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COMMISSIE VOOR DE 
BINNENLANDSE ZAKEN, DE 
ALGEMENE ZAKEN EN HET 

OPENBAAR AMBT 

COMMISSION DE L'INTÉRIEUR, 
DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET 

DE LA FONCTION PUBLIQUE 

 
van 

 
WOENSDAG 14 FEBRUARI 2001 

 
14:15 uur 

 
______ 

 

 
du 

 
MERCREDI 14 FÉVRIER 2001 

 
14:15 heures 

 
______ 

 
 
De vergadering wordt geopend om 14.25 uur door 
de heer Paul Tant, voorzitter. 
La séance est ouverte à 14.25 heures par M. Paul 
Tant, président. 
 
01 Mondelinge vraag van de heer Ferdy Willems 
aan de minister van Ambtenarenzaken en 
Modernisering van de openbare besturen over 
"de overheidsopdrachten aan bedrijven die 
dictatoriale regimes ondersteunen" (nr. 3337) 
01 Question orale de M. Ferdy Willems au 
ministre de la Fonction publique et de la 
Modernisation de l'administration sur "l'octroi 
de marchés publics à des entreprises qui 
soutiennent des régimes dictatoriaux" (n° 3337) 
 
01.01  Ferdy Willems (VU&ID): Mijnheer de 
voorzitter, het is de eerste keer dat ik in deze 
commissie aanwezig ben voor een vraag. Het 
moet één keer de eerste keer zijn. Ik stel vast dat 
de minister alleen voor mijn vraag moet komen. 
Dat had ik kunnen vermijden. Ik had dat misschien 
beter schriftelijk gevraagd, of samengevoegd met 
andere vragen. Mijn excuses als ik u daarvoor 
speciaal laat komen, mijnheer de minister. In ieder 
geval is de vraag vrij duidelijk. Ik ga ze ook niet 
nodeloos lang rekken. Het handelt over een 
bericht dat vorig jaar in augustus verschenen is, 
waarin de minister van Ambtenarenzaken liet 
verstaan dat hij aan dictatoriale regimes niet 
langer steun zou verlenen. Het gaat dan om 
regimes die het op het vlak van kinderarbeid niet 
nauw nemen. Zoals ik heb geschreven in mijn 
toelichting, was de aanleiding hiervoor een 
goedkeuring in de Ministerraad op 27 januari 2000 
van een contract met Totalfina om producten te 
leveren aan federale overheidsdiensten. Men zei 

toen dat de procedure voor dit contract correct 
was verlopen. Het verbreken zou tientallen 
miljoenen schade hebben berokkend, maar in de 
toekomst zou men dit dan anders gaan doen en 
het contract niet meer verlengen. Vandaar mijn 
heel concrete vraag of dit contract met Totalfina 
intussen is verlengd. Bovendien werd er destijds 
een studie door professor David D�Hooghe van de 
Rijksuniversiteit Gent over de ethische criteria bij 
het toekennen van zulke overheidsopdrachten in 
het vooruitzicht gesteld. Vandaar mijn tweede 
vraag. Hoever staan we daarmee? Is dat al een 
concreet initiatief geworden? Ten derde, zijn er 
intussen gevallen geweest waarbij bedrijven 
werden uitgesloten, precies op basis van zulke 
ethische criteria? 
 
01.02 Minister Luc Van den Bossche: Mijnheer 
de voorzitter, collega's, wat de eerste vraag 
betreft: het contract is gesloten op 
7 augustus 2000 en loopt tot 6 augustus 2001. Het 
contract bepaalt dat de opdracht geldt voor één 
jaar, stilzwijgend vernieuwbaar met twee periodes 
van één jaar. Op het einde van de eerste en de 
tweede periode kan elk der co-contractanten een 
einde maken aan het contract door een 
aangetekende brief te sturen. Die brief moet ten 
laatste vier maanden voor de vervaldatum 
verstuurd worden, in dit geval dus vier maanden 
voor 6 augustus. Dat is ten laatste op 6 april. De 
administratie heeft de opdracht gekregen om dit te 
doen. Ik denk dat het nog niet gebeurd is, maar ze 
heeft in elk geval de opdracht gekregen. 
 
Wat de tweede vraag betreft, eerst een kleine 
correctie, tenzij er een transfer zou zijn gebeurd. 
Professor David D�Hooghe is professor aan de 
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Katholieke Universiteit van Leuven en dus niet aan 
de Rijksuniversiteit van Gent. Ik heb hem om 
advies gevraagd. Er is een eerste preadvies 
binnengekomen en 14 dagen geleden is er een 
tweede preadvies binnengekomen. Daarover is 
dan opnieuw vergaderd. Er is nu nog een 
bijkomende opdracht voor hem. Hij zou even 
moeten toetsen bij Europa. Europa is immers 
hoogst ongelukkig, hoogst bezorgd en gebeurlijk 
zelfs hoogst kwaad over ons initiatief. Dat weten 
we nog niet. Europa is daar dus niet zo 
enthousiast over. Er zijn trouwens ook problemen 
met allerlei internationale verdragen. Het 
definitieve rapport is dus nog niet ingediend. Als er 
nu geen speciale inlichtingen vanuit Europa of 
andere internationale instanties tussenkomen, 
denk ik dat het derde stuk van het rapport het 
definitieve zal zijn. In het tweede stond al een 
formuleringsvoorstel. In het eerste niet. Dat was 
vooral een beschouwend rapport waarin allerlei 
knelpunten en keuzes naar voren werden 
gebracht. Nu is er al een eerste tekstvoorstel, 
zoals ook in het tweede rapport. 
 
De derde vraag luidde of er ondertussen andere 
gevallen geweest zijn waarbij bedrijven werden 
uitgesloten. Neen, want dat kan ook niet. Er is nog 
geen ethisch criterium, derhalve kan het nog niet 
gebruikt worden. Wij hebben in die zin nog niets 
voorgehad. Het is wel gebeurd dat een beperkte 
aanbesteding, die in dezelfde sfeer zat, maar in 
feite meer op een stuk interne, gedecentraliseerde 
macht speelde, niet werd uitgeschreven. In feite 
wachten wij, alhoewel dit niet in de natuur ligt van 
de opdracht van Totalfina, tot we het resultaat 
zouden hebben van David D�Hooghe. Als dat tijdig 
is, kan het er onmiddellijk worden ingeschoven, 
vooraleer het gebruikt wordt in de nieuwe 
aanbesteding van de zaak Totalfina. 
 
01.03  Ferdy Willems (VU&ID): Mijnheer de 
minister, ik dank u voor uw toch wel zeer 
uitgebreid antwoord op deze vraag. Doorheen de 
drie antwoorden merk ik één grote lijn op, namelijk 
dat ik met mijn vragen in een aantal opzichten te 
vroeg ben geweest. Maar beter te vroeg dan te 
laat zou ik denken.  
 
Ik stel ook vast dat ik de onderliggende intentie in 
mijn vragen, het feit dat ethische waarden in deze 
materie een rol spelen, ook in uw antwoorden 
terugvind en daar kan ik mij alleen maar om 
verheugen en u voor bedanken. 
 
Het incident is gesloten. 
L'incident est clos. 
 
De mondelinge vraag nr. 3098 van de heer Peter 

Vanvelthoven wordt naar een latere datum 
verschoven. 
 
02 Mondelinge vraag van mevrouw Dalila Douifi 
aan de minister van Binnenlandse Zaken over 
"de veiligheidscontracten" (nr. 3349) 
02 Question orale de Mme Dalila Douifi au 
ministre de l'Intérieur sur "les contrats de 
sécurité" (n° 3349) 
 
02.01  Dalila Douifi (SP): Mijnheer de voorzitter, 
de minister heeft mijn vraag schriftelijk ontvangen. 
Hij weet dus dat zij betrekking heeft op de federale 
drugsnota, waarin aandacht wordt besteed aan 
het onderdeel van het globaal plan over de drugs 
en de contracten met de gemeenten, meer 
bepaald de veiligheidscontracten.  
 
In deze nota wordt terecht beweerd dat de 
projecten die op deze wijze worden betaald, met 
name via de veiligheidscontracten, goed werken. 
Daarom worden zij ook positief geëvalueerd. In 
dezelfde tekst staat ook terecht dat 
straathoekwerkers, die op deze wijze worden 
betaald, voor hun taak te vaak in een 
schemerzone terechtkomen, gezien de middelen 
via dewelke de contractfinanciering gebeurt. 
Volgens de drugsnota zullen de 
straathoekwerkers voortaan in hun contract met 
de gemeenten over een duidelijke opdracht en 
een duidelijk statuut beschikken. Onder een 
duidelijk statuut versta ik een detachering in 
gezondheids- of welzijnsdiensten. Tevens voorziet 
de nota voor de straathoekwerkers, die worden 
betaald via de veiligheidscontracten met de 
gemeenten, in een contract van onbepaalde duur. 
Volgens de nota zullen ook de voor zorgverlening 
bestemde middelen worden overgeheveld van 
Binnenlandse Zaken naar Volksgezondheid. De 
veiligheidscontracten zijn voor dit jaar echter 
slechts met een half jaar verlengd. Dit is in 
tegenspraak met de vooropgestelde doelstellingen 
die we kunnen vernemen in de drugsnota. 
 
Nu kom ik tot mijn vragen. Op het veld, dus bij de 
straathoekwerkers, is er een grote onduidelijkheid 
en onzekerheid ontstaan voor de toekomst. Het is 
onze verantwoordelijkheid dit zo snel mogelijk op 
te lossen en duidelijkheid te brengen. Onze fractie 
is tevreden over de drugsnota, maar voor de 
continuïteit en de werkzekerheid is deze 
onduidelijkheid geen goede zaak. Veel 
opgebouwde expertise dreigt erdoor verloren te 
gaan, terwijl het straathoekwerk toch positief is 
geëvalueerd. 
 
Mijnheer de minister, behoren de straathoek-
werkers in de veiligheids- en samenlevings-
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contracten ook tot de zorgmiddelen die worden 
overgeheveld, zoals vermeld in de nota? Indien de 
veiligheidscontracten onder uw bevoegdheid 
blijven, geldt dat dan ook voor de 
straathoekwerkers? Indien zij worden 
overgeheveld naar Volksgezondheid, kunt u 
duidelijkheid creëren inzake de opdracht, het 
statuut en de contracten van de 
straathoekwerkers? 
 
02.02 Minister Antoine Duquesne: Mijnheer de 
voorzitter, collega's, het hoofdstuk van de federale 
drugsnota dat betrekking had op de overdracht 
van het gedeelte van de middelen van het 
drugsplan van het ministerie van Binnenlandse 
Zaken naar het ministerie van Volksgezondheid, 
werd geschrapt tijdens de bespreking van deze 
nota in de Ministerraad van 19 januari 2001. Het 
gedeelte dat er nog naar verwijst, in de paragraaf 
over de coördinatie van het preventiebeleid, heeft 
intussen geen nut meer. 
 
Bovendien ben ik van plan de financiering van het 
straathoekwerk in verband met drugs verder te 
zetten. Dit wordt gefinancierd door het ministerie 
van Binnenlandse Zaken via de veiligheids- en 
preventiecontracten of de drugsplannen. Uit de 
evaluatie van het terreinwerk, die door mijn 
diensten werd gemaakt, blijkt echter dat een derde 
van dergelijke projecten moet worden 
geheroriënteerd. 
 
Indien men efficiënt wil werken, is het noodzakelijk 
dat de straathoekwerker inzake drugs een meer 
duidelijke beschrijving van de functie krijgt, 
enerzijds omdat zijn doelpubliek hoofdzakelijk uit 
drugsverslaafden zal bestaan en anderzijds omdat 
zijn werk zich niet mag beperken tot primaire 
preventie. Vanzelfsprekend beogen de taken van 
deze straathoekwerkers de preventie van sociale 
hinder of criminaliteit en niet van de zorgverlening. 
 
02.03  Dalila Douifi (SP): Mijnheer de minister, ik 
dank u voor uw antwoord. Ik begrijp dat u erkent 
dat via de veiligheidscontracten voor het luik drugs 
daar goed werk wordt geleverd. U wenst deze 
werking verder te intensifiëren, maar u behoudt de 
gelden. De middelen worden niet overgeheveld. 
Men spreekt wel van detacheren. In een aantal 
gemeenten - ik weet dit van één gemeente in het 
bijzonder - kunnen straathoekwerkers 
gedetacheerd worden naar bijvoorbeeld 
plaatselijke VZW's die in het kader van de 
zorgverlening werken. Trouwens, dit staat ook in 
de nota vermeld. Zal die mogelijkheid dan blijven 
bestaan? Is het niet de bedoeling dat spoor, dat 
volgens ons zeer werkbaar is, meer en meer te 
volgen? 

 
02.04  Antoine Duquesne, ministre: Monsieur le 
président, je parle de ce qui relève de ma 
compétence dans le cadre des contrats de 
sécurité et de prévention. 
 
Je peux vous donner l�exemple d'un centre, 
initiative à Bruxelles qui est une réussite.  
 
Je suis allé personnellement le visiter. On y trouve 
notamment des consommateurs de drogue pour 
lesquels le parquet n�entame aucune poursuite. 
Ce sont des gens qui risquent de se retrouver à la 
rue, complètement déstructurés sur le plan 
psychologique, sans lieu d�accueil sur le plan 
physique et sans documents d�identité. 
 
Ils sont reçus dans le centre et on les aide à se 
resocialiser. Si nécessaire, on essaie de les 
orienter vers des organismes où ils peuvent 
recevoir des soins. 
 
Dans ce cas, il s�agit d�organisations habilitées à 
intervenir sur le plan médical. 
 
Au sujet du travail effectué, il conviendrait que des 
directives permettent de mieux encadrer les 
prestations sur les plans suivants: préciser la 
déontologie, déterminer les rapports avec les 
autorités, fixer des normes quant à la manière de 
se comporter, en vue de faire les choix les plus 
efficaces. 
 
C�est dans le but d�atteindre ces objectifs que je 
travaille pour le moment. Par ailleurs, je vous 
avoue qu�il s�agit d�un des secteurs où l'on 
observe les meilleurs résultats. Si c�était le cas 
dans tous les domaines qui entrent dans le cadre 
des contrats de sécurité, je serais vraiment très 
heureux. 
 
La difficulté, rencontrée à propos des 
renouvellements de contrats, concerne le volet 
policier des contrats de sécurité. Normalement, 
les moyens qui y sont alloués devraient entrer 
dans le cadre de la dotation qui sera octroyée aux 
zones de police afin de régler ces problèmes. En 
revanche, le volet de prévention non policière 
reste de la compétence des communes et les 
contrats avec celles-ci devraient être maintenus. 
 
Tout cela sera clarifié à partir du moment où le 
gouvernement aura pris les décisions définitives 
en ce qui concerne les dotations fédérales aux 
zones de police. 
 
02.05  Dalila Douifi (SP): Mijnheer de minister, u 
geeft niet echt een antwoord over de detachering. 
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We zijn al verheugd dat u zegt dat er goed werk 
wordt verricht en dat de detachering zal worden 
verlengd. We hopen dat die mensen verder 
kunnen functioneren zoals nu het geval is. U zegt 
dat het afhangt van het geld dat naar de 
politiezones zal gaan of alle gemeenten geld via 
veiligheidscontracten kunnen krijgen. 
 
02.06  Antoine Duquesne, ministre: Monsieur le 
président, je n'ai pas dit cela. J'ai dit que les 
contrats de sécurité comportent deux volets 
principaux. 
 
Il y a un volet de prévention policière: ce sont des 
moyens affectés, pour l'instant, aux communes 
pour recruter du personnel supplémentaire affecté 
à des tâches de police. L'idée est que, demain, 
cela devra entrer dans le cadre des dotations 
allouées aux zones de police. Cela ne comporte 
aucun préjugé en ce qui concerne le volet 
"prévention" non-policier qui reste dans le cadre 
des négociations menées avec les communes. 
 
02.07  Dalila Douifi (SP): Monsieur le ministre, 
dans ce cas, sera-t-il possible de les détacher? 
 
02.08  Antoine Duquesne, ministre: Je suis 
incapable de vous dire ce qu'il en est contrat par 
contrat, étant entendu qu'on a procédé à une 
évaluation que je viens de communiquer aux 
communes. Si vous me posez une question 
précise à ce sujet, je vous répondrai bien 
volontiers après vérification auprès de mon 
cabinet. 
 
Het incident is gesloten. 
L'incident est clos. 
 
De mondelinge vragen nr. 3370 van de heer Jozef 
Van Eetvelt en nr. 3371 van de heer Peter 
Vanvelthoven worden naar een latere datum 
verschoven. 
 
03 Mondelinge vraag van de heer Filip De Man 
aan de minister van Binnenlandse Zaken over 
"de grondwetswijziging vereist in het kader van 
de politiehervorming" (nr. 3385) 
03 Question orale de M. Filip De Man au 
ministre de l'Intérieur sur "la modification de la 
Constitution requise dans le cadre de la réforme 
des services de police" (n° 3385) 
 
03.01  Filip De Man (VLAAMS BLOK): Mijnheer 
de voorzitter, mijnheer de minister, u bent vorige 
week naar Stockholm geweest en in uw 
afwezigheid heeft de heer Vanpoucke een 
pertinente vraag gesteld. Het antwoord kwam van 
uw collega Reynders, maar ik denk dat u beter 

zelf klaarheid brengt in deze zaak. Er is een 
mammoetbesluit dat in een koninklijk besluit wordt 
gegoten waarvan men algemeen verwacht dat de 
Raad van State dit niet zal aanvaarden. Men 
verwacht dat het politiestatuut bij wet zal moeten 
worden geregeld. 
 
Mijnheer de minister, hebt u weet van de houding 
van de Raad van State? Heeft de Raad van State 
al een advies uitgebracht? Hoe anticipeert u op 
een eventueel negatieve bevinding van de Raad 
van State?  
 
Minister Reynders heeft gezegd dat een voorstel 
tot wijziging van artikel 184 van de Grondwet 
binnenkort zou worden ingediend. Zal artikel 184, 
dat bepaalt dat de organisatie en de bevoegdheid 
van de rijkswacht door een wet worden geregeld, 
worden gewijzigd? Daar zit precies de 
moeilijkheid. Zal er een tekst worden opgesteld 
die het mogelijk maakt om met koninklijke 
besluiten te werken, zodat de Koning dergelijke 
zaken kan invullen? 
 
Mijnheer de minister, sta mij toe even het politieke 
aspect van deze zaak aan te kaarten. Voor een 
grondwetswijziging is een tweederde meerderheid 
in de Kamer noodzakelijk. Ik neem aan dat u niet 
rekent op de stemmen van het Vlaams Blok, dat u 
zelfs niet zult negotiëren met de duivel. U moet 
dan ergens anders uw stemmen halen. Ik vrees 
dat u daar op heel wat moeilijkheden zult stuiten. 
Het is natuurlijk een zaak van �donnant, donnant�. 
Als men u een tweederde meerderheid geeft, dan 
zult u wat in ruil moeten geven, maar de 
onderhandelingen over wat u precies in ruil zult 
moeten geven kunnen aanslepen.  
 
Minister Reynders heeft vorige week manmoedig 
gezegd dat de streefdatum van 1 april niet in 
gevaar komt. Mijnheer de minister, ik neem aan 
dat u dat ook vandaag zult bevestigen. Niet alleen 
ik betwijfel ten zeerste of u op een maand tijd 
de grondwetswijziging en de voorafgaande 
onderhandelingen nog tot een goed einde kunt 
brengen. 
 
Mijnheer de minister, zo kom ik tot mijn algemene 
kritiek op uw beleid. Er blijven nog heel wat vragen 
bestaan. De oppositiepartijen die u aanzoekt 
zullen ook die vragen stellen: wat gebeurt er met 
het personeel dat wordt overgeheveld uit de 
brigades? We hebben nog altijd geen cijfers 
gekregen. Het gaat over 8.000 rijkswachters en 
1.000 man burgerpersoneel. Een vraag die al 
maanden het hele land beroert: wat gebeurt er 
met de kostprijs die de gemeenten extra moeten 
ophoesten? Wat gebeurt er met de 18,5 miljard 
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die ter beschikking worden gesteld om de 
politiehervorming te implementeren? Hoe wordt 
dat verdeeld over de gewesten? Allemaal vragen 
die al dikwijls zijn gesteld maar waar tot nader 
order geen antwoord op komt. Zolang u geen 
antwoord geeft op die fundamentele vragen zult u 
geen oppositiepartij vinden die u wil steunen in uw 
tweederde meerderheid voor de 
grondwetswijziging. Ik hoop dat u antwoordt op de 
vragen en niet zegt �Tout va très bien� want u 
komt nu echt wel in tijdnood. 
 
03.02 Minister Antoine Duquesne: Mijnheer de 
voorzitter, collega's, ik zal een antwoord geven op 
de vragen die ik gekregen heb. Er moeten 
inderdaad nog een aantal wetten worden gewijzigd 
naar aanleiding van het uitvoeren van de 
politiehervorming. De ontwerpen worden in de 
komende uren bij de Kamer en de Senaat 
ingediend. Deze wetten moeten zo snel mogelijk 
tot stand worden gebracht om bij te dragen tot de 
rechtszekerheid van de leden van de 
geïntegreerde politie. Ze hebben echter geen 
directe impact op het statuut van het personeel 
waarvan het grootste deel gebaseerd is op de wet 
van 7 december 1998 tot organisatie van een 
geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee 
niveaus en op de wet van 27 december 2000 met 
betrekking tot de rechtspositieregeling van het 
personeel. Het statuut van dat personeel wordt 
bepaald door een ontwerp van koninklijk besluit 
dat op 1 april 2001 van kracht wordt en waarover 
de Raad van State binnen een paar dagen een 
advies moet uitbrengen. 
 
Het is waar dat de Raad van State twijfels heeft 
over de door de wetgever aan de Koning 
verleende bevoegdheidsoverdracht voor enkele 
artikelen van de statuten. Niet iedereen is het daar 
echter over eens. Om een einde te maken aan de 
discussie zou een wijziging van de Grondwet 
aanbevolen zijn. Artikel 184 van de Grondwet, 
voor herziening vatbaar omdat het de nu 
verdwenen rijkswacht betreft, is de beste plaats 
om de nodige verfijning aan te brengen en om 
ervoor te zorgen dat het statuut van de 
politieambtenaren op een onbetwistbare manier 
door of krachtens de wet wordt geregeld. De 
procedure betreffende het uitwerken van het 
ontwerp van koninklijk besluit over het statuut � 
ook het mammoetontwerp genoemd � wordt zo 
snel mogelijk voltooid. 
 
Pour le surplus, monsieur De Man, à chaque jour 
suffit sa peine. J'imagine que chacun est 
responsable, logique et conséquent avec les actes 
qu'il a posés dans le passé. Quoi qu'il en soit, 
c'est mon cas. Et j'ajouterai volontiers qu'à tout 

problème, il y a souvent, sinon toujours, plusieurs 
issues. 
 
03.03  Filip De Man (VLAAMS BLOK): Mijnheer 
de voorzitter, het antwoord was niet verhelderend 
of toch niet meer verhelderend dan het antwoord 
van vorige week in de plenaire vergadering. Ik wil 
van de minister vernemen wanneer de 
grondwetswijziging wordt ingediend. Ik heb 
gehoord dat een aantal ontwerpen vandaag in de 
Kamer en de Senaat worden ingediend. Ze 
zouden echter niet over het statuut gaan. 
Wanneer mogen wij de grondwetswijziging 
verwachten? Mogen wij het tijdsschema daarvan 
kennen? Uw probleem blijft immers bestaan. Over 
anderhalve maand zit u met "la date fatidique" van 
1 april. 
 
03.04 Minister Antoine Duquesne: Ik denk dat dit 
vandaag zal zijn afgerond. 
 
03.05  Filip De Man (VLAAMS BLOK): Het wordt 
dus deze week in de Kamer ingediend. 
 
03.06 Minister Antoine Duquesne: In de Senaat. 
 
Het incident is gesloten. 
L'incident est clos. 
 
La question orale n° 3397 de M. Olivier Maingain 
est reportée à une date ultérieure. 
 
04 Question orale de Mme Karine Lalieux au 
ministre de l'Intérieur sur "le match de football 
Anderlecht-Leeds" (n° 3406) 
04 Mondelinge vraag van mevrouw Karine 
Lalieux aan de minister van Binnenlandse 
Zaken over "de voetbalmatch Anderlecht-
Leeds" (nr. 3406) 
 
04.01  Karine Lalieux (PS): Monsieur le 
président, monsieur le ministre, chers collègues, 
le match retour Anderlecht-Leeds est prévu pour 
le 21 février prochain à Anderlecht. Nous 
espérons bien sûr le gagner.  
 
A cette occasion, nous avons appris que des 
agences de voyage britanniques organisent des 
mini-trips. C'est ainsi que 45 autocars amèneront 
750 supporters entre 10 et 11 heures au centre-
ville. Connaissant la réputation des supporters 
anglais, surtout ceux de Leeds, et le 
comportement qu'ils ont eu durant l'Euro 2000 et 
au cours de matchs à l'étranger - on se rappelle le 
match contre "Galatasaray" où deux supporters 
ont été poignardés -, la police de Bruxelles a 
d'ores et déjà pris toutes ses dispositions. 
Néanmoins, il semblerait que des mesures 
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devraient être prises à votre niveau, monsieur le 
ministre.  
 
C'est pourquoi je vous demande d'envisager deux 
possibilités: 
1° retarder l'arrivée de ces supporters de manière 
à ce qu'ils soient directement conduits à 
Anderlecht; 
2° prendre des mesures de contrôle aux frontières 
en collaboration avec les autorités françaises et 
britanniques. 
 
Il est évident que je tiens là un discours préventif. 
Ce qui m'importe, c'est que la ville ne soit pas en 
état de siège, qu'on ne sorte pas les "robocops" et 
que la télévision ne diffuse pas une fois de plus 
des images de violence lorsqu'un match de 
football est organisé en Belgique. 
 
J'espère donc que des mesures seront prises, 
monsieur le ministre. 
 
04.02  Antoine Duquesne, ministre: Monsieur le 
président, chers collègues, Mme Lalieux a bien 
deviné ce qui se passait dans mon esprit. Je me 
réjouis de l'intérêt que vous manifestez pour les 
matchs de football et je partage aussi votre 
souhait en ce qui concerne non seulement le 
résultat de ce match mais également les mesures 
de sécurité et de police nécessaires même 
lorsqu'il s'agit de mesures préventives. 
 
Je dirai d'emblée que ce sont incontestablement 
celles qui ont ma préférence, les autres 
constituant déjà une forme d'aveu d'échec. 
 
Les compétences qui me sont dévolues en qualité 
de ministre de l'Intérieur ne m'autorisent pas à 
interdire à des supporters d'arriver en Belgique à 
une heure déterminée. Nous vivons, 
heureusement, dans un pays libre. C'est la raison 
pour laquelle une concertation est actuellement en 
cours entre les polices de Bruxelles, d'Anderlecht 
et la cellule "sécurité football" de la police 
fédérale. Le but de cette concertation est de 
prévoir un encadrement des supporters afin 
d'éviter que des excès ne soient commis dans le 
centre de la ville.  
 
En ce qui concerne les mesures de contrôle aux 
frontières extérieures Schengen, la même 
procédure que pour le match Anderlecht-
Manchester sera d'application. A cette fin, un 
échange d'informations aura lieu entre les 
différents services de police. On s'attend à peu de 
difficultés lors du contrôle des supporters. Les 
services de la police fédérale sont d'avis qu'un 
renforcement des contrôles frontaliers ne se 

justifie pas pour plusieurs raisons. Lors du match 
aller, aucun incident n'a été signalé entre 
supporters. Donc, pas d'esprit de revanche.  
 
1.500 supporters, essentiellement de la catégorie 
A, sont prévus et les places déjà vendues. La liste 
des personnes catégorie B ou C a déjà été 
communiquée aux services belges et il y aura 
donc des contrôles ciblés aux frontières. Le 
déplacement des Anglais est prévu en avion ou en 
bus, c'est-à-dire selon un timing et des itinéraires 
connus. Donc, toutes les dispositions utiles seront 
prises. 
 
Enfin, les contacts avec les services britanniques 
se passent très, très bien. Les contrôles seront 
effectués par les unités spécialisées de la police 
fédérale, notamment sur la base des informations 
qui seront données par les services de police 
britanniques. 
 
Par ailleurs, j'ai donné des instructions pour que, 
lors de ces contrôles, les services appliquent 
strictement la notion d'ordre public, afin 
d'empêcher l'accès au territoire à toute personne 
figurant sur la liste des personnes connues pour 
des faits de hooliganisme. 
 
A titre préventif, j'ai également demandé que tout 
manquement pouvant déboucher sur un trouble 
de l'ordre public, fasse immédiatement l'objet 
d'une réaction. Il est plus commode d'intervenir à 
ce stade au cas où les événements 
dégénéreraient. 
 
Voilà, madame, j'espère que vous passerez une 
soirée agréable à Anderlecht à supporter votre 
équipe favorite. 
 
04.03  Karine Lalieux (PS): Monsieur le ministre, 
je vous remercie. Toutes ces mesures me 
rassurent et j'espère qu'il n'y aura pas de 
problèmes. 
 
L'incident est clos. 
Het incident is gesloten. 
 
La réunion publique de commission est levée à 
15.00 heures. 
De openbare commissievergadering wordt 
gesloten om 15.00 uur. 
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COMMISSIE VOOR DE 
BINNENLANDSE ZAKEN, DE 
ALGEMENE ZAKEN EN HET 

OPENBAAR AMBT 

COMMISSION DE L'INTERIEUR, 
DES AFFAIRES GENERALES ET 

DE LA FONCTION PUBLIQUE 

 
van 

 
WOENSDAG 14 FEBRUARI 2001 

 
14:15 uur 

 
______ 

 

 
du 

 
MERCREDI 14 FEVRIER 2001 

 
14:15 heures 

 
______ 

 
 
 
 
De vergadering wordt geopend om 14.25 uur door 
de heer Paul Tant, voorzitter. 
 

La séance est ouverte à 14.25 heures par M. Paul 
Tant, président. 
 

01 Mondelinge vraag van de heer Ferdy Willems 
aan de minister van Ambtenarenzaken en 
Modernisering van de openbare besturen over 
"de overheidsopdrachten aan bedrijven die 
dictatoriale regimes ondersteunen" (nr. 3337) 
 

01 Question orale de M. Ferdy Willems au 
ministre de la Fonction publique et de la 
Modernisation de l'administration sur "l'octroi de 
marchés publics à des entreprises qui 
soutiennent des régimes dictatoriaux" (n° 3337) 
 

01.01  Ferdy Willems (VU&ID): Eind augustus 
2000 liet de minister van Ambtenarenzaken in De 
Morgen doorschemeren dat bedrijven die 
dictatoriale regimes ondersteunen of het verbod op 
kinderarbeid niet respecteren, geen kans meer 
zouden maken bij overheidsopdrachten. Aanleiding 
voor die uitspraak was de goedkeuring door de 
Ministerrad op 27 januari 2000 van een contract met 
TotalFina. De minister beloofde dat contract na één 
jaar niet meer te verlengen. 
 
 
 
Werd het contract verlengd? Is er al 
wetenschappelijk advies over het toevoegen van 
ethische criteria bij de gunning van 
overheidsopdrachten? Werden ondertussen al 
bedrijven uitgesloten op basis van ethische criteria? 
 

01.01  Ferdy Willems (VU&ID): A la fin du mois 
d�août 2000, le ministre de la Fonction publique a 
laissé entendre, dans  le journal "De Morgen", que 
les entreprises qui soutiennent des régimes 
dictatoriaux ou ne respectent pas l�interdiction du 
travail des enfants n�auraient plus la moindre 
chance de se voir attribuer des marchés publics. Si 
le ministre a tenu ces propos, c�est parce que le 
conseil des ministres du 27 janvier 2000 avait 
approuvé la signature d�un contrat avec Totalfina. 
Le ministre a promis qu�il ne prolongerait pas ce 
contrat après un an.  
 
Ce contrat a-t-il été prolongé ? Dispose-t-on déjà 
d�avis scientifiques concernant l�ajout de critères 
éthiques aux critères pris en considération dans le 
cadre de la passation de marchés publics ? 
Certaines entreprises ont-elles déjà été exclues 
depuis lors en fonction de critères éthiques ?  
 

01.02 Minister  Luc Van den Bossche 
(Nederlands): De overeenkomst met TotalFina loopt 
over de periode van 7 augustus 2000 tot 6 augustus 
2001 en is stilzwijgend verlengbaar voor twee jaar. 
De overeenkomst kan bij aangetekend schrijven 
uiterlijk vier maanden voor afloop van elke periode 
worden opgezegd, dus vóór 6 april. Mijn diensten 
kregen hiertoe formeel de opdracht, maar wellicht 

01.02  Luc Van den Bossche , ministre (en 
néerlandais) : Le contrat conclu avec Totalfina 
couvre la période allant du 7 août 2000 au 6 août 
2001 et peut être tacitement prolongé pour deux 
ans. Il peut être résilié par recommandé envoyé au 
plus tard quatre mois avant l�expiration de chaque 
période, donc avant le 6 avril. Mes services en ont 
été chargés formellement, mais cette résiliation n�a 
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gebeurde het nog niet.  
 
Professor D�hooghe van de KULeuven formuleerde 
over deze materie reeds twee pre-adviezen en 
kreeg een bijkomende onderzoeksopdracht over de 
reactie vanwege Europa. Het derde rapport wordt 
wellicht het definitieve. 
 
 
Tot nu toe werden geen bedrijven uitgesloten, 
omdat er nog geen ethisch criterium bestond. 
 

sans doute pas encore eu lieu.  
 
Le professeur D�hooghe, de la KUL, a déjà formulé 
deux avis préliminaires au sujet de ce dossier puis 
s�est vu confier une mission d�étude supplémentaire 
portant sur la réaction de l'Union européenne. Le 
troisième rapport sera sans doute le rapport 
définitif.  
 
Jusqu�à présent, aucune entreprise n�a été exclue 
parce qu� il n�existait pas encore de critère éthique.  
 

01.03  Ferdy Willems (VU&ID): Ik stelde mijn vraag 
dus eigenlijk te vroeg. Het verheugt mij dat de 
minister dezelfde intenties heeft als ikzelf als het 
erop aankomt ethische criteria te hanteren bij de 
gunning van overheidsopdrachten. 
 

01.03  Ferdy Willems (VU&ID): J�ai donc posé ma 
question trop tôt. Je me réjouis que le ministre ait 
les mêmes intentions que moi lorsqu�il s�agit 
d�utiliser des critères éthiques pour l�attribution des 
marchés publics. 
 

Het incident is gesloten. 
 

L'incident est clos. 
 

02 Mondelinge vraag van mevrouw Dalila Douifi 
aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de 
veiligheidscontracten" (nr. 3349) 
 

02 Question orale de Mme Dalila Douifi au 
ministre de l'Intérieur sur "les contrats de 
sécurité" (n° 3349) 
 

02.01  Dalila Douifi (SP): De drugsnota van de 
regering verwijst naar de veiligheidscontracten. Die 
contracten werden zopas voor een half jaar 
verlengd, zodat ook de straathoekwerkers � die al 
veel nuttig werk geleverd hebben �voorlopig aan de 
slag kunnen blijven. Volgens de nota zullen die 
straathoekwerkers een duidelijke opdracht, een 
duidelijk statuut en contracten van onbepaalde duur 
krijgen. 
 
Kan iemand hun duidelijkheid geven over de 
verdere toekomst? Bestaat er werkzekerheid of zal 
men deze expertise verloren laten gaan? Zullen de 
straathoekwerkers onder Binnenlandse Zaken of 
onder Volksgezondheid vallen? 
 

02.01  Dalila Douifi (SP): La note du 
gouvernement relative à la drogue fait référence 
aux contrats de sécurité. Ces contrats viennent 
d�être prolongés de six mois et les éducateurs de 
rue � qui ont déjà réalisé beaucoup de travail utile � 
peuvent momentanément poursuivre leur mission. 
Selon la note, ces éducateurs de rue seront investis 
d'une mission précise et dotés d'un statut clair et 
disposeront  de contrats à durée indéterminée. 
 
Pourrait-on éclairer ces personnes sur leur avenir ? 
Peuvent-elles compter sur une sécurité d�emploi ou 
laissera-t-on cette expertise disparaître ? Les 
éducateurs de rue relèveront-ils du département de 
l�Intérieur ou de celui de la Santé publique ? 
 

02.02 Minister  Antoine Duquesne  (Nederlands): 
Het hoofdstuk in de drugsnota met betrekking tot de 
overdracht van middelen van Binnenlandse Zaken 
naar Volksgezondheid werd in de Ministerraad van 
19 januari 2001 geschrapt. Het gedeelte dat er nog 
steeds naar verwijst, namelijk in de paragraaf met 
betrekking tot de coördinatie van het 
preventiebeleid, heeft ondertussen geen nut meer. 
 
 
Ik wil het straathoekwerk verder financieren via de 
veiligheids- en preventiecontracten of via de 
drugsplannen, maar een derde van die projecten 
moet worden geheroriënteerd. De functie van 
staathoekwerkers beoogt uiteraard de preventie van 
sociale hinder of criminaliteit en niet de 
zorgverlening. 
 

02.02  Antoine Duquesne , ministre (en 
néerlandais) : Le chapitre de la note relative à la 
drogue consacré au transfert de moyens du 
département de l�Intérieur vers celui de la Santé 
publique a été supprimé lors de la réunion du 
Conseil des ministres du 19 janvier 2001. La partie 
qui y fait donc toujours référence, à savoir le 
paragraphe relatif à la coordination de la politique 
de prévention, a donc entre-temps perdu toute 
utilité. 
 
Je souhaite continuer à financer les éducateurs de 
rue par le biais des contrats de sécurité et de 
prévention ou des projets en matière de drogue 
mais un tiers de ces projets doivent être réorientés. 
La fonction d'éducateur de rue est liée à la 
prévention  des nuisances sociales  ou de la 
criminalité et non à l�offre de soins. 
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02.03  Dalila Douifi (SP): De minister wil de 
toepassing van de bepalingen uit het hoofdstuk over 
drugs in de veiligheidscontracten intensifiëren. De 
financiële middelen blijven echter bij de minister. In 
de praktijk is het zo dat straathoekwerkers vaak 
worden gedetacheerd naar vzw�s. Kan die weg 
verder worden behandeld? 
 

02.03  Dalila Douifi (SP): Le ministre souhaite 
renforcer l�application des dispositions du chapitre 
« Drogue » des contrats de sécurité. Toutefois, les 
moyens financiers restent aux mains du ministre. Il 
arrive fréquemment que les éducateurs de rue 
soient détachés dans des ASBL. Ce système peut-il 
être maintenu?  
 

02.04 Minister  Antoine Duquesne  (Frans) : Ik zal 
mij hier beperken tot het preventie-aspect. 
 
Ik heb onlangs een Brussels opvangcentrum 
bezocht voor daklozen die niet gerechtelijk vervolgd 
worden, maar soms geen identiteitsbewijs hebben. 
In dat centrum wordt indien nodig eerste hulp 
verstrekt en wordt vooral gewerkt aan het opnieuw 
socialiseren van die mensen.  
 
Er moeten richtlijnen worden uitgevaardigd met het 
oog op een beter deontologisch en gezagsmatig 
kader voor deze taken. Daar maak ik nu werk van, 
want drugspreventie is precies een van de 
segmenten van de veiligheidscontracten waarin de 
beste resultaten worden geboekt.  
 
 
De moeilijkheden die zich voordoen bij de 
verlenging van de veiligheidscontracten betreffen 
meer bepaald het onderdeel politiepreventie, wat 
zou moeten worden ingepast in de dotatie die de 
politiediensten te dien einde wordt verleend. 
 
De gemeenten moeten echter bevoegd blijven voor 
een heel pakket preventietaken. 
 
Dit alles zal concreet gestalte krijgen als ook de 
laatste details van de politiehervorming worden 
vastgesteld, en dat zal niet lang meer op zich laten 
wachten. 
 

02.04  Antoine Duquesne , ministre (en français) : 
Je m�attache exclusivement au volet prévention. 
 
Récemment, j�ai visité un centre bruxellois qui 
accueille des personnes qui ne font pas l�objet de 
poursuites, mais qui se trouvent sans logement et 
même parfois sans pièces d�identité. Ce centre 
effectue surtout un travail de resocialisation et 
s�occupe d�organiser les premiers soins. 
 
Il faut prendre des directives qui permettraient de 
mieux encadrer les prestations, en matière de 
déontologie et d�autorité. C�est à cela que je 
m�emploie car le secteur de la prévention en 
matière de drogue est l'un des secteurs des 
contrats de sécurité qui obtient les meilleurs 
résultats. 
 
La difficulté qui se pose en matière de 
renouvellement des contrats de sécurité concerne 
le volet policier-prévention, qui devrait entrer dans le 
cadre de la dotation affectée à cette fin aux forces 
de police. 
 
Par contre, il y a tout un volet de prévention qui 
devrait demeurer du ressort des communes. 
 
Tout cela sera fixé en même temps que les derniers 
détails de la réforme des polices, ce qui est 
imminent. 
 

02.05 Dalila Douifi (SP): De minister geeft geen 
concreet antwoord op mijn vraag over de 
detachering. Hij zegt wel dat de toekenning van de 
middelen afhankelijk wordt van de interpolitiezones. 
 

02.05  Dalila Douifi (SP): Le ministre ne fournit pas 
de réponse concrète à ma question sur le 
détachement. Il précise cependant que les moyens 
seront octroyés en fonction des zones interpolices. 

 
02.06 Minister  Antoine Duquesne  (Frans) : De 
veiligheidscontracten bestaan uit twee delen : 
veiligheid en niet-politionele preventie. De 
gemeenten kunnen nu extra personeel in dienst 
nemen voor die taken. 
 

02.06  Antoine Duquesne , ministre (en français) : 
Il y a deux volets dans les contrats de sécurité : la 
sécurité et la prévention non policière. Les 
communes peuvent aujourd�hui engager du 
personnel supplémentaire affecté à ces missions. 

 
02.07  Dalila Douifi (SP): Kan er dan personeel 
gedetacheerd worden ? Zijn er 
overstapmogelijkheden ? 
 

02.07  Dalila Douifi (SP) : Y aura-t-il alors 
possibilité de détacher du personnel ? Des 
passerelles sont-elles prévues ? 
 

02.08 Minister  Antoine Duquesne  (Frans) : Er is 
recentelijk een evaluatie gebeurd, waarvan ik de 

02.08  Antoine Duquesne , ministre (en français) : 
On vient de procéder à une évaluation que j�ai 
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resultaten aan de gemeenten heb meegedeeld. Ik 
zal uw specifieke vraag schriftelijk beantwoorden na 
verificatie met mijn kabinetsmedewerkers. 
 

communiquée aux communes. Je répondrai par 
écrit à votre question précise après vérification avec 
mon cabinet. 
 

Het incident is gesloten. 
 

L'incident est clos. 
 

03 Mondelinge vraag van de heer Filip De Man 
aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de 
grondwetswijziging vereist in het kader van de 
politiehervorming" (nr. 3385) 
 

03 Question orale de M. Filip De Man au ministre 
de l'Intérieur sur "la modification de la 
Constitution requise dans le cadre de la réforme 
des services de police" (n° 3385) 
 

03.01  Filip De Man (VLAAMS BLOK): De nieuwe 
politie is bijna een feit. De versmelting van de oude 
korpsen vergt echter een aantal wets- en 
grondwetsaanpassingen. Zullen die tijdig kunnen 
gebeuren, dit wil zeggen vóór 1 april? Heeft de 
Raad van State al advies uitgebracht over het 
personeelsstatuut van de nieuwe politie? Volstaat 
een KB om dit statuut te regelen? Komt hier de 
datum van 1 april in het gedrang? 
 
 
Ik wil er ook op wijzen dat een eventuele 
grondwetswijziging wel eens moeilijk zou kunnen 
zijn. Wie zal voor de tweederde meerderheid 
zorgen? Zal men de onderhandelingen snel genoeg 
kunnen afronden? U mag niet vergeten dat de 
oppositie, bij wie u steun moet zoeken, met 
levensgrote vragen zit over het lot van het 
personeel en over de middelen. Met uw klassieke 
misplaatste optimisme zullen uw gesprekspartners 
geen vrede nemen. Wij trouwens ook niet. 
 

03.01  Filip De Man (VLAAMS BLOK): La mise en 
place de la nouvelle police est quasiment 
accomplie. La fusion entre les anciens corps 
requiert cependant une série de modifications 
législatives et constitutionnelles. Ces modifications 
seront-elles adoptées à temps, c'est-à-dire avant le 
1er avril? Le Conseil d'Etat a-t-il déjà rendu un avis à 
propos du statut du personnel de la nouvelle police? 
Un arrêté royal suffira-t-il pour régler ce statut? La 
date du 1er avril n'est-elle pas compromise? 
 
Je souhaiterais également faire observer qu'une 
modification éventuelle de la Constitution pourrait 
se révéler difficile. Quels partis assureront la 
majorité des deux tiers? Ces négociations pourront-
elles être clôturées le plus rapidement possible? 
Vous ne pouvez perdre de vue que l'opposition, 
dont vous demandez l'appui, se pose encore 
d'immenses questions à propos du personnel et 
des moyens. Vos interlocuteurs ne se satisferont 
pas de votre éternel optimisme déplacé. Nous non 
plus, d'ailleurs. 
 

03.02 Minister  Antoine Duquesne  (Nederlands): 
Ik zal antwoorden op de vragen die ik heb 
gekregen.  
 
Er zijn nog een aantal dringende wetswijzigingen 
nodig voor de politiehervorming. Deze hebben 
echter geen dringende invloed op het statuut van 
het personeel, dat grotendeels gebaseerd is op de 
wetten van 7 december 1998 en van 27 december 
2000. 
 
Het statuut van het personeel ligt vervat in een KB 
dat voor advies bij de Raad van State ligt en op 1 
april 2001 van kracht wordt. Om een eind te maken 
aan de discussie over deze bevoegdheidsopdracht, 
waar ook de Raad van State zijn twijfels bij heeft, is 
een wijziging van artikel 184 van de Grondwet 
aangewezen. Het ontwerp-KB over het statuut wordt 
hoe dan ook zo snel mogelijk afgewerkt. 
 

03.02  Antoine Duquesne , ministre (en 
néerlandais) : Je répondrai aux questions qui m'ont 
été transmises. 
 
Il est urgent de procéder à un certain nombre de 
modifications de la loi dans le cadre de la réforme 
des polices. Ces modifications n'influencent 
cependant en rien le statut du personnel qui se 
fonde principalement sur les lois du 7 décembre 
1998 et du 27 décembre 2000. 
 
Le statut du personnel est contenu dans un arrêté 
royal qui a été transmis pour avis au Conseil d'Etat 
et qui entrera en vigueur au 1er avril 2001. L'article 
184 de la Constitution doit être modifié afin de 
mettre un terme à la discussion relative aux 
compétences qui sont également mises en cause 
par le Conseil d'Etat. Quoi qu'il en soit, le projet 
d'arrêté royal concernant le statut sera terminé le 
plus rapidement possible. 
 

(Frans) De problemen moeten een voor een worden 
aangepakt, mijnheer De Man. Voorts bestaan er 
voor een probleem vaak verscheiden oplossingen. 

(En français)  Pour le surplus, Monsieur De Man, à 
chaque jour suffit sa peine et, à tout problème il y a 
souvent plusieurs solutions. Pour ma part, j�estime 
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Ik betrap mezelf niet op tegenstrijdigheden. 
 

rester cohérent avec moi-même. 
 

03.03 Filip De Man (VLAAMS BLOK): Ik heb eens 
te meer van de minister weinig bijgeleerd. Wanneer 
worden de ontwerpen ingediend? Vooral wens ik te 
weten wanneer de grondwetswijziging wordt 
ingediend? 
 

03.03  Filip De Man (VLAAMS BLOK): Une fois de 
plus,  je n�en aurai pas appris beaucoup plus. 
Quand les projets seront-ils  déposés ? J'aimerais 
surtout savoir quand la proposition de modification 
de la Constitution sera déposée ?  
 

03.04 Minister  Antoine Duquesne  (Nederlands): 
Deze week nog krijgt de Senaat de teksten. 
 

03.04  Antoine Duquesne , ministre (en 
néerlandais): Le Sénat recevra les textes cette 
semaine encore.  

 
Het incident is gesloten. 
 

L'incident est clos. 
 

04 Mondelinge vraag van mevrouw Karine 
Lalieux aan de minister van Binnenlandse Zaken 
over "de voetbalmatch Anderlecht-Leeds" 
(nr. 3406) 
 

04 Question orale de Mme Karine Lalieux au 
ministre de l'Intérieur sur "le match de football 
Anderlecht-Leeds" (n° 3406) 
 

04.01  Karine Lalieux (PS): Woensdag 21 februari 
vindt de match Anderlecht-Leeds plaats waarvoor 
vele honderden Engelse supporters naar Brussel 
zullen afzakken. De Brusselse politie heeft al alle 
noodzakelijke maatregelen die onder haar 
bevoegdheid ressorteren, getroffen. 
 
Kan de aankomst van de supporters worden 
uitgesteld zodat zij onmiddellijk naar het stadion 
kunnen worden gebracht? Kunnen in samenwerking 
met de Franse en Britse overheden grenscontroles 
worden verricht? 
 
Het betreft een risicowedstrijd. Alle vereiste 
preventiemaatregelen moeten worden genomen, 
zodat men zich niet genoodzaakt ziet in Brussel de 
"staat van beleg" af te kondigen, zoals dat in het 
verleden al gebeurde. 
 

04.01  Karine Lalieux (PS) : Ce mercredi 21 
février, le match qui opposera Anderlecht à Leeds 
amènera à Bruxelles plusieurs centaines de 
supporters anglais. La police de Bruxelles a d�ores 
et déjà pris toutes les mesures nécessaires relevant 
de sa compétence. 
 
Est-il envisageable de retarder l�arrivée des 
supporters de manière à ce qu�ils soient 
directement conduits au stade, et de prendre des 
mesures de contrôle aux frontières en collaboration 
avec les autorités françaises et britanniques ? 
 
Il s�agit d�un match à risques. Il s�impose de prendre 
toutes les mesures préventives nécessaires plutôt 
que d�être contraint, le soir même, de mettre la ville 
en état de siège, comme cela s�est déjà vu. 
 

04.02 Minister  Antoine Duquesne (Frans): Ik ben 
niet gemachtigd supporters te verbieden op een 
bepaald uur in België aan te komen. De supporters 
zullen worden begeleid om incidenten in het 
stadscentrum te voorkomen. 
 
Wat de controle aan de buitengrenzen van de 
Schengen-ruimte betreft, zijn de maatregelen 
dezelfde als ten tijde van de match Anderlecht-
Manchester. Voorts zullen de verscheidene 
politiediensten informatie uitwisselen. 
 
Een versterking van de grenscontroles is volgens 
de federale politie niet verdedigbaar, aangezien er 
tijdens de heenwedstrijd geen enkel incident tussen 
supporters is gemeld. 1500 supporters, voor het 
merendeel van categorie A, hebben een biljet 
gekocht. De lijst van de personen uit categorie B en 
C is aan de Belgische diensten overgemaakt. Wij 
kunnen voorspellen wanneer de Britse supporters 

04.02  Antoine Duquesne , ministre (en français) : 
Je ne dispose pas de la compétence d�interdire à 
des supporters d�arriver en Belgique à une heure 
déterminée. C�est pourquoi un encadrement en vue 
d�éviter les excès dans le centre-ville a été prévu. 
 
Les mêmes mesures de contrôle aux frontières 
extérieures à l�espace Schengen que celles prises 
lors du match Anderlecht/Manchester ont été 
prévues, ainsi qu�un échange d�information entre 
polices. 
 
Selon la police fédérale, le renforcement des 
contrôles frontaliers ne se justifie pas. En effet, 
aucun incident n�a été signalé entre supporters lors 
du match aller. 1.500 supporters, essentiellement 
de la catégorie A, ont acheté leur place. La liste des 
personnes des catégories B et C a été 
communiquée aux services belges. Le timing des 
déplacements des supporters anglais � en bus et 
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het vliegtuig of de bus zullen nemen. De contacten 
met de Britse diensten verlopen heel goed. 
 

en avion � est prévisible. Les contacts avec les 
services britanniques se passent très bien. 
 

Ik heb instructies gegeven opdat alle personen die 
als hooligan bekend staan, worden tegengehouden 
krachtens de bepalingen met betrekking tot de 
handhaving van de openbare orde. 
 
Uit voorzorg heb ik gevraagd dat wordt gereageerd 
op alle gedragingen die tot een verstoring van de 
openbare orde zouden kunnen leiden : voorkomen 
is immers beter dan genezen. 
 

J�ai donné des instructions pour que toute personne 
connue pour hooliganisme soit refoulée en 
application de la notion d�ordre public. 
 
 
A titre préventif, j�ai demandé que tout manquement 
pouvant aboutir à un trouble de l�ordre public 
provoque une réaction : il vaut mieux prévenir que 
guérir. 
 

04.03  Karine Lalieux (PS): Het antwoord van de 
minister heeft mij volledig gerustgesteld. Alles zou 
zonder incidenten moeten verlopen. 
 

04.03  Karine Lalieux (PS) : Me voilà pleinement 
rassurée. Tout devrait se passer sans incident. 
 

Het incident is gesloten. 
 

L'incident est clos. 
 

De openbare commissievergadering wordt gesloten 
om 15.00 uur. 
 

La réunion publique de commission est levée à 
15.00 heures. 
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