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TOELICHTING
Tijdens de openingszitting van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie van 22
september 2021 bestond verwarring over de mogelijkheid om een motie van afkeuring aan te
kondigen naar aanleiding van de behandeling van samengevoegde vragen om uitleg en een
vraag.
In artikel 62, 2 van het Reglement van Orde worden de cumulatieve vormvoorwaarden voor
een motie van afkeuring opgenomen.
Volgens artikel 62, 2, 2de alinea, littera a), kan een motie van afkeuring worden aangekondigd
tot besluit van een verklaring of een mededeling van het College, vóór de bespreking wordt
gesloten.
Om interpretatieproblemen te vermijden, stelt de indiener voor het Reglement van Orde in die
zin te wijzigen zodat verduidelijkt wordt wat onder “een mededeling” en “een verklaring van
het College” moet worden begrepen.
Het betreft in beide gevallen een initiatief dat uitgaat van het College en op de agenda van de
desbetreffende vergadering werd geagendeerd. Een antwoord of repliek in een debat naar
aanleiding van interpellaties, vragen om uitleg, actualiteitsvragen… valt niet onder deze
noemer.
Er bestaat een duidelijk onderscheid met een Beleidsverklaring, daar het debat hierover steeds
wordt afgesloten met een hoofdelijke stemming, wat het indienen van een motie van
afkeuring uitsluit (R.v.O., art. 49, 1, vierde alinea). Dat blijkt ook uit art. 26, a), dat zowel een
beleidsverklaring, verklaringen als mededelingen van het College opsomt en dus
onderscheidt.
VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN ARTIKEL 62
In artikel 62 worden punten 2 en 3 gewijzigd als volgt:
“2. In een motie van afkeuring wordt het beleid van het College afgekeurd.
Een motie van afkeuring kan worden aangekondigd.
a) hetzij tot besluit van een geagendeerde verklaring of een geagendeerde mededeling
van het College, vóór de bespreking wordt gesloten;
b) hetzij tot besluit van een overeenkomstig artikel 60bis gehouden actualiteitsdebat of
een overeenkomstig artikel 61 behandelde interpellatie, ná het antwoord van een
betrokken lid van het College en vóór de zitting wordt gesloten.
Een dergelijke motie moet binnen drie werkdagen na de sluiting van de vergadering
worden ingediend.
3. In een motie van aanbeveling worden aan het College ten opzichte van algemene of
bijzondere beleidspunten aanbevelingen verstrekt.
Een motie van aanbeveling kan worden aangekondigd:
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a) hetzij tot besluit van een geagendeerde verklaring of een geagendeerde mededeling
van het College, vóór de bespreking wordt gesloten;
b) hetzij tot besluit van een overeenkomstig artikel 60bis gehouden actualiteitsdebat of
een overeenkomstig artikel 61 behandelde interpellatie, ná het antwoord van een
betrokken lid van het College en vóór de zitting wordt gesloten.
Een dergelijke motie moet binnen drie werkdagen na de sluiting van de vergadering
worden ingediend.”
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