
LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS
WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER

[C − 2001/21378]N. 2001 — 2086

13 JULI 2001. — Bijzondere wet houdende overdracht van diverse
bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen (1)

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen
volgt :

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 77 van de Grondwet.

HOOFDSTUK I. — Wijzigingen aan de bijzondere wet
van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen

Art. 2. Artikel 6, § 1, V, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980
tot hervorming der instellingen, vervangen bij de bijzondere wet van
16 juli 1993, wordt vervangen door de volgende bepaling :

« V. Het landbouwbeleid en de zeevisserij, onverminderd de federale
bevoegdheid inzake :

1˚ de normering en de daarop toepasbare controle inzake de kwaliteit
van de grondstoffen en de plantaardige producten met het oog op het
verzekeren van de veiligheid van de voedselketen;

2˚ de normering en de daarop toepasbare controle inzake de
dierengezondheid, het dierenwelzijn en de kwaliteit van de dierlijke
producten met het oog op het verzekeren van de veiligheid van de
voedselketen;

3˚ de inkomensvervangende maatregelen bij vervroegde uittreding
van oudere landbouwers;

4˚ het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, met dien verstande
dat de gewesten in zijn schoot beschikken over een gegarandeerde en
significante vertegenwoordiging.

Het akkoord van de betrokken gewestregeringen is vereist voor de
maatregelen van de federale overheid inzake dierenwelzijn die een
weerslag hebben op het landbouwbeleid. »

Art. 3. Artikel 6, § 1, VI, eerste lid, 3˚, van dezelfde bijzondere wet,
vervangen bij de bijzondere wet van 16 juli 1993, wordt vervangen door
de volgende bepaling :

« 3˚ Het afzet- en uitvoerbeleid, onverminderd de federale bevoegd-
heid :

a) om waarborgen te verstrekken tegen uitvoer-, invoer- en investe-
ringsrisico’s; de vertegenwoordiging van de gewesten in de federale
instellingen en organen die deze waarborgen verstrekken, wordt
verzekerd;

b) inzake het multilaterale handelsbeleid, onverminderd de toepas-
sing van artikel 92bis, § 4bis. »

Art. 4. Artikel 6, § 1, VIII, van dezelfde bijzondere wet, gewijzigd bij
de bijzondere wetten van 8 augustus 1988 en 16 juli 1993, wordt
vervangen door de volgende bepaling :

« VIII. Wat de ondergeschikte besturen betreft :

1˚ de samenstelling, organisatie, bevoegdheid en werking van de
provinciale en gemeentelijke instellingen, met uitzondering van :

— de regelingen die krachtens de wet van 9 augustus 1988 tot
wijziging van de gemeentewet, de gemeentekieswet, de organieke wet
betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de
provinciewet, het Kieswetboek, de wet tot regeling van de provincie-
raadsverkiezingen en de wet tot regeling van de gelijktijdige parlements-
en provincieraadsverkiezingen opgenomen zijn in de gemeentewet, de
gemeentekieswet, de organieke wet betreffende de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn, de provinciewet, het Kieswetboek, de
wet tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en de wet tot
regeling van de gelijktijdige parlements- en provincieraadsverkiezin-
gen;

SERVICES DU PREMIER MINISTRE

[C − 2001/21378]F. 2001 — 2086

13 JUILLET 2001. — Loi spéciale portant
transfert de diverses compétences aux régions et communautés (1)

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 77 de la
Constitution.

CHAPITRE Ier. — Modifications de la loi spéciale du 8 août 1980
de réformes institutionnelles

Art. 2. L’article 6, § 1er, V, de la loi spéciale du 8 août 1980 de
réformes institutionnelles, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993,
est remplacé par la disposition suivante :

« V. La politique agricole et la pêche maritime, sans préjudice de la
compétence fédérale afférente :

1˚ aux normes relatives à la qualité des matières premières et des
produits végétaux, et au contrôle de ces normes, en vue d’assurer la
sécurité de la chaı̂ne alimentaire;

2˚ aux normes et à leur contrôle relatifs à la santé et au bien-être des
animaux, ainsi qu’à la qualité des produits d’origine animale en vue
d’assurer la sécurité de la chaı̂ne alimentaire;

3˚ aux mesures de remplacement de revenus en cas de cessation
anticipée de l’activité d’agriculteurs plus âgés;

4˚ au Bureau d’intervention et de restitution belge, étant entendu que
les régions disposent en son sein d’une représentation garantie et
significative.

L’accord des gouvernements régionaux concernés est requis pour les
mesures de l’autorité fédérale en matière de bien-être des animaux
lorsque ces mesures ont une incidence sur la politique agricole. »

Art. 3. L’article 6, § 1er, VI, premier alinéa, 3˚, de la même loi
spéciale, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est remplacé par
la disposition suivante :

« 3˚ La politique des débouchés et des exportations, sans préjudice de
la compétence fédérale :

a) d’octroyer des garanties contre les risques à l’exportation, à
l’importation et à l’investissement; la représentation des régions sera
assurée dans les institutions et les organes fédéraux qui fournissent ces
garanties;

b) en matière de politique commerciale multilatérale, sans préjudice
de la mise en œuvre de l’article 92bis, § 4bis. »

Art. 4. L’article 6, § 1er, VIII, de la même loi spéciale, modifié par les
lois spéciales du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993, est remplacé par la
disposition suivante :

« VIII. En ce qui concerne les pouvoirs subordonnés :

1˚ la composition, l’organisation, la compétence et le fonctionnement
des institutions provinciales et communales, à l’exception :

— des règles inscrites dans la loi communale, la loi électorale
communale, la loi organique des centres publics d’aide sociale, la loi
provinciale, le Code électoral, la loi organique des élections provinciales
et la loi organisant l’élection simultanée pour les chambres législatives
et les conseils provinciaux en vertu de la loi du 9 août 1988 portant
modification de la loi communale, de la loi électorale communale, de la
loi organique des centres publics d’aide sociale, de la loi provinciale, du
Code électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi
organisant l’élection simultanée pour les chambres législatives et les
conseils provinciaux;
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— de regelingen die opgenomen zijn in de artikelen 5, 5bis, 70, 3˚
en 8˚, 126, tweede en derde lid, en titel XI van de provinciewet;

— de regelingen die opgenomen zijn in de artikelen 125, 126, 127
en 132 van de nieuwe gemeentewet, voor zover zij de registers van de
burgerlijke stand betreffen;

— de organisatie van en het beleid inzake de politie, met inbegrip
van artikel 135, § 2, van de nieuwe gemeentewet, en de brandweer;

— de pensioenstelsels van het personeel en de mandatarissen.

De gewesten oefenen deze bevoegdheid uit, onverminderd de
artikelen 279 en 280 van de nieuwe gemeentewet.

De gemeenteraden of de provincieraden regelen alles wat van
gemeentelijk of provinciaal belang is; zij beraadslagen en besluiten over
elk onderwerp dat hen door de federale overheid of door de
gemeenschappen is voorgelegd.

De provinciegouverneurs, de gouverneur en de vice-gouverneur van
het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, de adjunct van
de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, de arrondissements-
commissarissen en de adjunct-arrondissementscommissarissen worden
benoemd en afgezet door de betrokken gewestregering, op eensluidend
advies van de Ministerraad.

Wanneer een gemeenschaps- of gewestregering informatie opvraagt
uit de registers van de burgerlijke stand, geeft de ambtenaar van de
burgerlijke stand onmiddellijk gevolg aan dat verzoek;

2˚ het wijzigen of corrigeren van de grenzen van de provincies en van
de gemeenten, met uitzondering van de grenzen van de gemeenten
genoemd in artikel 7 van de wetten op het gebruik van de talen in
bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, en van de gemeenten
Komen-Waasten en Voeren;

3˚ de samenstelling, organisatie, bevoegdheid en werking van de
instellingen van de agglomeraties en federaties van gemeenten, behalve
voor de gemeenten genoemd in artikel 7 van de wetten op het gebruik
van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, en voor de
gemeenten Komen-Waasten en Voeren;

4˚ de verkiezing van de provinciale, gemeentelijke en binnengemeen-
telijke organen, alsook van de organen van de agglomeraties en
federaties van gemeenten, met inbegrip van de controle op de hierop
betrekking hebbende verkiezingsuitgaven :

a) met uitzondering van de regelingen die krachtens de wet van
9 augustus 1988 tot wijziging van de gemeentewet, de gemeentekies-
wet, de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschap-
pelijk welzijn, de provinciewet, het Kieswetboek, de wet tot regeling
van de provincieraadsverkiezingen en de wet tot regeling van de
gelijktijdige parlements- en provincieraadsverkiezingen opgenomen
zijn in de gemeentewet, de gemeentekieswet, de organieke wet
betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de
provinciewet, het Kieswetboek, de wet tot regeling van de provincie-
raadsverkiezingen en de wet tot regeling van de gelijktijdige parlements-
en provincieraadsverkiezingen, en

b) met uitzondering van de exclusieve bevoegdheid van de Raad van
State om bij wijze van arresten op de beroepen in hoogste aanleg
uitspraak te doen in kiesrechtzaken;

c) met dien verstande dat decreten en ordonnanties die als gevolg
hebben dat de evenredigheid van de zetelverdeling in verhouding tot
de verdeling der stemmen vermindert, moeten worden aangenomen
met de in artikel 35, § 3, bedoelde meerderheid.

De gewesten oefenen deze bevoegdheid uit, onverminderd de
artikelen 5, tweede en derde lid, 23bis en 30bis van de gemeentekieswet,
gecoördineerd op 4 augustus 1932, en de artikelen 2, § 2, vierde lid, 3bis,
tweede lid, 3novies, tweede lid, en 5, derde lid, van de wet tot regeling
van de provincieraadsverkiezingen;

5˚ het tuchtstelsel voor de burgemeesters, met dien verstande dat de
burgemeester, die bij de Raad van State een beroep in hoogste aanleg
instelt tegen een tegen hem uitgesproken tuchtsanctie die niet geba-
seerd is op zijn kennelijk wangedrag, maar op de niet-naleving van een
wet, een decreet, een ordonnantie, een reglement of een administratieve
handeling, de kamer kan verzoeken, al naar het geval, een prejudiciële
vraag te stellen aan het Arbitragehof of de zaak te verwijzen naar de
algemene vergadering van de afdeling administratie, die nagaat of het
reglement of de administratieve handeling geen inbreuk uitmaakt op
artikel 16bis van deze bijzondere wet of artikel 5bis van de bijzondere
wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen; de
kamer moet op dit verzoek ingaan; het Arbitragehof of de algemene
vergadering van de afdeling administratie doet uitspraak binnen een
termijn van zestig dagen; de kamer moet zich voor de oplossing van het
geschil voegen, al naar het geval, naar het arrest van het Arbitragehof
of de uitspraak van de algemene vergadering; het beroep van de
burgemeester bij de Raad van State is opschortend; de Raad van State

— des règles inscrites dans les articles 5, 5bis, 70, 3˚ et 8˚, 126,
deuxième et troisième alinéas, et le titre XI de la loi provinciale;

— des règles inscrites dans les articles 125, 126, 127 et 132 de la
nouvelle loi communale, dans la mesure où elles concernent les
registres de l’état civil;

— de l’organisation de et de la politique relative à la police, en ce
compris l’article 135, § 2, de la nouvelle loi communale, et aux services
d’incendie;

— des régimes de pension du personnel et des mandataires.

Les régions exercent cette compétence, sans préjudice des articles 279
et 280 de la nouvelle loi communale.

Les conseils communaux ou provinciaux règlent tout ce qui est
d’intérêt communal ou provincial; ils délibèrent et statuent sur tout
objet qui leur est soumis par l’autorité fédérale ou par les communau-
tés.

Les gouverneurs des provinces, le gouverneur et le vice-gouverneur
de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, l’adjoint du
gouverneur de la province de Brabant flamand, les commissaires
d’arrondissement et les commissaires d’arrondissement adjoints sont
nommés et révoqués par le gouvernement de région concerné, sur l’avis
conforme du Conseil des Ministres.

Lorsqu’un gouvernement de région ou de communauté demande des
informations contenues dans les registres de l’état civil, l’officier de
l’état civil donne immédiatement suite à cette demande;

2˚ le changement ou la rectification des limites des provinces et des
communes, à l’exception des limites des communes citées à l’article 7
des lois sur l’emploi des langues en matières administratives, coordon-
nées le 18 juillet 1966, et des communes de Comines-Warneton et de
Fourons;

3˚ la composition, l’organisation, la compétence et le fonctionnement
des institutions des agglomérations et des fédérations de communes,
sauf pour les communes citées à l’article 7 des lois sur l’emploi des
langues en matières administratives, coordonnées le 18 juillet 1966, et
les communes de Comines-Warneton et de Fourons;

4˚ l’élection des organes provinciaux, communaux et intracommu-
naux, ainsi que des organes des agglomérations et fédérations de
communes, en ce compris le contrôle des dépenses électorales y
afférentes :

a) à l’exception des règles inscrites dans la loi communale, la loi
électorale communale, la loi organique des centres publics d’aide
sociale, la loi provinciale, le Code électoral, la loi organique des
élections provinciales et la loi organisant l’élection simultanée pour les
chambres législatives et les conseils provinciaux en vertu de la loi du
9 août 1988 portant modification de la loi communale, de la loi
électorale communale, de la loi organique des centres publics d’aide
sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des
élections provinciales et de la loi organisant l’élection simultanée pour
les Chambres législatives et les conseils provinciaux;

b) à l’exception de la compétence exclusive du Conseil d’Etat pour
statuer par voie d’arrêts sur les recours en dernier ressort en matière
électorale;

c) étant entendu que les décrets et les ordonnances ayant pour effet de
diminuer la proportionnalité de la répartition des sièges par rapport à
la répartition des voix doivent être adoptés à la majorité visée à
l’article 35, § 3.

Les régions exercent cette compétence, sans préjudice des articles 5,
deuxième et troisième alinéas, 23bis et 30bis de la loi électorale
communale coordonnée le 4 août 1932, et des articles 2, § 2,
quatrième alinéa, 3bis, deuxième alinéa, 3novies, deuxième alinéa, et 5,
troisième alinéa, de la loi organique des élections provinciales;

5˚ le régime disciplinaire des bourgmestres, étant entendu que le
bourgmestre qui introduit, auprès du Conseil d’Etat, un recours en
dernier ressort contre la sanction disciplinaire prononcée contre lui et
qui n’est pas basée sur son inconduite notoire, mais sur le non-respect
d’une loi, d’un décret, d’une ordonnance, d’un règlement ou d’un acte
administratif, peut demander à la chambre, selon le cas, qu’elle pose
une question préjudicielle à la Cour d’arbitrage, ou qu’elle renvoie
l’affaire à l’assemblée générale de la section d’administration, qui
vérifiera si le règlement ou l’acte administratif ne constitue pas une
violation de l’article 16bis de la présente loi spéciale ou de l’article 5bis
de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloi-
ses; la chambre doit donner suite à cette demande; la Cour d’arbitrage
ou l’assemblée générale de la section d’administration statue dans un
délai de soixante jours; la chambre est tenue, pour la solution du litige,
de se conformer, selon le cas, à l’arrêt de la Cour d’arbitrage ou à la
décision de l’assemblée générale; le recours du bourgmestre auprès du
Conseil d’Etat est suspensif; le Conseil d’Etat statue sur le recours dans
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doet uitspraak over het beroep binnen een termijn van zestig dagen;
indien de verwijzing naar het Arbitragehof of de algemene vergadering
wordt gevraagd, doet de Raad uitspraak binnen zestig dagen na hun
uitspraak;

6˚ de kerkfabrieken en de instellingen die belast zijn met het beheer
van de temporaliën van de erkende erediensten, met uitzondering van
de erkenning van de erediensten en de wedden en pensioenen van de
bedienaars der erediensten;

7˚ de begraafplaatsen en de lijkbezorging;

8˚ de verenigingen van provincies en gemeenten tot nut van het
algemeen, met uitzondering van het door de wet georganiseerde
specifiek toezicht inzake brandbestrijding;

9˚ de algemene financiering van de gemeenten, de agglomeraties en
federaties van gemeenten en de provincies;

10˚ de financiering van de opdrachten uit te voeren door de
gemeenten, de agglomeraties en federaties van gemeenten, de provin-
cies en door andere publiekrechtelijke rechtspersonen in de tot de
bevoegdheid van de gewesten behorende aangelegenheden, behalve
wanneer die opdrachten betrekking hebben op een aangelegenheid
waarvoor de federale overheid of de gemeenschappen bevoegd zijn;

11˚ de voorwaarden waaronder en de wijze waarop binnengemeen-
telijke territoriale organen, bedoeld in artikel 41 van de Grondwet,
kunnen worden opgericht.

De handelingen, reglementen en verordeningen van de overheden
van de provincies, de gemeenten, de agglomeraties en federaties van
gemeenten en andere bestuursoverheden mogen niet in strijd zijn met
de wetten en de besluiten van de federale overheid of de decreten en
besluiten van de gemeenschappen, welke in elk geval die overheden
met de uitvoering daarvan en met andere opdrachten, met inbegrip van
het geven van advies, kunnen belasten, alsook met het op de begroting
brengen van alle uitgaven die zij aan deze overheden opleggen. »

Art. 5. Artikel 6, § 2bis, van dezelfde bijzondere wet, ingevoegd bij
de bijzondere wet van 16 juli 1993, wordt vervangen door de volgende
bepaling :

« § 2bis. De betrokken gewestregeringen en de federale overheid
plegen onderling overleg voor de voorbereiding van de onderhande-
lingen en de beslissingen, alsmede voor het opvolgen van de activitei-
ten van de Europese instellingen die betrekking hebben op het
landbouwbeleid. »

Art. 6. In dezelfde bijzondere wet wordt een nieuw artikel 6ter
ingevoegd, luidend als volgt :

« Art. 6ter. Onderdelen van de ontwikkelingssamenwerking worden
vanaf 1 januari 2004 overgeheveld in zoverre ze betrekking hebben op
de gemeenschaps- en gewestbevoegdheden.

Een bijzondere werkgroep wordt opgericht, die tot taak heeft om, in
overleg met de sector en uiterlijk tegen 31 december 2002, een lijst voor
te stellen van de aangelegenheden die betrekking hebben op de
bevoegdheden van de gemeenschappen en gewesten inzake ontwikke-
lingssamenwerking ».

Art. 7. Artikel 7 van dezelfde bijzondere wet, gewijzigd bij de
bijzondere wetten van 8 augustus 1988 en 16 juli 1993, wordt vervangen
als volgt :

« Art. 7. § 1. Met uitzondering van de regelingen die krachtens de wet
van 9 augustus 1988 tot wijziging van de gemeentewet, de gemeente-
kieswet, de organieke wet betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, de provinciewet, het Kieswetboek, de wet tot
regeling van de provincieraadsverkiezingen en de wet tot regeling van
de gelijktijdige parlements- en provincieraadsverkiezingen opgenomen
zijn in de gemeentewet, de gemeentekieswet, de organieke wet
betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de
provinciewet, het Kieswetboek, de wet tot regeling van de provincie-
raadsverkiezingen en de wet tot regeling van de gelijktijdige parlements-
en provincieraadsverkiezingen, zijn de gewesten bevoegd voor de
organisatie en de uitoefening van het administratief toezicht op de
provincies, de agglomeraties en federaties van gemeenten, de gemeen-
ten en de binnengemeentelijke territoriale organen, bedoeld in arti-
kel 41 van de Grondwet.

Het eerste lid doet echter geen afbreuk aan de bevoegdheid van de
federale overheid en van de gemeenschappen om, met betrekking tot
aangelegenheden die tot hun bevoegdheid behoren, zelf een specifiek
administratief toezicht te organiseren en uit te oefenen.

De gewesten oefenen de in het eerste lid bedoelde bevoegdheid uit
onverminderd de regelingen die zijn opgenomen in de artikelen 12, § 3;
28, § 3; 41; 65, § 3; 68, § 3; 146, § 2; 150, § 3; 155, § 3; 231, § 3, 2˚; 235, § 1,
tweede lid; 237; 249, § 3; 287, § 3 en, voor zover zij betrekking hebben

un délai de soixante jours; si le renvoi à la Cour d’arbitrage ou à
l’assemblée générale est demandé, le Conseil statue dans les
soixante jours de leur décision;

6˚ les fabriques d’églises et les établissements chargés de la gestion
du temporel des cultes reconnus, à l’exception de la reconnaissance des
cultes et des traitements et pensions des ministres des cultes;

7˚ les funérailles et sépultures;

8˚ les associations de provinces et de communes dans un but d’utilité
publique, à l’exception de la tutelle spécifique en matière de lutte contre
l’incendie, organisée par la loi;

9˚ le financement général des communes, des agglomérations et des
fédérations de communes et des provinces;

10˚ le financement des missions à remplir par les communes, les
agglomérations et fédérations de communes, les provinces et par
d’autres personnes morales de droit public dans les matières qui
relèvent de la compétence des régions, sauf lorsque ces missions se
rapportent à une matière qui est de la compétence de l’autorité fédérale
ou des communautés;

11˚ les conditions et le mode suivant lesquels les organes territoriaux
intracommunaux, visés à l’article 41 de la Constitution, peuvent être
créés.

Les actes, règlements et ordonnances des autorités des provinces, des
communes, des agglomérations et des fédérations de communes et des
autres autorités administratives ne peuvent être contraires aux lois et
aux arrêtés de l’autorité fédérale ou aux décrets et arrêtés des
communautés, qui peuvent, en tout cas, charger ces autorités de leur
exécution, et d’autres missions, en ce compris donner un avis, ainsi que
d’inscrire au budget toutes les dépenses qu’elles imposent à ces
autorités. »

Art. 5. L’article 6, § 2bis, de la même loi spéciale, inséré par la loi
spéciale du 16 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :

« § 2bis. Les gouvernements régionaux concernés et l’autorité fédérale-
se concertent pour la préparation des négociations et des décisions,
ainsi que pour le suivi des activités des institutions européennes,
relatives à la politique agricole. »

Art. 6. Dans la même loi spéciale, un nouvel article 6ter est inséré,
rédigé comme suit :

« Art. 6ter. Certaines parties de la coopération au développement
seront transférées dès le 1er janvier 2004 dans la mesure où elles portent
sur les compétences des communautés et régions.

Un groupe de travail spécial est constitué, ayant pour tâche, en
concertation avec le secteur et au plus tard pour le 31 décembre 2002, de
proposer une liste des matières relatives aux compétences des commu-
nautés et régions en matière de coopération au développement. »

Art. 7. L’article 7 de la même loi spéciale, modifié par les lois
spéciales du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993, est remplacé comme suit :

« Art. 7. § 1er. A l’exception des règles inscrites dans la loi
communale, la loi électorale communale, la loi organique des centres
publics d’aide sociale, la loi provinciale, le Code électoral, la loi
organique des élections provinciales et la loi organisant l’élection
simultanée pour les Chambres législatives et les conseils provinciaux en
vertu de la loi du 9 août 1988 portant modification de la loi communale,
de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics
d’aide sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi
organique des élections provinciales et de la loi organisant l’élection
simultanée pour les Chambres législatives et les conseils provinciaux,
les régions sont compétentes en ce qui concerne l’organisation et
l’exercice de la tutelle administrative sur les provinces, les aggloméra-
tions et les fédérations de communes, les communes et les organes
territoriaux intracommunaux, visés à l’article 41 de la Constitution.

L’alinéa premier ne préjudicie pas à la compétence de l’autorité
fédérale et des communautés d’organiser et d’exercer elles-mêmes une
tutelle administrative spécifique dans les matières qui relèvent de leur
compétence.

Les régions exercent la compétence visée à l’alinéa premier sans
préjudice des règles inscrites dans les articles 12, § 3; 28, § 3; 41; 65, § 3;
68, § 3; 146, § 2; 150, § 3; 155, § 3; 231, § 3, 2˚; 235, § 1er, deuxième alinéa;
237; 249, § 3; 287, § 3 et, pour autant qu’ils portent sur les communes de
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op de gemeenten Komen-Waasten en Voeren, de artikelen 47, § 2, 235,
§ 3, 240, § 2, 241, § 2, 244, 254, 258 en 264 tot 266 van de nieuwe
gemeentewet.

§ 2. In afwijking van § 1 wordt door de federale overheid noch door
de gewesten enig administratief toezicht georganiseerd noch uitgeoe-
fend op de beslissingen inzake tuchtaangelegenheden met betrekking
tot de lokale politie. »

Art. 8. In dezelfde bijzondere wet wordt een nieuw artikel 7bis
ingevoegd, luidend als volgt :

« Art. 7bis. Onverminderd de bepalingen vermeld in artikel 7, § 1,
eerste en derde lid, en de artikelen 279 en 280 van de nieuwe
gemeentewet, worden de samenstelling, organisatie, bevoegdheid,
werking, aanstelling of verkiezing van de organen van en het
administratief toezicht op de gemeenten die gelegen zijn op het
grondgebied van eenzelfde gewest door dit gewest op identieke wijze
geregeld. »

Art. 9. In dezelfde bijzondere wet wordt een nieuw artikel 16bis
ingevoegd, luidend als volgt :

« Art. 16bis. De decreten, reglementen en administratieve handelin-
gen mogen geen afbreuk doen aan de op het ogenblik van de
inwerkingtreding van deze bepaling bestaande garanties die de
Franstaligen genieten in de gemeenten genoemd in artikel 7 van de
wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op
18 juli 1966, en de Nederlandstaligen, respectievelijk Franstaligen en
Duitstaligen genieten in de gemeenten genoemd in artikel 8 van
diezelfde wetten. »

Art. 10. In dezelfde bijzondere wet wordt een nieuw artikel 16ter
ingevoegd, luidend als volgt :

« Art. 16ter. Tot de schorsing van een norm of een handeling kan
worden besloten door het Arbitragehof of de Raad van State indien
ernstige middelen de vernietiging van de norm of de handeling
rechtvaardigen op grond van artikel 16bis. »

Art. 11. In artikel 19, § 1, eerste lid, van dezelfde bijzondere wet,
gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993, worden de woorden
« na de inwerkingtreding van de bijzondere wet van 8 augustus 1980
tot hervorming der instellingen » ingevoegd tussen de woorden « de
bevoegdheden die » en de woorden « door de Grondwet aan de wet
zijn voorbehouden ».

Art. 12. In artikel 24, § 1, eerste lid, 2˚, van dezelfde bijzondere wet,
vervangen door de bijzondere wet van 16 juli 1993, worden de
volgende wijzigingen aangebracht :

1˚ de eerste zin wordt vervangen als volgt :

« 2˚ 6 leden die hun woonplaats op het grondgebied van het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest hebben en in die hoedanigheid
rechtstreeks verkozen zijn in overeenstemming met artikel 30, § 1,
eerste lid »;

2˚ de tweede zin wordt opgeheven.

Art. 13. In artikel 24bis van dezelfde bijzondere wet, ingevoegd door
de bijzondere wet van 16 juli 1993 en gewijzigd door de bijzondere
wetten van 25 maart 1996, 4 december 1996 en 8 februari 1999, worden
de volgende wijzigingen aangebracht :

1˚ in § 1, eerste lid, 4˚, a), worden de woorden « voor de Vlaamse
Raad » vervangen door de woorden « voor de leden van de Vlaamse
Raad bedoeld in artikel 24, § 1, eerste lid, 1˚ »;

2˚ § 1, eerste lid, 4˚, a), wordt aangevuld met een lid, luidende :

« voor de leden van de Vlaamse Raad bedoeld in artikel 24, § 1, eerste
lid, 2˚, in een gemeente die deel uitmaakt van het grondgebied van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in overeenstemming daarmee
ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van die gemeente; »;

3˚ in § 5, eerste lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

a) de woorden « De leden van de Nederlandse taalgroep van de
Brusselse Hoofdstedelijke Raad die overeenkomstig artikel 24, § 1, lid
van de Vlaamse Raad zijn, maar » worden vervangen door de woorden
« De leden van de Vlaamse Raad bedoeld in artikel 24, § 1, eerste lid, 2˚,
die »;

b) de woorden « bij de verkiezingen van de Brusselse Hoofdstedelijke
Raad » en de woorden « van dezelfde taalgroep als deze leden »
worden geschrapt.

Comines-Warneton et de Fourons, les articles 47, § 2, 235, § 3, 240, § 2,
241, § 2, 244, 254, 258 et 264 à 266 de la nouvelle loi communale.

§ 2. Par dérogation au § 1er aucune tutelle administrative n’est
organisée ni exercée par l’autorité fédérale ou par les régions, sur les
décisions prises en matière disciplinaire à l’égard de la police locale. »

Art. 8. Dans la même loi spéciale, il est inséré un nouvel article 7bis,
rédigé comme suit :

« Art. 7bis. Sans préjudice des dispositions visées à l’article 7, § 1er,
premier et troisième alinéas, et des articles 279 et 280 de la nouvelle loi
communale, la composition, l’organisation, la compétence, le fonction-
nement, la désignation ou l’élection des organes des communes situées
sur le territoire d’une même région, ainsi que la tutelle administrative
sur celles-ci, sont réglées par cette Région de façon identique. »

Art. 9. Dans la même loi spéciale, il est inséré un nouvel article 16bis,
rédigé comme suit :

« Art. 16bis. Les décrets, règlements et actes administratifs ne peuvent
porter préjudice aux garanties existantes au moment de l’entrée en
vigueur de la présente disposition dont bénéficient les francophones
dans les communes citées à l’article 7 des lois sur l’emploi des langues
en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que
celles dont bénéficient les néerlandophones, les francophones et
germanophones dans les communes citées à l’article 8 des mêmes lois. »

Art. 10. Dans la même loi spéciale, il est inséré un nouvel arti-
cle 16ter, rédigé comme suit :

« Art. 16ter. La suspension d’une norme ou d’un acte peut être
ordonnée par la Cour d’arbitrage ou le Conseil d’Etat si des moyens
sérieux sont susceptibles de justifier l’annulation de la norme ou de
l’acte sur base de l’article 16bis. »

Art. 11. Dans l’article 19, § 1er, alinéa 1er, de la même loi spéciale,
modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, les mots « que la
Constitution réserve à la loi » sont remplacés par les mots « que la
Constitution a réservées à la loi après l’entrée en vigueur de la loi
spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ».

Art. 12. A l’article 24, § 1er, alinéa 1er, 2˚, de la même loi spéciale,
remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993, sont apportées les
modifications suivantes :

1˚ la première phrase est remplacée comme suit :

« 2˚ de 6 membres domiciliés sur le territoire de la Région de
Bruxelles-Capitale et élus directement en cette qualité, conformément à
l’article 30, § 1er, alinéa 1er. »;

2˚ la deuxième phrase est supprimée.

Art. 13. A l’article 24bis de la même loi spéciale, inséré par la loi
spéciale du 16 juillet 1993 et modifié par les lois spéciales des
25 mars 1996, 4 décembre 1996 et 8 février 1999, sont apportées les
modifications suivantes :

1˚ dans le § 1er, alinéa premier, 4˚, a), les mots « pour le Conseil
flamand » sont remplacés par les mots « pour les membres du Conseil
flamand visés à l’article 24, § 1er, alinéa 1er, 1˚ »;

2˚ le § 1er, alinéa premier, 4˚, a), est complété par un alinéa, rédigé
comme suit :

« pour les membres du Conseil flamand visés à l’article 24, § 1er,
alinéa 1er, 2˚, dans une commune faisant partie du territoire de la
Région de Bruxelles-Capitale et en conséquence être inscrit au registre
de la population de cette commune; »;

3˚ dans le § 5, alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes :

a) les mots « Les membres du groupe linguistique néerlandais du
Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale qui, conformément à
l’article 24, § 1er, sont membres du Conseil flamand, mais » sont
remplacés par les mots « Les membres du Conseil flamand visés à
l’article 24, § 1er, alinéa 1er, 2˚ »;

b) les mots « lors des élections du Conseil de la Région de
Bruxelles-Capitale » et les mots « du même groupe linguistique que ces
membres » sont supprimés.

26639MONITEUR BELGE — 03.08.2001 — BELGISCH STAATSBLAD



Art. 14. In artikel 30 van dezelfde bijzondere wet, vervangen door
de bijzondere wet van 16 juli 1993, worden de volgende wijzigingen
aangebracht :

1˚ In § 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht :

a) Het eerste lid wordt vervangen als volgt :

« § 1. De artikelen 13 tot 19 en 21 van de bijzondere wet van
12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen zijn, mits de
nodige aanpassingen, van toepassing bij de verkiezing van de leden
van de Vlaamse Raad bedoeld in artikel 24, § 1, eerste lid, 2˚, van deze
wet. Bij de toepassing van die artikelen dient er « Vlaamse Raad » in
plaats van « Raad » te worden gelezen.

b) In het tweede lid worden de woorden « § 1, eerste lid, 2˚, tweede
zin, en », de woorden « de Vlaamse Raad en », het woord « respectie-
velijk » en de woorden « de Vlaamse Raad en » geschrapt.

c) In het derde lid worden de woorden « § 1, eerste lid, 2˚, tweede zin,
en » geschrapt.

d) In het vierde lid worden de woorden « de Vlaamse Raad of »
geschrapt.

e) In het vijfde lid worden de woorden « de Vlaamse Raad of »
geschrapt.

2˚ In § 3 worden de volgende wijzigingen aangebracht :

a) In het eerste lid worden de woorden « in de Brusselse Hoofdste-
delijke Raad » geschrapt.

b) In het tweede lid worden de woorden « Doet een overeenkomstig
§ 1 gekozen lid afstand of », de woorden « § 1, eerste lid, 2˚, tweede zin
en » en de woorden « de Nederlandse of » geschrapt.

3˚ Het artikel wordt aangevuld als volgt :

« § 4. Wat de verkiezing van de in artikel 24, § 1, eerste lid, 2˚,
bedoelde leden betreft, worden het resultaat van de algemene telling
van de stemmen en de naam van de gekozenen bekendgemaakt door
het gewestbureau bedoeld in artikel 16 van de bijzondere wet van
12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen en
toegestuurd aan de Vlaamse Raad. »

Art. 15. Artikel 31 van dezelfde bijzondere wet, gewijzigd bij de
bijzondere wetten van 16 juli 1993 en 5 april 1995, wordt aangevuld met
een nieuwe § 5, luidend als volgt :

« § 5. Elke Raad of het door hem aangewezen orgaan oefent, volgens
de bij decreet bepaalde regels, de controle van de verkiezingsuitgaven
met betrekking tot de verkiezing van de Raad uit, alsook de controle op
de regeringsmededelingen van de leden van zijn regering.

De Wetgevende Kamers, de betrokken Raad of het door hem
aangewezen orgaan moeten de sancties uitvoeren die met toepassing
van de federale wetgeving betreffende de beperking van de verkie-
zingsuitgaven zijn opgelegd door een andere assemblee of door het
door haar aangewezen orgaan. »

Art. 16. Artikel 31 van dezelfde bijzondere wet, gewijzigd bij de
bijzondere wetten van 16 juli 1993 en 5 april 1995, wordt aangevuld met
een nieuwe § 6, luidend als volgt :

« § 6. De Raden zijn bevoegd voor de aanvullende financiering van
de politieke partijen, zoals bepaald in artikel 1, 1˚, van de wet van
19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkie-
zingsuitgaven voor de verkiezing van de Vlaamse Raad, de Waalse
Gewestraad en de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad van de
Duitstalige Gemeenschap. »

Art. 17. Artikel 80 van dezelfde bijzondere wet, gewijzigd bij de
bijzondere wet van 16 juli 1993, wordt vervangen door de volgende
bepaling :

« Art. 80. Voor de gemeenten genoemd in artikel 7 van de wetten op
het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966,
en voor de gemeenten Komen-Waasten en Voeren is het eensluidend
advies van de Vlaamse Regering of van de Waalse Regering, al naar het
geval, vereist vóór iedere beraadslaging in de Ministerraad over een
voorontwerp van wet tot samenvoeging van gemeenten of over een
koninklijk besluit tot samenvoeging van gemeenten met toepassing van
de wet van 23 juli 1971 betreffende de samenvoeging van gemeenten en
de wijziging van hun grenzen. »

Art. 18. In artikel 92bis van dezelfde bijzondere wet, gewijzigd bij de
bijzondere wetten van 16 januari 1989, 5 mei 1993, 16 juli 1993 en
28 december 1994, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1˚ § 2 wordt aangevuld met een littera e), luidend als volgt :

« e) op de begraafplaatsen die de grenzen van een gewest overschrij-
den of die gelegen zijn in een ander gewest dan de gemeente waartoe
ze behoren; ».

Art. 14. A l’article 30 de la même loi spéciale, remplacé par la loi
spéciale du 16 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes :

1˚ Au § 1er sont apportées les modifications suivantes :

a) l’alinéa premier est remplacé par ce qui suit :

« § 1er. Les articles 13 à 19 et 21 de la loi spéciale du 12 janvier 1989
relative aux institutions bruxelloises sont d’application, moyennant les
adaptations nécessaires, pour l’élection des membres du Conseil
flamand visés à l’article 24, § 1er, alinéa 1er, 2˚, de la présente loi.
Toutefois, pour l’application de ces articles, il y a lieu de lire « Conseil
flamand » au lieu de « Conseil ».

b) Dans l’alinéa 2, les mots « § 1er, alinéa 1er, 2˚, deuxième phrase, et »,
les mots « et du Conseil flamand », le mot « respectivement » et les mots
« et du Conseil flamand » sont supprimés.

c) Dans l’alinéa 3, les mots « § 1er, alinéa 1er, 2˚, deuxième phrase, et »
sont supprimés.

d) Dans l’alinéa 4, les mots « ou du Conseil flamand » sont
supprimés.

e) Dans l’alinéa 5, les mots « ou du Conseil flamand » sont supprimés.

2˚ Au § 3 sont apportées les modifications suivantes :

a) Dans l’alinéa 1er, les mots « au sein du Conseil de la Région de
Bruxelles-Capitale » sont supprimés.

b) Dans l’alinéa 2, les mots « de désistement d’un membre désigné
conformément au § 1er ou », les mots « § 1er, alinéa 1er, 2˚, deuxième
phrase, et » et les mots « ou néerlandais » sont supprimés.

3˚ L’article est complété comme suit :

« § 4. Pour ce qui concerne l’élection des membres visés à l’article 24,
§ 1er, alinéa 1er, 2˚, le résultat du recensement général des votes et le
nom des élus sont proclamés publiquement par le bureau régional visé
à l’article 16 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions
bruxelloises et transmis au Conseil flamand. »

Art. 15. L’article 31 de la même loi spéciale, modifié par les lois
spéciales du 16 juillet 1993 et 5 avril 1995, est complété par un § 5
nouveau, rédigé comme suit :

« § 5. Chaque Conseil ou l’organe désigné par lui exerce, selon les
règles définies par décret, le contrôle des dépenses électorales relatives
à l’élection du Conseil ainsi que le contrôle des communications
gouvernementales des membres de son gouvernement.

Les Chambres législatives, le Conseil concerné ou l’organe désigné
par lui, sont tenus d’exécuter les sanctions imposées par une autre
assemblée ou par l’organe désigné par elle en application de la
législation fédérale relative à la limitation des dépenses électorales. »

Art. 16. L’article 31 de la même loi spéciale, modifié par les lois
spéciales du 16 juillet 1993 et 5 avril 1995, est complété par un § 6
nouveau, rédigé comme suit :

« § 6. Les Conseils sont compétents en ce qui concerne le financement
complémentaire des partis politiques, tels que définis par l’article 1er,
1˚, de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des
dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la
Région wallonne, du Conseil flamand et du Conseil de la Région de
Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone. »

Art. 17. L’article 80 de la même loi spéciale, modifié par la loi
spéciale du 16 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 80. Pour les communes citées à l’article 7 des lois sur l’emploi
des langues en matières administratives, coordonnées le 18 juillet 1966,
et pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, l’avis
conforme du Gouvernement flamand ou du Gouvernement wallon,
selon le cas, est requis préalablement à toute délibération en Conseil des
Ministres sur un avant-projet de loi portant fusion de communes ou sur
un arrêté royal portant fusion de communes en application de la loi du
23 juillet 1971 concernant la fusion des communes et la modification de
leurs limites. »

Art. 18. A l’article 92bis de la même loi spéciale, modifié par les lois
spéciales du 16 janvier 1989, 5 mai 1993, 16 juillet 1993 et 28 décem-
bre 1994, sont apportées les modifications suivantes :

1˚ Le § 2 est complété par un littera e), rédigé comme suit :

« e) aux cimetières qui dépassent les limites d’une région ou qui sont
situés dans une autre région que la commune à laquelle ils appartien-
nent; ».
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2˚ § 2 wordt aangevuld met een littera f), luidend als volgt :

« f) op de kerkfabrieken en op de instellingen die belast zijn met het
beheer van de temporaliën van de erkende erediensten die de grenzen
van een gewest overschrijden; ».

3˚ § 3 wordt aangevuld met een littera d), luidend als volgt :

« d) voor de oprichting van een Agentschap, dat zal beslissen tot en
overgaan tot de organisatie van gezamenlijke handelsmissies, op
initiatief van één of meer gewesten of op vraag van de federale
overheid, en dat informatie, studies en documentatie over de buiten-
landse markten zal organiseren, ontwikkelen en verspreiden; ».

4˚ Een § 4quinquies wordt ingevoegd, luidend als volgt :

« § 4quinquies. De Nationale Plantentuin van België wordt overgedra-
gen nadat hierover een samenwerkingsakkoord is gesloten tussen de
gemeenschappen. »

HOOFDSTUK II. — Wijzigingen aan de bijzondere wet van 12 januari 1989
met betrekking tot de Brusselse instellingen

Art. 19. In de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot
de Brusselse instellingen wordt een nieuw artikel 5bis ingevoegd,
luidend als volgt :

« Art. 5bis. De ordonnanties, reglementen en administratieve hande-
lingen mogen geen afbreuk doen aan het tweetalig karakter, noch aan
de op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze bepaling
bestaande waarborgen die de personen van de Nederlandse en Franse
taalaanhorigheid genieten in de gemeenten van het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest. »

Art. 20. In dezelfde bijzondere wet wordt een nieuw artikel 5ter
ingevoegd, luidend als volgt :

« Art. 5ter. Tot de schorsing van een norm of een handeling kan
worden besloten door het Arbitragehof of de Raad van State indien
ernstige middelen de vernietiging van de norm of de handeling
rechtvaardigen op grond van artikel 5bis. »

Art. 21. In artikel 10 van dezelfde bijzondere wet wordt het getal
« 75 » vervangen door het getal « 89 ».

Art. 22. Artikel 10bis van dezelfde bijzondere wet, ingevoegd door
de bijzondere wet van 9 mei 1989, wordt vervangen door de volgende
bepaling :

« Art. 10bis. § 1. Het lid van de Raad dat door de Raad gekozen is tot
lid van de regering of tot gewestelijk staatssecretaris, houdt onmiddel-
lijk op zitting te hebben en neemt zijn mandaat weer op wanneer zijn
ambt van lid van de regering of van gewestelijk staatssecretaris eindigt.
Hij wordt vervangen door de eerste opvolger van de lijst waarop hij
gekozen is die in aanmerking komt.

Het lid van de regering of de gewestelijke staatssecretaris die ontslag
heeft genomen kan echter na een volledige vernieuwing van de Raad
zijn ambt van lid van de regering of van gewestelijk staatssecretaris
verenigen met het mandaat van lid van de Raad tot de verkiezing van
een nieuwe regering.

§ 2. Het lid van de Raad dat tot lid van de Vlaamse regering of van
de regering van de Franse Gemeenschap is gekozen houdt onmiddellijk
op zitting te hebben en neemt zijn mandaat opnieuw op wanneer zijn
ambt van lid van de regering eindigt. Hij wordt vervangen door de
eerste opvolger van de lijst waarop hij gekozen is die in aanmerking
komt.

Het lid van een gemeenschaps- of gewestregering dat ontslag heeft
genomen kan echter na een volledige vernieuwing van de Raad zijn
ambt van lid van de regering verenigen met het mandaat van lid van de
raad tot de verkiezing van een nieuwe gemeenschaps- of gewestrege-
ring.

§ 3. De vervanger van het lid in de Raad bedoeld in de §§ 1 en 2 en
in artikel 12, § 3, geniet het statuut van lid van de Raad.

In geval van ontslag in de loop van de zittingsperiode van een lid van
de regering of van een gewestelijk staatssecretaris bedoeld in § 1, neemt
het lid van de Raad dat hem heeft vervangen zijn plaats van eerste in
aanmerking komende opvolger van de lijst waarop hij gekozen is weer
in. Hetzelfde geldt in geval van ontslag in de loop van de zittingspe-
riode van een lid van een regering bedoeld in § 2 of van een federaal
minister of staatssecretaris bedoeld in artikel 12, § 3. »

Art. 23. Artikel 12, § 2, van dezelfde bijzondere wet, vervangen bij
de bijzondere wet van 16 juli 1993 en gewijzigd bij de bijzondere wet
van 4 mei 1999, wordt aangevuld met een lid, luidende :

« Bovendien is het mandaat van lid van de Raad onverenigbaar met
het mandaat van lid van de Vlaamse Raad. »

2˚ Le § 2 est complété par un littera f), rédigé comme suit :

« f) aux fabriques d’églises et aux établissements chargés de la gestion
du temporel des cultes reconnus, dont l’activité dépasse les limites
d’une région; ».

3˚ Le § 3 est complété par un littera d), rédigé comme suit :

« d) pour la création d’une Agence, qui décidera et organisera des
missions conjointes à l’initiative d’une ou de plusieurs régions ou sur
demande de l’autorité fédérale, et qui organisera, développera et
diffusera de l’information, des études et de la documentation sur les
marchés extérieurs; ».

4˚ Il est inséré un § 4quinquies, rédigé comme suit :

« § 4quinquies. Le Jardin botanique national de Belgique est transféré
après qu’un accord de coopération aura été conclu à ce sujet entre les
Communautés. »

CHAPITRE II. — Modifications à la loi spéciale du 12 janvier 1989
relative aux institutions bruxelloises

Art. 19. Dans la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux
institutions bruxelloises, il est inséré un nouvel article 5bis, rédigé
comme suit :

« Art. 5bis. Les ordonnances, règlements et actes administratifs ne
peuvent porter préjudice au caractère bilingue et aux garanties dont
bénéficient les personnes d’appartenance linguistique française et
néerlandaise dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale,
existantes au moment de l’entrée en vigueur de la présente disposi-
tion. »

Art. 20. Dans la même loi spéciale, il est inséré un nouvel article 5ter,
rédigé comme suit :

« Art. 5ter. La suspension d’une norme ou d’un acte peut être
ordonnée par la Cour d’arbitrage ou le Conseil d’Etat si des moyens
sérieux sont susceptibles de justifier l’annulation de la norme ou de
l’acte sur base de l’article 5bis. »

Art. 21. Dans l’article 10 de la même loi spéciale, le nombre « 75 »,
est remplacé par le nombre « 89 ».

Art. 22. L’article 10bis de la même loi spéciale, inséré par la loi
spéciale du 9 mai 1989, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 10bis. § 1er. Le membre du Conseil qui a été élu par le Conseil
en qualité de membre du gouvernement ou de Secrétaire d’Etat
régional, cesse immédiatement de siéger et reprend son mandat lorsque
ses fonctions de membre du gouvernement ou de secrétaire d’Etat
régional prennent fin. Il est remplacé par le premier suppléant en ordre
utile de la liste sur laquelle il a été élu.

Cependant, le membre du gouvernement ou le Secrétaire d’Etat
régional qui a présenté sa démission peut, après un renouvellement
intégral du Conseil, concilier sa fonction de membre du gouvernement
ou de Secrétaire d’Etat régional avec le mandat de membre du Conseil
jusqu’à l’élection du nouveau gouvernement.

§ 2. Le membre du Conseil qui a été élu en qualité de membre du
gouvernement flamand ou du gouvernement de la Communauté
française, cesse immédiatement de siéger et reprend son mandat
lorsque ses fonctions de membre du gouvernement prennent fin. Il est
remplacé par le premier suppléant en ordre utile de la liste sur laquelle
il a été élu.

Cependant, le membre d’un gouvernement de région ou de commu-
nauté qui a présenté sa démission peut, après un renouvellement
intégral du Conseil, concilier sa fonction de membre du gouvernement
avec le mandat de membre du Conseil jusqu’à l’élection d’un nouveau
gouvernement de région ou de communauté.

§ 3 Le remplaçant du membre du Conseil visé aux §§ 1er et 2 et à
l’article 12, § 3, jouit du statut de membre du Conseil.

En cas de démission en cours de législature d’un membre du
gouvernement ou d’un secrétaire d’Etat régional visé au § 1er, le
membre du Conseil qui l’a remplacé réintègre sa place de premier
suppléant en ordre utile de la liste sur laquelle il a été élu. Il en va de
même en cas de démission en cours de législature d’un membre d’un
gouvernement visé au § 2 ou d’un ministre ou d’un secrétaire d’Etat
fédéral visé à l’article 12, § 3. »

Art. 23. L’article 12, § 2, de la même loi spéciale, remplacé par la loi
spéciale du 16 juillet 1993 et modifié par la loi spéciale du 4 mai 1999,
est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

« En outre, le mandat de membre du Conseil est incompatible avec le
mandat de membre du Conseil flamand. »
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Art. 24. Artikel 14 van dezelfde bijzondere wet wordt aangevuld
met het volgende lid :

« Alleen de kiezers die hun stem niet uitbrengen op een lijst van
kandidaten die overeenkomstig artikel 17 tot de Franse taalgroep
behoren, kunnen eveneens de Brusselse leden van de Vlaamse Raad
bedoeld in artikel 24, § 1, eerste lid, 2˚, van de bijzondere wet
verkiezen. »

Art. 25. Artikel 16bis van dezelfde bijzondere wet, ingevoegd door
de bijzondere wet van 9 mei 1999, waarvan de huidige tekst § 1 zal
vormen, wordt aangevuld met een § 2, luidende :

« § 2. Binnen zeven dagen die volgen op de definitieve vaststelling
van de lijsten, kunnen twee of meer lijsten van kandidaten van
eenzelfde taalgroep een wederzijdse verklaring van lijstenverbinding
doen met het oog op de toepassing van artikel 20. Een lijst waarvoor
geen verklaring van lijstenverbinding wordt afgelegd, wordt geacht
een groep te vormen met het oog op de toepassing van artikel 20. »

Art. 26. In dezelfde bijzondere wet wordt een nieuw artikel 16ter
ingevoegd, luidende :

« Art. 16ter. De voordracht van de kandidaten voor de verkiezing tot
lid van de Vlaamse Raad bedoeld in artikel 24, § 1, eerste lid, 2˚, van de
bijzondere wet gebeurt tegelijk en volgens dezelfde regels als de
voordracht van de kandidaten voor het mandaat van lid van de Raad. »

Art. 27. Artikel 18 van dezelfde bijzondere wet wordt aangevuld
met een lid, luidende :

« De lijsten die met toepassing van artikel 16ter worden voorgedra-
gen, staan in het deel van het stembiljet met de lijsten van de
kandidaten voor de Raad die tot de Nederlandse taalgroep behoren en
meer bepaald erna. »

Art. 28. In artikel 20 van dezelfde bijzondere wet, gewijzigd bij de
bijzondere wet van 5 april 1995, worden de volgende wijzigingen
aangebracht :

1˚ § 2 wordt vervangen als volgt :

« § 2. Alvorens over te gaan tot de verdeling van de toe te wijzen
zetels, worden 72 zetels omgeslagen over alle lijstengroepen van
kandidaten van de Franse taalgroep en worden 17 zetels omgeslagen
over alle lijstengroepen van kandidaten van de Nederlandse taalgroep.

Het gewestbureau berekent voor elke taalgroep een kiesdeler door
het algemene totaal van de stembrieven waarmee een geldige stem
wordt uitgebracht op de lijsten van kandidaten van een taalgroep te
delen door 72 voor de Franse taalgroep en door 17 voor de Nederlandse
taalgroep. Het kiescijfer van elke groep van lijsten wordt gevormd door
de optelling van het aantal stembrieven waarmee een geldige stem
wordt uitgebracht op de lijsten van die groep.

Het gewestbureau deelt de kiescijfers van de groepen van lijsten door
de kiesdeler die op hen betrekking heeft en stelt voor elke groep van
lijsten het kiesquotiënt vast, waarvan de eenheden overeenkomen met
het aantal onmiddellijk verworven zetels. Het deelt vervolgens die
kiescijfers achtereenvolgens door 1, 2, 3, enz. als de groep nog geen
enkele definitief verworven zetel zou hebben; door 2, 3, 4, enz. als de
groep slechts één enkele verworven zetel zou hebben; door 3, 4, 5, enz.,
als de groep twee zetels zou hebben verworven; enz. De eerste deling
gebeurt telkens door een cijfer dat gelijk is aan het totale aantal zetels
dat de groep zou halen als ze de eerste van de nog toe te wijzen zetels
zou krijgen.

Het bureau rangschikt de quotiënten volgens hun grootte tot een
aantal quotiënten wordt verkregen dat gelijk is aan het nog toe te
wijzen aantal zetels; bij elke nuttige quotiënt wordt een extra zetel
toegekend aan de groep waarop het betrekking heeft. Bij gelijke
quotiënten wordt de overblijvende zetel toegekend aan de groep van
lijsten met het hoogste kiescijfer. »

2˚ Het artikel wordt aangevuld met een § 3, luidende :

« § 3. Het gewestbureau verdeelt vervolgens, indien nodig, de zetels
die elke groep van lijsten aldus behaald heeft, onder de lijsten waaruit
de groep bestaat en gaat over tot de zetelverdeling volgens de regels
vervat in de artikelen 29ter, 29quater, 29octies en 29novies van de
bijzondere wet. »

Art. 29. Artikel 22 van dezelfde bijzondere wet, gewijzigd door de
bijzondere wet van 5 april 1995, wordt aangevuld met een § 5, luidend
als volgt :

« § 5. De Raad of het door hem aangewezen orgaan oefent, volgens
de bij ordonnantie bepaalde regels, de controle van de verkiezingsuit-
gaven met betrekking tot de verkiezing van de Raad uit, alsook de
controle op de regeringsmededelingen van de leden van de regering.

Art. 24. L’article 14 de la même loi spéciale est complété par l’alinéa
suivant :

« Seuls les électeurs qui n’émettent pas leur suffrage en faveur d’une
liste de candidats appartenant au groupe linguistique français confor-
mément à l’article 17 sont électeurs des membres bruxellois du Conseil
flamand visés à l’article 24, § 1er, alinéa 1er, 2˚, de la loi spéciale. »

Art. 25. L’article 16bis de la même loi spéciale, inséré par la loi
spéciale du 9 mai 1999, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété
par un § 2, rédigé comme suit :

« § 2. Dans les sept jours suivant l’arrêt définitif des listes, deux ou
plusieurs listes de candidats d’un même groupe linguistique peuvent
faire une déclaration réciproque de groupement de listes en vue de
l’application de l’article 20. Une liste qui ne procède pas à cette
déclaration est réputée former un groupement en vue de l’application
de l’article 20. »

Art. 26. Dans la même loi spéciale, est inséré un nouvel article 16ter
rédigé comme suit :

« Art. 16ter. — La présentation des candidats à l’élection des
membres du Conseil flamand visés à l’article 24, § 1er, alinéa 1er, 2˚, de
la loi spéciale, est faite en même temps et suivant les mêmes modalités
que la présentation des candidats au mandat de membre du Conseil. »

Art. 27. L’article 18 de la même loi spéciale est complété par un
alinéa, rédigé comme suit :

« Les listes présentées en vertu de l’article 16ter apparaissent dans la
partie du bulletin relative aux listes des candidats au Conseil apparte-
nant au groupe linguistique néerlandais et, plus précisément, après
celles-ci. »

Art. 28. A l’article 20 de la même loi spéciale, modifié par la loi
spéciale du 5 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes :

1˚ Le § 2 est remplacé par ce qui suit :

« § 2. Avant de procéder à la dévolution des sièges à conférer, les
sièges sont répartis à concurrence de 72 entre l’ensemble des groupe-
ments de listes de candidats du groupe linguistique français et de 17
entre l’ensemble des groupements de listes de candidats du groupe
linguistique néerlandais.

Le bureau régional établit pour chaque groupe linguistique un
diviseur électoral en divisant le total général des bulletins valables
exprimant un vote sur les listes de candidats d’un groupe linguistique
par 72 pour le groupe linguistique français et par 17 pour le groupe
linguistique néerlandais. Le chiffre électoral de chaque groupement de
listes est constitué par l’addition du nombre de bulletins exprimant un
vote valable sur les listes de ce groupement.

Le bureau régional divise les chiffres électoraux des groupements de
listes par le diviseur qui les concerne et fixe ainsi, pour chaque
groupement de listes, son quotient électoral, dont les unités indiquent
le nombre de sièges immédiatement acquis. Il divise ensuite ces chiffres
électoraux successivement par 1, 2, 3, etc., si le groupement ne comptait
encore aucun siège définitivement acquis; par 2, 3, 4, etc. s’il n’en avait
acquis qu’un seul; par 3, 4, 5, etc. s’il en avait acquis deux, et ainsi de
suite, la première division se faisant chaque fois par un chiffre égal au
total des sièges que le groupement obtiendrait si le premier des sièges
restant à conférer lui était attribué.

Le bureau classe les quotients dans l’ordre de leur importance jusqu’à
concurrence d’un nombre de quotients égal au nombre de sièges restant
à conférer; chaque quotient utile détermine l’attribution d’un siège
complémentaire en faveur du groupement qu’il concerne. En cas
d’égalité de quotient, le siège restant est attribué au groupement de
listes dont le chiffre électoral est le plus élevé. »

2˚ L’article est complété par un § 3, rédigé comme suit :

« § 3. Le bureau régional répartit ensuite, s’il échet, les sièges ainsi
obtenus par chaque groupement de listes entre les listes qui le
composent et procède à la dévolution des sièges selon les modalités
prévues aux articles 29ter, 29quater, 29octies et 29novies de la loi
spéciale. »

Art. 29. L’article 22 de la même loi spéciale, modifié par la loi
spéciale du 5 avril 1995, est complété par un § 5, rédigé comme suit :

« § 5. Le Conseil ou l’organe désigné par lui exerce, selon les règles
définies par ordonnance, le contrôle des dépenses électorales relatives à
l’élection du Conseil ainsi que le contrôle des communications gouver-
nementales des membres du gouvernement.
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De vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie of het door
haar aangewezen orgaan is bevoegd voor de controle op de regerings-
mededelingen van de leden van haar college.

De betrokken Raad of het door hem aangewezen orgaan moet de
sancties uitvoeren die met toepassing van de federale wetgeving
betreffende de beperking van de verkiezingsuitgaven zijn opgelegd
door een andere assemblee of door een door haar aangewezen orgaan. »

Art. 30. Artikel 22 van dezelfde bijzondere wet, gewijzigd door de
bijzondere wet van 5 april 1995, wordt aangevuld met een § 6, luidend
als volgt :

« § 6. De Raad is bevoegd voor de aanvullende financiering van de
politieke partijen, zoals bepaald in artikel 1, 1˚, van de wet van
19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkie-
zingsuitgaven voor de verkiezing van de Vlaamse Raad, de Waalse
Gewestraad en de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad van de
Duitstalige Gemeenschap. »

Art. 31. Artikel 28, tweede lid, 3˚, eerste lid, van dezelfde bijzondere
wet, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993, wordt aangevuld
als volgt :

« Indien de meerderheid in elke taalgroep niet bereikt is, wordt
echter tot een tweede stemming overgegaan die niet na minder dan
dertig dagen na de eerste stemming mag plaatshebben. In dit geval
wordt het reglement gewijzigd bij volstrekte meerderheid van de
stemmen en bij ten minste een derde van de stemmen uitgebracht in
elke taalgroep. »

Art. 32. Artikel 28 van dezelfde bijzondere wet, gewijzigd bij de
bijzondere wet van 16 juli 1993, wordt aangevuld met een lid, luidende :

« Bovendien worden de ordonnanties vastgesteld krachtens artikel 6,
§ 1, VIII, 1˚ tot 5˚, van de bijzondere wet goedgekeurd bij de volstrekte
meerderheid van de stemmen en bij de volstrekte meerderheid in elke
taalgroep. Indien de volstrekte meerderheid in elke taalgroep evenwel
niet bereikt is, wordt overgegaan tot een tweede stemming die niet na
minder dan dertig dagen na de eerste stemming mag plaatshebben. In
dit geval wordt de ordonnantie goedgekeurd bij de volstrekte meerder-
heid van de stemmen en bij ten minste een derde van de stemmen
uitgebracht in elke taalgroep. »

Art. 33. Artikel 35, § 2, van dezelfde bijzondere wet, gewijzigd door
de bijzondere wet van 16 juli 1993, wordt vervangen als volgt :

« § 2. Ingeval geen akkoord tot stand gekomen is :

1˚ wordt de voorzitter van de Regering verkozen bij geheime
stemming en bij volstrekte meerderheid van de leden van de Raad; de
voordrachten van kandidaten voor het voorzitterschap van de Regering
moeten worden ondertekend door ten minste vijf leden van de Raad;

2˚ worden de leden van de Regering bij geheime stemming verkozen
in zoveel afzonderlijke stemmingen als er leden te verkiezen zijn, bij
volstrekte meerderheid van de leden van de Raad; de voordrachten van
kandidaten moeten worden ondertekend door de volstrekte meerder-
heid van de leden van de taalgroep waartoe zij behoren.

Indien de volstrekte meerderheid voorgeschreven in het eerste lid, 2˚,
niet bereikt is, wordt een nieuwe verkiezing gehouden binnen een
termijn die niet korter mag zijn dan dertig dagen. In dit geval moeten
de voordrachten van kandidaten naargelang van het geval worden
ondertekend door de volstrekte meerderheid van de leden van de
Franse taalgroep of, niettegenstaande artikel 10, de volstrekte meerder-
heid van de leden van de Vergadering van de Vlaamse Gemeenschaps-
commissie, die overeenkomstig artikel 60, vijfde lid, is samengesteld.

Ingeval kandidaten worden voorgedragen die geen lid zijn van de
Raad, wordt vermeld tot welke taalgroep zij worden geacht te behoren
voor de toepassing van de regels bedoeld in de artikelen 34, § 1, 35, § 4,
36, voorlaatste lid, 37, § 2, 41, § 2, tweede lid, 53, voorlaatste lid, 60,
tweede en derde lid, en 74bis. Niemand mag meer dan een voordracht
per mandaat ondertekenen. »

Art. 34. Artikel 35, § 3bis, van dezelfde bijzondere wet, ingevoegd bij
de bijzondere wet van 4 december 1996, wordt aangevuld met een lid,
luidende :

« Niemand kan tegelijk lid van de Brusselse Hoofdstedelijke regering
of gewestelijk staatssecretaris en lid van de Vlaamse Raad zijn. Het lid
van de regering of de gewestelijke staatssecretaris die ontslag heeft
genomen, kan echter na de volledige vernieuwing van de Vlaamse
Raad zijn ambt van lid van de regering of van gewestelijk staatssecre-
taris verenigen met het mandaat van lid van de Vlaamse Raad tot de
verkiezing van een nieuwe regering. »

L’assemblée de la Commission communautaire française ou l’organe
désigné par elle exerce le contrôle des communications gouvernemen-
tales des membres de son collège.

Le Conseil concerné ou l’organe désigné par lui, est tenu d’exécuter
les sanctions imposées par une autre assemblée ou par l’organe désigné
par elle en application de la législation fédérale relative à la limitation
des dépenses électorales. »

Art. 30. L’article 22 de la même loi spéciale, modifié par la loi
spéciale du 5 avril 1995, est complété par un § 6, rédigé comme suit :

« § 6. Le Conseil est compétent en ce qui concerne le financement
complémentaire des partis politiques, tels que définis par l’article 1er,
1˚, de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des
dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la
Région wallonne, du Conseil flamand et du Conseil de la Région de
Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone. »

Art. 31. L’article 28, alinéa 2, 3˚, alinéa 1er, de la même loi spéciale,
modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est complété par ce qui
suit :

« Toutefois, si la majorité de chaque groupe linguistique n’est pas
réunie, il est procédé à un second vote, qui ne peut intervenir moins de
trente jours après le premier vote. Dans ce cas, le règlement est modifié
à la majorité absolue des suffrages ainsi que par un tiers au moins des
suffrages exprimés dans chaque groupe linguistique. »

Art. 32. L’article 28 de la même loi spéciale, modifié par la loi
spéciale du 16 juillet 1993, est complété par un alinéa, rédigé comme
suit :

« En outre, les ordonnances prises en vertu de l’article 6, § 1er, VIII,
1˚ à 5˚, de la loi spéciale sont prises à la majorité absolue des suffrages
et à la majorité absolue de chaque groupe linguistique. Toutefois, si la
majorité absolue dans chaque groupe linguistique n’est pas réunie, il est
procédé à un second vote, qui ne peut intervenir moins de trente jours
après le premier vote. Dans ce cas, l’ordonnance est prise à la majorité
absolue des suffrages ainsi que par un tiers au moins des suffrages
exprimés dans chaque groupe linguistique. »

Art. 33. L’article 35, § 2, de la même loi spéciale, modifié par la loi
spéciale du 16 juillet 1993, est remplacé par ce qui suit :

« § 2. Dans le cas où un accord n’est pas intervenu :

1˚ le président du gouvernement est élu au scrutin secret et à la
majorité absolue des membres du Conseil; les présentations de
candidats à la présidence du gouvernement doivent être signées par au
moins cinq membres du Conseil;

2˚ les membres du gouvernement sont élus au scrutin secret par
autant de scrutins séparés qu’il y a de membres à élire, à la majorité
absolue des membres du Conseil; les présentations de candidats
doivent être signées par la majorité absolue des membres du groupe
linguistique auquel ils appartiennent.

Si la majorité absolue prévue à l’alinéa 1er, 2˚, n’est pas réunie, il est
procédé à une nouvelle élection dans un délai qui ne peut être inférieur
à trente jours. Dans ce cas, les présentations de candidats doivent être
signées selon le cas par la majorité absolue des membres du groupe
linguistique français ou, nonobstant l’article 10, la majorité absolue des
membres de l’Assemblée de la Commission communautaire flamande,
composée conformément à l’article 60, alinéa 5.

Lors de la présentation de candidats qui ne sont pas membre du
Conseil, il est indiqué à quel groupe linguistique ceux-ci sont censés
appartenir pour l’application des règles visées aux articles 34, § 1er, 35,
§ 4, 36, avant-dernier alinéa, 37, § 2, 41, § 2, alinéa 2, 53, avant-dernier
alinéa, 60, alinéas 2 et 3, et 74bis. Nul ne peut signer plus d’une seule
présentation par mandat. »

Art. 34. L’article 35, § 3bis de la même loi spéciale, inséré par la loi
spéciale du 4 décembre 1996, est complété par un alinéa, rédigé comme
suit :

« Nul ne peut être à la fois membre du gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale ou secrétaire d’Etat régional et membre du Conseil
flamand. Cependant, le membre du gouvernement ou le secrétaire
d’Etat régional qui a présenté sa démission peut, après le renouvelle-
ment intégral du Conseil flamand, concilier sa fonction de membre du
gouvernement ou de secrétaire d’Etat régional avec le mandat de
membre du Conseil flamand jusqu’à l’élection d’un nouveau gouver-
nement. »
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Art. 35. In dezelfde bijzondere wet wordt in artikel 36, § 1, gewijzigd
door de bijzondere wet van 16 juli 1993, tussen het zesde lid en het
zevende lid een nieuw lid ingevoegd, luidende :

« Wanneer evenwel, in geval van toepassing van artikel 35, § 2,
tweede lid, zo’n motie gericht is tegen een lid van de regering dat tot de
Nederlandse taalgroep behoort, moet zij, niettegenstaande artikel 10,
worden aangenomen bij volstrekte meerderheid van de leden van de
Vergadering van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, samengesteld
overeenkomstig artikel 60, vijfde lid. »

Art. 36. Artikel 41, § 3, tweede lid, van dezelfde bijzondere wet,
gewijzigd door de bijzondere wet van 16 juli 1993, wordt vervangen
door de volgende leden :

« De gewestelijke staatssecretarissen worden bij geheime stemming
verkozen in zoveel afzonderlijke stemmingen als er Staatssecretarissen
te verkiezen zijn, bij de volstrekte meerderheid van de leden van de
Raad. De voordrachten van kandidaten moeten worden ondertekend
door de volstrekte meerderheid van de leden van de taalgroep waartoe
zij behoren.

Indien de volstrekte meerderheid niet bereikt is, wordt door de Raad
een nieuwe verkiezing gehouden binnen een termijn die niet korter
mag zijn dan dertig dagen. In dit geval moeten de voordrachten van
kandidaten naargelang van het geval worden ondertekend door de
volstrekte meerderheid van de leden van de Franse taalgroep of,
niettegenstaande artikel 10, door de volstrekte meerderheid van de
leden van de Vergadering van de Vlaamse Gemeenschapscommissie,
die is samengesteld overeenkomstig artikel 60, vijfde lid.

Voor het geval dat gewestelijke staatssecretarissen worden verkozen
die geen lid zijn van de Raad, wordt vermeld tot welke taalgroep zij
worden geacht te behoren voor de toepassing van de regels bedoeld in
§ 2, tweede lid, in § 4 en in artikel 60, tweede en derde lid.

Zij worden in de volgorde waarin zij worden verkozen en met
inachtneming van § 2, tweede lid, toegevoegd aan de leden van de
regering die de groepen van aangelegenheden bedoeld in artikel 53,
tweede lid, hebben gekozen. Artikel 60, § 3, derde en vierde lid, van de
bijzondere wet is in een zodanig geval van toepassing. »

Art. 37. Artikel 60 van dezelfde bijzondere wet, gewijzigd bij de
bijzondere wet van 16 juli 1993, wordt aangevuld met drie leden,
luidende :

« Voor de bevoegdheden die de Vlaamse Gemeenschapscommissie
alleen uitoefent omvat de in het tweede lid bedoelde taalgroep
bovendien vijf leden die overeenkomstig artikel 60bis worden verko-
zen.

Binnen de beperkingen van artikel 25 en onverminderd artikel 83,
bepaalt de Vergadering van de Vlaamse Gemeenschapscommissie het
bedrag van de aan deze vijf leden toegekende vergoeding, alsook hun
pensioenstelsel en de terugbetaling van hun verplaatsingskosten.

De lasten die voortvloeien uit de toepassing van het vijfde en het
zesde lid worden gefinancierd middels de begroting van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie. »

Art. 38. In dezelfde bijzondere wet wordt een nieuw artikel 60bis
ingevoegd, luidende :

« Art. 60bis. Voor de aanwijzing van de leden bedoeld in artikel 60,
vijfde lid, wijst het gewestbureau bedoeld in artikel 20, § 2, de zetels toe
aan de lijsten die tot de Nederlandse taalgroep behoren en voor de
verkiezing van de Raad zijn voorgedragen. Deze toewijzing wordt
bepaald door de rangschikking van de quotiënten die worden verkre-
gen wanneer het totale kiescijfer dat elke lijst in elk kiesdistrict voor de
Vlaamse Raad heeft gehaald, achtereenvolgens door 1, 2, 3, 4, 5, enz.
wordt gedeeld.

Een lijst die tot de Nederlandse taalgroep behoort en voor de
verkiezing van de Raad voorgedragen wordt, krijgt de quotiënten
behaald door de lijst met hetzelfde letterwoord bij de rechtstreekse
verkiezing van de leden van de Vlaamse Raad.

De quotiënten die zijn behaald door een lijst voorgedragen voor de
rechtstreekse verkiezing van de leden van de Vlaamse Raad, worden
toegekend aan een lijst met een verschillend letterwoord die tot de
Nederlandse taalgroep behoort en die voor de verkiezing van de Raad
is voorgedragen, wanneer beide in die zin een verklaring hebben
afgelegd bij het voordragen van hun lijst.

Ingeval lijsten met elkaar verbonden worden ter uitvoering van
artikel 16bis, krijgen de betrokken lijsten de som van de quotiënten
behaald door de andere lijsten die hetzelfde of een overeenkomstig
letterwoord hebben in overeenstemming met het vorige lid en die voor
de rechtstreekse verkiezing van de leden van de Vlaamse Raad zijn
voorgedragen.

Art. 35. Dans la même loi spéciale, il est inséré à l’article 36, § 1er,
modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, entre l’alinéa 6 et l’alinéa 7,
un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

« Toutefois, en cas d’application de l’article 35, § 2, alinéa 2,
lorsqu’une telle motion est dirigée contre un membre du Gouverne-
ment appartenant au groupe linguistique néerlandais, elle doit, nonobs-
tant l’article 10, être adoptée à la majorité absolue des membres de
l’assemblée de la Commission communautaire flamande, composée
conformément à l’article 60, alinéa 5. »

Art. 36. L’article 41, § 3, alinéa 2, de la même loi spéciale, modifié par
la loi spéciale du 16 juillet 1993, est remplacé par les alinéas suivants :

« Les secrétaires d’Etat régionaux sont élus au scrutin secret par
autant de scrutins séparés qu’il y a de secrétaires à élire, à la majorité
absolue des membres du Conseil. Les présentations de candidats
doivent être signées par la majorité absolue des membres du groupe
linguistique auquel ils appartiennent.

Si la majorité absolue n’est pas réunie, il est procédé à une nouvelle
élection par le Conseil dans un délai qui ne peut être inférieur à trente
jours. Dans ce cas, les présentations de candidats doivent être signées,
selon le cas, par la majorité absolue des membres du groupe linguisti-
que français ou, nonobstant l’article 10, la majorité absolue des
membres de l’Assemblée de la Commission communautaire flamande,
composée conformément à l’article 60, alinéa 5.

Lors de l’élection de secrétaires d’Etat régionaux qui ne sont pas
membres du Conseil, il est indiqué à quel groupe linguistique ils sont
censés appartenir pour l’application des règles visées au § 2, alinéa 2, au
§ 4 et à l’article 60, alinéas 2 et 3.

Ils sont adjoints, dans l’ordre de leur élection et dans le respect du § 2,
alinéa 2, aux membres du gouvernement ayant choisi les groupes de
matières visés à l’article 53, alinéa 2. L’article 60, § 3, alinéas 3 et 4, de
la loi spéciale est d’application en pareil cas. »

Art. 37. L’article 60 de la même loi spéciale, modifié par la loi
spéciale du 16 juillet 1993, est complété par trois alinéas, rédigés comme
suit :

« Pour les compétences que la Commission communautaire flamande
exerce seule, le groupe linguistique visé à l’alinéa 3 comporte en outre
cinq membres élus conformément à l’article 60bis.

Dans les limites de l’article 25 et sans préjudice de l’article 83,
l’Assemblée de la Commission communautaire flamande fixe le
montant de l’indemnité allouée à ces cinq membres, leur régime de
pension et le remboursement de leurs frais de déplacement.

Les charges résultant de l’application des alinéas 5 et 6 sont
supportées par le budget de la Commission communautaire flaman-
de. »

Art. 38. Dans la même loi spéciale, il est inséré un nouvel article
60bis, rédigé comme suit :

« Art. 60bis. Pour la désignation des membres prévus à l’article 60,
alinéa 5, l’attribution des sièges entre les listes appartenant au groupe
linguistique néerlandais et présentées pour l’élection du Conseil est
effectuée par le bureau régional visé à l’article 20, § 2. Cette attribution
est déterminée par l’ordre des quotients obtenus par la division
successive par 1, 2, 3, 4, 5, etc. du total du chiffre électoral obtenu par
chacune des listes dans chacune des circonscriptions électorales pour le
Conseil flamand.

Une liste appartenant au groupe linguistique néerlandais et pré-
sentée pour l’élection du Conseil obtient les quotients obtenus par la
liste du même sigle présentée pour l’élection directe des membres du
Conseil flamand.

Les quotients obtenus par une liste présentée pour l’élection directe
des membres du Conseil flamand sont attribués à une liste d’un sigle
différent appartenant au groupe linguistique néerlandais et présentée
pour l’élection du Conseil lorsqu’elles en ont fait chacune la déclaration
au moment du dépôt de leur liste.

En cas de groupement de listes en exécution de l’article 16bis, les
listes concernées obtiennent la somme des quotients obtenus par les
autres listes du même sigle ou de sigle correspondant conformément à
l’alinéa précédant présentées pour l’élection directe des membres du
Conseil flamand.
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Op elke lijst worden de leden overeenkomstig artikel 172 van het
Kieswetboek aangewezen onder de kandidaten die niet voor de Raad
zijn verkozen. »

Art. 39. Artikel 72, vierde lid, van dezelfde bijzondere wet wordt
aangevuld als volgt :

« Als deze meerderheid niet gehaald wordt in een taalgroep, wordt
een tweede stemming gehouden. In dat geval wordt de resolutie
aangenomen bij volstrekte meerderheid van de stemmen van de
Verenigde Vergadering en met minstens een derde van de stemmen in
elke taalgroep. Voor de ordonnanties bedoeld in artikel 68, § 1, en het
reglement van de Verenigde Vergadering bepaald in het eerste lid, mag
deze tweede stemming, doordat het verwijst naar artikel 44 van de
bijzondere wet, niet vroeger dan dertig dagen na de eerste stemming
worden gehouden. »

HOOFDSTUK III. — Overgangs- en slotbepalingen

Art. 40. Tot 31 december 2006 kan de Koning de burgemeester
schorsen of afzetten wegens kennelijk wangedrag of grove nalatigheid.
De burgemeester wordt vooraf gehoord. De schorsing mag de tijd van
drie maanden niet te boven gaan.

Art. 41. Deze wet treedt in werking op 1 januari 2002 behalve de
artikelen 12, 13, 14, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37 en 38 die
in werking treden voor de volgende volledige hernieuwing van de
Brusselse Hoofdstedelijke Raad en, voor de kiesverrichtingen met
betrekking tot deze hernieuwing, de eerste dag van de tweede maand
die voorafgaat aan de datum van de verkiezing.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met ’s Lands zegel zal worden
bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 13 juli 2001.

ALBERT

Van Koningswege :

De Eerste Minister,
G. VERHOFSTADT

De Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken,
L. MICHEL

De Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting,
Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie,

J. VANDE LANOTTE

Met ’s Lands zegel gezegeld :

De Minister van Justitie,
M. VERWILGHEN

Nota

(1) Gewone zitting 2000-2001.
Senaat.

Parlementaire Stukken. — Ontwerp van bijzondere wet, nr. 2-709/1. —
Amendementen, nrs. 2-709/2 tot 5. — Advies van de Raad van State,
nr. 2-709/6. — Verslag, nr. 2-709/7. — Tekst aangenomen door de
commissie, nr. 2-709/8. — Amendementen, nrs. 2-709/9 en 10.

Parlementaire Handelingen. — Bespreking en aanneming. Vergaderin-
gen van 29 en 30 mei 2001.

Kamer van volksvertegenwoordigers.
Parlementaire Stukken. — Ontwerp overgezonden door de Senaat,

nr. 50-1280/1. — Amendementen, nr. 50-1280/2. — Verslag,
nr. 50-1280/3. — Amendementen voorgesteld na de indiening van het
verslag, nr. 50-1280/4. — Tekst aangenomen in plenaire vergadering en
aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd, nr. 50-1280/5.

Parlementaire Handelingen. — Bespreking en aanneming. Vergaderin-
gen van 27 en 28 juni 2001.

Au sein de chaque liste, les membres sont désignés conformément à
l’article 172 du Code électoral parmi les candidats non élus au
Conseil. »

Art. 39. L’article 72, alinéa 4, de la même loi spéciale est complété
par les dispositions suivantes :

« Si cette majorité n’est pas réunie dans un groupe linguistique, il est
procédé à un second vote. Dans ce cas, la résolution est prise à la
majorité absolue des suffrages de l’Assemblée réunie et par au moins
un tiers des suffrages dans chaque groupe linguistique. Pour les
ordonnances prévues à l’article 68, § 1er, ainsi que pour le règlement de
l’assemblée réunie prévu à l’alinéa 1er, en ce qu’il se réfère à l’article 44
de la loi spéciale, ce second vote ne peut pas intervenir moins de trente
jours après le premier vote. »

CHAPITRE III. — Dispositions transitoires et finales

Art. 40. Jusqu’au 31 décembre 2006, le Roi peut, pour inconduite
notoire ou négligence grave, suspendre ou révoquer le bourgmestre,
qui sera préalablement entendu. La suspension ne pourra excéder trois
mois.

Art. 41. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2002 sauf les
articles 12, 13, 14, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37 et 38 qui
entrent en vigueur pour le prochain renouvellement intégral du Conseil
de la Région de Bruxelles-Capitale et, pour les opérations électorales
relatives à ce renouvellement, le premier jour du deuxième mois qui
précède celui de la date de l’élection.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau
de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,
L. MICHEL

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,
de l’Intégration sociale et de l’Economie sociale,

J. VANDE LANOTTE

Scellé du sceau de l’Etat,

Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN

Note

(1) Session ordinaire 2000-2001.
Sénat.

Documents parlementaires. — Projet de loi spéciale, n˚ 2-709/1. —
Amendements, nos 2-709/2 à 5. — Avis du Conseil d’Etat, n˚ 2-709/6. —
Rapport, n˚ 2-709/7. — Texte adopté par la commission, n˚ 2-709/8. —
Amendements, n˚ 2-709/9 et 10.

Annales parlementaires. — Discussion et adoption. Séances des 29 et
30 mai 2001.

Chambre des représentants.
Documents parlementaires. — Projet transmis par le Sénat,

n˚ 50-1280/1. — Amendements, n˚ 50-1280/2. — Rapport, n˚ 50-1280/3.
Amendements présentés après le dépôt du rapport, n˚ 50-1280/4.
Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale,
n˚ 50-1280/5.

Annales parlementaires. — Discussion et adoption. Séances des 27 et
28 juin 2001.
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