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VOORZITTERSCHAP
VAN DE HEER VANDEKERCKHOVE,
VOORZITTER

De heren Van Hoorick en L. Vanackere, secretaris-
sen, nemen plaats aan het Bureau.
De notulen van de jongste vergadering worden ter
tafel gelegd.
De vergadering wordt geopend om 14 u. 10.

BERICHTEN VAN VERHINDERING

Afwezig met kennisgeving:
de heren D. Claeys, d’Alcantara, Sprockeels, ziek;
de heren De Croo, De Vlies, Dua, Tanghe, Van
Doninck, buitenslands (N.A.V.O.-BOM);
de heren P. De Paepe, Geerinck, Houben,  Mangel-
schots, Temmerman, Van Geyt, ambtsverplichtin-
gen.

VERSLAGEN

Indienlug

De volgende verslagen werden ingediend:
-

-

-

door de heer Monard, namens de Commissie
voor jeugdbeleid, permanente vorming en sport,
over :
1. het ontwerp van decreet tot subsidiëring van

de erkende culturele centra in het Neder-
landse taalgebied door het verlenen van wed-
detoelagen - nr. 48/3.

2. het voorstel van decreet van de heer Coucke
houdende de subsidiëring van de werking der
culturele centra - nr. 13/3.

door de heer Rombaut, namens de Commissie
voor taalwetgeving en taalbescherming, over het
voorstel van decreet van de heer Vanhaegendoren
tot wijziging van de wet van 30 juli 1963 houden-
de taalregeling in het onderwijs - nr. 16/4.
door de heer Laridon, namens de Commissie
voor taalwetgeving en taalbescherming, over het
voorstel van decreet van de heer Leo Vanackere
tot regeling van het taalgebruik in de gemeen-
teraden, de federatieraden, de agglomeratieraden
en de provincieraden - nr. 44/2.

VOORSTELLEN VAN DECREET

Indiening en verzending

De volgende voorstellen van decreet werden inge-
diend en naar de bevoegde commissies verzonden :
- Voorstel van decreet van de heer Vanhaegen-

doren tot het subsidiëren van jeugdorganisaties.

Verzonden naar de Commissie voor jeugdbeleid,
permanente vorming en sport.

- Voorstel van decreet van de heer W. De Clercq
betreffende de benaming van de luchthaven te
Zaventem - nr. 50/1.
Verzonden naar de Commissie voor taalwetge-
ving en taalbescherming.

- Voorstel van decreet van de heer Lindemans tot
aanvulling van het Algemeen Reglement voor
de Arbeidsbescherming.
Verzonden naar de Commissie voor taalwetge-
ving en taalbescherming.

REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN

De Voorzitter. - Aan de orde is de vraag van
mevrouw Van der Eecken-Maes tot de Minister van
Nederlandse Cultuur.
Ik zie echter dat de Regering niet vertegenwoordigd
is en stel dus voor eerst over te gaan tot de behande-
ling van het ontwerp van decreet tot subsidiëring
van de erkende culturele centra in het Nederlandse
taalgebied door het verlenen van weddetoelagen en
het voorstel van decreet van de heer Coucke houden-
de de subsidiëring van de werking der culturele
centra.
De heer Vanhaegendoren heeft het woord.

De heer Vanhaegendoren. - Mijnheer de Voorzitter,
ik vraag dat de agenda in de normale volgorde wordt
afgehandeld.

De Voorzitter. - Dan zal de Vergadering even moe-
ten wachten want de Regering is nog niet aanwezig.

BEROEP OP HET REGLEMENT (Rgt. art. 23)

De Voorzitter. - De heer Raskin wenst het woord te
nemen voor een beroep op het reglement.

De heer Raskin  (op het spreekgestoelte). - Mijn-
heer de Voorzitter, Dames en Heren, op 6 juli 1972
heeft deze Raad besloten het voorstel van decreet
strekkende tot instelling van de nationale symbolen
van de Nederlandse cultuurgemeenschap terug te
zenden naar de Commissie. De bevoegde Commissie
heeft dan aan dat decreet twee besprekingen gewijd
vóór het reces.
Na afloop van het reces is dit decreet niet meer op-
nieuw aan de orde gekomen. De Commissie is
overigens ook niet meer samengekomen, ondanks
het feit dat ik tweemaal bij brief, op 13 oktober en
op 10 november 1972, gevraagd heb dat mijn voor-
stel opnieuw aan de orde zou worden gesteld.
De Voorzitter heeft mij in antwoord op mijn eerste
brief laten weten dat hij contacten had met de Rege-
ring in dat verband. Daarop heb ik dan gerepliceerd
dat het niet tot de bevoegdheid van de Regering
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behoort, te bepalen wanneer een Commissie al of
niet zal vergaderen.
Intussen blijkt het dat in tegenstelling met wat be-
slist is geweest, het advies werd ingewonnen van een
bepaalde organisatie, die de naam draagt van
,, Raad van Adel ” en die waarschijnlijk niet eens het
bestaan kent van de Cultuurraad voor de Neder-
landse cultuurgemeenschap, maar zich toch ver-
waardigd heeft een advies uit te brengen, niet over
de heraldiek, maar wel over de bevoegdheid van de
Cultuurraad.
Ik meen dat dit ongewoon is en ik zou willen vragen
aan de Voorzitter dat mijn decreet zo snel mogelijk
opnieuw aan de orde van de Commissie voor het
Reglement zou worden gesteld.

De Voorzitter. - Ik zal U onmiddellijk antwoorden
in verband met deze aangelegenheid.
Er werden inderdaad verschillende adviezen ge-
vraagd, door de Minister van Nederlandse Cultuur
enerzijds en door de Minister van Binnenlandse
Zaken anderzijds.
De Minister van Binnenlandse Zaken heeft de door
hem gevraagde adviezen ontvangen, maar hij moet
te dien aanzien nog zijn houding bepalen.
Ik heb aangedrongen opdat de Minister zo spoedig
mogelijk een beslissing zou nemen, zodat het voor-
stel van decreet dan opnieuw door de bevoegde
Commissie kan worden onderzocht.

- Het incident is gesloten.

VRAGEN (Rgt. art. 52)

1. Van mevrouw Van der Eecken-Maes tot de Minis-
ter van Nederlandse Cultuur over de gevolgen van
het koninklijk besluit van 17 juli 1972 houdende
onder meer de afschatlìng  van de cursus laureaten
in het Nationaal Hoger Instituut voor Schone
Kunsten te Antwerpen, voor de studenten van
deze cursus

De Voorzitter. - Dames en Heren, aan de orde is
de mondelinge vraag van mevrouw Van der Eecken-
Maes tot de Minister van Nederlandse Cultuur over
de gevolgen van het koninklijk besluit van 17 juli
1972 houdende onder meer de afschaffing van de
cursus laureaten in het Nationaal Hoger Instituut
voor Schone Kunsten te Antwerpen, voor de stu-
denten van deze cursus.
Mevrouw Van der Eecken-Maes heeft het woord.

Mevrouw Van der Eecken-Maes (op het spreekge-
stoelte). - Mijnheer de Voorzitter, Mijnheer de
Minister, Dames en Heren, op 17 juli 1972 werd
door de Minister van Nederlandse Cultuur een
koninklijk besluit uitgevaardigd dat de cursus van
laureaten in het Nationaal Instituut voor Schone
Kunsten te Antwerpen afschafte.

De palmares van het academiejaar 1971-1972 heeft
de mogelijkheid van een nieuwe regeling niet in uit-
zicht gesteld.
Slechts enige kandidaten konden overgaan naar het
nieuw regime. Voor de meerderheid van de studen-
ten bestaat er nochtans een grote moeilijkheid.
Voor mensen in het tweede, derde, vierde of vijfde
jaar van het oude stelsel bestaat er nog steeds
onzekerheid over de finaliteit.
Een veertigtal eerste-jaars en kandidaten tweede-
jaars werden om zo te zeggen aan de deur gezet. Dit
heeft voor hen een aantal pijnlijke sociale gevolgen.
Sommigen waren niet in de mogelijkheid om zich
een atelier en materiaal op eigen kosten aan te
schaffen. Voor anderen verviel een gunstige kinder-
bijslagregeling, anderen ondervonden door de plotse
wijziging moeilijkheden met betrekking tot de
dienstplicht. Door de laattijdigheid, namelijk eind
september, waarmee de beslissing over de nieuwe
toestand aan de studenten werd meegedeeld zijn
sommige veel te laat ingeschreven als werkzoeken-
den, zodat zij nu geen mogelijkheid hebben om te
stempelen.
Is de Minister van mening dat in dit geval al het
mogelijke werd gedaan om de nadelige sociale ge-
volgen voor de studenten op te vangen?
Beantwoordt de wijze waarop de studenten de mo-
gelijkheid kregen hun werk aan de commissie voor
te leggen, aan de hiervoor bestemde normen van het
koninklijk besluit?
Was de jury, opgeroepen voor de beoordeling van
de werken geen geïmproviseerde jury, onvolledig
bovendien omdat één lid uit protest zou weggebleven
zijn. Was 29 september in elk geval niet laattijdig?
Waren er genoeg overgangsmaatregelen, of zal de
begeleiding van de afgewezen studenten nog volgen?
Zal tenslotte de nieuwe situatie met gastprofessoren
en afgestemd op experimenteren, voldoende waar-
borgen bieden voor een kunstenaarsopleiding met
de juiste accenten en zonder speciale moeilijkheden
voor de studenten, bijvoorbeeld inzake talenkennis?

De Voorzitter. - De Minister van Nederlandse Cul-
tuur heeft het woord.

De heer Van Mechelen (Minister van Nederlandse
Cultuur) (op het spreekgestoelte). - Mijnheer de
Voorzitter, Dames en Heren, het koninklijk besluit
van 17 juli 1972 tot wijziging van het koninklijk
besluit van 20 augustus 1934 houdende het organiek
reglement van de Koninklijke Academie voor
Schone Kunsten en van het Nationaal Hoger Insti-
tuut voor Schone Kunsten te Antwerpen wijzigt, met
ingang van het schooljaar 1972-1973, de structuur
van het Hoger Instituut.
Alhoewel dit besluit in geen overgangsmaatregelen
voorzag, werden in overleg met de directie maat-
regelen getroffen voor de studenten, die hun studiën
volgens de vroegere reglementering aangevangen
hadden.
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Die regeling bestaat erin dat de toepassing van de
nieuwe structuur verdaagd wordt tot het school-
jaar 1973-1974 en al de studenten, ingeschreven
voor het huidig schooljaar, in de oude regeling op-
genomen worden of blijven. Bovendien zal de oude
structuur van het Hoger Instituut aangehouden
worden tot de studenten die gedurende het school-
jaar 1971-1972 ingeschreven waien en voor het
schooljaar 1972-  1973 toegelaten werden, hun studies
beëindigd hebben; met dien verstande dat van vol-
gend schooljaar af geen leerlingen meer volgens de
oude formule toegelaten worden. Met uitzondering
van drie studenten die tijdens het eerste proefjaar
niet voldaan hadden, werden al de overige studenten
van het eerste jaar voor een tweede proefjaar toege-
laten.

De Voorzitter. - Het incident is gesloten.

2. Van de heer Vanhaegendoren tot de Staatssecre-
taris voor Wetenschapsbeleid en -programmatie
over de criteria voor het vaststellen van kredieten
ter aanmoediging van vorsers

De Voorzitter. - De tweede vraag aan de orde is de
mondelinge vraag van de heer Vanhaegendoren tot
de Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid en -pro-
grammatie, over de criteria voor het vaststellen van
kredieten ter aanmoediging van vorsers.
De heer Vanhaegendoren heeft het woord.

De heer Vanhaegendoren (op het spreekgestoelte). -
Mijnheer de Voorzitter, Mijnheer de Minister,
Dames en Heren, gelet op de zeer gerechtvaardigde
afwezigheid van de heer Staatssecretaris voor We-
tenschapsbeleid en -programmatie kan ik deze vraag
niet tot hem richten. Ik meen echter dat ik er de
Cultuurraad informatief kennis mag van geven.
Deze vraag luidt als volgt:
Overeenkomstig artikel 59 bis van de Grondwet,
bepaalt artikel 2, 20, van de wet van 21 juli 1971
betreffende de bevoegdheid en de werking van de
Cultuurraden voor de Nederlandse cultuurgemeen-
schap en voor de Franse cultuurgemeenschap, dat
de Cultuurraden de taak en de bevoegdheid hebben
wetenschappelijke vorsers aan te moedigen.
Voor de globale bepaling van de dotaties 1972 werd
geen rekening gehouden met deze opdracht van de
Cultuurraden.
Mag ik vernemen welke maatstaven de Regering
heeft toegepast om, in het kader van de ingediende
Rijksmiddelenbegroting 1973, de dotaties van de
Cultuurraden zodanig te berekenen dat zij hun
grondwettelijke taak kunnen vervullen.
Deze zaak is uitermate dringend. Wij weten immers
dat de Regering de laatste hand legt aan de begro-
ting 1973. Wij kunnen alleen maar de Regering

aanmoedigen om met de begroting 1973 zo spoedig
mogelijk klaar te komen.

De Voorzitter. - Het incident is gesloten.

VOORSTEL VAN RESOLUTIE

Indiening en vraag om spoedbehandeling

De heer Vanhaegendoren. - Gelet op de urgentie
van deze zaak, vraag ik deze Vergadering dringend
een resolutie te willen in overweging nemen waarin
de Cultuurraad het standpunt inneemt dat hij een
grondwettelijke en wettelijke taak heeft te vervullen.
Wie enig respect heeft voor onze grondwettelijke
wet, moet die resolutie kunnen onderschrijven.
Mijn voorstel van resolutie luidt als volgt:
«De Cultuurraad verzoekt de Regering om medede-
ling van de maatstaven die zullen worden aange-
wend om hem in staat te stellen zijn taak, bepaald
bij artikel 2, 20, van de wet van 21 juli 1971 betref-
fende de bevoegdheid en de werking van de Cul-
tuurraden voor de Nederlandse cultuurgemeen-
schap en voor de Franse cultuurgemeenschap, name-
lijk ,, aanmoediging van de vorming van vorsers “,
uit te voeren».
Niemand in deze Vergadering, hoop ik, zal het over-
bodig vinden dat wij eenparig dit zeer redelijke en
zeer gematigde verzoek aan de Regering zouden
doen.
Ik verzoek de heer Voorzitter voor deze resolutie de
spoedprocedure te willen toepassen.

De Voorzitter. - De Minister van Nederlandse
Cultuur die de Staatssecretaris voor Wetenschaps-
beleid en -programmatie vervangt, heeft het woord.

De heer Van Mechelen (Minister van Nederlandse
Cultuur) (op het spreekgestoelte). - Mijnheer de
Voorzitter, Dames en Heren, de Staatssecretaris
voor Wetenschapsbeleid en -programmatie vraagt
mij U in zijn naam het volgende te willen mededelen :
,, De Regering heeft vanzelfsprekend de bedoeling
de Grondwet op alle punten te eerbiedigen. Gezien
de vraag van de heer Vanhaegendoren pas vorige
vrijdag in zijn bezit is gekomen, neemt de Staats-
secretaris zich voor, in akkoord met de ondervrager,
binnen de kortst mogelijke tijd een zeer concreet
antwoord te geven”.

De heer Vanhaegendoren. - Mijnheer de Voorzit-
ter, Mijnheer de Minister, Dames en Heren, ik meen
dat deze verklaring van de Regering in dezelfde lijn
ligt als het voorstel van resolutie dat ik heb inge-
diend. Er bestaat geen enkele tegenstrijdigheid.
Wij aanvaarden vanzelfsprekend dat het de Rege-
ring niet mogelijk is om zo dadelijk - en dat zou
wettelijk ook niet juist zijn - hier een begrotings-
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voorstel in te dienen, dat moet passen in het kader
van een algemene begrotingswet.
Wij menen echter wel dat de Regering uitdrukkelijk
moet worden verzocht wet en Grondwet na te leven.
Vermits zij zelf belooft dit te doen, komt het mij
voor dat onze resolutie juist te gepasten tijde komt
in het kader van het initiatief van de Regering zelf.

De Voorzitter. - Indien de Regering bij verklaring
daaraan gevolg geeft, is het dan nog uw wens de
resolutie in stemming te brengen?

De heer Vanhaegendoren. - Mijnheer de Voorzitter,
de verklaring van de Regering was niet in zoverre
duidelijk, dat wij eruit mogen afleiden dat inderdaad
de Regering een begin van uitvoering zal op gang
brengen voor het toepassen van de Grondwet en wet.
In die zin heeft mijns inziens de resolutie nog bete-
kenis en zou ik ze willen handhaven.

De Voorzitter. - Vermits U uw resolutie handhaaft,
gaan wij over tot de bespreking van uw vraag om
spoedbehandeling.
De Minister van Nederlandse Cultuur heeft het
woord.

De heer Van Mechelen (Minister van Nederlandse
Cultuur). - Mijnheer de Voorzitter, om op de
vraag van de heer Vanhaegendoren zeer positief in
te gaan, lijkt het mij niet nodig dat dit voorstel van
resolutie wordt aangenomen.

De Voorzitter. - Ik heb de vraag reeds gesteld aan
de heer Vanhaegendoren, en hij handhaaft zijn
voornemen.
Wij gaan dus nu over tot de vraag om spoe$behan-
deling.
Mag ik U doen opmerken dat artikel 45 van het
Reglement bepaalt dat 1) ,, Ontwerp-resoluties wor-
den ingediend en behandeld met inachtneming van de
regels die zijn bepaald voor voorstellen van decreet.
2) Van ontwerp-resoluties, ingediend naar aanlei-
ding van een vraag om uitleg of inlichtingen over
punten van algemeen belang en van dringende aard,
zoals bepaald in artikel 49, wordt door de Voorzitter
voorlezing gedaan zodra zij zijn ingediend en vóór
het incident wordt gesloten; de Raad behandelt ze
onmiddellijk tenzij hij besluit de teksten te verzen-
den naar de bevoegde commissie, die ze bij voor-
rang onderzoekt, erover stemt en verslag doet aan
de Raad”.
Welnu, wat de spoedbehandeling van ontwerpen en
voorstellen van decreet betreft, bepaalt het Regle-
ment in artikel 23, nrs. 4 en 5, dat in dit geval wordt
gestemd bij zitten en opstaan.
Deze regel geldt dus eveneens voor de voorstellen
van resolutie.
Voor het overige kan worden verwezen naar de
artikelen 35 en volgende van het Reglement, die
over ontwerpen en voorstellen van decreet handelen.

Derhalve leg ik de vraag om spoedbehandeling van
het voorstel van resolutie van de heer Vanhaegen-
doren ter stemming.

Stemming bij zitten en opstaan over de vraag om
spoedbehandeling
- De vraag om spoedbehandeling wordt bij zitten

en opstaan verworpen.

De Voorzitter. - Het incident is gesloten.

ONTWERP EN VOORSTEL VAN DECREET

1. Ontwerp van decreet tot subsidiëring van de erken-
de culturele centra in het Nederlandse taalgebied
door het verlenen van weddetoelagen.

2. Voorstel van decreet (heer Coucke) houdende de
subsidiëring van de werking der culturele centra.

Algemene beraadslaging

De Voorzitter. - Aan de orde is de gezamenlijke
behandeling van het ontwerp van decreet tot subsi-
diëring van de erkende culturele centra in het
Nederlandse taalgebied door het verlenen van wed-
detoelagen en het voorstel van decreet van de heer
Coucke houdende de subsidiëring van de werking
der culturele centra.
De door de Commissie aangenomen tekst wordt als
basis van bespreking genomen. De algemene bespre-
king is geopend.
De heer Grootjans heeft het woord.

De heer Grootjans. - Mijnheer de Voorzitter, mijn
fractie acht dit ontwerp van decreet een zeer belang-
rijke aangelegenheid. Wij nemen trouwens aan dat
dit ook het geval is voor de andere fracties. De dis-
cussie moet dan ook in behoorlijke materiële om-
standigheden kunnen plaatshebben.
De meeste leden van deze Raad hebben eerst op het
einde van de vorige week het verslag gekregen, tot
daar toe. Er was daar ook een vermelding bij dat
bijlagen ons later zouden bereiken. Persoonlijk ben
ik nog altijd niet in het bezit van deze bijlagen.
Verder zijn sommige leden van onze fractie ook van
oordeel dat de redactie van het verslag voor herzie-
ning vatbaar is. Daarom stellen wij voor dat dit ont-
werp van decreet terug naar de Commissie wordt
verzonden om deze zaak nader te onderzoeken. Als
de Raad daar niet zou op ingaan, dan stellen wij de
verdaging van deze bespreking voor.

De Voorzitter. - De heer Calewaert heeft het woord.

De heer Calewaert. - Mijnheer de Voorzitter, ik
zou mij namens mijn fractie om dezelfde redenen en
ook nog om andere willen aansluiten bij de vraag
die door de heer Grootjans wordt geformuleerd. Ik
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geloof inderdaad dat wij niet alleen veel te laat de
bijlage hebben ontvangen, maar moet herhalen het-
geen de heer Grootjans zegde: persoonlijk heeft die
bijlage mij nog niet bereikt. Ik ontving ze hier op
mijn lessenaar. Maar voor het overige werd ik door
sommige leden van de socialistische fractie attent
gemaakt op hetgeen ik niet zou willen betitelen als
onnauwkeurigheden, maar wel als onvolledigheden
in dit verslag. Wij hebben er geloof ik alIe belang bij,
gezien het enorme belang door de Socialisten aan
dit ontwerp gehecht, het te verzenden naar de Com-
missie, met nochtans de uitdrukkelijke vraag dat het
zo snel mogelijk opnieuw in openbare zitting zou
worden behandeld.

Mejuffrouw Devos,  secretaris, neemt plaats aan het
Bureau.

De Voorzitter. - De heer Vandezande heeft het
woord over de verzending naar de Commissie.

De heer Vandezande (op het spreekgestoelte). -
Mijnheer de Voorzitter, geachte Collega’s, mijn
fractie is van oordeel dat het voorstel tot verdaging
een goed voorstel is en daarom zullen wij het steu-
nen. Maar niet alleen omwille van de redenen die
werden opgegeven. Het is namelijk zo dat dit ont-
werp niet tot doel heeft de voorwaarden te bepalen
waaronder de bouwtoelagen voor de culturele cen-
tra worden verleend. Dat geschiedt momenteel in
uitvoering van het koninklijk besluit van 13 mei 1965
en gebeurt door de Minister van Cultuur.

De heer Calewaert. - Als ik mij niet vergis dan is
de heer Vandezande op dit ogenblik het ontwerp ten
gronde aan het bespreken.

De heer Vandezande. - Neen, Mijnheer Calewaert.

De Voorzitter. - De heer Vandezande geeft ons een
nieuw motief op voor de verdaging.

De heer Vandezande. - Dat wil dus zeggen dat de
heer Minister momenteel zijn Sinterklaas-politiek
kan blijven voortzetten gezien het ons onderworpen
ontwerp subsidiair is aan de politiek die hij voor-
staat, in uitvoering van het koninklijk besluit van
13 mei 1965. Welnu, in het advies van de Raad van
State lees ik dat de enige rechtsgrond van het
koninklijk besluit van 13 mei 1965 te vinden is in de
begrotingswet. En de begrotingswet is geen vol-
doende reden en geeft geen voldoende rechtsgrond
om een reglementaire bepaling in te voeren.
Dat wil dus zeggen dat het koninklijk besluit
onwettig is en dat wij hier niet alleen de modaliteiten
en de werkingstoelagen moeten bepalen, maar ook
de spreiding, de inplanting enzovoort.
Dit is dus een reden van verdaging. Om U daarvan
nog meer te overtuigen deel ik U mede dat in het
arrest van het Hof van Cassatie van 17 mei 1963

uitdrukkelijk wordt gezegd dat de budgettaire wet
alleen maar een voorzieningswet is, een evaluatiewet
en een toelating om inkomsten en uitgaven te doen.
Er wordt aan toegevoegd dat, indien in een be-
grotingswet geen normatieve bepaling bestaat, het
eenvoudigweg een administratieve akte is die niet
kan dienen als rechtsgrond voor reglementaire
beschikkingen.
Het koninklijk besIuit  van 13 mei 1965 vindt zijn
grond in een gewone begrotingswet, zonder dat
daarin normatieve bepalingen zijn ingelast. In die
omstandigheden is mijn fractie van oordeel dat niet
alleen het ontwerp dat ons thans wordt voorgelegd,
moet worden behandeld maar dat ook de modali-
teiten van de inplanting, de spreiding en de subsi-
diëring vooraf geregeld dienen te worden.

De Voorzitter. - De heer Leynen heeft het woord.

De heer Leynen. - Mijnheer de Voorzitter, de heer
Chabert heeft zich enkele ogenblikken uit de
vergadering moeten verwijderen. In afspraak met de
heer Chabert kan ik hier verklaren dat de C.V.P.-
fractie instemt met het voorstel tot verdaging. Ik
aanvaard echter niet dat de objectiviteit van het
verslag in twijfel wordt getrokken. De enige reden
tot verdaging is dat de ingewijden beweren dat
sommige punten nog verder moeten worden op-
gehelderd.

De Voorzitter. - Ik geloof wel dat eenieder het
daarmede eens is.
De heer Henckens heeft het woord.

De heer Henckens (op het spreekgestoelte). -
Mijnheer de Voorzitter, geachte Vergadering, als
voorzitter van de Commissie waarin dit ontwerp
gedurende een groot aantal vergaderingen be-
sproken werd, wens ik toch enkele punten te onder-
strepen.
Van het ogenblik af dat wij de definitieve tekst van
het ontwerp ter bespreking in de Commissie ont-
vangen hebben, zijn wij zeer snel te werk gegaan.
Elk lid van de Commissie zal dit kunnen beamen.
De bespreking moest werkelijk in een zeer vlug
tempo worden gevoerd. Wij wensten dit ontwerp
namelijk vandaag aan de Cultuurraad voor te leggen.
Ik wens eveneens te beklemtonen dat bepaalde leden
van sommige fracties pas in de voorlaatste of in de
laatste vergadering in de Commissie zijn verschenen
en op de andere zittingen afwezig waren, ofwel de
vergadering na korte tijd verlieten. Dat is voor
verschillende leden het geval geweest. Ik meen dat
dit naar aanleiding van de opmerkingen welke hier
naar voren kwamen toch wel even moet worden
gezegd.

De heer De Seranno. - Zeer juist! (Protest op
verschillende banken)
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De heer Vanderpoorten. - Dat is helemaal niet juist!
U vergeet blijkbaar dat er een regeling voor het
afhandelen van de werkzaamheden moest worden
gevonden voor de Senaat, de Kamer en de Cultuur-
raden en dat deze regeling pas vorige week tot stand
is gekomen. Wat U daar vertelt, is gewoonweg
kletskoek!

De heer Henckens. - Wat ik hier zojuist heb gezegd,
is heus wel waar. Het is niet nodig daarover te
twisten. Ik wenste hier alleen de moeilijkheden in
het licht te stellen die wij voor het werk in de
Commissie hebben gekend. Het gaat er niet om
iemand persoonlijk de steen te werpen, maar het is
wel spijtig dat sommige opmerkingen pas nu in
openbare vergadering naar voren komen.
Ten slotte wil ik ook nog even ingaan op wat de
fractieleider van de B.S.P. gezegd heeft over de
onvolledigheden van het verslag. Ik wens de verslag-
gever integendeel te feliciteren voor zijn verslag.
Wij hebben tot dinsdagnamiddag vergaderd en
donderdag moest het verslag al klaar zijn om nog
gedrukt te kunnen worden. De verslaggever heeft
dan ook zo vlug mogelijk zijn verslag gemaakt en
daarvoor wens ik hem geluk te wensen. Het is hele-
maal niet ongebruikelijk dat, wanneer wordt vast-
gesteld dat in een verslag ergens iets vergeten is, in
openbare vergadering hetzij de Regering hetzij de
Cultuurraad verzocht wordt een verklaring af te
leggen die in het verslag van de vergadering wordt
opgenomen. Indien het zou gaan om onvolledig-
heden, zoals de woordvoerder van de B.S.P.-fractie
zei, dan zou dit eventueel nog ondervangen kunnen
worden door een verklaring van de Minister, van de
Regering of van de Cultuurraad naar aanleiding van
deze bespreking.
Het is helemaal niet mijn bedoeling te vrager! dat dit
ontwerp niet zou worden teruggezonden naar de
Commissie. Ik leg mij neer bij de beslissing van de
Raad en wij zullen in de Commissie de verduide-
lijkingen aanbrengen daar waar dit gewenst is en
ten aanzien waarvan de Commissie akkoord gaat.

De Voorzitter. - De heer Ramaekers heeft het
woord.

De heer Ramaekers (op het spreekgestoelte). -
Mijnheer de Voozitter, wij zijn het volledig eens met
de verklaring van de heer Leynen. Wij betreuren
evenwel de woorden van de Voorzitter van de
Commissie.
Ik wil niet ingaan op de kritiek die hij heeft gemaakt,
maar ik zou de Voorzitter die zeer aandachtig de
werkzaamheden van de Commissie heeft gevolgd,
wel willen aanraden ook eens zeer aandachtig het
verslag van de Commissie te lezen. Dan zal hij
vaststellen dat er in dit verslag zeer belangrijke
zaken vergeten zijn. Ik noem maar één voorbeeld :
het amendement dat door de heer Van Hoorick
werd ingediend en dat ingetrokken werd na een

verklaring van de Minister. Van deze verklaring
vinden wij in het verslag geen woord terug. Zo
kunnen wij nog verschillende voorbeelden aan-
halen. ’
Ik neem aan dat de verslaggever zeer vlug heeft
moeten werken maar ik vind het toch verwonderlijk
dat zeer belangrijke zaken in het verslag ontbreken
en dat minder belangrijke punten er wel in voor-
komen. (Applaus op de socialistische banken)

De Voorzitter. - Dames en Heren, ik zou U willen
voorstellen niet te discussiëren over de inhoud van
het verslag of over de grond van het ontwerp. Ik
meen dat alle fracties het eens zijn om dit ontwerp
terug te zenden naar de Commissie en de bespreking
ervan dus te verdagen.
Van deze gelegenheid maak ik gaarne gebruik om te
verklaren dat het voor de Cultuurraad nuttig is een
ontwerp ter behandeling te krijgen en het zo spoedig
mogelijk tot decreet te laten uitgroeien.
Daarom vraag ik dat de Commissie zo vlug mogelijk
wordt bijeengeroepen opdat wij op de volgende
openbare vergadering van de Cultuurraad deze
aangelegenheid kunnen af handelen.
Is de vergadering het daarmee eens?
De heer Peeters heeft het woord.

De heer Peeters. - Wanneer het ontwerp terug naar
de Commissie wordt verzonden met het argument
dat het nog niet rijp is, moet het, naar mijn mening,
aan de Commissie worden overgelaten te beslissen
wanneer zij met het onderzoek ervan klaar zal zijn.

De Voorzitter. - De Minister van Nederlandse
Cultuur heeft het woord.

De heer Van Mechelen (Minister van Nederlandse
Cultuur). - Mijnheer de Voorzitter, ik ga mij
natuurlijk niet verzetten tegen het voorstel van de
vier fracties.
Ik betreur dat wij er niet in slagen van een aantal
ontwerpen die belangrijke subsidieregelingen in-
houden voor culturele werking, er ook maar één in
een decreet om te zetten. Ik stel voor het ontwerp
bij hoogdringendheid naar de Commissie terug te
zenden om het op de volgende vergadering van de
Cultuurraad te kunnen afhandelen.

De Voorzitter. - De heer Coppieters heeft het
woord.

De heer Coppieters. - Mijnheer de Voorzitter, onze
fractie vraagt dat, wanneer het ontwerp opnieuw in
de Commissie wordt besproken, er rekening wordt
gehouden met de opmerking van de heer Vande-
zande, en dat het ontwerp van decreet wordt uit-
gebreid of een tweede ontwerp wordt opgesteld
waarmede de materie wordt geregeld van het aan-
gehaalde koninklijk besluit.
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De Voorzitter. - De Commissie is vrij dit punt te
behandelen en eveneens vrij om voorstellen te doen
aan de Openbare Vergadering.
Is de Vergadering het eens om dit ontwerp terug te
zenden naar de Commissie en het op de volgende
vergadering af te handelen? (Instemming)
Aldus is besloten.

VOORSTEL VAN DECREET
VAN DE HEER VANHAEGENDOREN
TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN
30 JULI 1963 HOUDENDE TAALREGELING
IN HET ONDERWIJS

Algemene beraadslaging

De Voorzitter. - Aan de orde is het voorstel van
decreet tot wijziging van de wet van 30 juli 1963
houdende taalregeling in het onderwijs.
De algemene beraadslaging is geopend.
De heer Rombaut, verslaggever, heeft het woord.

De heer Rombaut (verslaggever) (op het spreek-
gestoelte). - Mijnheer de Voorzitter, Mijnheer de
Minister, geachte Collega’s, toen dit voorstel van
decreet strekkende tot wijziging van de wet van
30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs
werd behandeld in uw Commissie voor taalwet-
geving en taalbescherming scheen het bij eerste
nazicht al even onschuldig te zijn als de vader van
het voorstel van decreet zelf, onze Collega Van-
haegendoren. Bij nader toezien rezen toch enkele
problemen die spoedig die serene atmosfeer kwamen
vertroebelen, en die aanleiding hebben gegeven, op
verzoek van de Minister van Nationale Opvoeding,
tot een diepgaand onderzoek door taalinspecteurs
van zijn departement en tot een zeer uitgebreid
advies van de Raad van State, dat U trouwens als
bijlage bij het verslag vindt.
Toch wil ik graag onderstrepen dat de tekst die
thans door uw Commissie aan uw goedkeuring
wordt voorgelegd, in feite haast de weergave is van
het enig artikel van het oorspronkelijk voorstel van
de heer Vanhaegendoren.
Wat was de bedoeling van de indiener van dit
voorstel? Hij wilde vermijden dat naast een vrije
Nederlandstalige gesubsidieerde school in hetzelfde
gebouw ook een niet-gesubsidieerde Franstalige
school wordt ondergebracht.
Vergeten wij niet dat het onderwijs in België vrij is
dank zij het ongewijzigd artikel 17 van de Grondwet.
De wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het
onderwijs moge dan in artikel 4 als principe voor-
opstellen dat de onderwijstaal het Nederlands is in
het Nederlands taalgebied, het Frans in het Frans
taalgebied en het Duits in het Duits taalgebied.
Dat belet geenszins de grondwettelijke vrijheid ook

in het Vlaamse landsgedeelte, Franstalige onderwijs-
instellingen op te richten.
Dergelijke Franstalige onderwijsinrichtingen zouden
bij toepassing van artikel 24, paragraaf 2, van de wet
van 29 mei 1959 tot wijziging van de wetgeving
betreffende het bewaarschoolonderwijs, het lager,
het middelbaar, normaal-, technisch en kunstonder-
wijs, gewoonlijk genoemd de wet op het schoolpact,
geen Rijkssubsidie kunnen ontvangen. De diploma’s
door dergelijke inrichtingen verstrekt, worden niet
gehomologeerd bij toepassing van artikel 19 van
de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het
onderwijs.
Dit alles belet niet dat die Franstalige inrichting voor
onderwijs bestaat of althans kan bestaan in het
Vlaamse land.
Collega Vanhaegendoren, die zoals U weet uit het
Leuvense stamt, en ik neem hem dat niet eens
kwalijk (Hilariteit), was gestoord - ik voeg er
graag aan toe : wij met hem - door een flagrant
voorbeeld van deze aangeklaagde toestand te
Leuven of in een aangrenzende gemeente.
Om begrijpelijke redenen zal ik de onderwijs-
instelling in kwestie niet bij naam noemen in deze
openbare vergadering, maar uit het onderzoek van
beide taalinspecteurs van het departement van
Nationale Opvoeding blijkt dat daar in hetzelfde
gebouwencomplex, naast een vrije gesubsidieerde
Nederlandstalige school, nog een Franstalig ,, Lycée”
bestaat met meer dan 200 leerlingen, een ,,I&ole
primaire” met haast 400 leerlingen, en een ,,Ecole
gardienne ” met 230 leerlingen.
Ongetwijfeld zullen ook nog elders in het Vlaamse
land, zij het dan op kleiner schaal, dergelijke voor-
beelden te vinden zijn.
Er kan niet geloochend worden dat de Franstalige
klassen in deze gevallen op sluikse wijze mee
genieten van de Rijkssubsidies die aan de erkende
Vlaamse onderwijsinstellingen worden toegekend,
wat dan toch een inbreuk betekent op de school-
pactwet van 1959.
In de Commissie werd gezocht naar een sanctie voor
dergelijke toestanden.
In het tweede stuk dat U werd voorgelegd, vindt U
derhalve een uitbreiding, bij amendement, van het
oorspronkelijke voorstel met een artikel 2 zeggend
dat gesubsidieerde instellingen die het decreet over-
treden, hun recht verbeuren op subsidiëring van de
werkingskosten.
Hier heeft de Raad van State in een met veel
redenen omkleed advies doen opmerken dat het
decreet op die wijze een hybried onding werd, een
monsterke met twee koppen, waarvan artikel één
tot de bevoegdheid van onze Cultuurraad behoort
en artikel 2 tot de bevoegdheid van de Wetgevende
Kamers.
Artikel één, dus het originele voorstel van de heer
Vanhaegendoren, sluit inderdaad aan bij de wet van
1963 inzake taalregeling in het onderwijs.
De originele titel van het voorstel van decreet luidt
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trouwens: Voorstel van decreet tot wijziging van de
wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het
onderwijs. Hier is ongetwijfeld de Cultuurraad be-
voegd bij toepassing van het nieuwe grondwettelijke
artikel 59bis, paragraaf 3, 20: ,,Bovendien regelen
de Cultuurraden, bij uitsluiting van de wetgever,
ieder wat hem betreft, bij decreet, het gebruik van
de taal voor : 20 het onderwijs in de door de
overheid ingestelde, gesubsidieerde of erkende in-
richtingen “.
Artikel 2 van het geamendeerde voorstel van decreet,
dat beoogde een sanctie in te voeren, namelijk het
verbeuren van het recht op Rijkstoelagen, sluit aan
bij de schoolpactwet van 1959. Hier is niet de
Cultuurraad maar het Parlement bevoegd bij toe-
passing van hetzelfde artikel 59bis van de Grondwet,
maar ditmaal volgens paragraaf 2,20: ,, De Cultuur-
raden regelen, ieder wat hem betreft, bij decreet:
20 het onderwijs, met uitsluiting van wat be-
trekking heeft op de schoolvrede, de leerplicht
enzovoort “.
Om aan die dubbelzinnigheid inzake bevoegdheid te
ontsnappen, heeft de Raad van State dan zelf een
tekst voorgesteld die terugkeert enkel naar de
verbodsbepaling van het enig artikel van het
oorspronkelijke voorstel. De Raad van State heeft
ook voorgesteld de titel van het decreet te wijzigen
en niet meer te zeggen : ,,tot wijziging van de wet
van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het
onderwijs “, maar wel : ,, houdende aanvulling van
de taalregeling in het onderwijs “. De motivering is
dat aldus, zonder de wet van 30 juli 1963 formeel te
wijzigen, - wat uit een oogpunt van wetgevings-
techniek niet raadzaam is -, het decreet toch een
geheel zal vormen met deze wet wat haar toepassing
betreft in het Nederlands taalgebied.
De tekst voorgesteld door de Raad van Sta& luidt
dan : ,, In gebouwen of gebouwencomplexen waar
kleuter-, lager, middelbaar, normaal-, technisch,
kunst- of buitengewoon onderwijs wordt verstrekt
waarvoor de inrichtende macht rijkstoelagen ont-
vangt, mogen geen onderwijsinstellingen of af-
delingen daarvan worden ondergebracht waarvan
de onderwijstaal een andere taal is dan het Neder-
lands”. U zal merken dat de woorden ,, secundair
onderwijs “, die in het origineel voorstel werden
gebruikt, hier werden vervangen door middelbaar,
normaal-, technisch en kunstonderwijs, wat trouwens
de terminologie is van de wet van 1963.
U zal ook opmerken, Dames en Heren, dat de tekst
die wij aan uw goedkeuring voorleggen - met wij
bedoel ik de eenparige Commissie voor taal-
wetgeving en taalbescherming - nog een weinig
is uitgebreid door het toevoegen in initio van
de woorden : ,, Onverminderd het bepaalde in
artikels 7 en 20 van de wet van 30 juli 1963 houdende
taalregeling in het onderwijs”.
De Minister van Nationale Opvoeding had inder-
daad op die beide artikels de aandacht gevestigd en
de juiste opmerking gemaakt dat, zo de tekst van de

Raad van State zou worden overgenomen als tekst
voor het decreet, dan wellicht de bepalingen van die
artikels door dit decreet zouden zijn tenietgedaan.
In die artikels worden uitzonderingen voorzien voor
de scholen voor kinderen van militairen te Arlon, te
Oostende en te Leopoldsburg, evenals voor zieke
kinderen die de gemeente van hun woonplaats
verlaten en ook voor sommige internationale
scholen. Opdat geen twijfel zou bestaan, heeft de
Commissie voorgesteld aan de tekst toe te voegen:
,, Onverminderd het bepaalde in artikels 7 en 20 van
de wet van 30 juli 1963”.
Om te eindigen, wens ik nog op te merken dat door
de goedkeuring van dit decreet - ik twijfel er geen
ogenblik aan dat dit met eenparigheid zal gebeuren
- er dan toch wel een sanctie zal te vinden zijn op
basis van artikel 24, paragrafen 2 en 3, van de
schoolpactwet van 29 mei 1959.
Inderdaad, het eerste lid van paragraaf 2 van artikel
24 luidt als volgt: ,,Een school of een afdeling van
een inrichting voor bewaarschool-, lager, middelbaar,
normaal-, technisch of kunstonderwijs wordt ge-
subsidieerd, wanneer zij zich gedraagt naar de
wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende
de inrichting der studiën en de toepassing van de
taalwetten”.
In paragraaf 3 wordt nog eens herhaald : ,, Wanneer
een onderwijsinrichting of een afdeling van een
inrichting niet langer de gestelde voorwaarden
vervult, zullen de toelagen ingehouden worden, te
rekenen van de datum der ministeriële kennisgeving,
die steunt op de geconstateerde tekortkomingen. Ze
zullen opnieuw verleend worden, wanneer al
de voorwaarden tot subsidiëring terug vervuld
worden “.
Ik wil nog de zeer algemene opmerking maken dat
wanneer er van sanctie sprake is, het vanzelf-
sprekend hier in deze Cultuurraad, zoals trouwens
ook in de Franse Cultuurraad, niet gaat om een
strafrechtelijke sanctie. Wij zijn niet bevoegd en
zullen het nooit zijn om enige straftoemeting te doen
onder de vorm van een gevangenisstraf of geldboete.
Dat is voorbehouden aan het Parlement. Artikel 9
van de Grondwet bepaalt immers: ,,Geen straf kan
worden ingevoerd of toegepast dan krachtens de
wet “. Er is niet aan toegevoegd geworden ,,of
decreet “.
Waar zal ons decreet van toepassing zijn? In uw
Commissie is gesuggereerd nog de woorden bij te
voegen : ,,in het Nederlands taalgebied”. Maar uw
Commissie heeft daar wijselijk van afgezien omdat
het een vanzelfsprekende zaak is, vermits het de
toepassing is van het eeuwige artikel 59bis van de
Grondwet, paragraaf 4, 2e lid, zeggende dat de
decreten genomen bij toepassing van paragraaf 3,
en dat is hier het geval, kracht van wet hebben
respectievelijk in het Nederlands taalgebied en in het
Frans taalgebied, uitgezonderd wat betreft de
gemeenten of groepen van gemeenten, palend aan
een ander taalgebied en waar de wet het gebruik van
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een andere taal dan die van het gebied waarin ze
gelegen zijn, voorschrijft of toelaat, de diensten
waarvan de werkkring verder reikt dan het taal-
gebied waarin ze zijn gevestigd, en de door de wet
aangewezen nationale en internationale instellingen,
waarvan de werking gemeen is aan meer dan één
cultuurgemeenschap. Duidelijker gezegd: dit de-
creet zal van toepassing zijn in het Nederlands
taalgebied met uitzondering van de taalgrens-
gemeenten alsook van de zes randgemeenten van
Brussel-Hoofdstad en vanzelfsprekend ook niet in
het tweetalig gebied van Brussel-Hoofdstad.
Ik verzoek deze Cultuurraad dit voorstel van decreet
unaniem te willen goedkeuren. (Applaus op de’
banken van de meerderheid)

De Voorzitter. - De heer Vanhaegendoren heeft
het woord.

De heer Vanhaegendoren (op het spreekgestoelte). -
Mijnheer de Voorzitter, ik meen dat ik aan het
uitstekende, zo juridisch geformuleerde, en objec-
tieve verslag van de verslaggever niets meer heb toe
te voegen.

De Voorzitter. - Vraagt nog iemand het woord bij
de algemene beraadslaging? Daar niemand het
woord vraagt, verklaar ik deze voor gesloten, en
gaan wij over tot de bespreking van het enig artikel,
dat luidt als volgt:

Enig artikel

Onverminderd het bepaalde in artikels 7 er 20 van
de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het
onderwijs, mogen in gebouwen of gebouwen-
complexen waar kleuter-, lager, middelbaar, nor-
maal-, technisch, kunst- of buitengewoon onderwijs
wordt verstrekt waarvoor de inrichtende macht
rijkstoelagen ontvangt, geen niet-gesubsidieerde
onderwijsinstellingen of afdelingen daarvan worden
ondergebracht waarvan de onderwijstaal een andere
is dan het Nederlands.

- Aangenomen.

De Voorzitter. - Ingevolge de nieuwe redactie van
het voorstel van decreet, die vervat ligt in de tekst
van de Commissie waarover de Raad van State zich
heeft uitgesproken, zou het opschrift nu luiden:
Voorstel van decreet houdende aanvulling van de
taalregeling in het onderwijs.
Zijn er geen opmerkingen betreffende dit opschrift?
(Neen)
Dan zijn opschrift en artikel goedgekeurd en gaan
we over enkele ogenblikken over tot de stemming
over het voorstel van decreet.

VOORSTEL VAN DECREET
VAN DE HEER LE0 VANACKERE
TOT REGELING VAN HET TAALGEBRUIK
IN DE GEMEENTERADEN,
DE FEDERATIERADEN,
DE AGGLOMERATIERADEN
EN DE PROVINCIERADEN

Algemene beraadslaging

De Voorzitter. - Wij gaan over tot de algemene
beraadslaging over het voorstel van decreet tot
regeling van het taalgebruik in de gemeenteraden,
de federatieraden, de agglomeratieraden en de pro-
vincieraden.
De heer Laridon, verslaggever, heeft het woord.

De heer Laridon (verslaggever). - Mijnheer de
Voorzitter, geachte Collega’s, het voorstel van
decreet dat vandaag ter stemming wordt gelegd,
heeft als doel te komen tot een regeling van het taal-
gebruik in de gemeenteraden, de federatieraden, de
agglomeratieraden en de provincieraden.
Dit voorstel van decreet werd behandeld door de
Commissie voor taalwetgeving en taalbescherming.
Deze heeft donderdag 16 november het voorstel
van decreet besproken.
Dit voorstel van decreet ingediend door de heer
Leo Vanackere gaat in feite uit van de vier fracties.
Geoordeeld werd dat het decreet van 3 mei 1972 tot
regeling van het gebruik van de Nederlandse taal bij
de eedaflegging moet worden aangevuld door een
meer algemene regeling van het geschreven en ge-
sproken taalgebruik in de diverse beraadslagende
lichamen.
Het is dan eveneens met de instemming van de leden
van de vier fracties dat de indiener een amendement
voorstelde dat ertoe strekt het taalgebruik te regelen
niet alleen wat de beraadslagende vergaderingen
betreft, maar ook voor de uitvoerende organen.
De Minister van Binnenlandse Zaken zelf stemde
in, zowel met het voorstel als met het amende-
ment. Hij was van oordeel dat ook de besturen die
aan de gemeenten of aan de provincies onderge-
schikt zijn, zoals onder andere de Commissies van
Openbare Onderstand, de Kerkfabrieken, alsook de
intercommunale verenigingen in het voorstel van
decreet moeten worden opgenomen.
Aan de hand van het voorstel van decreet en van
het amendement, evenals van de suggestie van de
heer Minister, werd dan door de Commissie over-
gegaan tot het opstellen van een nieuwe tekst.
De artikels en het gehele voorstel van decreet wer-
den dan in de Commissie eenparig goedgekeurd.
We zien dan ook in de titel van het voorstel van
decreet dat daarin wordt opgenomen : het taalge-
bruik in de gemeenteraden, de federatieraden, de
agglomeratieraden, de provincieraden, de colleges
van burgemeester en schepenen, de federatiecolleges,
de agglomeratiecolleges, de bestendige deputaties
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en ook de aan de gemeenten en provincies onder-
geschikte besturen, evenals de intercommunale vere-
nigingen. In artikel 1 wordt dus voorzien dat daar
de voertaal, in het Nederlands taalgebied, het Neder-
lands moet zijn.
In artikel 2 werd een vorm van sanctie voorzien,
namelijk de onontvankelijkheid van de teksten die
niet in het Nederlands zouden zijn ingediend. In
artikel 3 werd dan de sanctie, namelijk de nietigheid
van de beraadslagingen, betogen en stemmingen
voorzien.
Ik vraag dan ook - ik hoop het van harte - dat de
Raad dit voorstel, liefst unaniem, zou goedkeuren.
(Applaus op alle banken)

De Voorzitter. - De heer Leo Vanackere heeft het
woord.

De heer L. Vanackere (op het spreekgestoelte). -
Mijnheer de Voorzitter, Heren Ministers, Dames en
Heren, na de uitstekende toelichting van onze rap-
porteur, kan ik bijzonder bondig zijn. Het is inder-
daad zo dat dit voorstel van decreet mag aangezien
worden als het sluitstuk, als een noodzakelijke aan-
vulling van het allereerste decreet dat hier door deze
Cultuurraad werd goedgekeurd, en dat alleen het
taalgebruik bij de eedaflegging regelde.
Er bleef nog enige onzekerheid bestaan in verband
met het taalgebruik. Aangezien het taalgebruik in
deze raden veel langer duurt dan alleen maar het
moment van de eedaflegging, leek het ons voor de
hand liggend dat wij ook dát bij decreet moesten
regelen.
Er heerste vooral onzekerheid in de thans reeds op
gerichte en werkende Raden van de randfederaties,
waar wij voor de toestand staan dat, door het aan-
wezig zijn van enkele faciliteitengemeenten in deze
federaties, er ook verkozenen zijn die zichzelf tot
een andere taalrol, zoniet tot een andere taalge-
meenschap rekenen.
Wij hebben met deze onzekerheid komaf willen
maken, en zullen dat, vandaag definitief, zo ben ik
ervan overtuigd, met dit decreet doen.
Men heeft mij nog gevraagd vanop deze tribune uit-
drukkelijk te zeggen dat dit decreet niet toepasselijk
is op het taalgebruik in de provincieraad van Bra-
bant. Dit lijkt mij nogal voor de hand liggend te
zijn. Brabant behoort tot drie verschillende taalge-
bieden. Het is duidelijk dat dit decreet enkel van
toepassing kan zijn op Raden en Instellingen die
vertegenwoordigend zijn voor het Nederlands taal-
gebied alleen.
Mijnheer de Voorzitter, geachte Collega’s, ik zou
op mijn beurt willen vragen dit voorstel van decreet
goed te keuren.

De Voorzitter. -De heer Calewaert heeft het woord.

De heer Calewaert (op het spreekgestoelte). -
Mijnheer de Voorzitter, Mijnheer de Minister,

geachte Collega’s, in de Cultuurraad voor de Neder-
landse cultuurgemeenschap wordt, niettegenstaande
wij in een rodageperiode verkeren, toch reeds goed
en ernstig werk geleverd. Het moge worden onder-
streept dat het voorstel van decreet tot regeling van
het taalgebruik in de gemeenteraden, de federatie-
raden, de agglomeratieraden en de provincieraden,
dat ons thans ter bespreking wordt voorgelegd, door
alle hier vertegenwoordigde politieke groepen werd
ondertekend.
Terecht moge Collega Lindemans, in zijn verslag bij
het eerste decreet dat door deze Cultuurraad werd
ondertekend, wijzen op de eensgezinde wil van de
Commissieleden om inzake de taal van de eed in het
Nederlandse taalgebied een duidelijke regeling te
treffen.
Wanneer het nodig is even aan dit eerste decreet te
herinneren dan is het omdat het voorstel dat nu ter
bespreking wordt gelegd - en zoals reeds door de
heer Vanackere werd onderstreept - een logische
aanvulling en een meer algemene regeling nastreeft
inzake het geschreven en het gesproken taalgebruik
in de gemeenteraden, de federatieraden, de agglo-
meratieraden en de provincieraden.
Belangrijk vinden wij ook het amendement dat tij-
dens de bespreking werd ingediend en waarbij een
meer algemene regeling voorzien wordt voor het
taalgebruik in de diverse beraadslagende lichamen.
Ik heb de eer U te zeggen dat de socialistische groep
met overtuiging dit voorstel zal goedstemmen.
(Applaus op de banken van de meerderheidrpartijen)

De Voorzitter. - De heer Anciaux heeft het woord.

De heer Anciaw  (op het spreekgestoelte). - Mijn-
heer de Voorzitter, Mijnheer de Minister, Dames en
Heren, wij verheugen ons even zeer over het voor-
stel van decreet dat hier eensgezind door alle frac-
ties ter bespreking wordt voorgelegd. Nochtans
wens ik hier enkele kleine opmerkingen te maken.
Een eerste opmerking is dat wij ons niet alleen over
de inhoud van dit voorstel van decreet verheugen,
maar dat wij ons destemeer blijmaken omdat het in
feite een overname is van een initiatief dat door onze
Collega Vandezande op 20 januari van dit jaar reeds
werd genomen.
Bij de bespreking van het voorstel Vandezande in de
Commissie werd erop gewezen dat dit taalgebruik
in de verschillende politieke bestuursorganen wel-
licht zou kunnen geregeld worden door middel van
reglementen van inwendige orde.
Wij hebben getracht dat ook zo te doen - en Collega
Vanackere weet dit zeer goed - in een aantal fede-
ratieraden. Wanneer nu de fracties gemeend heb-
ben dat dit laatste door een decreet zou gebeuren,
kunnen wij dit tenvolle beamen en zullen wij dit dan
ook steunen, wat trouwens niemand van U zal ver-
wonderen.
Een tweede opmerking echter is misschien funda-
menteler en drukt een bepaalde spijt uit. De heer
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Vanackere heeft erop gewezen dat dit decreet niet
van toepassing is op de provincieraad Brabant. Dit
decreet zal evenmin van toepassing zijn op de ge-
meenteraden van de zes randgemeenten rondom
Brussel. Dit is spijtig, maar daar kunnen wij nu niets
aan veranderen. Toch wens ik er uw aandacht op te
vestigen. In één van die gemeenten, met name de
gemeente Linkebeek, behorende tot het Nederlands-
talig gebied, maar met faciliteiten voor de Frans-
taligen, verschaffen de burgemeester en de schepe-
nen uitsluitend uitleg in het Frans en wensen ze er
zelfs geen Nederlandse vertaling aan toe te voegen.
Dat is de huidige situatie in één van de zes randge-
meenten, die voortvloeit uit de bijna onmogelijke
toestand van de faciliteiten in die randgemeenten.
Ik weet dat wij met dit decreet er niets kunnen aan
veranderen, de Cultuurraad is niet bevoegd voor
deze randgemeenten. Dat is spijtig genoeg bij de
Grondwetsherziening zo bepaald geworden. Wij
staan dus voor de absurde toestand dat in die ge-
meenteraden van het Nederlandstalig gebied de taal
bijna uitsluitend het Frans is, dat zelfs aan Neder-
landstalige gemeenteraadsleden de vertaling niet
wordt gegeven.
Mijnheer de Voorzitter, geachte Collega’s, ik wens
aan de hand van deze bespreking en onder meer
door dit kleine voorbeeld dat ik U hier geef, de
absurditeit van de faciliteiten in de randgemeenten
in het algemeen te onderstrepen. En op het ogenblik
dat er sprake is van de verruiming van deze facili-
teiten, ook in de randgemeenten van Brussel, en dat
onze Collega’s van het andere Cultuurparlement
denken aan de verruiming van deze faciliteiten,
wens ik met nadruk in deze vergadering van de
Nederlandstalige Cultuurraad de aandacht te vesti-
gen op het feit dat wij van onze kant sterk moeten
nadenken over de afschaffing van deze faciliteiten.
(Applaus bij de leden van de Volksunie en op ver-
schillende andere banken)

De Voorzitter. - De heer Poma heeft het woord.

De heer Poma (op het spreekgestoelte). - Mijnheer
de Voorzitter, waarde Collega’s, mijn tussenkomst
zal zeer kort zijn. Als lid van de Commissie en ook
in naam van de Vlaamse P.V.V. kan ik verklaren
dat wij dit voorstel van decreet volkomen onder-
schrijven. Onze groep zal het dan ook unaniem
stemmen.
Ik dank U. (Applaus op alle banken)

De Voorzitter. - Vermits niemand meer ingeschre-
ven is, verklaar ik de algemene beraadslaging voor
gesloten.
Wij gaan over tot de artikelsgewijze behandeling.
De tekst die door de Commissie aangenomen werd,
dient als basis van deze bespreking.
Het opschrift van het voorstel van decreet werd ook
aangepast zoals blijkt uit het verslag.
Het luidt als volgt:

VOORSTEL VAN DECREET

tot regeling van het taalgebruik in de gemeente-
raden, de federatieraden, de agglomeratieraden, de
provincieraden, de colleges van burgemeester en
schepenen, de federatiecolleges, de agglomeratiecol-
leges, de bestendige deputaties, de aan de gemeenten
en provincies ondergeschikte besturen en de inter-
communale verenigingen.

Geen bezwaar? (Neen)

- Aangenomen.

Artikel 1

In het Nederlands taalgebied is de voertaal in de
gemeenteraden, de federatieraden, de agglomeratie-
raden, de provincieraden, de colleges van burge-
meester en schepenen, de federatiecolleges, de agglo-
meratiecolleges, de bestendige deputaties, de aan de
gemeenten en provincies ondergeschikte besturen
en intercommunale verenigingen het Nederlands.
Deze bepaling is niet toepasselijk op de gemeente-
raden van de gemeenten bedoeld in artikel 59bis,
$4, derde lid, van de Grondwet.

- Aangenomen.

Art. 2

Alle teksten die de werkzaamheden van de in arti-
kel 1 bedoelde instellingen betreffen, worden, op
straffe van onontvankelijkheid, uitsluitend in het
Nederlands ingediend.

- Aangenomen.

Art. 3

In de in artikel 1 bedoelde instellingen worden alle
beraadslagingen, betogen en stemmingen, op straffe
van nietigheid, in het Nederlands gehouden.

- Aangenomen.

Wij zullen binnen enkele ogenblikken over het ge-
hele voorstel van decreet stemmen.

VOORSTEL VAN DECREET
VAN DE HEER VANHAEGENDOREN
HOUDENDE AANVULLING VAN DE
TAALREGELING IN HET ONDERWIJS

Naamstemming

Er wordt overgegaan tot de naamstemming over het
voorstel van decreet.
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Uitslag van de stemming :
123 leden namen deel aan de stemming.
123 leden hebben geantwoord: JA.

Bijgevolg wordt het door de Cultuurraad voor de
Nederlandse cultuurgemeenschap aangenomen. Het
zal ter bekrachtiging aan de Koning worden voor-
gelegd.

Hebben JA geantwoord: HH.
Aerts
Anciaux
Babylon
Baert
Belmans
Bertrand
Blanckaert K.
Blanquaert F.
Bode
Boey
Bogaerts Aug.
Calewaert
Carpels
Chabert
Claeys W.
Coens
Cools
Coppieters
Coucke
Craeybeckx-Orij (Mw)
Danschutter
De Backer-

Van Ocken (Mw)
De Beul
De Bondt
de Bruyne
De Clercq C.
Declercq T.
De Clercq W.
De Mey
Deneir
De Nolf
De Paep G.
Dequae
Dequeecker
De Rore
De Seranno
Detiège
De Vidts
Devos (Mej.)
De Winter
Dewulf
Diegenant
Diependaele
Duerinck
Elaut
Férir
Geldolf
Gerits
Goemans

Grootjans
Henckens
Hendrickx
Kelchtermans
Kempinaire
Kuijpers
Laridon
Lavens
Leynen
Leys
Lindemans
Maes R.
Markey
Mattheyssens
Mesotten
Monard
Nauwelaerts-

Thues (Mw)
Olaerts
Otte
Pede
Peeters
Persyn
Poma
Ramaekers
Raskin
Roelants
Rombaut
Rutten
Schiltz
Sels
Slegers
Smeers
Smets
Suykerbuyk
Swaelen
Van Acker A.
Vanackere L.
Vanaudenhove
Van Daele
Vandekerckhove
Van der Aa
Vanderborght
Van der Eecken-

Maes (Mw)
Van der Elst
Vanderhaegen
Vanderpoorten
Van Dessel
Vandewiele

Vandezande
Van Elewyck
Van Elsen
Van Eynde
Vangronsveld
Vanhaegendoren
Van Hoorick
Van Lidth de Jeude
Van In
Van Mechelen
Vannieuwenhuyze
Van Rompaey
Van Steenkiste E.

VOORSTEL VAN DECREET
VAN DE HEER LE0 VANACKERE
TOT REGELING VAN HET TAALGEBRUIK
IN DE GEMEENTERADEN,
DE FEDERADIERADEN,
DE AGGLOMERATIERADEN,
DE PROVINCIERADEN, DE COLLEGES
VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN,
DE FEDERATIECOLLEGES,
DE AGGLOMERATIECOLLEGES,
DE BESTENDIGE DEPUTATIES,
DE MN DE GEMEENTEN EN PROVINCIES
ONDERGESCHIKTE BESTUREN EN
DE INTERCOli4lUUNALE VERENIGINGEN.

Naamstemming

Er wordt overgegaan tot de naamstemming over het
gehele voorstel van decreet.
Uitslag van de stemming:
124 leden namen deel aan de stemming.
124 leden hebben geantwoord : JA.
Bijgevolg wordt het door de Cultuurraad voor de
Nederlandse cultuurgemeenschap aangenomen. Het
zal ter bekrachtiging aan de Koning worden voor-
gelegd.
Hebben JA geantwoord: HH.
Aerts
Anciaux
Babylon
Baert
Belmans
Bertrand
Blanckaert K.
Blanquaert F.
Bode
Boey
Bogaerts Aug.
Calewaert
Callebert
Carpels
Chabert
Claeys W.

Coens
Cools
Coppieters
Coucke
Danschutter
De Backer-

Van Ocken (Mw)
De Beul
De Bondt
de Bruyne
De Clercq C.
Declercq T.
De Clercq W.
De Mey
Deneir
De Nolf

Van Steenkiste L.
Verbist
Verhaegen G.
Verhaegen J.
Verhenne
Verlackt-Gevaert (Mw)
Verleysen
Vermeylen
Verroken
Verspeeten
Wannyn
Willems
Wouters



110 Vergadering van dinsdag 21 november 1972

De Paep G.
Dequae
Dequeecker
De Rore
De Seranno
Detiege
De Vidts
Devos (Mej.)
De Winter
Dewulf
Diegenant
Diependaele
Duerinck
Elaut
F6rir
Geldolf
Gelits
Goemans
Grootjans
Henckens
Hendrickx
Kelchtermans
Kempinaire
Kuijpers
Laridon
Lavens
Leynen
Leys
Lindemans

. Maes R.
Markey
Mattheyssens
Mesotten
Monard
Nauwelaerts-

Thues (Mw)
Olaerts
Otte

Pede
Peeters
Persyn
Poma
Ramaekers
Raskin
Roelants
Rombaut
Rutten
schiltz
Sels
Slegers
Smeers
Smets
Suykerbuyk
Swaelen
Van Acker A.
Vanackere L.
Van Daele
Vandekerckhove
Vandenhove
Van der Aa
Vanderborght
Van der Eecken-

Maes (Mw)
Van der Elst
Vanderhaegen
Vanderpoorten
Van Dessel
Vandewiele
Vandezande
Van Elewyck
Van Elsen
Van Eynde
Vangronsveld
Vanhaegendoren
Van Hoorick
Van Lidth de Jeude

Vanijlen
Van In
Van Mechelen
Vannieuwenhuyze
Van Rompaey
Van Steenkiste E.
Van Steenkiste L.
Verbist
Verhaegen G.
Verhaegen J.

Verhenne
Verlackt-Gevaert (Mw)
Verleysen
Vermeylen
Verroken
Verspeeten
Wannyn
Willems
Wouter3

REGELING VAN DE WE-EN

De Voorzitter.- Onze agenda is hiermede afgehan-
deld. Ik wou er alleen aan herinneren dat wij op
onze volgende zitting het ontwerp van decreet over
de culturele centra zullen behandelen.
Dames en Heren, ik stel voor de bepaling van
agenda, dag en uur van de volgende openbare ver-
gadering aan het Bureau en aan de Voorzitter over
te laten. (Instemming)

- De vergadering wordt gesloten om 15 u. 20.

De Vergadering gaat tot nadere bijeenroeping uiteen.

VRAGEN (Rgt. art. 51)

SchrEteIiJ%e  vragen en antwoorden

Vragen werden ingediend door:
de heren De Vlies,

Kuijpers,
Vanhaegendoren.

1 1404 Gedrukt in België door Ceuterick n.v.
Brusselse straat 153 B 3000-Leuven
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