
CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

DE BELGIQUE

BELGISCHE KAMER VAN

VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

5576

DOC 51 2455/002DOC 51 2455/002

K A M E R    4e   Z I T T I N G  V A N  D E  5 1e  Z I T T I N G S P E R I O D EC H A M B R E   4e  S E S S I O N  D E  L A  51e  L É G I S L A T U R E 20062005

7 juni 20067 juin 2006

AMENDEMENTS AMENDEMENTEN

Document précédent :

Doc 51 2455/ (2005/2006) :
001 : Proposition de loi déposée par M. Philippe Monfils, Mme Ingrid

Meeus, M. David Geerts et Mme Talbia Belhouari.

Voorgaand document :

Doc 51 2455/ (2005/2006) :
001 : Wetsvoorstel ingediend door de heer Philippe Monfils, mevrouw Ingrid

Meeus, de heer David Geerts en mevrouw Talbia Belhouari.

N° 1 DE M. MONFILS ET CONSORTS

Art. 4

Apporter les modifications suivantes:

1/ à l’article 1erter, § 2, alinéa 2, proposé, remplacer
les mots «mémoire, travail ou projet personnel de fin
d’études» par les mots «mémoire de fin d’études, travail
ou projet personnel».

2/ à l’article 1erter, § 2, alinéa 3, proposé, remplacer
les mots «mémoire, travail ou projet personnel de fin
d’études» par les mots «mémoire de fin d’études, travail
ou projet personnel».

JUSTIFICATION

Le mémoire de fin d’études peut être remplacé par la ré-
daction de «papers» ou de «case studies» pour une charge
de travail équivalente (30 ou 15 ects)

Nr. 1 VAN DE HEER MONFILS c.s.

Art.4

De volgende wijzigingen aanbrengen:

1/ in het voorgestelde  artikel 1ter, § 2, tweede lid,
het woord «masterproef» vervangen door «masterproef,
een werk of een persoonlijk project».

2/ in het voorgestelde  artikel 1ter, § 2, derde lid, het
woord «masterproef» vervangen door «masterproef,
een werk of een persoonlijk project».

VERANTWOORDING

De masterproef kan vervangen worden door het opstellen
van «papers» en «case studies» voor een equivalente werk-
last (30 of 15 ECTS).

PROPOSITION DE LOI WETSVOORSTEL

tot wijziging van sommige bepalingen
betreffende de Koninklijke militaire school

modifiant certaines dispositions relatives
à l’ Ecole royale militaire
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Nr. 2 VAN DE HEER MONFILS c.s.

Art. 5

In het ontworpen artikel 7, 3°, de woorden «mili-
taire en sportieve vorming» vervangen door het woord
«basisvorming»

VERANTWOORDING

De KMS is voortaan belast met enerzijds de basisvorming
van de kandidaat-beroepsofficieren en anderzijds met de voort-
gezette vorming van de officieren. De aard en de inhoud van
deze vormingen (meer academisch voor de basisvorming,
meer praktijkgericht voor de voortgezette vorming), evenals
de verschillen tussen het publiek van deze vormingen (de jonge
leerling enerzijds, de rijpere officier met zijn professionele er-
varing anderzijds) noodzaken tot twee specifieke directies
voorzien van hun eigen personeel. Bovendien zou de tekst,
zoals ze is geformuleerd in het voorstel, voor gevolg hebben
dat het invoeren van het «proces management» inzake de
vormingen van de KMS in het gedrang zou komen.

Dit zou niet toelaten het geïntegreerd karakter van de vor-
mingen van de KMS als basisprincipe door te voeren, maar
zou het tweeledig karakter van de vormingen behouden, ener-
zijds de academische vorming en anderzijds de militaire, spor-
tieve en karakteriële vorming. Het valt te vrezen dat zo’n si-
tuatie op middellange termijn als gevolg zou hebben dat
cursussen gevolgd aan de KMS vervangen zou worden door
vormingen gevolgd aan de universiteiten, terwijl het verkies-
lijk is dat het geheel van de vorming die aan een toekomstige
officier wordt gegeven, door dezelfde instelling zou worden
gegeven. Dit teneinde een volledige, coherente en specifieke
vorming te verstrekken met het oog op de opdrachten van
een militair. De invoering van het «process management» en
de globalisering van de vorming in de KMS zouden ook de
mogelijkheid bieden om op korte termijn acties te onderne-
men in het domein van de kwaliteit van het onderwijs, met
name voor het terugdringen van de attritie bij de leerlingen.

Nr. 3 VAN DE HEER MONFILS c.s.

Art. 7

De woorden «vervangen bij de wet van 22 maart
2001» vervangen door de woorden «gewijzigd bij de
wet van 22 maart 2001 en vervangen bij de wet van 27
maart 2003.».

N° 2 DE M. MONFILS ET CONSORTS

Art. 5

A l’article 7, 3° proposé, remplacer les mots «for-
mation militaire et sportive» par les mots «formation
de base».

JUSTIFICATION

L’ERM est désormais chargée d’une part de la formation
de base des candidats officiers de carrière et d’autre part de
la formation continuée des officiers. La nature et le contenu
de ces formations (plus académique pour la formation de base,
plus orienté vers la pratique pour la formation continuée) ainsi
que les différences entre les publics de ces formations (Ie jeune
élève d’une part, l’officier mûri par son expérience profession-
nelle d’autre part) nécessitent deux directions spécifiques,
dotées de leur personnel propre. En outre, le texte, tel que
formulé dans la proposition, aurait pour conséquence que l’in-
troduction du «process management» relatif aux formations
de l’ERM serait compromise.

Ceci ne permettrait pas de consolider le caractère consubs-
tantiel des formations de l’ERM comme principe de base, mais
maintiendrait la dualité des formations, d’une part la formation
académique et d’autre part la formation militaire, sportive et
caractérielle. I1 est à craindre qu’une telle situation ait pour
conséquence, à moyen terme, le remplacement de cours sui-
vis à l’ERM par des formations suivies dans des universités,
alors qu’il est préférable que l’ensemble de la formation don-
née à un futur officier soit dispensée par la même entité, ceci
afin, de donner une formation complète, cohérente et spécifi-
que eu égard aux missions d’un militaire. L’introduction du
«process management» et la globalisation de la formation à
l’ERM offriront aussi la possibilité à court terme d’entrepren-
dre des actions dans le domaine de la qualité de l’enseigne-
ment, notamment en vue de réduire l’attrition des élèves.

N° 3 DE M. MONFILS ET CONSORTS

Art. 7

Remplacer les mots «remplacé par la loi du 22 mars
2001» par les mots «modifié par la loi du 22 mars 2001
et remplacé par la loi du 27 mars 2003».
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VERANTWOORDING

Artikel 65 van de wet van 27 maart 2003 heeft zich beperkt
tot het woord «verbeterings-» te vervangen door het woord
«vervolmakings» in het Nederlandse tekst van Art 20 van de
organieke wet KMS.

Nr. 4 VAN DE HEER MONFILS

Art. 8

De woorden «academische raad» vervangen door
de woorden «academische raad van de Koninklijke Mi-
litaire School».

VERANTWOORDING

Het is nutteloos de woorden «van de Koninklijke Militaire
School»in het geheel van de tekst te behouden, want de wet
betreft deze instelling. Dit amendement biedt de mogelijkheid
om in andere bepalingen van de wet die referentie weg te
laten.

Nr. 5 VAN DE HEER MONFILS c.s.

Art. 11 (nieuw)

Een artikel 11 invoegen, luidend als volgt:

«Art. 11. — De houders van een academische graad
van de tweede cyclus, toegekend, voorafgaand aan de
toepassing van deze wet, door de Koninklijke Militaire
School, of erkend als gelijkwaardig aan een master, in
toepassing van een decreet van de Vlaamse, Franse of
Duitstalige Gemeenschap, ofwel van een internationaal
instrument met betrekking tot het onderwijs, genieten
van dezelfde mogelijkheden voor het voortzetten van
hun studies aan de Koninklijke Militaire School als de
dragers van een graad van master als bekroning van
studies van de tweede cyclus voor minstens 120 studie-
punten.»

VERANTWOORDING

Dit artikel heeft tot doel het wetsontwerp aan te vullen om
zeker te zijn dat de rechten van de houders van diploma’s van
de tweede cyclus uitgereikt voor de invoering van het Bologna-
proces gegarandeerd zullen zijn.

De woorden «Europees of internationaal instrument» hou-
den rekening met de mogelijke evolutie van de instrumenten

JUSTIFICATION

L’article 65 de la loi du 27 mars 2003 s’est limité à rempla-
cer le mot «verbeterings-» par le mot «vervolmakings» dans
le texte néerlandais de l’Art 20 de la loi organique ERM.

N° 4 DE M. MONFILS ET CONSORTS

Art. 8

Remplacer les mots «conseil académique» par les
mots «conseil académique de l’école royale militaire».

JUSTIFICATION

Il est inutile de maintenir dans l’ensemble du texte les mots
«de l’école royale militaire» puisque la loi est relative à cette
institution. Cet amendement permet de supprimer cette réfé-
rence dans d’autres dispositions de la loi.

N° 5 DE M. MONFILS ET CONSORTS

Art. 11 (nouveau)

Insérer un article 11, rédigé comme suit:

«Art. 11. — Les porteurs d’un grade académique de
deuxième cycle, délivré antérieurement à l’application
de cette loi, par l’Ecole royale militaire, ou reconnu équi-
valent à un master, en application d’un décret de la
Communauté flamande, française ou germanophone,
ou encore d’un instrument international en matière d’en-
seignement, jouissent des mêmes capacités de pour-
suite d’études à l’Ecole royale militaire que les porteurs
d’un grade de master sanctionnant des études de
deuxième cycle de 120 crédits au moins.»

JUSTIFICATION

Cet article a pour but de compléter la proposition de loi,
afin de garantir les droits des porteurs des diplômes de
deuxième cycle délivrés avant l’introduction du processus de
Bologne

Les termes «instrument européen ou international» tien-
nent compte de l’évolution possible des instruments de l’UE
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van de EU en kunnen tevens, benevens op verdragen stricto
sensu, toepassing vinden op akkoorden die een
veruitwendigde vorm kunnen aannemen van bijvoorbeeld de
uitwisseling van brieven.

Nr. 6 VAN DE HEER MONFILS c.s.

Art. 12 (nieuw)

Een artikel 12 invoegen, luidend als volgt:

«Art 12. — Deze wet heeft uitwerking met ingang van
1 juli 2006.».

VERANTWOORDING

Deze bepaling laat toe om de fusie van de Koninklijke Mili-
taire School en van het Koninklijk Instituut voor Defensie te
realiseren vanaf het begin van het academiejaar 2006-2007,
dus op 1 juli 2006. De nieuwe wettelijke basis laat toe de aca-
demische graad van master in de openbare en militaire admi-
nistratie uit te reiken aan diegenen die de hogere cursus voor
militair administrateur in december 2006 zullen beëindigen.
Dit wetsvoorstel heeft dus een hoogdringend karakter met in-
begrip van de overgang van de huidige academische raad
naar de toekomstige raad van bestuur, wat als sluitstuk van
de hervorming van de KMS kan worden beschouwd.

et peuvent s’appliquer, en plus des traités proprement dits, à
des accords pouvant prendre la forme d’un échange de let-
tres.

N° 6 DE M. MONFILS ET CONSORTS

Art. 12 (nouveau)

Insérer un article 12, rédigé comme suit:

«Art 12. — La présente loi produit ses effets le
1er juillet 2006.».

JUSTIFICATION

Cette disposition permet notamment de réaliser la fusion
de l’Ecole royale militaire et de l’Institut royal supérieur de
Défense dès le début de l’année académique 2006-2007, soit
le 1er juillet 2006. La nouvelle base légale permettra de déli-
vrer à ceux qui termineront en décembre 2006 le cours supé-
rieur d’administrateur militaire le grade académique de master
ès arts en administration publique et militaire. La présente
proposition de loi revêt donc un caractère d’urgence impé-
rieuse, y compris le passage de l’actuel conseil académique
vers le futur conseil d’administration, ce qui peut être consi-
déré comme la clé de voûte de la réforme de l’ERM.

Philippe MONFILS (MR)
Ingrid MEEUS (VLD)
Talbia BELHOUARI (PS)
David GEERTS (sp.a.-spirit)
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