen.

5. Een bondige samenvatting van de Verzoek-
schriften, die bij de Raad zijn ingediend sedert
zijn laatste vergadering wordt door de secretaris-
sen aan de commissie voor de Verzoekschriften
overgemaakt.

6.De commissie voor de Verzoekschriften is een
subcommissie van de voor algemene zaken be-
voegde commissie. Zij bestaat uit acht leden.

7.Naargelang van het geval beslist de commissie
voor de Verzoekschriften de Verzoekschriften te
verwijzen naar een lid van de Executieve of naar
een andere commissie, ofwel ze bij de Raad ter
tafel te leggen, ofwel ze eenvoudig te seponeren.

8. De Executieve moet telkens wanneer de Raad het
wenst uitleg verstrekken over de inhoud van de
Verzoekschriften.
Wanneer de Verzoekschriften worden overgezon-
den naar een commissie die belast is met de
behandeling van een ontwerp of voorstel, dan
wordt het antwoord van de Executieve in het
verslag opgenomen.

9. Maandelijks wordt een lijst met de samenvatting
van de Verzoekschriften en met de desbetreffende
beslissingen aan de leden van de Raad rondge-
deeld.

10. Binnen acht dagen na de ronddeling van de lijst
mag ieder lid van de Raad vragen dat over een of
ander verzoekschrift verslag zai worden uitge-
bracht. Die vraag wordt doorgegeven aan het
bureau in uitgebreide samenstelling, dat oordeelt
over de ontvankelijkheid ervan.
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11. Passe ce delai, ou en cas de refus du bureau elargi,
les decisions de la commission des petitions sont
definitives.

ll.Wanneer de gestelde termijn is verstreken, of
wanneer het bureau in uitgebreide samenstelling
de vraag heeft afgewezen, zijn de beslissingen van
de commissie voor de verzoekschriften onherroe-
pelijk.

CHAPITREII HOOFDSTUKII

Des deputations et adresses

Article 89

Les deputations sont nommees par Ie Conseil; il
determine sur proposition du bureau, Ie nombre de
ses membres qui sont designes selon Ie systeme de la
representation proportionnelle des groupes linguisti-
ques et des groupes politiques.

Le president et/ou Ie premier vice-president en fait
toujours partie et porte la parole.

Article 90

Les projets d'adresse sont rediges par le bureau.

Ces projets sont soumis a 1'approbation du
Conseil : ils sont imprimes et distribues des qu'ils sont
approuves.

Afvaardigingen en adressen

Artikel 89

ledere afvaardiging wordt aangewezen door de
Raad; op voordracht van het bureau bepaalt hij het
aantal leden ervan die worden aangewezen volgens de
evenredige vertegenwoordiging van de taalgroepen en
de politieke fracties.

De voorzitter en/of de eerste ondervoorzitters
maken er steeds deet van uit en treden als woord-
voerder op.

Artikel 90
•

Ontwerpadressen worden door het bureau opge-
steld.

Deze ontwerpen worden ter goedkeuring aan de
Raad voorgelegd; zodra ze zijn goedgekeurd, worden
ze gedrukt en rondgedeeld.

CHAPITRE III HOOFDSTUK III

Du Greffier et du Greffier adjoint De griffier en de adjunct-griffier

Article 91 (21) Artikel 91 (21)

1. Sur presentation de son bureau, le Conseil nomme
en dehors de ses membres un greffier et un greffier
adjoint. Us sont soumis aux regles fixees par le
statut du personnel. L'un est francophone, 1'autre
neeriandophone. Us doivent connaitre suffisam-
ment 1'autre langue nationale. Cette connaissance
est du niveau de celle qui est reprise par la loi sur
1'emploi des langues en matiere administrative
pour 1'accession au cadre bilingue. Elle est verifiee
par le bureau.

2. Le vote pour ces nominations se fait conforme-
ment aux regles etablies par Particle 7, 3°, 4° et 5°.

1. De Raad benoemt op voordraeht van het bureau
buiten zijn leden een griffier en een adjunct-
griffier. Voor hen gelden de voorschriften van het
personeelsstatuut. De ene is Nederlandstalig, de
andere Franstalig. Zij moeten de andere landstaal
voldoende kennen. Die kennis is van hetzelfde
peil als die weike bij de wet op het gebruik van de
talen in bestuurswezen vereist is voor toetreding
tot de tweetalige personeelsformatie. Ze wordt
door het bureau getoetst.

2. De stemming voor deze benoemingen heeft plaats
overeenkomstig de regels bepaald bij artikel 7, 3°,
4° en 5°.

Article 92

1. Le greffier dresse acte des deliberations du
Conseil et tient le proces-verbal des seances.

Artikel 92

1. De griffier neemt akte van de beraadslagingen van
de Raad en houdt notulen van zijn vergaderingen.

(a) Voir article 30 de la loi speciale du 12 janvier 1989. (a) Zie artikel 30 van de bijzondere wet van 12 januari 1989
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2. Le greffier et Ie greffier adjoint assistent aux
seances du Conseil et aux reunions du bureau.

3. Le greffier assume 1'execution des decisions du
Conseil et assure notamment les convocations de
1'assemblee et de ses commissions, 1'impression et
la distribution des projets d'ordonnance et de
reglement, propositions, rapports, amendement
ainsi que toils autres documents dont la distribu-
tion est prevue par le reglement.

4. II a la garde des archives du Conseil.

5. Sous sa surveillance, sont tenus a jour les reper-
toires et dossiers des affaires dont le Conseil est
saisi ainsi que des precedents.

6. II tient proces-verbal des comites secrets et des
reunions du bureau. II signe toute resolution du
Conseil et toute decision du bureau.

7. Au nom du bureau, il a autorite sur tous les
services et sur le personnel du Conseil.

8. Le greffier adjoint assiste le greffier et le remplace
en cas de necessite.

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

3. De griffier is belast met de tenuitvoeriegging van
de beslissingen van de Raad en staat o.m. in voor
de bijeenroeping van de vergadering en van de
commissies, het drukken en ronddelen van de
ontwerpen van ordonnantie en van verordening,
de voorstellen, verslagen, amendementen en alle
andere stukken waarvan de ronddeling door het
reglement is voorgeschreven.

4. Hij bewaart het archief van de Raad.

5. Onder zijn toezicht worden de repertoria en de
dossiers bijgehouden betreffende de bij de Raad
aanhangige kwesties en de precedenten.

6. Hij houdt notulen van de vergaderingen met
gesloten deuren ea van- de vergaderiagen van het
bureau. Hij ondertekent alle voorstellen van de
Raad en alle beslissingen van het bureau.

7. In naam van het bureau heeft hij de hoge leiding
van al de diensten en van het personeel van de
Raad.

8. De adjunct-griffier staat de griffier bij en vervangt
hem indien nodig.

CHAPITRE IV HOOFDSTUK IV

De la comptabilite

Article 93

1. Sur proposition du bureau, la commission compe-
tente pour les finances est chargee de 1'examen de
la comptabilite des fonds du Conseil.

2. La commission verifie et apure tous les comptes,
meme les comptes anterieurs non regles; elle fait
un recolement general du mobilier appartenant au
Conseil. La commission determine le budget du
Conseil et le soumet a son approbation.

Comptabiliteit

Artikel 93

1. De voor de financien bevoegde commissie is op
voorstel van het bureau belast met het nazicht van
de boekhouding van de geldmiddelen van de
Raad.

2. De commissie verifieert en vereffent alle rekenin-
gen, zeifs de niet vereffende vroegere rekeningen;
zij gaat na of het aan de Raad toebehorende
meubilair met de inventaris overeenstemt. De
commissie stelt de begroting van de Raad vast en
legt ze hem ter goedkeuring voor.

CHAPITRE V HOOFDSTUK V

Du personnel

Article 94

Le personnel du Conseil a 1'exception du greffier
et du greffier adjoint est nomme et revoque a la
majorite absolue par le bureau sur proposition du
groupe linguistique interesse.

Le Conseil fixe le cadre et le statut administratif et
pecuniaire de son personnel.

De personeelsleden

Artikel 94

De personeelsleden van de Raad met uitzondering
van de griffier en de adjunct-griffier worden op
voordracht van de betrokken taalgroep bij volstrekte
meerderheid benoemd en afgezet door het bureau.

De Raad bepaalt de personeelsformatie en het
administratief en geldelijk statuut van zijn personeel.
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CHAPITRE VJ

De la revision du reglement

Article 95

1. Tout membre a Ie droit de presenter des proposi-
tions de modification au reglement.

2. Ces propositions sont adressees avec leur justifica-
tion au president du Conseil; si elles sont receva-
bles, elles sont imprimees, distributes et envoyees
a 1'examen de la commission competente.

3.. Une proposition de modification du reglement
doit etre adoptee a la majorite absolue des suf-
frages dans chaque groupe linguistique a condition
que la majorite des membres du Conseil soit
presente (22).

HOOFDSTUK VI

Herziening van het reglement

Artikel 95

1. leder lid heeft het recht voorstellen tot wijziging
van het reglement in te dienen.

2. Die voorstellen worden met hun verantwoording
gericht tot de voorzitter van de Raad; indien ze
ontvankelijk zijn, worden ze gedrukt, rondge-
deeld en ter behandeling naar de bevoegde
commissie overgezonden.

3. Een voorstel tot wijziging van het reglement moet
worden aangenomen bij volstrekte meerderheid
der stemmen in eike taalgroep, op voorwaarde dat
de meerderheid van de leden van de Raad aanwe-
zigis'C2).

CHAPITRE VII HOOFDSTUK VII

De la police du Conseil

Article 96

La police du Conseil lui appartient. Elle est
exercee en son nom par Ie president, qui donne les
ordres necessaires pour la faire respecter.

Article 97

Nulle personne etrangere au Conseil ne peut, sous
aucun pretexte, s'introduire dans 1'enceinte ou siegent
les membres du Conseil, b 1'exception du personnel
necessaire pour assurer les differents services de
1'Assemblee ou moyennant 1'autorisation speciale du
president.

Article 98

Pendant tout Ie cours de la seance, les personnes
placees dans les tribunes se tiennent assises, et en
silence.

Tous signes d'approbation ou d'improbation sont
interdits.

Toute personne qui trouble 1'ordre est sur Ie
champ exclue des tribunes. Elle est traduite sans
delai, s'il y a lieu, devant 1'autorite competente.

Cet article est imprime et affiche a chaque porte
des tribunes.

Orde in de Raad en op de tribunes

Artikel 96

Het toezicht op de orde in de Raad berust bij de
Raad. Het wordt in zijn naam uitgeoefend door de
voorzitter, die de nodige bevelen geeft om de orde te
doen handhaven.

Artikel 97

Geen buitenstaander mag, onder welk voorwend-
sel ook, de zaal betreden waar de leden van de Raad
vergaderen, met uitzondering van de personeelsleden
die nodig zijn om de verschillende diensten van de
vergadering te verzorgen, of met een speciale machti-
ging van de voorzitter.

Artikel 98

Zolang de vergadering duurt moeten de personen,
die plaats hebben genomen op de tribunes, in stilte
blijven zitten.

Het is verboden enig teken van goed- of afkeuring
te geven.

Wie de orde stoort, wordt terstond uit de tribunes
verwijderd. Hij wordt, zo nodig, onmiddellijk bij de
bevoegde overheid voorgeleid.

Dit artikel wordt gedrukt en aan alle deuren van
de tribunes aangeplakt.

(2) Voir article 28 de la loi speciale du 12 janvier 1989. (") Zie artikel 28 van de bijzondere wet van 12 januari 1989.
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CHAPITRE VIU

Dispositions diverses

Article 99

La retransmission radio-televisee des debats pu-
blics du Conseil et des commissions siegeant en seance
publique est autorisee.

Les modalites en sont fixees par Ie bureau elargi.

Le bureau elargi peut, sur proposition du presi-
dent, fixer par convention les conditions dans lesquel-
les certains debats font 1'objet d'une retransmission
reguliere par la vote de la radio et de la television.

Article 100

II est interdit de fumer au cours de toutes les
reunions plenieres, de commissions et de sous-
commissions ainsi qu'au cours des seances du bureau
et du bureau elargi ainsi qu'au cours de toutes les
reunions tenues dans les locaux dependant du
Conseil.

HOOFDSTUK VIII

Diverse bepalingen

Artikel 99

Uitzending via radio of televisie van de besprekin-
'gen van de Raad en van de commissies in openbare
vergadering is toegestaan.

Het bureau in uitgebreide samenstelling stelt de
wijze vast waarop die uitzendingen worden verzorgd.

Het bureau in uitgebreide samenstelling kan op
voorstel van de voorzitter bij overeenkomst de
voorwaarden bepalen voor een regelmatige uitzen-
ding van sommige besprekingen via radio en televisie.

Artikel 100

Roken is verboden op alle plenaire vergaderingen,
vergaderingen van commissies en subcommissies, op
vergaderingen van het bureau en van het bureau in
uitgebreide samenstelling, en op alle vergaderingen in
lokalen van de Raad.


