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VOORZITTER : de heer C. Moors 

— De interpellatie wordt gehouden 
om 10.15 uur. 

Interpellatie van de heer G. Anne-
mans tot de heer L. Van den Bos-
sche, Vlaamse minister van Onder-
wijs en Ambtenarenzaken, over de 
taalregeling in het onderwijs in de 
faciliteiten- en taalgrensgemeenten 

De voorzitter : Aan de orde is de in-
terpellatie van de heer Annemans tot 
de heer Van den Bossche, Vlaamse 
minister Van Onderwijs en Ambtena-
renzaken, over de taairegeling in het 
onderwijs in de faciliteiten- en taal-
grensgemeenten. 

De heer Annemans heeft het woord. 

De heer G. Annemans : Mijnheer de 
voorzitter, geachte collega's, Herto-
ginnedal 1963 moest de ultieme be-
kroning en oplossing worden van de 
taalproblematiek die jarenlang de 
broze Belgische constructie had aan-
getast. De taalgrensregeling van toen 
zou voor eens en altijd de taaiverhou-
dingen in dit land vastleggen. In 
plaats van pacificatie werden echter 
alleen maar nieuwe haarden vol con-
flictstof gecreëerd. Zoals het Bel-
gische akkoorden en wetten past, 
gingen die gepaard met de nodige be-
twistingen. Faciliteiten en nieuwe 
taalregelingen in bestuurszaken en 
het onderwijs zagen het levenslicht. 

Bij de wet van 8 november 1962 wer-
den de provincie-, arrondissements-
en gemeentegrenzen gewijzigd. Zo 
kwam  de  Voerstreek  bij  Limburg 

maar Komen en Moeskroen verhuis-
den van West-Vlaanderen naar He-
negouwen en de Platdietse streek 
bleef Luiks gebied. Voor een volledi-
ge lijst verwijs ik naar het voorstel 
van bijzondere wet tot definitieve 
vastlegging van de grens tussen 
Vlaanderen en Wallonië, ingediend 
door de heren Van Nieuwenhuysen 
en Van Overmeire op 1 oktober 
1992. 

Het drakezaad van Hertoginnedal 
waarmee Vlaanderen werd vergif-
tigd, is bijlange niet opgedroogd. In-
tegendeel, meerkoppige draken met 
afwisselend CVP-, SP-, en liberale 
koppen hebben Vlaanderen verder 
geteisterd. De uitdovende faciliteiten 
voor de bestuurden — in de praktijk 
voor de bestuurderswerden in 1988 
gebetonneerd. De benadeelde Vla-
mingen die bij de bevoegde instanties 
protesteerden, hadden de wet aan 
hun kant. Hun klachten werden 
evenwel met een pennetrek wegge-
veegd. De Franstaligen hebben zoals 
steeds de Vlaamse territorialiteit en 
de Vlaamse faciliteiten — nota bene 
in gemeenten die historisch-cultureel 
tot Vlaanderen behoren — nooit ge-
respecteerd. Meer zelfs, wanneer 
Vlamingen zich op Belgische wetten 
kunnen beroepen om hun taal en 
identiteit te verdedigen, worden deze 
wetten door de Franstaligen naast 
zich neergelegd. Wie spreekt nog 
over het feit dat bij het toekennen 
van faciliteiten ten voordele van 
Franstaligen in zes gemeenten van 
Vlaams-Brabant werd overeengeko-
men — het staat letterlijk in de 
wet — dat er als een soort compensa- 

tie binnen de tien jaar een pariteit 
tussen Vlamingen en Franstaligen 
moest bestaan in de gemeentelijke 
administraties van de Brusselse 
agglomeratie, en dit vanaf het niveau 
van bureauchef ? 

Vandaag wil ik vooral de taalregeling 
in het onderwijs in de faciliteiten- en 
taalgrensgemeenten ter sprake bren-
gen. Deze regeling gaat terug tot de 
wet van 30 juli 1963 houdende de 
taalregeling in het onderwijs en tot 
de wet van 2 augustus 1963 op het 
gebruik van de talen in bestuursza-
ken. 

De wet van 30 juli 1963 begiftigt be-
paalde gemeenten met een speciale 
regeling met het oog op de bescher-
ming van hun minderheden. Volgen-
de taalgrensgemeenten werden in ar-
tikel 3 opgesomd : Komen, Houtem, 
Neerwaasten, Waasten, Ploegsteert, 
Mesen, Moeskroen, Lowingen, Her-
seeuw, Dottenijs, Spiere, Helkijn, 
Ronse, Vloesberg, Bever, Mark, 
Edingen, Lettelingen, Herstappe, 
Moelingen, 's Gravenvoeren, Sint-
Martens-Voeren, Sint-Pieters-Voe-
ren, Remersdaal en Teuven. Het is 
misschien niet onnuttig dat ik dit voor 
de Handelingen van de Vlaamse 
Raad nog eens op een rijtje zet. 

Artikel 6 van deze wet bepaalt de 
speciale regeling, ik citeer : in de ge-
meenten opgesomd in artikel 3 mag 
het kleuter- en lager onderwijs aan 
de kinderen verstrekt worden in een 
andere landstaal, indien deze taal de 
moedertaal of gebruikelijke taal is 
van het kind en indien het gezins- 
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hoofd in een dezer gemeenten ver-
blijft. Dit onderwijs mag slechts wor-
den ingericht op verzoek van een 
aantal gezinshoofden gelijk aan het 
aantal bepaald bij toepassing van ar-
tikel 4 van de wet van 29 mei 1959. 
Einde citaat. 

De slotalinea van dit laatste artikel 
bepaalt het volgende, ik citeer : de 
Koning bepaalt hoeveel ouders er no-
dig zijn opdat de Staat de in dit arti-
kel bepaalde verplichting dient te ne-
men. Hij bepaalt eveneens wat onder 
redelijke afstand moet worden ver-
staan. Einde citaat. 

Langs Vlaamse zijde werden artikel 
6 van de wet van 30 juli 1963 en arti-
kel 7 van de wet van 2 augustus 1963 
nauwgezet uitgevoerd in de facilitei-
tengemeenten rond Brussel, in Ron-
se, en in Voeren. Het totaal van de 
uitgekeerde weddesubsidies voor het 
Franstalig onderwijs bedroeg voor 
het schooljaar 1990-1991 in de zes fa-
ciliteitengemeenten rond Brussel 
132.026.286 frank. De kostprijs per 
leerling — er waren 2.213 leerlingen 
— bedroeg 59.659 frank. Dit komt 
dus neer op 132.025.367 frank. Het 
totaal van de uitgekeerde weddesub-
sidies voor het Franstalig basisonder-
wijs in de taalgrensgemeenten be-
droeg voor hetzelfde schooljaar 
22.380.580 frank, namelijk 9.024.779 
frank voor Voeren en 13.355.801 
frank voor Ronse. De kostprijs voor 
elk van de 284 leerlingen bedroeg 
58.283 frank, wat neerkomt op 
16.552.372 frank. Mijnheer de minis-
ter, wanneer ik al deze gegevens — 
die ik heb ontleend aan antwoorden 
op schriftelijke vragen aan uzelf — 
samentel, kom ik voor het schooljaar 
1990-1991 aan een som van 
302.984.605 frank. Bij dit alles is de 
kostprijs per leerling van het basison-
derwijs voor de werkings- en uitrus-
tingssubsidies nog niet meegeteld. Na 
30 jaar is deze kostprijs waarschijnlijk 
een berg van verscheidene miljarden 
frank geworden, geld waarmee we 
dus de verfransing van Vlaanderen 
loyaal hebben betaald. 

Niets daarvan in de omgekeerde rich-
ting. Langs Waalse zijde is de rege- 

ling van artikel 6 van 30 juli 1963 
dode letter gebleven. Ik wil het hier 
dan nog niet hebben over de Fransta-
lige intimidatie en zelfs regelrechte 
terreur ten opzichte van Vlamingen 
die in een Waalse taalgrensgemeente 
voor hun rechten opkomen. Toch 
heeft in de taalgrensgemeente Ko-
men een groep Vlamingen — onge-
twijfeld heethoofden — het aange-
durfd om van de faciliteiten uit arti-
kel 6 van de wet van 30 juli 1963 
gebruik te maken. 

Komen was en is zowel sociaal-eco-
nomisch, cultureel als familiaal volle-
dig op West-Vlaanderen afgestemd. 
Het Komense kanton dat nu een He-
negouwse enclave in West-Vlaande-
ren vormt, bestaat uit vijf gemeenten 
die in hun benaming reeds hun Ne-
derlandse herkomst uitstralen : 
Ploegsteert, Waasten, Neerwaasten, 
Houtem en Komen. Net zoals in 
Brussel zijn het overgrote deel van 
de Franstaligen verfranste Vlamin-
gen. De rabiate wallinganten heten 
er Pieters, Delen en Van Thuyne. 
Vooral dankzij het zeer moedige en 
verdienstelijke werk van de Vrien-
denkring van het Komense met hun 
gratis blad Ons Kanton, is de Vlaam-
se vlam er ondanks alles brandend 
kunnen blijven. De weerklank die de 
vriendenkring in Vlaanderen vond, 
was dermate dat op 31 juli 1979 24 
Nederlandstalige ouders uit Komen 
— 16 was volgens de wet van 29 mei 
1959 het minimum — het aandurfden 
hun rechten op te eisen en een 
Vlaamse school vroegen aan het wal-
lingantische gemeentebestuur. 

De toenmalige Waalse minister van 
Nationale Opvoeding, Hoyaux, zocht 
naar drogredenen om de school niet 
te erkennen. De Vlaamse pers was 
voor een keer unaniem in de veroor-
deling van de Komense toestanden. 
Vlaamse betogingen werden met 
groot geweld uiteengedreven. Op 15 
augustus 1980 besliste de Komense 
gemeenteraad dat het schooltje er 
niet zou komen. De Belgische rege-
ring zag zich genoodzaakt om met 
een typisch Belgisch compromis voor 
de dag te komen : er zou een Vlaam-
se klas worden opgericht als onder-
deel van het Franstalige Komense 
atheneum. Als bijkomende restrictie 

werd er beslist dat de school moest 
sluiten als er op 30 september geen 
16 leerlingen zouden zijn. 

De Komense gemeenteraad besliste 
echter onmiddellijk het Vlaamse 
schooltje af te schaffen. Na een we-
kenlange crisissituatie besliste het ka-
binet-Martens de zoveelste op 1 ok-
tober om het Vlaamse schooltje in 
Komen toch maar te laten bestaan in 
ruil voor de door de Walen gevraag-
de aanleg van het nog niet gebouwde 
deel van de veelbesproken taalweg 
tussen Komen en Moeskroen, onder-
deel van de weg Pecq-Armentières. 
De koppeling van een weg aan een 
school was een zoveelste staaltje van 
Belgische koehandel. Daar de Fran-
staligen halsstarrig weigerden om 
geld te pompen in het Vlaamse 
schooltje besloot de toenmalige 
Vlaamse regering Geens het tracé 
van de weg Komen-Moeskroen te 
schrappen. Op 5 mei 1993 werd be-
slist dat de omstreden snelweg er 
toch komt. De Franstaligen krijgen 
als verfransingsmachine hun taalweg 
en betalen nog steeds geen frank 
voor het Vlaamse schooltje in Ko-
men. Voor de Vlaamse regering is er 
blijkbaar geen vuiltje aan de lucht. 

Intussen betaalt Vlaanderen de 
Franstalige school in Voeren en 
wordt deze laatste zelfs nog uitge-
breid. Het Nederlandstalig onderwijs 
in Voeren werd totaal ontmoedigd, 
terwijl een groots Franstalig cultureel 
centrum in aanbouw is via een v.z.w. 
die werkt met subsidie van de Franse 
Gemeenschap en dat alles nota bene 
in Vlaanderen. 

Bij beslissing van de centrale raad 
van de ARGO werd de basisschool 
van Komen ondergebracht in de lo-
kale raad nummer 320, overeenkom-
stig artikel 5, paragraaf 1 van het bij-
zonder decreet betreffende de AR-
GO. Behalve de Komense school 
omvat die lokale raad ook nog de 
basis- en middenschool van Wervik. 
De ARGO verdeelt de dotatie die 
het jaarlijks van de Vlaamse Ge-
meenschap ontvangt over de scholen 
volgens eigen objectieve normen. De 
administratie berekent één globale 
dotatie voor elke lokale raad. Uit de 
gegevens van het Rekenhof blijkt dat 
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lokale raad nummer 320 in 1990 over 
middelen kon beschikken ten belope 
van 9.304.030 frank. Bovendien lei-
den wij uit die gegevens af dat het 
Nederlandstalig gemeenschapsonder-
wijs in Komen aan de Vlaamse Ge-
meenschap jaarlijks 4,5 tot 5,5 mil-
joen frank kost. 

Vlaanderen betaalt dus zowat alles : 
het eigen onderwijs in de Franstalige 
taalgrensgemeente, dat krachtens de 
wet door de Franstaligen moet wor-
den betaald én het Franstalig onder-
wijs in de Vlaamse taalgrensgemeen-
ten. Dit werkt enkel de verfransing 
van het Vlaamse grondgebied in de 
hand. Terwijl Vlaanderen in acht 
Vlaamse gemeenten, de zes plus 
Voeren en Ronse, het Franstalig on-
derwijs betaalt, wil het Franstalige 
landsgedeelte niet eens in één ge-
meente, waar men uiteindelijk tegen 
alle bezwaren in zijn rechten opeist, 
zijn wettelijke verplichtingen nako-
men. Die houding demonstreert nog 
maar eens de niet-verdraagzame, 
zelfs imperialistische politiek die de 
Franstaligen zo kenmerkt. Nog 
steeds aanvaarden Vlaamse politici 
dit soort beleid zonder meer. 

Van de minister wil ik graag weten 
of hij al stappen heeft ondernomen 
om die eerder genoemde ongelijk-
heid en onrechtvaardigheid teniet te 
doen en welke. Worden er maatrege-
len genomen tegen de Franstaligen 
die in Komen hun verplichtingen niet 
nakomen ? Overweegt u de middelen 
voor het Franstalig onderwijs in 
Vlaanderen geheel of gedeeltelijk in 
te trekken zolang deze ongelijkheid 
duurt ? Het Vlaams Blok maakt hier-
in een duidelijke keuze : elke frank 
die normaal in Vlaanderen aan Fran-
stalig onderwijs wordt besteed, moet 
worden aangewend om het Neder-
landstalig onderwijs in Brussel en de 
Vlaamse faciliteiten- en taalgrensge-
meenten te bevorderen. Elke ge-
meenschap moet haar eigen onder-
wijs betalen. In oktober 1992 dienden 
wij in de Kamer een voorstel van bij-
zondere wet in tot definitieve vastleg-
ging van de grens tussen Vlaanderen 
en Wallonië. Daarmee zou het on-
recht dat uit 1962-1963 dateert, teniet 

worden gedaan en krijgt Vlaanderen 
alle Vlaamse gemeenten in Wallonië 
terug. 

Om alle Belgische conflicten die 
Vlaanderen met geld, grond en bloed 
heeft betaald, van de baan te vegen, 
rest ons slechts één mogelijkheid : 
Vlaanderen moet volledig soeverein 
en onafhankelijk kunnen functione-
ren met Brussel als hoofdstad. Bent 
u intussen bereid de subsidies ten 
gunste van het Franstalig onderwijs 
te koppelen aan de wederzijdse ver-
vulling van wettelijke verplichtingen 
vanwege de Franstalige gemeen-
schap. 

De voorzitter : De heer Van Nieu-
wenhuysen heeft het woord. 

De heer L. Van Nieuwenhuysen : 
Mijnheer de minister, ik heb nog een 
bijkomende vraag over de school in 
Komen. Zoals u wellicht weet, kampt 
deze Vlaamse school met een ernstig 
plaatsgebrek. Al enkele schooljaren 
telt ze meer dan vijftig leerlingen en 
de onderwijsinstelling diende daarom 
een aanvraag in bij de ARGO om 
met verbouwingswerken te kunnen 
beginnen. Het Waalse Gewest ver-
zette zich daartegen, vermoedelijk 
om politieke redenen. U antwoordde 
op mijn schriftelijke vraag ter zake 
dat het hier om een bevoegdheid van 
ARGO ging en u daar zodoende 
geen inspraak in had. De ARGO leg-
de zich gewoon bij de weigering van 
het Waalse Gewest neer, er volgde 
zelfs geen beroep. Dat is toch een 
lakse houding : de mensen van de 
school in Komen worden sterk in hun 
mogelijkheden beperkt en kunnen 
dientengevolge niet actief recruteren 
in de Vlaamse Gemeenschap in Ko-
men. Kunt u, als bevoegd politiek 
verantwoordelijke, het dossier geen 
nieuw leven inblazen ? Daarbij denk 
ik dan bijvoorbeeld aan het overleg 
tussen regering en executieven ? 

De voorzitter : De minister heeft het 
woord. 

Minister L. Van den Bossche : Mijn-
heer de voorzitter, collega's, de heer 
Annemans komt in zijn interpellatie 
terug op een bekend probleem dat 
ook de heer Van Vaerenbergh op 25 

juli 1992 in een interpellatie aanhaal-
de. Ik ben daar toen uitvoerig op in-
gegaan. 

De Vlaamse Gemeenschap kwam in-
derdaad altijd haar wettelijke ver-
plichtingen na met betrekking tot de 
financiering van het Franstalig onder-
wijs in de taalgrens- en faciliteitenge-
meenten, aangezien dit zo in de fede-
raal gebleven onderwijstaalwetgeving 
is bepaald. In artikel 107 ter bis, pa-
ragraaf 1 van de nieuwe Grondwet 
wordt die verplichting nogmaals be-
vestigd. Vandaar dat ik die voorge-
schreven financiering ook loyaal blijf 
toekennen. 

De financiering door de Vlaamse Ge-
meenschap van de Nederlandstalige 
school in Komen stamt uit het proto-
col van 1981 dat door de toenmalige 
ministers van Onderwijs, de heren 
Callewaert en Busquin, werd geslo-
ten. De Franstaligen weigerden hals-
starrig de school te erkennen en als 
reactie daarop werd de weg Pecq-Ar-
mentières geschrapt. U vermoedt 
waarschijnlijk dat de Vlaamse rege-
ring onlangs die schrapping heeft in-
getrokken en haalt daarom het pro-
bleem van de Komense school weer 
uit de kast. U bent bang dat de Fran-
staligen op die manier alsnog hun zin 
kregen en er dus opnieuw een one-
venwicht ontstaat. Niets is minder 
waar. Hoewel dit buiten mijn be-
voegdheid valt, kan ik u ervan verze-
keren dat de zogenaamde taalweg 
tussen Komen en Moeskroen bij de 
Vlaamse regering zelfs nooit in aan-
merking is genomen. 

Men verwart de taalwet nogal eens 
met de inhoud van het protocol dat 
op ll maart 1993 werd ondertekend 
door het Vlaamse en het Waalse Ge-
west. Daarin stelt men de gelijktijdi-
ge uitvoering voorop van de werken 
aan de N 58, de verbinding van Ko-
men met de A 19 te Menen, en het 
afwerken van de A 17 autosnelweg 
Kortrijk-Doornik op Waals grondge-
bied. U vindt toch niet dat Vlaande-
ren geen protocols mag afsluiten met 
het Waalse Gewest teneinde de eigen 
infrastructuur en de verbinding met 
Wallonië te bevorderen ? Ik kan dit 
probleem tot twee punten herleiden : 
het compromis van 1981 geldt nog 
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steeds en het is niet de weg Pecq-Ar-
mentières die wordt afgewerkt, maar 
wel een tweeledige infrastructuurver-
betering die onze verbindingswegen 
rendabeler maakt. Voor verdere in-
formatie over deze materie kunt u bij 
minister Kelchtermans terecht. 

Mijnheer Van Nieuwenhuysen, u 
moet er rekening mee houden dat ik 
de weigering van het Waalse Gewest 
ten aanzien van een eventuele uit-
breiding van de school in Komen nog 
niet had ontvangen op het ogenblik 
dat ik antwoordde. De ARGO is vrij 
in de toekenning van middelen uit de 
dotatie voor bouwdossiers en bepaalt 
ook zelf welke plannen voorrang krij-
gen. Daar heeft mijn departement 
dus niets mee te maken. Na de weige-
ring formuleerde ik niettemin twee 
voorstellen. Ten eerste verzocht ik 
het dossier, al dan niet aangepast, 
opnieuw in te dienen conform de no-
den van de school. Ten tweede vroeg 
ik mij ervan te verwittigen zodra het 
dossier was ingediend. Ik wil eerst 
met mijn Waalse collega in een ge-
woon overleg de zaak bespreken. 

Indien dit dossier, zonder dat er 
daarvoor ernstige, stedebouwkundi-
ge redenen zijn, zou worden gewei-
gerd, zal ik het vanzelfsprekend aan 
de Vlaamse regering voorleggen met 
de vraag het op de agenda van het 
Overlegcomité te plaatsen. 

De voorzitter : De heer Annemans 
heeft het woord. 

De heer G. Annemans : Mijnheer de 
voorzitter, ik wil toch een misvatting 
uit de wereld helpen. Ik heb op ge-
nerlei wijze aanvaard, nu niet en ook 
niet in het verleden, dat het niet aan-
leggen van de weg PecqArmentières, 
een compensatie zou zijn. 

Minister L. Van den Bossche : Dat 
heb ik niet beweerd. Ik zeg alleen 
maar dat er binnen de logica die u 
tijdens uw interpellatie fundamenteel 
hebt gecontesteerd, sprake was van 
een niet-legale toestand. Ik heb het 
over het jaar 1981. Die toestand werd 
toen — en ik geef dat toe — met een 
merkwaardig compromis en op een 
sui generis-wijze opgelost. 

De heer G. Annemans : Men heeft 
een gewestelijke materie met een ge-
meenschapsmaterie — het ging over 
mensen en onderwijs — verward. 
Vlaanderen heeft ter zake een com-
promis aanvaard dat absoluut onaan-
vaardbaar was. 

Minister L. Van den Bossche : In 
mijn antwoord — en dit vormt het 
grote verschil met uw interpellatie — 
heb ik het ten eerste over de grond-
wettelijke en wettelijke aspecten en 
ten tweede over een compromistoe-
stand die dateert uit 1981 en sinds-
dien is gehandhaafd. Dat is alles. 

De heer G.  Annemans :  Met dat 
compromis heb ik niets te maken. 
We begrijpen elkaar ter zake. Ik wil 
evenwel de aandacht vestigen op het 
politieke karakter van mijn voorstel. 
Wanneer we in de gemeenschapscon-
text van de onderwijsmaterie — die 
geheel tot uw bevoegdheid be-
hoort — politiek redeneren, moeten 
we het door ons betaalde Franstalige 
onderwijs plaatsen tegenover de wei-
gering — zowel in Komen als el-
ders — van de Franstalige Gemeen-
schap om haar verplichtingen na te 
komen. 

Het is niet door het offer van de weg 
Pecq-Armentières dat wij gecompen-
seerd zijn. Wij zijn niet gecompen-
seerd voor de loyale uitvoering van 
onze verplichtingen. Het moet in een 
politieke context mogelijk zijn dat u 
op de een of andere manier — en ik 
betreur dat dit vandaag niet is ge-
beurd — een schot voor de boeg lost 
in verband met de subsidies die uw 
budget aan het Franstalig onderwijs 
verstrekt. Maar integendeel, u legt 
geen dergelijke verklaring af, u lost 
geen schot voor de boeg. U verklaart 
zelfs dat u hoe dan ook loyaal zult 
blijven betalen voor het Franstalig 
onderwijs. Vanuit een politiek-pole-
misch oogpunt spant u daarmee het 
paard achter de kar. U had dit niet 
moeten zeggen. U had in deze vrij 
besloten en bij mijn weten zelfs niet 
eens door de pers bijgewoonde ver-
gadering kunnen doen zoals bijvoor-
beeld minister-president Van den 
Brande heeft gedaan toen ik hem in-
terpelleerde over de Van Hool-bus-
sen : u kon ten minste deze gelegen- 

heid aangegrepen hebben om aan de 
overzijde te laten weten dat het niet 
allemaal gratis zal blijven. U had, 
zonder dat u daardoor een nieuwe 
communautaire rel moest creëren of 
riskeren, achterwege kunnen laten 
dat u het Franstalig onderwijs loyaal 
zult blijven betalen. U had dat zelfs 
kunnen relativeren. Daardoor zou u 
duidelijk hebben gemaakt dat het u 
ernst is met het Nederlandstalig on-
derwijs in Komen en met de manier 
waarop wettelijk gezien de Franstali-
gen verplicht zijn om even loyaal hun 
deel bij te dragen. 

U hebt dat niet gedaan. U hebt van-
daag de politieke keuze gemaakt om 
de Franstaligen gerust te stellen. Wij 
blijven verder betalen en voor Ko-
men zien we wel. Ik betreur dat en 
zal dan ook samen met de heer Van 
Nieuwenhuysen een met redenen 
omklede motie indienen. 

Met redenen omklede motie 

De voorzitter : Door de heer Anne-
mans werd tot besluit van deze inter-
pellatie een met redenen omklede 
motie aangekondigd. Ze moet uiter-
lijk 24 uur na de sluiting van de ver-
gadering zijn ingediend. 

De Raad zal zich daarover tijdens 
een volgende plenaire vergadering 
moeten uitspreken. 

— Het incident wordt gesloten om 
10.45 uur. 
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