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VOORStEL tOt wIJzIGING  
VAN DE ARtIkELEN 42 tOt 71  

VAN HEt REGLEMENt VAN ORDE

Nieuw artikel 42 

in titel ii wordt een nieuw “ Hoofdstuk 1 : indie-
ning - artikel 42” ingevoerd, waarvan de tekst luidt 
als volgt :

“HOOFDStuk I

INDIENING

Artikel 42

1. Ontwerpen van verordening, voorstellen 
van verordening, voorstellen van resolutie, 
moties en amendementen, beleidsverklarin-
gen, beleidsnota’s, beleidsplannen en discussie-
nota’s die worden ingediend bij de Raad, zijn 
gericht aan de voorzitter en worden schrif-
telijk neergelegd op het secretariaat van de 
griffier van de Raad, met ontvangstmelding. 
Dit kan gebeuren per post, per fax, digitaal of 
door afgifte.

2. Amendementen die staande de commissieverga-
dering worden neergelegd, worden ingediend bij 
de commissievoorzitter.”

Motivering

Vastlegging in het Reglement van Orde van de 
indieningsmodaliteiten.

Hernummeringen
 
ingevolge de invoering van een nieuw “Hoofd-

stuk i – artikel 42” in titel ii worden de huidige 
Hoofdstukken i tot en met vii hernummerd van ii 
tot en met  viii.

De huidige artikelen 42 tot en met 54 worden 
hernummerd van 43 tot en met 55.

Motivering

Technische aanpassingen.

tOELICHtING

Dames en Heren,

Het voorliggende voorstel tot wijziging van het 
reglement van orde van de raad van de vlaamse 
gemeenschapscommissie bevat 2 inhoudelijke en 
tal van technische aanpassingen.

De inhoudelijke aanpassingen beogen het vast-
leggen van de procedure voor de indiening van 
parlementaire stukken, evenals de regels voor de 
indiening en ontvankelijkheid van de parlementaire 
controlemiddelen.

Het is de bedoeling om de indieningsmodalitei-
ten te conformeren aan de hedendaagse werkmetho-
des en de werking van de raad te optimaliseren.

Jean-Luc vANrAeS

––––––––––––––––––



– 3 – Stuk 3 (2008-2009) – Nr. 1

Motivering

Technische aanpassingen.

Artikel 46

in punt 1 van het huidige artikel 46 (nieuw arti-
kel 47), de woorden ‘bij de voorzitter van de Raad’  
vervangen door de woorden ‘conform artikel 42’.

Motivering

Technische aanpassing.

Artikel 49

in punt 1 van het huidige artikel 49 (nieuw arti-
kel 50), in fine van de eerste zin de woorden ‘con-
form artikel 42’ toevoegen.

in punt 2, 1ste paragraaf van het huidige artikel 
49 (nieuw artikel 50), na de woorden ‘ieder lid van 
het College dient’ de woorden ‘conform artikel 42’ 
toevoegen.

in punt 2, 5de paragraaf van het huidige artikel 49 
(nieuw artikel 50), na de woorden ‘ieder lid van het 
College kan’ de woorden ‘conform artikel 42’ toe-
voegen.

in punt 2, 7de paragraaf van het huidige artikel 
49 (nieuw artikel 50), de woorden ‘de Raad’ schrap-
pen en vervangen door de woorden ‘het uitgebreid 
Bureau’.

in punt 3, 1ste  paragraaf van het huidige artikel 
49 (nieuw artikel 50), na de woorden ‘ieder lid van 
het College kan’ de woorden ‘conform artikel 42’ 
toevoegen.

in punt 3, 3de paragraaf van het huidige artikel 
49 (nieuw artikel 50), de woorden ‘de Raad’ schrap-
pen en vervangen door de woorden ‘het uitgebreid 
Bureau’.

Motivering

Technische aanpassingen.

Artikel 42

in punt 1 van het huidige artikel 42 (nieuw arti-
kel 43), na de woorden ‘en eventuele adviezen’ de 
zinsnede ‘ingediend conform artikel 42’ invoegen.

in punt 2 van het huidige artikel 42 (nieuw 
artikel 43), na de woorden ‘Elk ontwerp van ver-
ordening wordt’ de zinsnede ‘door het uitgebreid 
Bureau’ invoegen.

Punt 3 van het huidige artikel 42 (nieuw artikel 
43) schrappen.

Punt 4 van het huidige artikel 42 (nieuw artikel 
43) hernummeren tot punt 3.

Motivering

Technische aanpassingen.

Artikel 44

in punt 1 van het huidige artikel 44 (nieuw arti-
kel 45), de woorden ‘bij de voorzitter’  schrappen en 
in fine de zinsnede ‘conform artikel 42’ toevoegen.

in punt 3 van het huidige artikel 44 (nieuw arti-
kel 45), de cijfers ‘42’ en ‘43’ vervangen door ‘43’ 
en ‘44’.

Motivering

Technische aanpassingen.

Artikel 45

in punt 1 van het huidige artikel 45 (nieuw arti-
kel 46), de woorden ‘bij de voorzitter’  schrappen en 
in fine de zinsnede ‘conform artikel 42’ toevoegen.

in punt 3 van het huidige artikel 45 (nieuw arti-
kel 46), het cijfer ‘42’  vervangen door ‘43’.

in punt 4 van het huidige artikel 45 (nieuw arti-
kel 46), het cijfer ‘43’  vervangen door ‘44’.
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Motivering

Vastlegging in het Reglement van Orde van de 
indieningsmodaliteiten.

Hernummeringen
 
ingevolge de invoering van een nieuw “Hoofd-

stuk i – artikel 56” in titel iv worden de huidige 
Hoofdstukken i tot en met iii  hernummerd van  ii 
tot en met iv.

De huidige artikelen 55 tot en met 71 worden 
hernummerd van 57 tot en met 73.

Motivering

Technische aanpassingen.

Artikel 55

Punt 2 van het huidige artikel 55 (nieuw artikel 
57) schrappen en vervangen door de volgende zin: 
”Over de ontvankelijkheid wordt geoordeeld con-
form artikel 56.”.

Motivering

Technische aanpassing.

Artikel 56

in punt 1 van het huidige artikel 56 (nieuw arti-
kel 58), de woorden ‘bij de voorzitter van de Raad’ 
schrappen en in fine de woorden ‘conform artikel 
56,1’ toevoegen.

Motivering

Technische aanpassing.

Artikel 57

in punt 1 van het huidige artikel 57 (nieuw arti-
kel 59), de woorden ‘bij de voorzitter van de Raad’ 
schrappen en vervangen door de woorden ‘conform 
artikel 56,1’.

Artikel 50

in punt 1, 1ste paragraaf van het huidige artikel 50 
(nieuw artikel 51), het woord ‘voorzitter’ vervangen 
door raad en in fine de woorden ‘conform artikel 
42’ toevoegen.

in punt 2, 1ste paragraaf van het huidige artikel 
50 (nieuw artikel 51), de woorden ‘de Raad’ schrap-
pen en vervangen door de woorden ‘het uitgebreid 
Bureau’.

Motivering

Technische aanpassingen.

tItEL III

‘titel iii Werkwijze in begrotingsaangelegen-
heden’ vervangen door ‘titel III werkwijze voor 
begrotingen en begrotingswijzigingen’

Motivering

Verduidelijking.

Nieuw artikel 56 

in titel iv wordt een nieuw “ Hoofdstuk 1 : 
indiening en ontvankelijkheid - artikel 56” inge-
voerd, waarvan de tekst luidt als volgt :

 
“HOOFDStuk I

INDIENING EN oNtvaNkElIjkhEID

Artikel 56

Alle schriftelijke vragen, mondelinge vragen, 
actualiteitsvragen, vragen om uitleg en interpella-
ties die worden ingediend bij de Raad, zijn gericht 
aan de voorzitter en de tekst ervan wordt schrifte-
lijk neergelegd op het secretariaat van de griffier 
van de Raad.

Over de ontvankelijkheid van mondelinge vra-
gen, vragen om uitleg en interpellaties oordeelt het 
uitgebreid Bureau. Over de ontvankelijkheid van 
actualiteitsvragen oordeelt de voorzitter, na schrif-
telijk advies van de griffier.”
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in punt 4 van het huidige artikel 57 (nieuw arti-
kel 59), het cijfer‘56’ schrappen en vervangen door 
‘58’.

in punt 6, c van het huidige artikel 57 (nieuw 
artikel 59), het cijfer‘60’ schrappen en vervangen 
door ‘62’.

Motivering

Technische aanpassingen.

Artikel 58

in punt 1 van het huidige artikel 58 (nieuw arti-
kel 60), de woorden ‘bij de voorzitter van de Raad’ 
schrappen en vervangen door de woorden ‘conform 
artikel 56,1’.

in punt 4 van het huidige artikel 58 (nieuw arti-
kel 60), het cijfer‘56’ schrappen en vervangen door 
‘58’.

in punt 6, c van het huidige artikel 58 (nieuw 
artikel 60), het cijfer‘60’ schrappen en vervangen 
door ‘62’.

Motivering

Technische aanpassingen.

Artikel 59

in punt 1 van het huidige artikel 59 (nieuw arti-
kel 61), in fine de woorden ‘conform artikel 56,1’ 
toevoegen.

in punt 5, c, 2de paragraaf van het huidige arti-
kel 59 (nieuw artikel 61), na de woorden ‘Na de 
vraagsteller(s)’, de woorden ‘die beperkt zijn tot één 
lid per fractie’ invoegen.

in punt 5, c, de 3de paragraaf en de 4de paragraaf 
van het huidige artikel 59 (nieuw artikel 61), schrap-
pen.

Motivering

Verduidelijking en technische aanpassing.

Artikel 60

in punt 1 van het huidige artikel 60 (nieuw arti-
kel 62), in fine van de eerste zin de woorden ‘con-
form artikel 56,1’ toevoegen.

in punt 5 van het huidige artikel 60 (nieuw arti-
kel 62), de paragrafen a) en b) vervangen als volgt :

a) Bij ontvankelijkheid verwijst de voorzitter de in 
punt 1 vermelde tekst van de interpellatie naar 
het uitgebreid Bureau. Indien het uitgebreid 
Bureau de interpellatie agendeert voor bespre-
king in plenaire vergadering, stuurt de voorzit-
ter voornoemde tekst door naar het betrokken 
lid van het College en wordt de tekst gedrukt en 
aan de leden van de Raad rondgedeeld.

b) Als het uitgebreid Bureau vindt dat de interpel-
latie niet in die mate van algemeen belang is om 
het onderwerp te zijn van een debat zoals gere-
geld in dit artikel, kan het beslissen dat zij moet 
worden omgewerkt tot een schriftelijke of mon-
delinge vraag in de zin van de artikelen 57 tot 
59.

in punt 6 van het huidige artikel 60 (nieuw arti-
kel 62), het cijfer ‘49’ vervangen door  ‘50’.

in punt 7, d, van het huidige artikel 60 (nieuw 
artikel 62), de cijfers ‘57’, ‘58’ en ‘59’ vervangen door  
‘59’, ‘60’ en ‘61’.

Motivering

Verfijning procedure en technische aanpassingen.

Artikel 61

in punt 1 van het huidige artikel 61 (nieuw arti-
kel 63), in fine de woorden ‘conform artikel 42’ toe-
voegen.

in punten 2,b en 3,b van het huidige artikel 61 
(nieuw artikel 63) de cijfers‘59’ en ‘60’ vervangen 
door  ‘61’ en ‘62’.

Motivering

Technische aanpassingen.
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Artikel 69

in punt 4 van het huidige artikel 69 (nieuw arti-
kel 71) de woorden ‘de Raad en het Bureau’ vervan-
gen door ‘de Raad, het Bureau en het uitgebreid 
Bureau’.

 
Motivering

Verfijning procedure.

Artikel 71

in punt 1 van het huidige artikel 71 (nieuw arti-
kel 73), in fine de woorden ‘conform artikel 42.’ toe-
voegen.

in punt 5 van het huidige artikel 71 (nieuw arti-
kel 73) het cijfer‘43’ vervangen door ‘44’.

Jean-Luc VANRAES

–––––––––––––––––––––
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NIEuwE ARtIkELEN

tItEL II

BEHANDELING VAN ONtwERPEN  
VAN VERORDENING, 

VOORStELLEN VAN VERORDENING, 
VOORStELLEN VAN RESOLutIE, 

MOtIES EN AMENDEMENtEN,  
BELEIDSVERkLARINGEN, 

BELEIDSNOtA’S, BELEIDSPLANNEN  
EN DISCuSSIENOtA’S 

HOOFDSTUK I

INDIENING

Artikel 42

1. Ontwerpen van verordening, voorstellen van 
verordening, voorstellen van resolutie, moties en 
amendementen, beleidsverklaringen, beleidsnota’s, 
beleidsplannen en discussienota’s die worden inge-
diend bij de Raad, zijn gericht aan de voorzitter en 
worden schriftelijk neergelegd op het secretariaat 
van de griffier van de Raad, met ontvangstmelding. 
Dit kan gebeuren per post, per fax, digitaal of 
door afgifte.

2. Amendementen die staande de commissieverga-
dering worden neergelegd, worden ingediend bij 
de commissievoorzitter.

HooFDStUK ii

oNtwErpEN vaN vErorDENING

Artikel 43

1. elk ontwerp van verordening wordt met de 
memorie van toelichting en eventuele adviezen 
ingediend conform artikel 42 en aan de leden van 
de raad rondgedeeld. 

HuIDIGE ARtIkELEN

tItEL II

BEHANDELING VAN ONtwERPEN  
VAN VERORDENING, 

VOORStELLEN VAN VERORDENING, 
VOORStELLEN VAN RESOLutIE, 

MOtIES EN AMENDEMENtEN,  
BELEIDSVERkLARINGEN, 

BELEIDSNOtA’S, BELEIDSPLANNEN  
EN DISCuSSIENOtA’S 

HooFDStUK i

oNtwErpEN vaN vErorDENING

Artikel 42

1. elk ontwerp van verordening wordt met de 
memorie van toelichting en eventuele adviezen 
bij de voorzitter ingediend, gedrukt en aan de 
leden van de raad rondgedeeld. 
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2. elk ontwerp van verordening wordt door het Uit-
gebreid Bureau naar een commissie verwezen, 
tenzij tot spoedbehandeling wordt besloten.

3. om behandeld te kunnen worden, moet een ont-
werp van verordening ten minste drie kalender-
dagen vooraf aan de leden van de raad worden 
rondgedeeld, tenzij tot spoedbehandeling wordt 
besloten. 

Artikel 44

1. De beraadslaging over een ontwerp van veror-
dening omvat de algemene en de artikelsgewijze 
bespreking. 

2. De algemene bespreking loopt over het ontwerp 
van verordening in het algemeen en over het 
beginsel dat eraan ten grondslag ligt. 

3. De tekst die door de commissie aangenomen is, 
wordt als basis genomen voor de artikelsgewijze 
bespreking.

4. bij de artikelsgewijze bespreking wordt ach-
tereenvolgens ieder artikel, in voorkomend 
geval met de desbetreffende amendementen, in 
de volgorde ervan besproken en in stemming 
gebracht.

 onverminderd de bepalingen van artikel 34, lit-
tera b), worden amendementen vóór het artikel 
en subamendementen vóór de amendementen in 
stemming gebracht. 

5. De maximumspreektijd is per fractie 15 minuten 
voor de gemandateerde spreker en 5 minuten 
voor alle andere sprekers. 

 De spreektijd voor het College is 20 minuten. 

2. elk ontwerp van verordening wordt naar een 
commissie verwezen, tenzij tot spoedbehande-
ling wordt besloten.

3. De voorzitter wijst de bevoegde commissie aan. 
Zij of hij kan hierover ook overleg plegen met 
de raad; in voorkomend geval wordt gestemd 
bij handopsteken over verwijzing naar een com-
missie zonder debat.

4. om behandeld te kunnen worden, moet een ont-
werp van verordening ten minste drie kalender-
dagen vooraf aan de leden van de raad worden 
rondgedeeld, tenzij tot spoedbehandeling wordt 
besloten. 

Artikel 43

1. De beraadslaging over een ontwerp van verorde-
ning omvat de algemene en de artikels-gewijze 
bespreking. 

2. De algemene bespreking loopt over het ontwerp 
van verordening in het algemeen en over het 
beginsel dat eraan ten grondslag ligt. 

3. De tekst die door de commissie aangenomen is, 
wordt als basis genomen voor de artikelsgewijze 
bespreking.

4. bij de artikelsgewijze bespreking wordt ach-
tereenvolgens ieder artikel, in voorkomend 
geval met de desbetreffende amendementen, in 
de volgorde ervan besproken en in stemming 
gebracht.

 onverminderd de bepalingen van artikel 34, lit-
tera b), worden amendementen vóór het artikel 
en subamendementen vóór de amendementen in 
stemming gebracht. 

5. De maximumspreektijd is per fractie 15 minuten 
voor de gemandateerde spreker en 5 minuten 
voor alle andere sprekers. 

 De spreektijd voor het College is 20 minuten. 
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HooFDStUK iii

voorstEllEN vaN vErorDENING

Artikel 45

1. ieder lid van de raad heeft het recht voorstellen 
van verordening in te dienen, conform artikel 42.

2. De voorzitter kan een voorstel van verordening 
ofwel laten drukken en aan de leden van de 
raad ronddelen ofwel verwijzen naar het Uitge-
breid bureau. 

 Wanneer de voorzitter of het Uitgebreid bureau 
tot onontvankelijkheid besluit, kan de indiener 
binnen een termijn van zeven werkdagen met 
ingang van de dag na de datum van kennisge-
ving van het besluit de voorzitter schriftelijk om 
een beslissing van de raad verzoeken. over een 
dergelijke beslissing wordt bij handopsteken 
gestemd. 

3. De bepalingen van artikelen 43, punten 2, 3, en 4, 
en 44 gelden ook voor voorstellen van verorde-
ning. 

HooFDStUK iv

voorstEllEN vaN rEsolutIE

Artikel 46

1. ieder lid van de raad heeft het recht voorstellen 
van resolutie in te dienen, conform artikel 42.

2. De voorzitter kan een voorstel van resolutie 
ofwel laten drukken en aan de leden van de 
raad ronddelen, ofwel verwijzen naar het Uitge-
breid bureau. 

 Wanneer de voorzitter of het Uitgebreid bureau 
tot onontvankelijkheid besluit, kan de indiener 
binnen een termijn van zeven werkdagen met 
ingang van de dag na de datum van kennisge-
ving van het besluit, de voorzitter schriftelijk 
om een beslissing van de raad verzoeken. over 
een dergelijke beslissing wordt bij handopsteken 
gestemd.

HooFDStUK ii

voorstEllEN vaN vErorDENING

Artikel 44

1. ieder lid van de raad heeft het recht voorstellen 
van verordening bij de voorzitter in te dienen.

2. De voorzitter kan een voorstel van verordening 
ofwel laten drukken en aan de leden van de 
raad ronddelen ofwel verwijzen naar het Uitge-
breid bureau. 

 Wanneer de voorzitter of het Uitgebreid bureau 
tot onontvankelijkheid besluit, kan de indiener 
binnen een termijn van zeven werkdagen met 
ingang van de dag na de datum van kennisge-
ving van het besluit de voorzitter schriftelijk om 
een beslissing van de raad verzoeken. over een 
dergelijke beslissing wordt bij handopsteken 
gestemd. 

3. De bepalingen van artikelen 42, punten 2, 3, en 4, 
en 43 gelden ook voor voorstellen van verorde-
ning. 

HooFDStUK iii

voorstEllEN vaN rEsolutIE

Artikel 45

1. ieder lid van de raad heeft het recht voorstellen 
van resolutie bij de voorzitter in te dienen.

2. De voorzitter kan een voorstel van resolutie 
ofwel laten drukken en aan de leden van de 
raad ronddelen, ofwel verwijzen naar het Uitge-
breid bureau. 

 Wanneer de voorzitter of het Uitgebreid bureau 
tot onontvankelijkheid besluit, kan de indiener 
binnen een termijn van zeven werkdagen met 
ingang van de dag na de datum van kennisge-
ving van het besluit, de voorzitter schriftelijk 
om een beslissing van de raad verzoeken. over 
een dergelijke beslissing wordt bij handopsteken 
gestemd.
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3. De bepalingen van artikel 43, punten 2,3 en 4 
gelden ook voor voorstellen van resolutie. 

4. De beraadslaging over een voorstel van resolutie 
geschiedt in een enkele bespreking overeenkom-
stig de bepalingen van artikel 44, punten 3 tot 5. 

HooFDStUK v

amENDEmENtEN

Artikel 47

1. ieder lid van de raad heeft het recht in elke 
stand van de procedure conform artikel 42 of 
staande de commissievergadering bij de voorzit-
ter van de commissie, schriftelijk amendementen 
in te dienen, voor zover zij rechtstreeks verband 
houden met het betrokken onderwerp en hier-
over nog niet artikelsgewijs is gestemd.

2. in afwijking van artikel 7, punt 1 oordeelt de 
voorzitter van de commissie over de ontvanke-
lijkheid van staande de commissievergadering 
ingediende amendementen. 

3. Amendementen worden naargelang van het 
geval naar de bevoegde commissie of de plenaire 
vergadering verwezen, gedrukt en aan de leden 
van de raad rondgedeeld.

4. Het gevolg dat aan de amendementen gegeven 
is, wordt naargelang van het geval in het commis-
sieverslag of het integraal verslag opgenomen.

5. De bepalingen van punten 1 tot 4 gelden ook 
voor subamendementen. 

Artikel 48

1. in plenaire vergadering kan elk lid een amende-
ment ter stemming voorleggen.

2. De raad kan elk amendement naar de bevoegde 
commissie verwijzen en de beraadslaging der-
halve schorsen. in dat geval behandelt de 
bevoegde commissie het bij voorrang, en brengt 
zij een aanvullend verslag uit bij de raad. 

3. De bepalingen van punten 1 en 2 gelden ook 
voor subamendementen. 

3. De bepalingen van artikel 42, punten 2,3 en 4 
gelden ook voor voorstellen van resolutie. 

4. De beraadslaging over een voorstel van resolutie 
geschiedt in een enkele bespreking overeenkom-
stig de bepalingen van artikel 43, punten 3 tot 5. 

HooFDStUK iv

amENDEmENtEN

Artikel 46

1. ieder lid van de raad heeft het recht in elke 
stand van de procedure bij de voorzitter van de 
raad of staande de commissievergadering bij de 
voorzitter van de commissie, schriftelijk amende-
menten in te dienen, voor zover zij rechtstreeks 
verband houden met het betrokken onderwerp 
en hierover nog niet artikelsgewijs is gestemd.

 2. in afwijking van artikel 7, punt 1 oordeelt de 
voorzitter van de commissie over de ontvanke-
lijkheid van staande de commissievergadering 
ingediende amendementen. 

3. Amendementen worden naargelang van het 
geval naar de bevoegde commissie of de plenaire 
vergadering verwezen, gedrukt en aan de leden 
van de raad rondgedeeld.

4. Het gevolg dat aan de amendementen gegeven 
is, wordt naargelang van het geval in het commis-
sieverslag of het integraal verslag opgenomen.

5. De bepalingen van punten 1 tot 4 gelden ook 
voor subamendementen. 

Artikel 47

1. in plenaire vergadering kan elk lid een amende-
ment ter stemming voorleggen.

 2. De raad kan elk amendement naar de bevoegde 
commissie verwijzen en de beraadslaging der-
halve schorsen. in dat geval behandelt de 
bevoegde commissie het bij voorrang, en brengt 
zij een aanvullend verslag uit bij de raad. 

 3. De bepalingen van punten 1 en 2 gelden ook 
voor subamendementen. 
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HooFDStUK vi

twEEDE lEzING

Artikel 49

1. Nadat in commissie of in plenaire vergadering 
over een ontwerp of voorstel van verordening  
artikelsgewijs is gestemd en vóór de eindstem-
ming kan:

a) ieder lid van het College steeds een tweede 
lezing vragen over het gehele ontwerp of 
voorstel van verordening of over de aange-
duide bepalingen ervan. 

 bij tweede lezing wordt artikelsgewijs beraad-
slaagd. er wordt gestemd over het hele ont-
werp of voorstel van verordening of over de 
aangewezen bepalingen ervan, alsmede over 
de eventueel door het betrokken lid van het 
College ingediende nieuwe amendementen. 

b) ieder lid van de commissie of van de raad, 
naar gelang van het geval, een tweede lezing 
vragen indien één of meer artikelen zijn ver-
worpen, dan wel één of meer amendementen 
zijn aangenomen. 

 bij tweede lezing wordt alleen artikelsgewijs 
beraadslaagd en gestemd over de verworpen 
artikelen of aangenomen amendementen en 
de uit die verwerping of aanneming voort-
vloeiende nieuwe amendementen die tot doel 
hebben de tekst naar de vorm en de onder-
linge samenhang van de artikelen te verbe-
teren, met uitsluiting van alle andere nieuwe 
amendementen. 

2. De raad kan met het oog op een tweede lezing 
beslissen, naargelang van het geval, het hele ont-
werp of voorstel van verordening dan wel de 
aangewezen bepalingen ervan opnieuw te ver-
wijzen naar de bevoegde commissie. Deze laatste 
behandelt zulks bij voorrang en brengt een aan-
vullend verslag uit bij de raad. over een derge-
lijke beslissing wordt bij handopsteken gestemd. 

3. een tweede lezing wordt steeds in een volgende 
vergadering gehouden en na verloop van ten 
minste één kalenderdag. 

HooFDStUK v

twEEDE lEzING

Artikel 48

1. Nadat in commissie of in plenaire vergadering 
over een ontwerp of voorstel van verordening  
artikelsgewijs is gestemd en vóór de eindstem-
ming kan:

a) ieder lid van het College steeds een tweede 
lezing vragen over het gehele ontwerp of 
voorstel van verordening of over de aange-
duide bepalingen ervan. 

 bij tweede lezing wordt artikelsgewijs beraad-
slaagd. er wordt gestemd over het hele ont-
werp of voorstel van verordening of over de 
aangewezen bepalingen ervan, alsmede over 
de eventueel door het betrokken lid van het 
College ingediende nieuwe amendementen. 

b) ieder lid van de commissie of van de raad, 
naar gelang van het geval, een tweede lezing 
vragen indien één of meer artikelen zijn ver-
worpen, dan wel één of meer amendementen 
zijn aangenomen. 

 bij tweede lezing wordt alleen artikelsgewijs 
beraadslaagd en gestemd over de verworpen 
artikelen of aangenomen amendementen en 
de uit die verwerping of aanneming voort-
vloeiende nieuwe amendementen die tot doel 
hebben de tekst naar de vorm en de onder-
linge samenhang van de artikelen te verbe-
teren, met uitsluiting van alle andere nieuwe 
amendementen. 

2. De raad kan met het oog op een tweede lezing 
beslissen, naargelang van het geval, het hele ont-
werp of voorstel van verordening dan wel de 
aangewezen bepalingen ervan opnieuw te ver-
wijzen naar de bevoegde commissie. Deze laatste 
behandelt zulks bij voorrang en brengt een aan-
vullend verslag uit bij de raad. over een derge-
lijke beslissing wordt bij handopsteken gestemd. 

3. een tweede lezing wordt steeds in een volgende 
vergadering gehouden en na verloop van ten 
minste één kalenderdag. 
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HooFDStUK vii

BElEIDsvErklarINGEN, BElEIDsNota’s,  
BElEIDsplaNNEN EN DIscussIENota’s

I.   BElEIDsvErklarINGEN, BElEIDsNota’s  
EN BElEIDsplaNNEN

Artikel 50

1. Het College dient bij het begin van elke legisla-
tuur, bij het begin van elk zittingsjaar en telkens 
wanneer het College het nodig acht, een beleids-
verklaring in bij de raad, conform artikel 42. De 
beleidsverklaring wordt gedrukt en aan de leden 
rondgedeeld. 

 De beleidsverklaring wordt rechtstreeks geagen-
deerd in de plenaire vergadering. 

 indien het betrokken stuk niet vooraf bij de 
raad wordt ingediend kan de bespreking ervan 
in de raad slechts plaatsvinden na verloop van 
ten minste 24 uur na de indiening. 

 Het debat over een beleidsverklaring wordt afge-
sloten met een hoofdelijke stemming. Dergelijke 
stemming sluit het indienen van een motie van 
aanbeveling of een motie van afkeuring uit.

 De maximumspreektijd bij de bespreking van 
een beleidsverklaring is:

 a) voor een gemandateerde spreker, 20 minuten 
per fractie

b) voor de niet-gemandateerde sprekers, elk 10 
minuten

 elke fractie heeft recht op 1 gemandateerde 
spreker. 

2. ieder lid van het College dient conform artikel 
42 bij de raad ten laatste 9 maanden na de eed-
aflegging een beleidsnota in per beleidsdomein. 
in deze beleidsnota geven de leden van het Col-
lege de grote strategische keuzes en opties van 
het beleid voor de duur van de regeerperiode 
weer.

 bij de bespreking van de begroting geeft ieder 
lid van het College een overzicht van de beleids-
opties per beleidsdomein voor het komende be-

HooFDStUK vi

BElEIDsvErklarINGEN, BElEIDsNota’s,  
BElEIDsplaNNEN EN DIscussIENota

I.   BElEIDsvErklarINGEN, BElEIDsNota’s EN 
BElEIDsplaNNEN

Artikel 49

1. Het College dient bij het begin van elke legisla-
tuur, bij het begin van elk zittingsjaar en telkens 
wanneer het College het nodig acht, een beleids-
verklaring in bij de raad. De beleidsverklaring 
wordt gedrukt en aan de leden rondgedeeld. 

 De beleidsverklaring wordt rechtstreeks geagen-
deerd in de plenaire vergadering. 

 indien het betrokken stuk niet vooraf bij de 
raad wordt ingediend kan de bespreking ervan 
in de raad slechts plaatsvinden na verloop van 
ten minste 24 uur na de indiening. 

 Het debat over een beleidsverklaring wordt afge-
sloten met een hoofdelijke stemming. Dergelijke 
stemming sluit het indienen van een motie van 
aanbeveling of een motie van afkeuring uit.

 De maximumspreektijd bij de bespreking van 
een beleidsverklaring is:

 a) voor een gemandateerde spreker, 20 minuten 
per fractie

b) voor de niet-gemandateerde sprekers, elk 10 
minuten

 elke fractie heeft recht op 1 gemandateerde 
spreker. 

2. ieder lid van het College dient bij de raad 
ten laatste 9 maanden na de eedaflegging een 
beleidsnota in per beleidsdomein. in deze 
beleidsnota geven de leden van het College de 
grote strategische keuzes en opties van het beleid 
voor de duur van de regeerperiode weer.

 bij de bespreking van de begroting geeft ieder 
lid van het College een overzicht van de beleids-
opties per beleidsdomein voor het komende be-
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grotingsjaar. Deze verplichting geldt niet voor 
het jaar waarin het College wordt aangewezen.

 Het overzicht bevat een stand van zaken van de 
uitvoering van de begroting tijdens het lopende 
zittingsjaar en een prognose over de beleidsin-
vulling tijdens het volgende zittingsjaar. 

 Het overzicht bevat eveneens op welke wijze het 
College gevolg heeft gegeven aan de beleids-
verklaring, de beleidsnota’s, beleidsplannen, 
verordeningen en resoluties die door de raad 
aangenomen zijn. 

 ieder lid van het College kan conform artikel 42 
bij de raad ten allen tijde een beleidsnota indie-
nen met betrekking tot zijn bevoegdheden. 

 elke beleidsnota wordt gedrukt en aan de leden 
van de raad rondgedeeld. om behandeld te 
kunnen worden, moet een beleidsnota ten min-
ste drie kalenderdagen vooraf aan de leden van 
de raad worden rondgedeeld, tenzij tot spoed-
behandeling wordt besloten. 

 tenzij de voorzitter of het Uitgebreid Bureau tot 
verwijzing naar commissie beslist, geschiedt de 
beraadslaging over een beleidsnota rechtstreeks 
in plenaire vergadering in één enkele bespre-
king. 

 behoudens andersluidende beslissing van het 
Uitgebreid bureau, is de maximumspreektijd bij 
de bespreking van een beleidsnota : 

 a) voor de gemandateerde spreker, 15 minuten 
per fractie

 b) voor de niet-gemandateerde sprekers, elk 5 
minuten 

 De bespreking van een beleidsnota wordt afge-
sloten met een hoofdelijke stemming. Dergelijke 
stemming sluit het indienen van een motie van 
aanbeveling of een motie van afkeuring uit. 

3. ieder lid van het College kan conform artikel 
42 bij de raad ten allen tijde een beleidsplan 
indienen met betrekking tot zijn bevoegdheden, 
hetzij op eigen initiatief, hetzij in uitvoering van 
vlaamse decreten. 

 elk beleidsplan wordt gedrukt en aan de leden 
van de raad rondgedeeld. beleidsplannen in uit-

grotingsjaar. Deze verplichting geldt niet voor 
het jaar waarin het College wordt aangewezen.

 Het overzicht bevat een stand van zaken van de 
uitvoering van de begroting tijdens het lopende 
zittingsjaar en een prognose over de beleidsin-
vulling tijdens het volgende zittingsjaar. 

 Het overzicht bevat eveneens op welke wijze het 
College gevolg heeft gegeven aan de beleids-
verklaring, de beleidsnota’s, beleidsplannen, 
verordeningen en resoluties die door de raad 
aangenomen zijn. 

 ieder lid van het College kan bij de raad ten 
allen tijde een beleidsnota indienen met betrek-
king tot zijn bevoegdheden. 

 elke beleidsnota wordt gedrukt en aan de leden 
van de raad rondgedeeld. om behandeld te 
kunnen worden, moet een beleidsnota ten min-
ste drie kalenderdagen vooraf aan de leden van 
de raad worden rondgedeeld, tenzij tot spoed-
behandeling wordt besloten. 

 tenzij de voorzitter of de raad tot verwijzing 
naar commissie beslist, geschiedt de beraad-
slaging over een beleidsnota rechtstreeks in ple-
naire vergadering in één enkele bespreking. 

 behoudens andersluidende beslissing van het 
Uitgebreid bureau, is de maximumspreektijd bij 
de bespreking van een beleidsnota : 

 a) voor de gemandateerde spreker, 15 minuten 
per fractie

 b) voor de niet-gemandateerde sprekers, elk 5 
minuten 

 De bespreking van een beleidsnota wordt afge-
sloten met een hoofdelijke stemming. Dergelijke 
stemming sluit het indienen van een motie van 
aanbeveling of een motie van afkeuring uit. 

3. ieder lid van het College kan bij de raad ten 
allen tijde een beleidsplan indienen met betrek-
king tot zijn bevoegdheden, hetzij op eigen initi-
atief, hetzij in uitvoering van vlaamse decreten. 

 elk beleidsplan wordt gedrukt en aan de leden 
van de raad rondgedeeld. beleidsplannen in uit-
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voering van vlaamse decreten worden de facto 
door de raad behandeld. om behandeld te kun-
nen worden, moet een beleidsplan ten minste 
drie kalenderdagen vooraf aan de leden van de 
raad worden rondgedeeld, tenzij tot spoedbe-
handeling wordt besloten. 

 tenzij de voorzitter of het Uitgebreid Bureau tot 
verwijzing naar commissie beslist, geschiedt de 
beraadslaging over een beleidsplan rechtstreeks 
in plenaire vergadering in één enkele bespre-
king. 

 behoudens andersluidende beslissing van het 
Uitgebreid bureau, is de maximumspreektijd bij 
de bespreking van een beleidsplan : 

a) voor de gemandateerde spreker, 15 minuten 
per fractie

b) voor de niet-gemandateerde sprekers, elk 5 
minuten 

 elke fractie heeft recht op 1 gemandateerde 
spreker. 

 De bespreking van een beleidsplan wordt afge-
sloten met een hoofdelijke stemming. Dergelijke 
stemming sluit het indienen van een motie van 
aanbeveling of een motie van afkeuring uit. 

II.   DIscussIENota’s

Artikel 51

1. ieder lid van de raad kan bij de Raad een dis-
cussienota indienen, conform artikel 42. 

 een discussienota heeft als voorwerp binnen het 
ruime kader van de vlaamse  gemeen-schaps-
aangelegenheden, onderwerpen te behandelen 
die de vlaamse gemeenschap in het brusselse 
Hoofdstedelijk gewest aanbelangen. 

 behoudens andersluidende beslissing van het 
Uitgebreid bureau wordt elke discussienota 
gedrukt en aan de leden van de raad rondge-
deeld. 

  De bepalingen van artikel 43, punt 4, gelden ook 
voor discussienota’s. 

 2. tenzij de voorzitter of het Uitgebreid Bureau 
tot verwijzing naar commissie beslist, geschiedt 

voering van vlaamse decreten worden de facto 
door de raad behandeld. om behandeld te kun-
nen worden, moet een beleidsplan ten minste 
drie kalenderdagen vooraf aan de leden van de 
raad worden rondgedeeld, tenzij tot spoedbe-
handeling wordt besloten. 

 tenzij de voorzitter of de raad tot verwijzing 
naar commissie beslist, geschiedt de beraad-
slaging over een beleidsplan rechtstreeks in ple-
naire vergadering in één enkele bespreking. 

 behoudens andersluidende beslissing van het 
Uitgebreid bureau, is de maximumspreektijd bij 
de bespreking van een beleidsplan : 

a) voor de gemandateerde spreker, 15 minuten 
per fractie

b) voor de niet-gemandateerde sprekers, elk 5 
minuten 

 elke fractie heeft recht op 1 gemandateerde 
spreker. 

 De bespreking van een beleidsplan wordt afge-
sloten met een hoofdelijke stemming. Dergelijke 
stemming sluit het indienen van een motie van 
aanbeveling of een motie van afkeuring uit. 

II.   DIscussIENota’s

Artikel 50

1. ieder lid van de raad kan bij de voorzitter een 
discussienota indienen. 

 een discussienota heeft als voorwerp binnen het 
ruime kader van de vlaamse  gemeen-schaps-
aangelegenheden, onderwerpen te behandelen 
die de vlaamse gemeenschap in het brusselse 
Hoofdstedelijk gewest aanbelangen. 

 behoudens andersluidende beslissing van het 
Uitgebreid bureau wordt elke discussienota 
gedrukt en aan de leden van de raad rondge-
deeld. 

 De bepalingen van artikel 42, punt 4, gelden ook 
voor discussienota’s. 

2. tenzij de voorzitter of de raad tot verwijzing 
naar commissie beslist, geschiedt de beraad-sla-
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de beraadslaging over een discussienota recht-
streeks in plenaire vergadering in één enkele 
bespreking. 

De maximumspreektijd is: 

a) voor de gemandateerde sprekers, 15 minuten 
per fractie

b) voor de niet-gemandateerde sprekers, elk 5 
minuten.

 in voorkomend geval heeft het College een 
spreektijd van 20 minuten.

HooFDStUK viii

INtrEkkING

Artikel 52

indieners van voorstellen van verordening of 
voorstellen van resolutie, moties, voorstellen tot 
wijziging van het reglement of amendementen kun-
nen deze intrekken, ook al is de bespreking ervan 
reeds geopend. Als mede-indieners hun handteke-
ning handhaven kunnen zij het voorstel of de motie 
overnemen en wordt de bespreking voortgezet. 

mede-indieners kunnen hun handtekening van 
een ingediend stuk te allen tijde intrekken, ook al is 
de bespreking ervan reeds geopend. 

tItEL III

wERkwIJzE VOOR BEGROtINGEN EN
BEGROtINGSwIJzIGINGEN 

Artikel 53

1. indien er in een begroting bepalingen van ver-
ordeninggevende aard voorkomen die geen 
rechtstreeks verband houden met de betrokken 
begroting, worden deze uit bedoelde begroting 
gelicht en tot een onderscheiden ontwerp van 
verordening omgewerkt. 

2. De begrotingen worden verwezen naar de com-
missie voor algemene zaken, financiën en begro-
ting, die wordt voorgezeten door de voorzitter 
van de raad. 

ging over een discussienota rechtstreeks in ple-
naire vergadering in één enkele bespreking. 

 De maximumspreektijd is: 

a) voor de gemandateerde sprekers, 15 minuten 
per fractie

b) voor de niet-gemandateerde sprekers, elk 5 
minuten.

 in voorkomend geval heeft het College een 
spreektijd van 20 minuten.

HooFDStUK vii

INtrEkkING

Artikel 51

indieners van voorstellen van verordening of 
voorstellen van resolutie, moties, voorstellen tot 
wijziging van het reglement of amendementen kun-
nen deze intrekken, ook al is de bespreking ervan 
reeds geopend. Als mede-indieners hun handteke-
ning handhaven kunnen zij het voorstel of de motie 
overnemen en wordt de bespreking voortgezet. 

mede-indieners kunnen hun handtekening van 
een ingediend stuk te allen tijde intrekken, ook al is 
de bespreking ervan reeds geopend. 

tItEL III

wERkwIJzE  
IN BEGROtINGSAANGELEGENHEDEN 

Artikel 52

1. indien er in een begroting bepalingen van ver-
ordeninggevende aard voorkomen die geen 
rechtstreeks verband houden met de betrokken 
begroting, worden deze uit bedoelde begroting 
gelicht en tot een onderscheiden ontwerp van 
verordening omgewerkt. 

2. De begrotingen worden verwezen naar de com-
missie voor algemene zaken, financiën en begro-
ting, die wordt voorgezeten door de voorzitter 
van de raad. 
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3. om in behandeling te kunnen worden genomen, 
moet een begroting, in voorkomend geval, met 
inbegrip van de wettelijk voorgeschreven bijla-
gen, ten minste zeven werkdagen voordien aan 
de leden van de raad worden rondgedeeld.

4. De commissie voor algemene zaken, financiën 
en begroting behandelt de begrotingen aan één 
stuk door en tot volledige afhandeling. 

Artikel 54

1. De beraadslaging over de begroting in plenaire 
vergadering wordt, na de indiening van het ver-
slag, op de agenda van de eerstvolgende plenaire 
vergadering van de raad geplaatst. 

2. Wanneer het zich laat aanzien dat de algemene 
bespreking in plenaire vergadering meer dan één 
vergadering in beslag zal nemen, wordt de spre-
kerslijst op het einde van de eerste vergadering 
ambtshalve afgesloten. 

3. De maximumspreektijd is, per fractie, 20 minu-
ten voor de gemandateerde spreker en 10 minu-
ten voor alle andere sprekers. elke fractie heeft 
recht op 1 gemandateerde spreker. 

4. De beraadslaging over de werkingsbegroting van 
de raad wordt gehouden in besloten vergade-
ring. 

Artikel 55

De raad verklaart in een met redenen omklede 
motie dat de tabellen die gevoegd zijn bij het ont-
werp van verordening tot vaststelling of wijziging 
van de begroting of de rekening, in overeenstem-
ming zijn met de inhoud en de doelstellingen van 
deze verordening en er als zodanig een integrerend 
deel van uitmaken. 

3. om in behandeling te kunnen worden genomen, 
moet een begroting, in voorkomend geval, met 
inbegrip van de wettelijk voorgeschreven bijla-
gen, ten minste zeven werkdagen voordien aan 
de leden van de raad worden rondgedeeld.

4. De commissie voor algemene zaken, financiën 
en begroting behandelt de begrotingen aan één 
stuk door en tot volledige afhandeling. 

Artikel 53

1. De beraadslaging over de begroting in plenaire 
vergadering wordt, na de indiening van het ver-
slag, op de agenda van de eerstvolgende plenaire 
vergadering van de raad geplaatst. 

2. Wanneer het zich laat aanzien dat de algemene 
bespreking in plenaire vergadering meer dan één 
vergadering in beslag zal nemen, wordt de spre-
kerslijst op het einde van de eerste vergadering 
ambtshalve afgesloten. 

3. De maximumspreektijd is, per fractie, 20 minu-
ten voor de gemandateerde spreker en 10 minu-
ten voor alle andere sprekers. elke fractie heeft 
recht op 1 gemandateerde spreker. 

4. De beraadslaging over de werkingsbegroting van 
de raad wordt gehouden in besloten vergade-
ring. 

Artikel 54

De raad verklaart in een met redenen omklede 
motie dat de tabellen die gevoegd zijn bij het ont-
werp van verordening tot vaststelling of wijziging 
van de begroting of de rekening, in overeenstem-
ming zijn met de inhoud en de doelstellingen van 
deze verordening en er als zodanig een integrerend 
deel van uitmaken. 
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tItEL IV

SCHRIFtELIJkE VRAGEN,  
MONDELINGE VRAGEN, 

VRAGEN OM uItLEG,  
ACtuALItEItSVRAGEN,  

EN INtERPELLAtIES

 
HooFDStUK i

INDIENING EN oNtvaNkElIjkhEID

Artikel 56

1. Alle schriftelijke vragen, mondelinge vragen, 
actualiteitsvragen, vragen om uitleg en inter-
pellaties die worden ingediend bij de raad, zijn 
gericht aan de voorzitter en de tekst ervan wordt 
schriftelijk neergelegd op het secretariaat van de 
griffier van de raad.

2. over de ontvankelijkheid van mondelinge vra-
gen, vragen om uitleg en interpellaties oordeelt 
het Uitgebreid bureau. over de ontvankelijk-
heid van actualiteitsvragen oordeelt de voorzit-
ter, na schriftelijk advies van de griffier.

 
HooFDStUK ii

schrIftElIjkE vraGEN, moNDElINGE vraGEN EN 
actualItEItsvraGEN

AFDeLiNg i

Algemene bepalingen

Artikel 57

1. De tekst van schriftelijke of mondelinge vra-
gen moet beperkt blijven tot wat strikt nodig is, 
opdat het onderwerp beknopt en zonder nadere 
toelichting kan worden uiteengezet. 

2. Over de ontvankelijkheid wordt geoordeeld con-
form artikel 56. 

3. onontvankelijk zijn onder meer: 

tItEL IV

SCHRIFtELIJkE VRAGEN,  
MONDELINGE VRAGEN, 

VRAGEN OM uItLEG,  
ACtuALItEItSVRAGEN,  

EN INtERPELLAtIES

 

HooFDStUK i

schrIftElIjkE vraGEN, moNDElINGE vraGEN  
EN actualItEItsvraGEN

AFDeLiNg i

Algemene bepalingen

Artikel 55

1. De tekst van schriftelijke of mondelinge vra-
gen moet beperkt blijven tot wat strikt nodig is, 
opdat het onderwerp beknopt en zonder nadere 
toelichting kan worden uiteengezet. 

2. De voorzitter oordeelt over de ontvankelijkheid 
van de vragen. 

3. onontvankelijk zijn onder meer: 
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a) vragen met betrekking tot particuliere aange-
legenheden of persoonlijke gevallen; 

b) vragen die uitsluitend tot doel hebben statisti-
sche gegevens, documentatie ofwel juridische 
of administratieve adviezen te verkrijgen; 

c) vragen over aangelegenheden waaromtrent 
reeds voordien in de loop van dezelfde zitting 
een interpellatie is gehouden, ofwel een ont-
werp of voorstel van verordening, een voor-
stel van resolutie of een motie is ingediend. 

AFDeLiNg ii

Schriftelijke vragen

Artikel 58

1. Leden van de raad die een schriftelijke vraag 
wensen te richten tot een lid of meerdere leden 
van het College, dienen de tekst ervan  in, con-
form artikel 56,1. 

  De vraag mag slechts door één enkel lid zijn 
ondertekend.

2. bij ontvankelijkheid stuurt de voorzitter de 
vraag door naar het betrokken lid van het Col-
lege. 

3. Het antwoord van het betrokken lid van het Col-
lege moet binnen twintig werkdagen in drievoud 
aan de voorzitter worden bezorgd. 

 bedoelde antwoordtermijn gaat in de eerste 
werkdag na de week tijdens dewelke de vraag is 
overgezonden. 

4. vraag en antwoord worden opgenomen in het 
bulletin van vragen en Antwoorden. 

5. Schriftelijke vragen waarop niet werd geant-
woord binnen de in punt 3 gestelde termijn 
worden omgezet in mondelinge vragen die 
geagendeerd worden in de eerstvolgende ple-
naire vergadering. Hiervan wordt melding 
gemaakt in het bulletin van vragen en Antwoor-
den. 

a) vragen met betrekking tot particuliere aange-
legenheden of persoonlijke gevallen; 

b) vragen die uitsluitend tot doel hebben statisti-
sche gegevens, documentatie ofwel juridische 
of administratieve adviezen te verkrijgen; 

c) vragen over aangelegenheden waaromtrent 
reeds voordien in de loop van dezelfde zitting 
een interpellatie is gehouden, ofwel een ont-
werp of voorstel van verordening, een voor-
stel van resolutie of een motie is ingediend. 

AFDeLiNg ii

Schriftelijke vragen

Artikel 56

1. Leden van de raad die een schriftelijke vraag 
wensen te richten tot een lid of meerdere leden 
van het College, dienen de tekst ervan bij de 
voorzitter van de raad in. 

  De vraag mag slechts door één enkel lid zijn 
ondertekend.

2. bij ontvankelijkheid stuurt de voorzitter de 
vraag door naar het betrokken lid van het Col-
lege. 

3. Het antwoord van het betrokken lid van het Col-
lege moet binnen twintig werkdagen in drievoud 
aan de voorzitter worden bezorgd. 

 bedoelde antwoordtermijn gaat in de eerste 
werkdag na de week tijdens dewelke de vraag is 
overgezonden. 

4. vraag en antwoord worden opgenomen in het 
bulletin van vragen en Antwoorden. 

5. Schriftelijke vragen waarop niet werd geant-
woord binnen de in punt 3 gestelde termijn 
worden omgezet in mondelinge vragen die 
geagendeerd worden in de eerstvolgende ple-
naire vergadering. Hiervan wordt melding 
gemaakt in het bulletin van vragen en Antwoor-
den. 
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6. De voorzitter kan uitzonderlijk om materiële 
redenen beslissen dat statistische gegevens of 
cijfermateriaal in tabelvorm niet in het bulletin 
van vragen en Antwoorden worden opgenomen, 
maar bij het secretariaat ter inzage liggen. Hier-
van wordt in het bulletin van vragen en Ant-
woorden melding gemaakt. 

AFDeLiNg iii

Mondelinge vragen

Artikel 59

1. Leden van de raad die in plenaire vergadering 
een mondelinge vraag wensen te stellen aan een 
lid van het College, dienen de tekst ervan in con-
form artikel 56,1, met schriftelijk verzoek om 
mondelinge beantwoording in plenaire vergade-
ring. 

2. De vraag mag slechts door één enkel lid van de 
raad zijn ondertekend.

3. De vraag moet uiterlijk om 16 uur ‘s woensdags 
van de week vóór de eerstvolgende plenaire ver-
gadering worden ingediend. 

4. Wanneer de voorzitter de vraag niet van die aard 
bevindt dat zij mondeling moet worden beant-
woord, kan zij of hij beslissen dat zij moet wor-
den omgewerkt tot een schriftelijke vraag in de 
zin van artikel 58. 

 Het Uitgebreid bureau kan beslissen een mon-
delinge vraag door te verwijzen naar een com-
missie. Het verslag over de behandeling van een 
mondelinge vraag in commissie wordt opgeno-
men als bijlage in het eerstvolgende integraal 
verslag. 

5. bij ontvankelijkheid zendt de voorzitter de vraag 
over aan het betrokken lid van het College. 

6. a) De vragen worden in chronologische volg- 
 orde van indiening gegroepeerd per lid van  
 het College en volgens een beurtelings per  
 vergadering afwisselende volgorde van de  
 leden van het College op de agenda van de 
  eerstvolgende plenaire vergadering  geplaatst, 
 na de interpellaties. 

6. De voorzitter kan uitzonderlijk om materiële 
redenen beslissen dat statistische gegevens of 
cijfermateriaal in tabelvorm niet in het bulletin 
van vragen en Antwoorden worden opgenomen, 
maar bij het secretariaat ter inzage liggen. Hier-
van wordt in het bulletin van vragen en Ant-
woorden melding gemaakt. 

AFDeLiNg iii

Mondelinge vragen

Artikel 57

1. Leden van de raad die in plenaire vergadering 
een mondelinge vraag wensen te stellen aan een 
lid van het College, dienen de tekst ervan in bij 
de voorzitter van de raad met schriftelijk ver-
zoek om mondelinge beantwoording in plenaire 
vergadering. 

2. De vraag mag slechts door één enkel lid van de 
raad zijn ondertekend.

3. De vraag moet uiterlijk om 16 uur ‘s woensdags 
van de week vóór de eerstvolgende plenaire ver-
gadering worden ingediend. 

4. Wanneer de voorzitter de vraag niet van die aard 
bevindt dat zij mondeling moet worden beant-
woord, kan zij of hij beslissen dat zij moet wor-
den omgewerkt tot een schriftelijke vraag in de 
zin van artikel 56. 

 Het Uitgebreid bureau kan beslissen een mon-
delinge vraag door te verwijzen naar een com-
missie. Het verslag over de behandeling van een 
mondelinge vraag in commissie wordt opgeno-
men als bijlage in het eerstvolgende integraal 
verslag. 

5. bij ontvankelijkheid zendt de voorzitter de vraag 
over aan het betrokken lid van het College. 

6. a) De vragen worden in chronologische volgorde 
  van indiening gegroepeerd per lid van  het 
  College en volgens een beurtelings per verga- 
  dering afwisselende volgorde van de leden 
  van het College op de agenda van de eerst- 
  volgende plenaire vergadering  geplaatst, na  
  de interpellaties. 
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b) vragen over hetzelfde  onderwerp worden 
samengevoegd en in afwijking van de in lit-
tera a) bepaalde volgorde samen met de eer-
ste ingediende vraag behandeld. 

c) een vraag over hetzelfde onderwerp als dat 
van een overeenkomstig artikel 60, punt 3 
ingediende interpellatie wordt bij de betrok-
ken interpellatie gevoegd en er in afwijking 
van littera a) samen mee behandeld. 

 in bedoeld geval geniet de vraagsteller de 
hoedanigheid van spreker zoals bepaald in 
artikel 60, punt 7, littera’s b) tot d). 

 indien de betrokken interpellatie wordt inge-
trokken, wordt de erbij gevoegde vraag naar 
gelang van het geval overeenkomstig littera’s 
a) en b) en punten 7 en 8 of littera b) en pun-
ten 7 en 8 behandeld. 

7. Het stellen van de vraag mag niet langer duren 
dan 5 minuten. De vraagsteller dient zich te hou-
den aan de ingediende tekst. 

 Het antwoord van het Collegelid mag eveneens 
niet langer duren dan 5 minuten. 

 Na het antwoord van het betrokken lid van het 
College mag de vraagsteller nog een aanvullende 
vraag stellen. Het stellen en het beantwoorden 
van de aanvullende vraag mag niet langer duren 
dan 2 minuten, waarna de voorzitter het incident 
gesloten verklaart. 

8. Het recht om als steller van een vraag het woord 
te voeren is persoonlijk. 

 indien het betrokken lid van het College afwe-
zig is, wordt het antwoord in de volgende ver-
gadering gegeven, tenzij de vraagsteller ermee 
instemt dat het antwoord door een ander colle-
gelid wordt verstrekt. 

 indien de vraagsteller afwezig is, wordt de mon-
delinge vraag omgezet in een schriftelijke vraag. 

 indien de indiener de vraag ter zitting intrekt en 
wenst te laten agenderen voor de volgende ple-
naire vergadering, meldt hij of zij dat ter zitting 
aan de voorzitter. De voorzitter geeft de raad 
hiervan akte. 

b) vragen over hetzelfde  onderwerp worden 
samengevoegd en in afwijking van de in lit-
tera a) bepaalde volgorde samen met de eer-
ste ingediende vraag behandeld. 

c) een vraag over hetzelfde onderwerp als dat 
van een overeenkomstig artikel 60, punt 3 
ingediende interpellatie wordt bij de betrok-
ken interpellatie gevoegd en er in afwijking 
van littera a) samen mee behandeld. 

 in bedoeld geval geniet de vraagsteller de 
hoedanigheid van spreker zoals bepaald in 
artikel 60, punt 7, littera’s b) tot d). 

 indien de betrokken interpellatie wordt inge-
trokken, wordt de erbij gevoegde vraag naar 
gelang van het geval overeenkomstig littera’s 
a) en b) en punten 7 en 8 of littera b) en pun-
ten 7 en 8 behandeld. 

7. Het stellen van de vraag mag niet langer duren 
dan 5 minuten. De vraagsteller dient zich te hou-
den aan de ingediende tekst. 

 Het antwoord van het Collegelid mag eveneens 
niet langer duren dan 5 minuten. 

 Na het antwoord van het betrokken lid van het 
College mag de vraagsteller nog een aanvullende 
vraag stellen. Het stellen en het beantwoorden 
van de aanvullende vraag mag niet langer duren 
dan 2 minuten, waarna de voorzitter het incident 
gesloten verklaart. 

8. Het recht om als steller van een vraag het woord 
te voeren is persoonlijk. 

 indien het betrokken lid van het College afwe-
zig is, wordt het antwoord in de volgende ver-
gadering gegeven, tenzij de vraagsteller ermee 
instemt dat het antwoord door een ander colle-
gelid wordt verstrekt. 

 indien de vraagsteller afwezig is, wordt de mon-
delinge vraag omgezet in een schriftelijke vraag. 

 indien de indiener de vraag ter zitting intrekt en 
wenst te laten agenderen voor de volgende ple-
naire vergadering, meldt hij of zij dat ter zitting 
aan de voorzitter. De voorzitter geeft de raad 
hiervan akte. 
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in geen geval mag een vraag in onveranderde 
omstandigheden opnieuw worden gesteld in de loop 
van dezelfde zitting. 

AFDeLiNg iv

Vragen om uitleg

Artikel 60

1. Leden van de raad die een vraag om uitleg in 
plenaire vergadering wensen te stellen aan een 
lid of meerdere leden van het College, dienen de 
tekst ervan in conform artikel 56,1 met schrifte-
lijk verzoek om mondelinge beantwoording in 
plenaire vergadering. De vraag om uitleg ver-
meldt nauwkeurig over welke aspecten van een 
onderwerp uitleg wordt gevraagd. 

2. De vraag om uitleg in plenaire vergadering 
mag slechts door één enkel lid van de raad zijn 
ondertekend. 

3. De vraag om uitleg moet uiterlijk om 16 uur ‘s 
woensdags van de week vóór de eerstvolgende 
plenaire vergadering worden ingediend. 

4. Wanneer de voorzitter de vraag om uitleg niet 
van die aard bevindt dat zij mondeling moet wor-
den beantwoord in plenaire vergadering, kan hij 
of zij beslissen dat zij moet worden omgewerkt 
tot een schriftelijke vraag in de zin van artikel 
58. 

5. bij ontvankelijkheid zendt de voorzitter de 
vraag over aan het betrokken lid of de betrok-
ken leden van het College en wordt de vraag 
om uitleg onverwijld aan de leden van de raad 
rondgedeeld. 

6. a) De vragen om uitleg worden in chronologi 
 sche volgorde van indiening gegroepeerd  per 
  lid van het College en volgens een beurte- 
 lings per vergadering afwisselende  volgorde 
 van de leden van het College op de agenda  
 van de eerstvolgende plenaire  vergadering  
 geplaatst, na de vragen. 

b) vragen om uitleg over hetzelfde onderwerp 
worden samengevoegd en in afwijking van 
de in littera a) bepaalde volgorde samen met 

 in geen geval mag een vraag in onveranderde 
omstandigheden opnieuw worden gesteld in de 
loop van dezelfde zitting. 

AFDeLiNg iv

Vragen om uitleg

Artikel 58

1. Leden van de raad die een vraag om uitleg in 
plenaire vergadering wensen te stellen aan een 
lid of meerdere leden van het College, dienen de 
tekst ervan in bij de voorzitter van de raad met 
schriftelijk verzoek om mondelinge beantwoor-
ding in plenaire vergadering. De vraag om uitleg 
vermeldt nauwkeurig over welke aspecten van 
een onderwerp uitleg wordt gevraagd. 

2. De vraag om uitleg in plenaire vergadering 
mag slechts door één enkel lid van de raad zijn 
ondertekend. 

3. De vraag om uitleg moet uiterlijk om 16 uur ‘s 
woensdags van de week vóór de eerstvolgende 
plenaire vergadering worden ingediend. 

4. Wanneer de voorzitter de vraag om uitleg niet 
van die aard bevindt dat zij mondeling moet wor-
den beantwoord in plenaire vergadering, kan hij 
of zij beslissen dat zij moet worden omgewerkt 
tot een schriftelijke vraag in de zin van artikel 
56. 

5. bij ontvankelijkheid zendt de voorzitter de 
vraag over aan het betrokken lid of de betrok-
ken leden van het College en wordt de vraag 
om uitleg onverwijld aan de leden van de raad 
rondgedeeld. 

6. a) De vragen om uitleg worden in chronologi- 
 sche volgorde van indiening gegroepeerd per  
 lid van het College en volgens een beurtelings  
 per vergadering afwisselende  volgorde van 
 de leden van het College op de agenda van de 
 eerstvolgende plenaire  vergadering geplaatst,  
 na de vragen. 

b) vragen om uitleg over hetzelfde onderwerp 
worden samengevoegd en in afwijking van 
de in littera a) bepaalde volgorde samen met 
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de eerste ingediende vraag om uitleg behan-
deld. 

c) een vraag om uitleg over hetzelfde onder-
werp als dat van een overeenkomstig artikel 
62, punt 3 ingediende interpellatie wordt de 
facto omgezet in een toegevoegde monde-
linge vraag omdat de procedure van het arti-
kel 62 reeds voorziet dat andere sprekers het 
woord voeren.

 in bedoeld geval geniet de vraagsteller de 
hoedanigheid van spreker zoals bepaald in 
artikel 62, punt 7, litter’s b) tot d).

 indien de betrokken interpellatie wordt inge-
trokken, wordt de oorspronkelijke vraag om 
uitleg toegevoegd aan de agenda. 

7. Het stellen van de vraag om uitleg mag niet lan-
ger duren dan 5 minuten. De vraagsteller dient 
zich te houden aan de ingediende tekst. Nadat 
de vraagsteller het woord heeft gevoerd, kan per 
fractie, met uitzondering van de fractie van de 
vraagsteller, één spreker het woord voeren met 
een spreektijd van maximum 3 minuten. 

 Het antwoord van het Collegelid mag eveneens 
niet langer dan 5 minuten duren. 

 Na het antwoord van het betrokken lid van het 
College mag de hoofdvraagsteller nog een aan-
vullende vraag stellen. Het stellen en het beant-
woorden van de aanvullende vraag mag niet 
langer duren dan 2 minuten, waarna de voorzit-
ter het incident gesloten verklaart. 

8. Het recht om als steller van een vraag het woord 
te voeren is persoonlijk.

 indien de vraagsteller afwezig is, wordt de vraag 
als ingetrokken beschouwd.

 indien het betrokken lid van het College afwe-
zig is, wordt het antwoord in de volgende ver-
gadering gegeven, tenzij de vraagsteller ermee 
instemt dat het antwoord door een ander colle-
gelid wordt verstrekt.

 indien de indiener de vraag om uitleg ter zitting 
intrekt en wenst te laten agenderen voor de vol-
gende plenaire vergadering, meldt hij of zij dat 
aan de voorzitter. De voorzitter geeft de raad 
hiervan akte.

de eerste ingediende vraag om uitleg behan-
deld. 

c) een vraag om uitleg over hetzelfde onder-
werp als dat van een overeenkomstig artikel 
60, punt 3 ingediende interpellatie wordt de 
facto omgezet in een toegevoegde monde-
linge vraag omdat de procedure van het arti-
kel 60 reeds voorziet dat andere sprekers het 
woord voeren.

 in bedoeld geval geniet de vraagsteller de 
hoedanigheid van spreker zoals bepaald in 
artikel 60, punt 7, litter’s b) tot d).

 indien de betrokken interpellatie wordt inge-
trokken, wordt de oorspronkelijke vraag om 
uitleg toegevoegd aan de agenda. 

7. Het stellen van de vraag om uitleg mag niet lan-
ger duren dan 5 minuten. De vraagsteller dient 
zich te houden aan de ingediende tekst. Nadat 
de vraagsteller het woord heeft gevoerd, kan per 
fractie, met uitzondering van de fractie van de 
vraagsteller, één spreker het woord voeren met 
een spreektijd van maximum 3 minuten. 

 Het antwoord van het Collegelid mag eveneens 
niet langer dan 5 minuten duren. 

 Na het antwoord van het betrokken lid van het 
College mag de hoofdvraagsteller nog een aan-
vullende vraag stellen. Het stellen en het beant-
woorden van de aanvullende vraag mag niet 
langer duren dan 2 minuten, waarna de voorzit-
ter het incident gesloten verklaart. 

8. Het recht om als steller van een vraag het woord 
te voeren is persoonlijk.

 indien de vraagsteller afwezig is, wordt de vraag 
als ingetrokken beschouwd.

 indien het betrokken lid van het College afwe-
zig is, wordt het antwoord in de volgende ver-
gadering gegeven, tenzij de vraagsteller ermee 
instemt dat het antwoord door een ander colle-
gelid wordt verstrekt.

 indien de indiener de vraag om uitleg ter zitting 
intrekt en wenst te laten agenderen voor de vol-
gende plenaire vergadering, meldt hij of zij dat 
aan de voorzitter. De voorzitter geeft de raad 
hiervan akte.
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 in geen geval mag een vraag om uitleg in onver-
anderde omstandigheden opnieuw worden 
gesteld in de loop van de zitting.

AFDeLiNg v

Actualiteitsvragen

Artikel 61

1. Leden van de raad die een lid van het College 
tijdens het vragenuur in plenaire vergadering 
dringend een mondelinge vraag van actuele 
aard wensen te stellen, geven de voorzitter van 
de raad uiterlijk om 16 uur de laatste werkdag 
vóór de vergadering schriftelijk kennis van het 
onderwerp ervan, conform artikel 56, 1.

 2. Per vergadering mogen slechts twee leden per 
erkende fractie en één lid per niet-erkende frac-
tie een actualiteitsvraag stellen. 

3. De in punt 1 vermelde kennisgeving mag slechts 
door een enkel lid van de raad zijn onderte-
kend. 

4. bij ontvankelijkheid geeft de voorzitter het 
betrokken lid van het College onverwijld kennis 
van het onderwerp van de actualiteitsvraag. 

5. a) De actualiteitsvragen worden in chronologi- 
 sche volgorde van indiening gegroepeerd  per 
  lid van het College. Ze worden volgens een  
 beurtelings per vergadering  afwisselende  
 volgorde van de leden van het College op 
  een daartoe voorzien  actualiteitsmoment op 
 de agenda van de eerstvolgende plenaire ver- 
 gadering geplaatst,  overeenkomstig de in  
 punt 1 voorziene procedure. Het Uitgebreid  
 bureau bepaalt het  tijdstip waarop dit actua- 
 liteitsmoment wordt geagendeerd.  

b) Actualiteitsvragen over hetzelfde onderwerp 
worden samengevoegd en in afwijking van de 
in littera a) bepaalde volgorde samen behan-
deld met de eerst ingediende actualiteits-
vraag. 

c) Wanneer twee of meer leden van verschil-
lende fracties actualiteitsvragen over het-
zelfde onderwerp indienen, zet de voorzitter 

 in geen geval mag een vraag om uitleg in onver-
anderde omstandigheden opnieuw worden 
gesteld in de loop van de zitting.

AFDeLiNg v

Actualiteitsvragen

Artikel 59

1. Leden van de raad die een lid van het College 
tijdens het vragenuur in plenaire vergadering 
dringend een mondelinge vraag van actuele 
aard wensen te stellen, geven de voorzitter van 
de raad uiterlijk om 16 uur de laatste werkdag 
vóór de vergadering schriftelijk kennis van het 
onderwerp ervan. 

 2. Per vergadering mogen slechts twee leden per 
erkende fractie en één lid per niet-erkende frac-
tie een actualiteitsvraag stellen. 

3. De in punt 1 vermelde kennisgeving mag slechts 
door een enkel lid van de raad zijn onderte-
kend. 

4. bij ontvankelijkheid geeft de voorzitter het 
betrokken lid van het College onverwijld kennis 
van het onderwerp van de actualiteitsvraag. 

5. a) De actualiteitsvragen worden in chronologi- 
 sche volgorde van indiening gegroepeerd  per 
  lid van het College. Ze worden volgens een 
  beurtelings per vergadering  afwisselende 
  volgorde van de leden van het College op 
  een daartoe voorzien actualiteitsmoment op  
 de agenda van de eerstvolgende plenaire ver- 
 gadering geplaatst, overeenkomstig de in punt 
 1 voorziene procedure. Het Uitgebreid 
 bureau bepaalt het tijdstip waarop dit actua- 
 liteitsmoment wordt geagendeerd.  

b) Actualiteitsvragen over hetzelfde onderwerp 
worden samengevoegd en in afwijking van de 
in littera a) bepaalde volgorde samen behan-
deld met de eerst ingediende actualiteits-
vraag. 

c) Wanneer twee of meer leden van verschil-
lende fracties actualiteitsvragen over het-
zelfde onderwerp indienen, zet de voorzitter 
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deze, na ontvankelijkheid, om in een actuali-
teitsdebat. 

 Na de vraagsteller(s), die beperkt zijn tot één 
lid per fractie, mag dan telkens één lid per 
fractie, met uitzondering van de fractie(s) van 
de vraagsteller(s), het woord voeren met elk 
een maximumspreektijd van 2 minuten. 

6. Het stellen van de actualiteitsvraag mag niet lan-
ger duren dan 5 minuten. De vraagsteller dient 
zich te houden aan de ingediende tekst.

 Het antwoord van het Collegelid mag eveneens 
niet langer duren dan 5 minuten.

 Na het antwoord van het betrokken lid van het 
College mag de vraagsteller nog een aanvullende 
vraag stellen. Het stellen en het beantwoorden 
van de aanvullende vraag mag niet langer duren 
dan 2 minuten, waarna de voorzitter het incident 
gesloten verklaart. 

7. elke actualiteitsvraag wordt afgehandeld tijdens 
de vergadering waarin zij wordt uiteengezet. 

8. Het recht om als steller van een actualiteitsvraag 
het woord te voeren, is persoonlijk. 

 indien het betrokken lid van het College afwe-
zig is, wordt het antwoord in de volgende ver-
gadering gegeven, tenzij de vraagsteller ermee 
instemt dat het antwoord door een ander colle-
gelid wordt verstrekt. 

 indien de vraagsteller afwezig is, wordt de actua-
liteitsvraag omgezet in een schriftelijke vraag. 

 indien de indiener de actualiteitsvraag ter zitting 
intrekt en wenst te laten agenderen voor de vol-
gende plenaire vergadering, meldt hij of zij dat 
aan de voorzitter. De voorzitter geeft de raad 
hiervan akte.

deze, na ontvankelijkheid, om in een actuali-
teits-debat. 

 Na de vraagsteller(s) mag dan telkens één lid 
per fractie, met uitzondering van de fractie(s) 
van de vraagsteller(s), het woord voeren met 
elk een maximumspreektijd van 2 minuten. 

 in genoemd geval geniet de vraagsteller de 
hoedanigheid van spreker zoals bepaald in 
artikelen 60, punt 7, littera’s b) tot d) en 55, 
punt 7, littera’s b) tot d). 

 indien de betrokken interpellatie wordt inge-
trokken, wordt de erbij gevoegde actuali-teits-
vraag naar gelang het geval, overeenkomstig 
littera’s a) en b) en punten 5 tot 8 of littera b) 
en punten 5 tot 8 behandeld. 

6. Het stellen van de actualiteitsvraag mag niet 
langer duren dan 5 minuten. De vraagsteller  
dient zich te houden aan de ingediende tekst.

 Het antwoord van het Collegelid mag eveneens 
niet langer duren dan 5 minuten.

 Na het antwoord van het betrokken lid van het 
College mag de vraagsteller nog een aanvullende 
vraag stellen. Het stellen en het beantwoorden 
van de aanvullende vraag mag niet langer duren 
dan 2 minuten, waarna de voorzitter het incident 
gesloten verklaart. 

7. elke actualiteitsvraag wordt afgehandeld tijdens 
de vergadering waarin zij wordt uiteen-gezet. 

8. Het recht om als steller van een actualiteitsvraag 
het woord te voeren, is persoonlijk. 

 indien het betrokken lid van het College afwe-
zig is, wordt het antwoord in de volgende ver-
gadering gegeven, tenzij de vraagsteller ermee 
instemt dat het antwoord door een ander colle-
gelid wordt verstrekt. 

 indien de vraagsteller afwezig is, wordt de actua-
liteitsvraag omgezet in een schriftelijke vraag. 

 indien de indiener de actualiteitsvraag ter zitting 
intrekt en wenst te laten agenderen voor de vol-
gende plenaire vergadering, meldt hij of zij dat 
aan de voorzitter. De voorzitter geeft de raad 
hiervan akte.
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 in geen geval mag een actualiteitsvraag onder 
onveranderde omstandigheden opnieuw worden 
gesteld in de loop van dezelfde zitting. 

HooFDStUK iii

INtErpEllatIEs

Artikel 62

1. Leden van de raad die een lid van het College 
in plenaire vergadering wensen te interpelleren 
over aangelegenheden van algemeen belang 
geven de voorzitter van de raad schriftelijk ken-
nis van het onderwerp ervan, conform artikel 
56,1. Ze vermelden de nauwkeurige opgave van 
de gegevens van de zaak, de toedracht van de 
feiten en de voornaamste beschouwingen die zij 
naar voren wensen te brengen. 

2. De in punt 1 genoemde tekst van de interpellatie 
mag slechts door een enkel lid van de raad zijn 
ondertekend. 

3. De in punt 1 genoemde tekst van de interpella-
tie moet uiterlijk om 16 uur ‘s woensdags van de 
week vóór de eerstvolgende plenaire vergade-
ring worden ingediend. 

4. De voorzitter oordeelt over de ontvankelijkheid 
van de interpellatie. 

5. a) Bij ontvankelijkheid verwijst de voorzitter 
  de in punt 1 vermelde tekst van de interpel- 
 latie naar het Uitgebreid Bureau. Indien het  
 Uitgebreid Bureau de interpellatie agendeert 
  voor bespreking in plenaire vergadering, stuurt 
 de voorzitter voornoemde tekst door naar het 
 betrokken lid van het College en wordt de 
 tekst gedrukt en aan de leden van de Raad  
 rondgedeeld.

b) Als het Uitgebreid Bureau  vindt dat de inter-
pellatie niet in die mate van algemeen belang is 
om het onderwerp te zijn van een debat zoals 
geregeld in dit artikel, kan het beslissen dat zij 
moet worden omgewerkt tot een schriftelijke 
of mondelinge vraag in de zin van de artikelen 
57 tot 59.

 in geen geval mag een actualiteitsvraag onder 
onveranderde omstandigheden opnieuw worden 
gesteld in de loop van dezelfde zitting. 

HooFDStUK ii

INtErpEllatIEs

Artikel 60

1. Leden van de raad die een lid van het College 
in plenaire vergadering wensen te interpelleren 
over aangelegenheden van algemeen belang 
geven de voorzitter van de raad schriftelijk ken-
nis van het onderwerp ervan. Ze vermelden de 
nauwkeurige opgave van de gegevens van de 
zaak, de toedracht van de feiten en de voornaam-
ste beschouwingen die zij naar voren wensen te 
brengen. 

2. De in punt 1 genoemde tekst van de interpellatie 
mag slechts door een enkel lid van de raad zijn 
ondertekend. 

3. De in punt 1 genoemde tekst van de interpella-
tie moet uiterlijk om 16 uur ‘s woensdags van de 
week vóór de eerstvolgende plenaire vergade-
ring worden ingediend. 

4. De voorzitter oordeelt over de ontvankelijkheid 
van de interpellatie. 

5. a) bij ontvankelijkheid stuurt de voorzitter de 
 in punt 1 vermelde tekst van de interpellatie 
  door naar het betrokken lid van het College 
 en wordt de tekst gedrukt en aan de leden  
 van de raad rondgedeeld.

b) Als de voorzitter vindt dat de interpellatie 
niet in die mate van algemeen belang is om 
het onderwerp te zijn van een debat zoals 
geregeld in dit artikel, kan zij of hij beslis-
sen dat zij moet worden omgewerkt tot een 
schriftelijke of mondelinge vraag in de zin 
van de artikelen 55 tot 57.
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c) Het Uitgebreid bureau kan beslissen een 
interpellatie door te verwijzen naar een com-
missie. Het verslag over de behandeling van 
een interpellatie in commissie wordt opgeno-
men als bijlage in het eerstvolgende integraal 
verslag. 

6. behoudens andersluidende beslissing van het 
Uitgebreid bureau worden de interpellaties in 
chronologische volgorde van indiening gegroe-
peerd per lid van het College. Ze worden volgens 
een beurtelings per vergadering afwisselende 
volgorde van de leden van het College op de 
agenda van de eerstvolgende plenaire verga-
dering geplaatst, na de behandeling van onder-
werpen die een stemming vereisen of door het 
College ingediende stukken in overeenstemming 
met artikel 50.

7. a) De uiteenzetting van de interpellatie mag niet 
 langer duren dan 15 minuten,  behoudens  
 andersluidende beslissing van het Uitgebreid  
 bureau. 

b) Na de interpellant mogen de leden het woord 
voeren met elk, behoudens andersluidende 
beslissing van het Uitgebreid bureau, een 
maximumspreektijd van 5 minuten. 

 c) Het antwoord van het betrokken lid van het 
College mag niet langer duren dan 15 minu-
ten. Na het antwoord van het betrokken lid 
van het College, mogen naast de interpel-
lant de leden met elk, behoudens anderslui-
dende beslissing van het Uitgebreid bureau, 
een maximumspreektijd van 5 minuten het 
woord voeren. Daarna verklaart de voorzit-
ter, in voorkomend geval na een aanvullend 
antwoord van het betrokken lid van het Col-
lege en een wederwoord van de interpellant, 
het incident gesloten.

d) in voorkomend geval geniet de steller van 
een overeenkomstig artikel 59, punt 6, lit-
tera c), artikel 60, punt 6, littera c) en arti-
kel 61, punt 5, littera c) bij een interpellatie 
gevoegde vraag voorrang op de in littera’s b) 
en c) genoemde sprekers. 

8. a) interpellaties over hetzelfde onderwerp wor- 
 den samengevoegd om een enkel debat  
 te vormen, en in afwijking van de in punt 6

c) Het Uitgebreid bureau kan beslissen een 
interpellatie door te verwijzen naar een com-
missie. Het verslag over de behandeling van 
een interpellatie in commissie wordt opgeno-
men als bijlage in het eerstvolgende integraal 
verslag. 

6. behoudens andersluidende beslissing van het  
Uitgebreid bureau worden de interpellaties in 
chronologische volgorde van indiening gegroe-
peerd per lid van het College. Ze worden volgens 
een beurtelings per vergadering afwisselende 
volgorde van de leden van het College op de 
agenda van de eerstvolgende plenaire vergade-
ring geplaatst, na de behan-deling van onder-
werpen die een stemming vereisen of door het 
College ingediende stukken in overeenstemming 
met artikel 49.

7. a) De uiteenzetting van de interpellatie mag niet 
 langer duren dan 15 minuten,  behoudens 
 andersluidende beslissing van het Uitgebreid 
 bureau. 

b) Na de interpellant mogen de leden het woord 
voeren met elk, behoudens anders-luidende 
beslissing van het Uitgebreid bureau, een 
maximumspreektijd van 5 minuten. 

 c) Het antwoord van het betrokken lid van het 
College mag niet langer duren dan 15 minu-
ten. Na het antwoord van het betrokken lid 
van het College, mogen naast de interpel-
lant de leden met elk, behoudens anderslui-
dende beslissing van het Uitgebreid bureau, 
een maximumspreektijd van 5 minuten het 
woord voeren. Daarna verklaart de voorzit-
ter, in voorkomend geval na een aanvullend 
antwoord van het betrokken lid van het Col-
lege en een wederwoord van de interpellant, 
het incident gesloten.

d) in voorkomend geval geniet de steller van 
een overeenkomstig artikel 57, punt 6, lit-
tera c), artikel 58, punt 6, littera c) en arti-
kel 59, punt 5, littera c) bij een interpellatie 
gevoegde vraag voorrang op de in littera’s b) 
en c) genoemde sprekers. 

8. a) interpellaties over hetzelfde onderwerp wor- 
 den samengevoegd om een enkel debat te vor- 
 men, en in afwijking van de in punt 6 bepaalde
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 bepaalde volgorde samen met de eerst  inge- 
 diende interpellatie behandeld. 

 b) in genoemd geval beschikt alleen de eer-
ste interpellant, behoudens andersluidende 
beslissing van het Uitgebreid bureau, over 
een spreektijd van 15 minuten. De ove-
rige interpellanten krijgen elk, behoudens 
andersluidende beslissing van het Uitge-
breid bureau, een maximumspreektijd van 
10 minuten, onverminderd de toepassing 
van de bepalingen van punt 7, littera’s b) tot 
d) nadat alle interpellanten het woord heb-
ben gevoerd. 

9. elke interpellatie wordt afgehandeld tijdens de 
vergadering waarin zij wordt uiteengezet. 

10. Het recht om als interpellant het woord te voe-
ren, is persoonlijk.

 indien het betrokken lid van het College afwe-
zig is, wordt het antwoord in de volgende ver-
gadering gegeven. tenzij de interpellant ermee 
instemt dat het antwoord door een ander col-
legelid wordt verstrekt.

 indien de interpellant afwezig is, wordt de inter-
pellatie als ingetrokken beschouwd. 

 indien de indiener de interpellatie ter zitting 
intrekt en wenst te laten agenderen voor de 
volgende plenaire vergadering, meldt hij of zij 
dat aan de voorzitter. De voorzitter geeft de 
raad hiervan akte. 

 in geen geval mag een interpellatie onder 
onveranderde omstandigheden opnieuw wor-
den gehouden in de loop van dezelfde zitting. 

HooFDStUK iv

motIEs vaN afkEurING EN aaNBEvElING

Artikel 63

1. ieder lid van de raad heeft het recht bij de 
voorzitter een met redenen omklede motie van 
afkeuring, ofwel een met redenen omklede motie 
van aanbeveling in te dienen, conform artikel 42. 

2. in een motie van afkeuring wordt het beleid van 
het College of een lid ervan afgekeurd. 

  volgorde samen met de eerst ingediende 
  interpellatie behandeld. 

 b) in genoemd geval beschikt alleen de 
eerste interpellant, behoudens anders-
luidende beslissing van het Uitgebreid 
bureau, over een spreektijd van 15 minu-
ten. De overige interpellanten krijgen elk, 
behoudens andersluidende beslissing van 
het Uitgebreid bureau, een maximum-
spreektijd van 10 minuten, onverminderd 
de toepassing van de bepa-lingen van 
punt 7, littera’s b) tot d) nadat alle inter-
pellanten het woord hebben gevoerd. 

9. elke interpellatie wordt afgehandeld tijdens de 
vergadering waarin zij wordt uiteengezet. 

10. Het recht om als interpellant het woord te voe-
ren, is persoonlijk.

 indien het betrokken lid van het College afwe-
zig is, wordt het antwoord in de volgende ver-
gadering gegeven. tenzij de interpellant ermee 
instemt dat het antwoord door een ander col-
legelid wordt verstrekt.

 indien de interpellant afwezig is, wordt de inter-
pellatie als ingetrokken beschouwd. 

 indien de indiener de interpellatie ter zitting 
intrekt en wenst te laten agenderen voor de 
volgende plenaire vergadering, meldt hij of zij 
dat aan de voorzitter. De voorzitter geeft de 
raad hiervan akte. 

 in geen geval mag een interpellatie onder 
onveranderde omstandigheden opnieuw wor-
den gehouden in de loop van dezelfde zitting. 

HooFDStUK iii

motIEs vaN afkEurING EN aaNBEvElING

Artikel 61

1. ieder lid van de raad heeft het recht bij de 
voorzitter een met redenen omklede motie van 
afkeuring, ofwel een met redenen omklede motie 
van aanbeveling in te dienen. 

2. in een motie van afkeuring wordt het beleid van 
het College of een lid ervan afgekeurd. 
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 een motie van afkeuring kan worden aangekon-
digd. 

a) hetzij tot besluit van een verklaring of een 
mededeling van het College, vóór de bespre-
king wordt gesloten; 

b) hetzij tot besluit van een overeenkomstig 
artikel 61 gehouden actualiteitsdebat of een 
overeenkomstig artikel 62 behandelde inter-
pellatie, nà het antwoord van een betrokken 
lid van het College en vóór de zitting wordt 
gesloten. 

 een dergelijke motie moet binnen drie werkda-
gen na de sluiting van de vergadering worden 
ingediend.

3. in een motie van aanbeveling worden aan het 
College ten opzichte van algemene of  bijzon-
dere beleidspunten aanbevelingen verstrekt. 

 een motie van aanbeveling kan worden aange-
kondigd: 

a) hetzij tot besluit van een verklaring of een 
mededeling van het College, vóór de bespre-
king wordt gesloten; 

b) hetzij tot besluit van een overeenkomstig 
artikel 61 gehouden actualiteitsdebat of een 
overeenkomstig artikel 62 behandelde inter-
pellatie, nà het antwoord van een betrokken 
lid van het College en vóór de zitting wordt 
gesloten. 

 een dergelijke motie moet binnen drie werkda-
gen na de sluiting van de vergadering worden 
ingediend.  

4. bij ontvankelijkheid wordt elke motie gedrukt 
en aan de leden van de raad rondgedeeld. 

 5. een motie van afkeuring kan door de indiener 
of indieners worden gewijzigd zolang zij niet  in 
stemming is gebracht. 

  een dergelijke wijziging geeft geen aanleiding 
tot debat.

6. over een motie spreekt de raad zich na verloop 
van ten minste achtenveertig uur na de indiening 
in de eerstvolgende plenaire vergadering waar-

 een motie van afkeuring kan worden aangekon-
digd. 

a) hetzij tot besluit van een verklaring of een 
mededeling van het College, vóór de bespre-
king wordt gesloten; 

b) hetzij tot besluit van een overeenkomstig 
artikel 59 gehouden actualiteitsdebat of een 
overeenkomstig artikel 60 behandelde inter-
pellatie, nà het antwoord van een betrokken 
lid van het College en vóór de zitting wordt 
gesloten. 

 een dergelijke motie moet binnen drie werkda-
gen na de sluiting van de vergadering worden 
ingediend.

 3. in een motie van aanbeveling worden aan het 
College ten opzichte van algemene of  bijzon-
dere beleidspunten aanbevelingen verstrekt. 

 een motie van aanbeveling kan worden aange-
kondigd: 

a) hetzij tot besluit van een verklaring of een 
mededeling van het College, vóór de bespre-
king wordt gesloten; 

b) hetzij tot besluit van een overeenkomstig 
artikel 59 gehouden actualiteitsdebat of een 
overeenkomstig artikel 60 behandelde inter-
pellatie, nà het antwoord van een betrokken 
lid van het College en vóór de zitting wordt 
gesloten. 

 een dergelijke motie moet binnen drie werkda-
gen na de sluiting van de vergadering worden 
ingediend.  

4. bij ontvankelijkheid wordt elke motie gedrukt 
en aan de leden van de raad rondgedeeld. 

 5. een motie van afkeuring kan door de indiener 
of indieners worden gewijzigd zolang zij niet in 
stemming is gebracht. 

  een dergelijke wijziging geeft geen aanleiding 
tot debat.

6. over een motie spreekt de raad zich na verloop 
van ten minste achtenveertig uur na de indiening 
in de eerstvolgende plenaire vergadering waar-
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voor hoofdelijke stemmingen zijn geagendeerd, 
bij stemming uit.

 vooraleer de raad zich bij stemming uitspreekt 
kan of kunnen de hoofdindiener en één spreker 
per fractie gehoord worden, met een maximum-
spreektijd van 10 minuten voor de hoofdindiener 
en 3 minuten voor de andere sprekers. 

7. a) een motie van afkeuring heeft van rechts- 
 wege voorrang op een motie van aanbeve- 
 ling  over hetzelfde onderwerp. 

b) ingeval er verscheidene moties van dezelfde 
aard over hetzelfde onderwerp zijn inge-
diend, worden zij in chronologische volg-
orde van indiening in stemming gebracht. in 
voorkomend geval heeft de motie welke door 
de interpellant is ingediend, van rechtswege 
voorrang op de andere. 

 c) voor de stemming over moties van afkeuring 
en moties van aanbeveling over verscheiden 
onderwerpen wordt de chronologische volg-
orde van indiening gevolgd.   

8. Als een motie aangenomen is, zijn de andere 
over hetzelfde onderwerp verworpen. 

tItEL V

BIJzONDERE BEPALINGEN

HooFDStUK i

vErzoEkschrIftEN

Artikel 64

1. verzoekschriften moeten tot de  voorzitter van 
de raad worden gericht.

2. ieder verzoekschrift moet ondertekend zijn en 
de volledige identiteit alsmede de hoedanigheid 
van de ondertekenaar of de ondertekenaars ver-
melden. 

 3. verzoekschriften worden naar de commissie 
bevoegd voor algemene zaken, financiën en 
begroting verwezen of, in voorkomend geval, 
naar de commissie die een ontwerp of voorstel 

voor hoofdelijke stemmingen zijn geagendeerd, 
bij stemming uit.

 vooraleer de raad zich bij stemming uitspreekt 
kan of kunnen de hoofdindiener en één spreker 
per fractie gehoord worden, met een maximum-
spreektijd van 10 minuten voor de hoofdindiener 
en 3 minuten voor de andere sprekers. 

7. a) een motie van afkeuring heeft van rechts- 
 wege voorrang op een motie van aanbeveling 
  over hetzelfde onderwerp. 

b) ingeval er verscheidene moties van dezelfde 
aard over hetzelfde onderwerp zijn inge-
diend, worden zij in chronologische volg-
orde van indiening in stemming gebracht. in 
voorkomend geval heeft de motie welke door 
de interpellant is ingediend, van rechtswege 
voorrang op de andere. 

 c) voor de stemming over moties van afkeuring 
en moties van aanbeveling over verscheiden 
onderwerpen wordt de chronologische volg-
orde van indiening gevolgd.   

8. Als een motie aangenomen is, zijn de andere 
over hetzelfde onderwerp verworpen. 

tItEL V

BIJzONDERE BEPALINGEN

HooFDStUK i

vErzoEkschrIftEN

Artikel 62

1. verzoekschriften moeten tot de  voorzitter van 
de raad worden gericht.

2. ieder verzoekschrift moet ondertekend zijn en 
de volledige identiteit alsmede de hoedanig-heid 
van de ondertekenaar of de ondertekenaars ver-
melden. 

 3. verzoekschriften worden naar de commissie 
bevoegd voor algemene zaken, financiën en 
begroting verwezen of, in voorkomend geval, 
naar de commissie die een ontwerp of voorstel 
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van verordening over hetzelfde onderwerp te 
behandelen heeft. 

 in dringende gevallen kan de voorzitter beslis-
sen dat zij rechtstreeks in plenaire vergadering 
worden behandeld. 

Artikel 65

1. De commissie bevoegd voor algemene zaken, 
financiën en begroting besluit, naargelang van 
het geval, ofwel de verzoekschriften in behande-
ling te nemen, ofwel de verzoekschriften naar het 
bevoegde lid van het College of naar een andere 
commissie van de raad te verwijzen, ofwel ze bij 
de raad ter tafel te leggen, ofwel er geen gevolg 
aan te geven. 

 2. De leden van het College zijn verplicht omtrent 
de naar hen verwezen verzoekschriften en het 
eraan gegeven gevolg uitleg te verstrekken als 
de raad het vordert. 

3. Driemaandelijks wordt een lijst met de onder-
werpen van de verzoekschriften en de desbetref-
fende commissiebesluiten aan de leden van de 
raad rondgedeeld en in het integraal verslag 
opgenomen. 

4. in de eerste twee plenaire vergaderingen na de 
ronddeling van de in punt 3 genoemde lijst, mag 
ieder lid van de raad vragen dat de commissie 
die een verzoekschrift behandeld heeft, over dat 
verzoekschrift verslag uitbrengt. 

5. Wanneer de gestelde termijn is verstreken, zijn 
de besluiten van de commissie bevoegd voor de 
algemene zaken, financiën en begroting onher-
roepelijk. 

HOOFDStuk II

oprIchtING GEmENGDE ovErlEGcommIssIE

Artikel 66

De raad kan, eventueel met andere assemblees, 
gemengde overlegcommissies oprichten waarvan hij 
de doelstellingen, de samenstelling, de werkwijze en 
de wijze van raadpleging bepaalt, op voorstel van 
het Uitgebreid bureau. 

van verordening over hetzelfde onderwerp te 
behandelen heeft. 

 in dringende gevallen kan de voorzitter beslis-
sen dat zij rechtstreeks in plenaire vergadering 
worden behandeld. 

Artikel 63

1. De commissie bevoegd voor algemene zaken, 
financiën en begroting besluit, naargelang van 
het geval, ofwel de verzoekschriften in behande-
ling te nemen, ofwel de verzoek-schriften naar 
het bevoegde lid van het College of naar een 
andere commissie van de raad te verwijzen, 
ofwel ze bij de raad ter tafel te leggen, ofwel er 
geen gevolg aan te geven. 

2. De leden van het College zijn verplicht omtrent 
de naar hen verwezen verzoekschriften en het 
eraan gegeven gevolg uitleg te verstrekken als 
de raad het vordert. 

3. Driemaandelijks wordt een lijst met de onder-
werpen van de verzoekschriften en de desbetref-
fende commissiebesluiten aan de leden van de 
raad rondgedeeld en in het integraal verslag 
opgenomen. 

4. in de eerste twee plenaire vergaderingen na de 
ronddeling van de in punt 3 genoemde lijst, mag 
ieder lid van de raad vragen dat de commissie 
die een verzoekschrift behandeld heeft, over dat 
verzoekschrift verslag uitbrengt. 

5. Wanneer de gestelde termijn is verstreken, zijn 
de besluiten van de commissie bevoegd voor de 
algemene zaken, financiën en begroting onher-
roepelijk. 

HooFDStUK ii

oprIchtING GEmENGDE ovErlEGcommIssIE

Artikel 64

De raad kan, eventueel met andere assemblees, 
gemengde overlegcommissies oprichten waarvan hij 
de doelstellingen, de samenstelling, de werkwijze en 
de wijze van raadpleging bepaalt, op voorstel van 
het Uitgebreid bureau. 
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De agenda van de vergaderingen van gemengde 
overlegcommissies kan enkel na onderling overleg 
tussen de Uitgebreide bureaus of, bij ontstentenis, 
tussen equivalente politieke organen van de betrok-
ken assemblees, worden gewijzigd. 

 
HooFDStUK iii

samENwErkING mEt DE  
vlaamsE volksvErtEGENwoorDIGErs vErkozEN  

IN hEt BrussElsE hoofDstEDElIjk GEwEst

Artikel 67

Alle gedrukte stukken van de raad worden 
onverwijld overgemaakt aan de vlaamse volksver-
tegenwoordigers verkozen in het brusselse hoofd-
stedelijk gewest. 

Artikel 68

Na elke vernieuwing van de brusselse Hoofdste-
delijke raad en het vlaams Parlement wordt een 
samenwerkingscommissie opgericht, samengesteld 
uit de leden van de raad en de vlaamse volksverte-
genwoordigers verkozen in het brusselse hoofdste-
delijk gewest. 

Deze commissie heeft tot doel de samenwer-
king en het overleg tussen de raad en de vlaamse 
volksvertegenwoordigers verkozen in het brusselse 
hoofdstedelijk gewest, te verzekeren. 

De commissie vergadert minstens 3 keer per zit-
tingsjaar. 

De voorzitter van de raad is ambtshalve voor-
zitter van de commissie. 

van de vergaderingen wordt een verslag gemaakt 
dat een gedrukt stuk van de raad vormt. 

met uitzondering van de commissie voor het 
reglement en behalve in begrotingsaangelegenhe-
den, kunnen de commissies van de raad de samen-
werkingscommissie om advies verzoeken. 

De raad behoudt, conform artikel 24, de moge-
lijkheid tot gemeenschappelijke vergaderingen van 
zijn commissies met de commissies van het vlaams 
Parlement. 

De agenda van de vergaderingen van gemengde 
overlegcommissies kan enkel na onderling overleg 
tussen de Uitgebreide bureaus of, bij ontstentenis, 
tussen equivalente politieke organen van de betrok-
ken assemblees, worden gewijzigd. 

HooFDStUK iii

samENwErkING mEt DE  
vlaamsE volksvErtEGENwoorDIGErs vErkozEN  

IN hEt BrussElsE hoofDstEDElIjk GEwEst

Artikel 65

Alle gedrukte stukken van de raad worden 
onverwijld overgemaakt aan de vlaamse volksver-
tegenwoordigers verkozen in het brusselse hoofd-
stedelijk gewest. 

Artikel 66

Na elke vernieuwing van de brusselse Hoofdste-
delijke raad en het vlaams Parlement wordt een 
samenwerkingscommissie opgericht, samengesteld 
uit de leden van de raad en de vlaamse volksverte-
genwoordigers verkozen in het brusselse hoofdste-
delijk gewest. 

Deze commissie heeft tot doel de samenwer-
king en het overleg tussen de raad en de vlaamse 
volksvertegenwoordigers verkozen in het brusselse 
hoofdstedelijk gewest, te verzekeren. 

De commissie vergadert minstens 3 keer per zit-
tingsjaar. 

De voorzitter van de raad is ambtshalve voor-
zitter van de commissie. 

van de vergaderingen wordt een verslag gemaakt 
dat een gedrukt stuk van de raad vormt. 

met uitzondering van de commissie voor het 
reglement en behalve in begrotingsaangelegen-he-
den, kunnen de commissies van de raad de samen-
werkingscommissie om advies verzoeken. 

De raad behoudt, conform artikel 24, de moge-
lijkheid tot gemeenschappelijke vergaderingen van 
zijn commissies met de commissies van het vlaams 
Parlement. 



– 32 –Stuk 3 (2008-2009) – Nr. 1

Artikel 69

De vlaamse volksvertegenwoordigers verkozen 
in het brusselse hoofdstedelijk gewest worden als 
permanent waarnemer uitgenodigd voor de plenaire 
vergaderingen en de commissievergaderingen. 

Het Uitgebreid bureau zal telkens bij de rege-
ling van de werkzaamheden beslissen over welke 
agendapunten de vlaamse volksvertegenwoordigers 
verkozen in het brusselse hoofdstedelijk gewest, 
gehoord worden door de raad in zijn plenaire-  en 
in zijn commissievergaderingen, met uitzondering 
van begrotingsaangelegenheden, het reglement, 
interpellaties en vragen om uitleg in plenaire ver-
gadering. 

Het hoorrecht van de vlaamse volksvertegen-
woordigers verkozen in het brussels hoofdstedelijk 
gewest beperkt zich tot het aanbrengen van comple-
mentaire informatie vanuit het vlaams Parlement 
en het vertolken van het standpunt ingenomen in 
het vlaams Parlement.  Zij hebben geen initiatief-
recht en geen stemrecht.

Het hoorrecht van de vlaamse volksvertegen-
woordigers verkozen in het brussels hoofdstedelijk 
gewest, wordt per onderwerp dat het hen toegekend 
wordt, apart geagendeerd. De spreektijd voor het 
uitoefenen van het hoorrecht bedraagt per agen-
dapunt waarvoor het hoorrecht wordt toegekend, 5 
minuten per spreker. 

Na de uitoefening van het hoorrecht van de 
vlaamse volksvertegenwoordigers verkozen in het 
brussels hoofdstedelijk gewest, kan één lid per frac-
tie van de raad het woord voeren met een spreek-
tijd van 2 minuten.  

Het College antwoordt aansluitend.

Het horen van de vlaamse volksvertegenwoor-
digers houdt in dat zij hun zienswijze kunnen naar 
voor brengen over onderwerpen waarbij er een dui-
delijke wisselwerking is tussen de bevoegdheden 
van de vlaamse gemeenschapscommissie en van de 
vlaamse gemeenschap. 

Als één van de zes vlaamse volksvertegen-
woordigers verkozen in het brussels hoofdstede-
lijk gewest vernoemd wordt in een debat over een 
onderwerp waarvoor hoorrecht wordt toegekend, 
kan de betrokken vlaamse volksvertegenwoordiger 

Artikel 67

De vlaamse volksvertegenwoordigers verkozen 
in het brusselse hoofdstedelijk gewest worden als 
permanent waarnemer uitgenodigd voor de plenaire 
vergaderingen en de commissie-vergaderingen. 

Het Uitgebreid bureau zal telkens bij de rege-
ling van de werkzaamheden beslissen over welke 
agendapunten de vlaamse volksvertegenwoordigers 
verkozen in het brusselse hoofdstedelijk gewest, 
gehoord worden door de raad in zijn plenaire-  en 
in zijn commissievergaderingen, met uitzondering 
van begrotingsaangelegenheden, het reglement, 
interpellaties en vragen om uitleg in plenaire ver-
gadering. 

Het hoorrecht van de vlaamse volksvertegen-
woordigers verkozen in het brussels hoofdstedelijk 
gewest beperkt zich tot het aanbrengen van comple-
mentaire informatie vanuit het vlaams Parlement 
en het vertolken van het standpunt ingenomen in 
het vlaams Parlement.  Zij hebben geen initiatief-
recht en geen stemrecht.

Het hoorrecht van de vlaamse volksvertegen-
woordigers verkozen in het brussels hoofdstedelijk 
gewest, wordt per onderwerp dat het hen toegekend 
wordt, apart geagendeerd. De spreektijd voor het 
uitoefenen van het hoorrecht bedraagt per agen-
dapunt waarvoor het hoorrecht wordt toegekend, 5 
minuten per spreker. 

Na de uitoefening van het hoorrecht van de 
vlaamse volksvertegenwoordigers verkozen in het 
brussels hoofdstedelijk gewest, kan één lid per frac-
tie van de raad het woord voeren met een spreek-
tijd van 2 minuten.  

Het College antwoordt aansluitend.

Het horen van de vlaamse volksvertegenwoor-
digers houdt in dat zij hun zienswijze kunnen naar 
voor brengen over onderwerpen waarbij er een dui-
delijke wisselwerking is tussen de bevoegd-heden 
van de vlaamse gemeenschapscommissie en van de 
vlaamse gemeenschap. 

Als één van de zes vlaamse volksvertegen-
woordigers verkozen in het brussels hoofdstede-
lijk gewest vernoemd wordt in een debat over een 
onderwerp waarvoor hoorrecht wordt toegekend, 
kan de betrokken vlaamse volksvertegenwoordiger 
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het woord vragen voor een persoonlijk feit, volgens 
de procedure van artikel 31, 1, m). 

in de plenaire en de commissievergaderingen 
van de raad hebben de vlaamse volksvertegen-
woordigers verkozen in het brussels hoofdstedelijk 
gewest geen spreekrecht voor andere agendapun-
ten. 

De vlaamse volksvertegenwoordigers verkozen 
in het brusselse hoofdstedelijk gewest kunnen het 
College niet ondervragen, noch in plenaire vergade-
ringen, noch in commissievergaderingen.  Dit geldt 
eveneens ten aanzien van een vlaams minister die 
deelneemt aan werkzaamheden van de raad.

HooFDStUK iv

GrIffIE

Artikel 70

op voordracht van het Uitgebreid bureau 
benoemt de raad buiten zijn leden een griffier 
met de rang van bestuursdirecteur van het brussels 
Hoofdstedelijk Parlement. 

Artikel 71

1. De griffier neemt plaats aan het bureau tijdens 
de plenaire en besloten vergaderingen, de verga-
deringen van het bureau en in alle omstandighe-
den. 

2. Hij neemt akte van de beraadslagingen en beslui-
ten van de raad alsmede van de beslissingen van 
het bureau. Hij stelt de notulen op van de in 
punt 1 genoemde vergaderingen. 

3. Hij ondertekent samen met de voorzitter elk 
besluit van de raad en elke beslissing van het 
bureau. 

4. Hij is onder het gezag van de voorzitter belast 
met de tenuitvoerlegging van de door de raad, 
het bureau en het Uitgebreid bureau genomen 
beslissingen. 

5. Hij oefent, namens het bureau, gezag uit over 
het personeel van de raad. 

het woord vragen voor een persoonlijk feit, volgens 
de procedure van artikel 31, 1, m). 

in de plenaire en de commissievergaderingen 
van de raad hebben de vlaamse volksvertegen-
woordigers verkozen in het brussels hoofdstedelijk 
gewest geen spreekrecht voor andere agendapun-
ten. 

De vlaamse volksvertegenwoordigers verkozen 
in het brusselse hoofdstedelijk gewest kunnen het 
College niet ondervragen, noch in plenaire vergade-
ringen, noch in commissievergaderingen.  Dit geldt 
eveneens ten aanzien van een vlaams minister die 
deelneemt aan werkzaamheden van de raad.

HooFDStUK iv

GrIffIE

Artikel 68

op voordracht van het Uitgebreid bureau 
benoemt de raad buiten zijn leden een griffier 
met de rang van bestuursdirecteur van het brussels 
Hoofdstedelijk Parlement. 

Artikel 69

1. De griffier neemt plaats aan het bureau tijdens 
de plenaire en besloten vergaderingen, de verga-
deringen van het bureau en in alle omstandighe-
den. 

2. Hij neemt akte van de beraadslagingen en beslui-
ten van de raad alsmede van de beslis-singen 
van het bureau. Hij stelt de notulen op van de in 
punt 1 genoemde vergaderingen. 

3. Hij ondertekent samen met de voorzitter elk 
besluit van de raad en elke beslissing van het 
bureau. 

4. Hij is onder het gezag van de voorzitter belast 
met de tenuitvoerlegging van de door de raad 
en het bureau genomen beslissingen. 

5. Hij oefent, namens het bureau, gezag uit over 
het personeel van de raad. 
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Artikel 70

1. op voorstel van het bureau bepaalt de raad de 
personeelsformatie alsmede het administra-tief 
en geldelijk statuut van het personeel van de 
raad. 

2. Het bureau benoemt de leden van het personeel 
van de raad met uitzondering van de griffier. 

HooFDStUK v

voorstEllEN tot wIjzIGING vaN hEt rEGlEmENt

Artikel 71

1. ieder lid van de raad heeft het recht voorstellen 
tot wijziging van het reglement bij de voorzitter 
in te dienen.

 een voorstel tot wijziging van het reglement mag 
door ten hoogste drie leden zijn ondertekend. 

2. De voorzitter kan een voorstel tot wijziging van 
het reglement ofwel laten drukken en aan de 
leden van de raad ronddelen, ofwel verwijzen 
naar het Uitgebreid bureau dat beslist. 

3. tenzij tot spoedbehandeling wordt besloten, 
worden alle voorstellen tot wijziging van het 
reglement verwezen naar de commissie bevoegd 
voor het reglement, die wordt voorgezeten door 
de voorzitter van de raad.  

4. om behandeld te kunnen worden, moet een 
voorstel tot wijziging van het reglement ten min-
ste drie kalenderdagen vooraf aan de leden van 
de raad worden rondgedeeld, tenzij tot spoed-
behandeling wordt besloten.  

5. De beraadslaging over een voorstel tot wijziging 
van het reglement heeft plaats in een enkele 
bespreking, overeenkomstig de bepalingen van 
artikel 43, punten 3 tot 5. 

–––––––––––––––––––––

Artikel 72

1. op voorstel van het bureau bepaalt de raad de 
personeelsformatie alsmede het administratief 
en geldelijk statuut van het personeel van de 
raad. 

2. Het bureau benoemt de leden van het personeel 
van de raad met uitzondering van de griffier. 

HooFDStUK v

voorstEllEN tot wIjzIGING vaN hEt rEGlEmENt

Artikel 73

1. ieder lid van de raad heeft het recht voorstellen 
tot wijziging van het reglement bij de voorzitter 
in te dienen, conform artikel 42.

 een voorstel tot wijziging van het reglement mag 
door ten hoogste drie leden zijn ondertekend. 

2. De voorzitter kan een voorstel tot wijziging van 
het reglement ofwel laten drukken en aan de 
leden van de raad ronddelen, ofwel verwijzen 
naar het Uitgebreid bureau dat beslist. 

3. tenzij tot spoedbehandeling wordt besloten, 
worden alle voorstellen tot wijziging van het 
reglement verwezen naar de commissie bevoegd 
voor het reglement, die wordt voorgezeten door 
de voorzitter van de raad.  

4. om behandeld te kunnen worden, moet een 
voorstel tot wijziging van het reglement ten min-
ste drie kalenderdagen vooraf aan de leden van 
de raad worden rondgedeeld, tenzij tot spoed-
behandeling wordt besloten.  

5. De beraadslaging over een voorstel tot wijziging 
van het reglement heeft plaats in een enkele 
bespreking, overeenkomstig de bepalingen van 
artikel 44, punten 3 tot 5. 

–––––––––––––––––––––


