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MEDEDELINGEN

De voorzitter : Verscheidene mededelingen moeten aan
de Kamer worden gedaan. Zij worden als bijlage opgeno-
men in het Beknopt Verslag.

WIJZIGINGEN BINNEN DE REGERING

De voorzitter : Bij brief van 1 juni 1999 zendt de eerste
minister een afschrift over van het koninklijk besluit van 1
juni 1999 met als opschrift "Regering – Wijzigingen".

Ter kennisgeving

ONDERZOEK VAN DE GELOOFSBRIEVEN

De voorzitter : De Kamer komt heden bijeen krachtens
het koninklijk besluit van 4 mei 1999 houdende bijeenroe-
ping van de federale Kamers op 1 juli 1999.

Ik verklaar de buitengewone zitting 1999 voor geopend.

Het voorlopig bureau is samengesteld uit de uittredende
Kamervoorzitter die voorzit en uit de twee jongste kamer-
leden die de functies van secretaris vervullen. Aan mijn
rechterzijde zetelt mevrouw Schauvliege. Aan mijn linker-
zijde zetelt de heer Charles Michel.

De dossiers betreffende de parlementsverkiezingen van 13
juni 1999 werden aan de Kamer van volksvertegenwoordi-

gers overgezonden door de voorzitters van de hoofdbu-
reaus en van de provinciale centrale bureaus overeenkom-
stig de artikelen 169 en 177 van het Kieswetboek.

Deze dossiers worden verzonden naar de zes commissies,
die overeenkomstig Artikel 2 van het Reglement, dienen
te worden samengesteld om de geloofsbrieven te onder-
zoeken.

Ik stel aan de Kamer voor de processen-verbaal van de
parlementsverkiezingen als volgt onder de commissies
voor het onderzoek van de geloofsbrieven te verdelen.

1ste commissie : de kieskringen :

Antwerpen

Mechelen-Turnhout

Hasselt-Tongeren-Maaseik

2de commissie : de kieskringen :

Brussel-Halle-Vilvoorde

Leuven

Nijvel

3de commissie : de kieskringen :

Brugge

Veurne-Diksmuide-Ieper-Oostende

Kortrijk-Roeselare-Tielt

Aarlen-Marche-en-Famenne-
Bastenaken-Neufchâteau-Virton

PLENAIRE VERGADERING

DONDERDAG 1 JULI 1999

NAMIDDAG

VOORZITTER :

de heer Raymond LANGENDRIES ;
de jongste leden, mevrouw Joke SCHAUVLIEGE en de heer Charles MICHEL,

fungeren als secretaris

De vergadering wordt geopend om 14.10 uur.



4de commissie : de kieskringen :

Gent-Eeklo

Sint-Niklaas-Dendermonde

Aalst-Oudenaarde

5de commissie : de kieskringen :

Bergen-Zinnik

Doornik-Aat-Moeskroen

Charleroi-Thuin

6de commissie : de kieskringen :

Luik

Hoei-Borgworm

Verviers

Namen-Dinant-Philippeville

Ik geef het woord aan mevrouw Schauvliege om lezing te
geven van de klachten die in verband met de verkiezingen
werden ingediend.

Na lezing van elke klacht door de secretaris deelt de voor-
zitter mede naar welke commissie die wordt verwezen.

Mevrouw Joke Schauvliege, secretaris : Bij verzoekschrift
gedagtekend Brussel, 14 juni 1999, werd door de heer Phi-
lippe Materne bezwaar ingediend tegen de kiesverrichtin-
gen omdat naar zijn oordeel de geautomatiseerde stem-
ming strijdig is met het gelijkheidsbeginsel, het geheim ka-
rakter van de stemming niet waarborgt, de democratische
controle op de telverrichtingen vermindert en de kans op
fouten en manipulaties verhoogt. (Verzonden naar de
tweede commissie)

Bij verzoekschrift gedagtekend Oudergem, 28 juni 1999,
beklaagt de heer Paul Syckerelle zich over een door hem
geconstateerde onregelmatigheid bij de kiesverrichtingen
van het 55e stembureau van het kanton Elsene (kieskring
Brussel-Halle-Vilvoorde).

In zijn brief merkt klager op dat, in tegenstelling tot wat in
de kiesinstructies staat – waarin wordt voorgeschreven dat
de kiezer zijn magneetkaart eigenhandig in de stembus
steekt – hij door (vermoedelijk) de voorzitster van het
stembureau werd uitgenodigd haar zijn magneetkaart te
overhandigen. Aangezien deze persoon een aantal mag-
neetkaarten in de hand hield, is het volgens klager niet
uitgesloten dat zijn magneetkaart niet in de stembus is ge-
deponeerd, of een andere dan de zijne in de stembus be-
landde, of nog zijn magneetkaart opnieuw werd gebruikt.

(Verzonden naar de tweede commissie)

Bij verzoekschrift gedagtekend Ieper, 23 juni 1999, tekent
de heer Yves Leterme, kandidaat in het kiesarrondisse-
ment Veurne-Diksmuide-Ieper-Oostende, bezwaar aan
tegen de stemopneming in het kanton Zonnebeke voor de
verkiezingen van de Kamer en verzoekt bij de Kamer van

Volksvertegenwoordigers over te gaan tot de hertelling
van de stembiljetten in het voormelde kanton.

De verzoeker doet opmerken dat het aantal blanco-stem-
men voor de verkiezing van de Kamer in het kanton Zon-
nebeke 21,16 procent van het totaal aantal stemmen be-
draagt ; voor de verkiezing van de Senaat in dat kanton,
bedraagt dit percentage slechts 12,11% ; voor de verkie-
zing van de Kamer in de andere kantons van de kieskring
ligt het aantal blanco-stemmen tussen 6,51 en 10,23 pro-
cent van het totaal aantal stemmen. De heer Leterme is
van mening dat het aantal blanco-stemmen dat in het kan-
ton Zonnebeke werd vastgesteld hoog genoeg is om twij-
fels te doen rijzen over de efficiëntie en de betrouwbaar-
heid van de stemopnemingen door middel van het sys-
teem van optische lezing dat, bij wijze van proef werd toe-
gepast.

(Verzonden naar de derde commissie)

Bij verzoekschrift gedagtekend Brussel 14 juni 1999 werd
door de heer Philippe Materne bezwaar ingediend tegen
de kiesverrichtingen omdat naar zijn oordeel de geauto-
matiseerde stemming : strijdig is met het gelijkheidsbegin-
sel, het geheim karakter van de stemming niet waarborgt,
de democratische controle op de telverrichtingen vermin-
dert en de kans op fouten en manipulaties verhoogt. Ver-
zonden naar de tweede commissie

De voorzitter : Er zal worden overgegaan tot de loting
voor de samenstelling van de zes commissies voor het on-
derzoek van de geloofsbrieven, die ieder zeven leden tel-
len.

– De heren Jan Mortelmans, Ivan Mayeur, Bert Schoofs,
Luc Sevenhans, Jacques Lefèvre, mevrouw Claudine
Drion en mevrouw Frieda Brepoels vormen de eerste
commissie. 

– De heren Bart Laeremans, Georges Clerfayt, Herman
De Croo, Hagen Goyvaerts, Charles Janssens, Hans
Bonte en Jean-Marc Delizée vormen de tweede commis-
sie. 

– De heren François-Xavier de Donnéa, Charles Michel,
Michel Daerden, Pierre Chevalier, Jean-Pierre Viseur,
Elio di Rupo en mevrouw Colette Burgeon vormen de
derde commissie.

– Mevrouw Josée Lejeune, mevrouw Marilou Van den
Poel- Welkenhuysen, de heren Jacques Chadot, Yves Le-
terme, Renaat Landuyt, Raymond Langendries en Alfons
Borginon vormen de vierde commissie.

– De heren Paul Timmermans, Robert Denis, Rik Daems,
Aimé Desimpel, mevrouw Jacqueline Herzet, de heren
Hugo Coveliers en Etienne De Groot vormen de vijfde
commissie.

– De heren Erik Derycke, Yvon Harmegnies, Geert Bour-
geois, Jan Peeters, Jean-Paul Moerman, Luc Goutry en
mevrouw Joëlle Milquet vormen de zesde commissie.

1 - 2
Kamer van Volksvertegenwoordigers van België 
50e Zittingsperiode – Buitengewone zitting 1999  —  Beknopt Verslag – PLEN 1.7.99



Ik stel u voor de vergadering te schorsen opdat de com-
missies de geloofsbrieven onmiddellijk kunnen onderzoe-
ken. (Instemming)

– De vergadering wordt geschorst om 14.28 uur.

– Ze wordt hervat om 16.05 uur.

ONTSLAGNEMINGEN

De voorzitter : Bij brief van 30 juni 1999 heeft de heer
Charles Picqué zijn ontslag ingediend als minister van de
Franse Gemeenschap.

Bij brief van 1 juli 1999 heeft de heer Freddy Willockx zijn
ontslag ingediend als lid van het Europees Parlement.

Ter informatie

HERVATTING VAN HET ONDERZOEK VAN DE
GELOOFSBRIEVEN

VERSLAG VAN DE EERSTE COMMISSIE VAN ONDERZOEK DER

GELOOFSBRIEVEN

De voorzitter : Aan de orde is het verslag van de eerste
commissie van onderzoek der geloofsbrieven van de pro-
vincies Antwerpen en Limburg.

Mevrouw Claudine Drion, rapporteur : Uw commissie
werd er heden, donderdag 1 juli 1999, door de plenaire
vergadering mee belast haar conclusies mee te delen over
de geldigheid van de kiesverrichtingen voor de volledige
vernieuwing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers
van 13 juni laatstleden in de provincies Antwerpen en
Limburg omvattende de kieskringen Antwerpen ; Meche-
len-Turnhout en Hasselt-Tongeren-Maaseik en over de
geldigheid van de geloofsbrieven van de titelvoerende
volksvertegenwoordigers en hun opvolgers die er werden
verkozen.

Rekening houdend met de gedane verklaringen van lijs-
tenverbinding, hebben de Provinciale Hoofdbureau's de
hiernavolgende volksvertegenwoordigers voor verkozen
uitgeroepen : 

PROVINCIE ANTWERPEN

Kieskring Antwerpen

Coveliers H.

Avontroodt Y.

De Groot E.

Van Peel M.

Ansoms J.

Annemans G.

Colen A.

Tastenhoye G.

Sevenhans L.

Erdman F.

Bartholomeeussen M.

Borginon A.

Boutmans E.

Talhaoui F.

Kieskring Mechelen-Turnhout

Van Aperen A.

Somers B.

Verherstraeten S.

Van Eetvelt J.

Hendrickx M.

Spinnewyn J.

Mortelmans J.

Peeters J.

Wauters J.

Van Weert E.

PROVINCIE LIMBURG

Kieskring Hasselt-Tongeren-Maaseik

Dewael P.

Van den Poel-Welkenhuyzen M.

Lenssen G.

Pinxten K.

Vandeurzen J.

Brouns H.

Schoofs B.

Baldewijns E.

Vanvelthoven P.

Vanhoutte P.

Brepoels Fr.

De hiernavolgende leden-opvolgers werden eveneens
voor verkozen uitgeroepen :

PROVINCIE ANTWERPEN

Kieskring Antwerpen

Van Campenhout L.

De Vos-Cox S.

Klönhammer M.
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Van der Meulen J.

Laenens M.

Verhoeven S.

Van den Bergh J.

Manteleers W.

Duden E.

Lowie I.

Abbeloos A.

Dirken A.

Verreyt J.

Vekemans A.

Switsers L.

De Richter R.

Smit T.

Van Wallendael A.

Laenens L.

Meeussen F.

Minnebo W.

Broeckx E.

Hermans H.

Kieskring Mechelen-Turnhout

Liekens K.

Schraeyen F.

Mateusen B.

Lens K.

Copmans G.

Verreth A.

Bosmans C.

Van de Perre J.

Meeus P.

Van Noten A.

Dubois R.

Van Gorp J.

Janssens R.

Van Leemput A.

De Belder E.

Joris G.

Nauwelaerts A.

Levandesi A.

Hendrickx M.

De Peuter F.

Van Dijck K.

PROVINCIE LIMBURG

Kieskring Hasselt-Tongeren-Maaseik

Philtjens H.

Germeaux J.

Verlaak D.

Bullens A.

Stroeken-Maessen M.

Berben P.

Cleeren G.

Ceyssens L.

Moors L.

Bulens-Lucas C.

Bosmans F.

de Schaetzen G.

Van Com D.

Sleurs M.

Bartolomivis H.

Vandenhove L.

Achten A.

Vrijs G.

Vanbillemeont R.

Leroux H.

Peumans J.

Wampers A.

Sauwens J.

Deze verkozenen worden opgenomen in het parlementair
stuk nr 1/1-1999 (BZ) dat te uwer beschikking werd ge-
steld.

Aangezien geen bezwaarschrift werd ingediend tegen de
kiesverrichtingen,

Gelet op het feit dat noch de processen-verbaal van alge-
mene optelling der stemmen per kieskring, noch het pro-
ces-verbaal van de Provinciale Hoofdbureau's aanleiding
geven tot opmerkingen,

Aangezien de verkozenen hebben doen blijken van de
voorwaarden gesteld door artikel 64 van de Grondwet,
met uitzondering van de heer of mevrouw :
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– Pauwels P., Vandenberghe J., Vandennieuwenhuyse-
Vanosmael C. en Tobback A., opvolgers in de kieskring
Antwerpen ;

– De Backer A. enGrootaers W., opvolgers in de kies-
kring Mechelen--Turnhout ;

– Smets B. en Craeghs C., opvolgers in de kieskring Has-
selt-Tongeren-Maaseik ;

is uw Commissie van oordeel dat de geloofsbrieven van de
door de provinciale hoofdbureaus voor verkozen ver-
klaarde volksvertegenwoordigers en van de overige leden-
opvolgers geldig mogen worden verklaard en stelt zij voor
hen respectievelijk als titelvoerende leden en opvolgers
toe te laten. (Applaus)

De voorzitter : Mag ik aannemen dat de besluiten van de
commissie worden aangenomen ? (Instemming)

Ik roep tot lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
uit de verkozenen van de provincies Antwerpen en Lim-
burg wier toelating door de commissie wordt voorgesteld.

Bovendien roep ik tot opvolger uit de als dusdanig verko-
zenen wier toelating wordt voorgesteld.

Ik nodig de effectieve leden uit de volgende eed af te leg-
gen : "Ik zweer de Grondwet na te leven".

– De betrokken leden leggen de grondwettelijke eed af.

VERSLAG VAN DE TWEEDE COMMISSIE VAN ONDERZOEK

DER GELOOFSBRIEVEN

De voorzitter : Het woord is aan de rapporteur van de
tweede commissie van onderzoek der geloofsbrieven
(kieskringen van Brussel-Halle-Vilvoorde, Leuven en Nij-
vel).

De heer Jean-Marie Delizée, rapporteur : Uw commissie
werd er heden, donderdag 1 juli 1999, door de plenaire
vergadering mee belast haar conclusies mee te delen over
de geldigheid van de kiesverrichtingen voor de volledige
vernieuwing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers
van 13 juni laatstleden in de provincies Antwerpen en
Limburg omvattende de kieskringen Antwerpen ; Meche-
len-Turnhout en Hasselt-Tongeren-Maaseik en over de
geldigheid van de geloofsbrieven van de titelvoerende
volksvertegenwoordigers en hun opvolgers die er werden
verkozen.

Rekening houdend met de gedane verklaringen van lijs-
tenverbinding, hebben de Provinciale Hoofdbureau's de
hiernavolgende volksvertegenwoordigers voor verkozen
uitgeroepen : 

Kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde

Cortois (W.L.)

Valkeniers (J.-M.B.)

De Block (M.-C.L.)

Bonte (H.-J.O.)

de Donnéa (F.-G.M.J.C.)

Maingain (O.D.A.Gh.)

Simonet (J.)

De Permentier (C.-E.M.)

Clerfayt (G.-A.E.M.)

Van Rompuy (H.-A.)

Creyf (S.-M.H.)

Pieters (D.)

Picqué (C.M.J.V.)

Mayeur (Y.-G.C.)

Vanoost (L.)

Milquet (J.)

De Man (F.-J.PH.E.J.)

Laeremans (B.-A.I.M.)

Decroly (V.-Ch.B.Gh.)

Deleuze (O.G.Ch.G.H.M.)

Coenen (M.-M.I.M.)

Van de Casteele (A.-R.)

Kieskring Leuven

Gauwels (M.L.N.)

Goyvaerts (H.-J.)

Pieters (D.-C.H.M.)

Daems (R.-J.J.)

Goris (S.-E.S.G.M.)

Schellens (A.-L.V.M.F.)

Eyskens (M.-MF.)

Kieskring Nijvel

Herzet (J.M.L.)

Michel (C.-Y.J.Gh.)

Flahaut (A.-M.J.Gh.)

Langendries (R.-A.)

Gilkinet (M.-V.G.)

De hiernavolgende leden-opvolgers werden eveneens
voor verkozen uitgeroepen :

Kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde

Horlait (D.-G.Gh.)

Janssens (S.)

Berghmans (H.)
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Zelderloo (W.)

Van Erps (J.-F.J.)

Van Roost (L.-G.)

Van Driessche (H.-F.)

Van Asbroeck (A.-M.M.)

Beukelaers (G.)

van Weddingen (E.-J.P.M.)

Desmedt (C.-A.R.)

Baeselen (X.-R.Y.)

Colson (M.-J.)

Simon (M.J.R.Gh.J.)

Denys (L.-A.J.M.C.)

Vermeylen (A.-M.I.P.)

Turcksin (R.)

Lalieux (K.-M.M.)

Stokkink (D.-C.)

De Ridder (J.-L.)

Vander Roost (G.-L.A.)

Vatlet (P.-M.A.)

Delscroix-Rolin (M.-C.M.Gh.)

Oliviers (G.)

Cerexhe (B.)

Claes (G.-M.J.)

De Cuyper (G.-V.R.)

Genot (Z.-C.)

Elerin (E.-M.)

Lombaerts (P.-H.L.)

Martens-Schweitzet (J.M.)

Kieskring Leuven

Vandermeersch (S.-E.S.M.)

Vandenbroucke (G.-C.A.)

Van Rooij (L.-A.M.L.P.)

Van Dij k (W.-E.J.)

Webers (M.L.)

Jacobs (N.)

Kuypers (W.-H.G.J.M.)

Costrop (C.-G.J.)

Smets (T.-A.M.)

Pierre (N.-C.F.)

Decat (M.-M.C.)

Artels (H.)

Vermeylen (G.)

Vandenbroucke (F.-L.G.)

Devlies (C.-Ch.R.E.)

Desauver-Cleuren (C.-M.F.)

Van Hoof (E.)

Kieskring Nijvel

Junne (D.-K.J.)

Gilon (B.-C.A.M.G.)

Van Lierde (F.-J.G.)

Hendrickx (E.-F.O.)

Van Overtveldt (S.-G.R.Gh.)

Marchal (C.)

Breuer (J.-E.J.)

Dehu (M.-Ch.J.)

Minne (M.-A.)

Wautelet (G.-F.C.A.L.)

Wiaux (B.-M.E.A.Gh.)

Matthis (P.)

Baccus echtg. Plumier (A.-L.M.F.)

Deze verkozenen worden opgenomen in het parlementair
stuk nr 1/1-1999 (BZ) dat te uwer beschikking werd ge-
steld.

Aangezien volgende bezwaarschriften werden ingediend
tegen de kiesverrichtingen.

Aangezien door de heer Paul Spyckerelle bij brief van 28
juni 1999 bezwaar werd ingediend tegen het verloop van
de kiesverrrichtingen in stembureau nr 55 van het kanton
Elsene, omdat hij de magneetkaart waarop zijn stemver-
richting werd geregistreerd niet zelf in de urne heeft kun-
nen deponeren ; het volgens hem niet vaststaat dat het lid
van het bureau aan wie hij die kaart op haar verzoek heeft
overhandigd, deze effectief in de urne heeft gedeponeerd. 

Gelet op het proces-verbaal van het bovengenoemde
stembureau, dat door alle leden en door de enige getuige
werd ondertekend, en waarin geen melding maak van
enige onregelmatigheid bij de kiesverrichtingen ;

Overwegende dat de indiener van het bezwaar niet uitsluit
dat zijn magneetkaart wel degelijk door het bureaulid in
de urne werd gedeponeerd.

Verklaart uw Commissie het bezwaar ongegrond.
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Aangezien door de heer Philippe Materne bij brief van 14
juni 1999 bezwaar werd ingediend tegen de kiesverrichtin-
gen omdat naar zijn oordeel de in bepaalde kieskantons
georganiseerde geautomatiseerde stemming : strijdig is
met het gelijkheidsbeginsel (artikelen 10 en 11 van de
Grondwet) ; het geheim karakter van de stemming niet
waarborgt ; door de afschaffing van de telbureaus de de-
mocratische controle op het correcte verloop van de tel-
verrichtingen vermindert en de kans op fouten of manipu-
laties verhoogt ;

Gelet op het feit dat de geautomatiseerde stemming bij
wet werd georganiseerd ;

Gelet op het bij de Kamer neergelegde verslag van het
college van deskundigen, belast met de controle van de
geautomatiseerde stemmingen en stemopneming ;

Gelet ook op het feit dat het bezwaarschrift van de heer
Materne zeer algemeen is en geen concrete gegevens
bevat over onregelmatigheden die in welbepaalde stembu-
reaus met geautomatiseerde stemming zouden zijn ge-
schied ;

Overwegende dat uit een vergelijking tussen de resultaten
van twee kantons met geautomatiseerde stemming (Asse
en Zaventem) enerzijds en van twee kantons met manuele
stemming (Halle en Lennik) anderzijds geen opmerkelijke
verschillen blijken.

Naar aanleiding van deze klacht is de commissie van oor-
deel dat het kiesstelsel geëvolueerd moet worden tenein-
de om betere controle te verzekeren.

Doch verklaart uw Commissie dit bezwaar ongegrond.

Gelet op het feit dat noch de processen-verbaal van alge-
mene optelling der stemmen per kieskring, noch het pro-
ces-verbaal van de provinciale hoofdbureaus aanleiding
geven tot opmerkingen (2) ;

Aangezien de verkozenen hebben doen blijken van de
voorwaarden gesteld door artikel 64 van de Grondwet
met uitzondering van de heren en dames Jiroflee en Van
Hoof, opvolgen in de kieskring Leuven en van de heren
en dames Langbeen, Muls, Stengers, Dero, Corteville, Ca-
saer, Verhaegen, Biesemans, Rooryck, Vanesse, Motten,
Otten, Gailly en Coeurnelle opvolgen in de kieskring
Brussel-Halle-Vilvoorde die tot nu toe niet hebben doen
blijken van de voorwaarden tot verkiesbaarheid en waar-
van de Commissie voorstelt de toelating te verdagen.

Dit voorstel werd door de Commissie eenparig aangeno-
men. 

De voorzitter : Mag ik aannemen dat de besluiten van de
commissie worden aangenomen ? (Instemming)

Ik roep tot lid van de Kamer van Volksvertegenwoordi-
gers uit de verkozenen van de kieskringen Brussel-Halle-
Vilvoorde, Leuven en Nijvel wier toelating door de com-
missie wordt voorgesteld.

Bovendien roep ik tot opvolger uit de als dusdanig verko-
zenen wier toelating wordt voorgesteld.

Ik nodig de effectieve leden uit de volgende eed af te leg-
gen : "Ik zweer de Grondwet na te leven".

– De betrokken leden leggen de grondwettelijke eed af,
met uitzondering van de heer Charles Picqué om redenen
van rechtszekerheid.

VERSLAG VAN DE DERDE COMMISSIE VAN ONDERZOEK VAN

DE GELOOFSBRIEVEN

De voorzitter : Het woord is aan de heer Pierre Chevalier,
rapporteur van de derde commissie van onderzoek der ge-
loofsbrieven voor de provincies West-Vlaanderen en
Luxemburg.

De heer Pierre Chevalier, rapporteur : Uw commissie
werd er heden, donderdag 1 juli 1999, door de plenaire
vergadering mee belast haar conclusies mee te delen over
de geldigheid van de kiesverrichtingen voor de volledige
vernieuwing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers
van 13 juni laatstleden in de provincies West-Vlaanderen
en Luxemburg omvattende de kiesomschrijvingen Brug-
ge ; Kortrijk-Roeselare-Tielt ; Veurne-Diksmuide-Ieper-
Oostende en Aarlen-Marche-en-Famenne-Bastenaken-
Neufchâteau-Virton en over de geldigheid van de geloofs-
brieven van de titelvoerende volksvertegenwoordigers en
hun opvolgers die er werden verkozen.

Aangezien de heer Yves Leterme op 23 juni 1999 bij de
Griffier van de Kamer een bezwaar heeft ingediend tegen
de resultaten van de geautomatiseerde stemopneming, die
werden verkregen via een optisch leessysteem in het kan-
ton Zonnebeke en gelet op het hoge aantal in dat kanton
geregistreerde blanco-stemmen voor de verkiezing van de
Kamer van Volksvertegenwoordigers, heeft de indiener
van het bezwaar twijfels omtrent de efficiëntie en de be-
trouwbaarheid van de stemopneming en verzoekt de
Kamer over te gaan tot een hertelling van de stemformu-
lieren in het betreffende kanton.

Overwegende dat in het proces-verbaal van de algemene
stemopneming voor de verkiezing van de Kamer, dat door
het hoofdbureau van de kieskring Veurne-Diksmuide-
Ieper-Oostende werd opgesteld, melding wordt gemaakt
van het bezwaar dat is geformuleerd door een getuige die
de onregelmatigheid van de stemopneming in het kanton
Zonnebeke afleidde uit het hoge aantal blanco-stemmen
dat in dat kanton werd uitgebracht voor de verkiezing van
de Kamer van Volksvertegenwoordigers, en om een hand-
matige hertelling verzocht.

Overwegende dat :

– in de stembus voor de verkiezing van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers in Zonnebeke 8202 stemformu-
lieren werden aangetroffen, waaronder 6466 geldige stem-
men, 1320 blanco-stemmen en 416 ongeldige stemmen ;
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– het totaal van de in Zonnebeke uitgebrachte blanco- en
ongeldige stemmen, namelijk 1736 stemformulieren,
21,16% van alle stemformulieren bedraagt ;

– het totaal van de voor de Kamer van Volksvertegen-
woordigers uitgebrachte blanco- en ongeldige stemmen in
de 10 overige kantons van het betrokken kiesarrondisse-
ment, tussen 6,51% en 10,23% van alle stemformulieren
bedraagt ;

– voor de verkiezing van de Senaat in hetzelfde kanton,
het totaal van de blanco- en ongeldige stemmen 12,11%
van alle stemformulieren bedraagt ;

Overwegende dat voor de verkiezing van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers het aantal getelde blanco- en
ongeldige stemmen in het kanton Zonnebeke aanzienlijk
hoger ligt dan het aantal voor de verkiezing van de Senaat
in dat kanton getelde blanco- en ongeldige stemmen, en
dan het aantal voor de verkiezing van de Kamer getelde
blanco- en ongeldige stemmen in de overige kantons van
het kiesarrondissement ;

Overwegende dat de verdeling van de aan de kandidaat-
titularissen toegewezen zetels in de drie kieskringen van
de provincie West-Vlaanderen niet wordt gewijzigd in de
veronderstelling dat 808 extra stemmen, dus het aantal in
het betrokken kanton voor de verkiezing van de Kamer
uitgebrachte blanco-stemmen (1320), na aftrek van het
aantal in hetzelfde kanton voor de verkiezing van de Se-
naat uitgebrachte blanco-stemmen (512), achtereenvol-
gens aan elk van de opgekomen lijsten worden toegekend.

Overwegende dat alleen de volgorde van de kandidaat-
opvolgers van drie op de vier lijsten waaraan een zetel
werd toegewezen in de kieskring Veurne-Diksmuide-
Ieper-Oostende, mogelijk kan worden veranderd in de
veronderstelling dat 808 extra stemmen achtereenvolgens
aan elk van de opgekomen lijsten worden toegekend : de
volgorde van die kandidaten op die lijsten kan worden ge-
wijzigd vanaf de derde kandidaat ;

Overwegende dat geen enkele klacht werd ingediend
tegen de verkiezingsoperaties in de kiesomschrijving
Arlon-Marche-en-Famenne-Bastogne-Neufchâteau-Vir-
ton ;

Overwegende dat het proces-verbaal van de provincie
Luxemburg geen opmerkingen bevat ;

Overwegende dat de verkozen effectieven hebben doen
blijken van de voorwaarden van artikel 64 van de Grond-
wet ;

Rekening houdend met de gedane verklaringen van lijs-
tenverbinding, hebben de Provinciale Hoofdbureaus de
hiernavolgende volksvertegenwoordigers voor verkozen
uitgeroepen :

Provincie West-Vlaanderen

Kieskring Brugge

Chevalier (P.-A.M.I.)

Goutry (L.-N.J.)

Landuyt (R.-J.G.)

Verlinde (H.-G.)

Kieskring Kortrijk-Roeselare-Tielt

Lano (P.-D.M.)

De Clerck (S.-M.J.Y.)

Vanpoucke (D.-L.)

Pieters (T.-M.T.L.)

Bouteca (R.-R.A.)

Derycke (E.-A.N.)

Descheemaeker (A.-B.A.)

Bourgeois (G.-A.)

Kieskring Veurne-Diksmuide-Ieper-Oostende

Desimpel (A.-L.U.J.)

Lahaye (M.-A.F.)

Leterme (Y.-C.D.)

Bultinck (K.-H.J.L.)

Vande Lanotte (J.-C.)

PROVINCIE LUXEMBURG

Kieskring Aarlen-Marche-en-Famenne-Bastenaken-Neuf-
château-Virton

Larcier (G.-J.)

Duquesne (A.-F.E.F.F.)

Poncelet (J.-R.M.)

Uw commissie stelt bovendien aan de Kamer voor :

– zich de stembiljetten van de verkiezingen voor de
Kamer van Volksvertegenwoordigers in het kanton Zon-
nebeke te doen overhandigen en in de Kamer over te
gaan tot een hertelling van deze stemmen ;

– de leden van deze commissie te gelasten met deze her-
telling ;

– de geldigverklaring van de geloofsbrieven van de opvol-
gers in de kieskring Veurne-Diksmuide-Ieper-Oostende
uit te stellen tot het resultaat van deze hertelling zal zijn
gekend.

De hiernavolgende leden-opvolgers werden verkozen uit-
geroepen :

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
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Kieskring Brugge

van der Hooft (K.-F.I.F.)

Crevits (H.-U.J.)

Geerinckx (P.-E.R.R.)

Storme (.-J.R.A.)

Haerynck (D.-M.)

Vandevoorde (F.-A.J.G.)

Kieskring Kortrijk-Roeselare-Tielt

Kempinaire (J.-F.M.)

Moerkerke (G.-A.M.)

Houthoofd (L.-M.)

Botterman (C.-M.)

Vande Walle (P.-E.R.R.)

Deseyn (R.-R.K.)

Maes (I.-Gh.)

Coppé (G.-M.S.)

Vantieghem

Delbeke (F.-M.L.M.)

De Reuse (I.-B.J.M.H.)

Van Gheluwe (P.-R.)

Haegeman (E.-A.J.)

Pinoie (E.-E.)

Steyaert (E.-F.)

Matthieu (C.-D.Gh.G.)

Tandt (L.-L.)

Lamsens (E.-J.)

Devriendt-Verbeke (M.-A.G.)

PROVINCIE LUXEMBURG

Kieskring Aarlen-Marche-en-Famenne-Bastenaken-Neuf-
château-Virton

Ledent (D.-H.A.)

Perpète (A.)

Dechamps (P.-I.E.Gh.)

Collard (P.-J.E.Gh.)

Bossicart (C.-J ;)

Leroy (N.-G.M.Gh.)

Arens (J.-A.)

Collin (R.-M.A.C.I.Gh.)

Debliré (E.-A.Gh.)

Aangezien de verkozenen hebben doen blijken van de
voorwaarden gesteld door artikel 64 van de Grondwet,
met uitzondering van de opvolgers van de kieskring Veur-
ne-Diksmuide-Ieper-Oostende, ingevolge het voorafgaan-
de voorstel van de commissie en de heren of dames Bonte,
Vanderstraeten, Himpen, Douifi, Turpyn en Declercq die
tot op heden niet van die voorwaarden hebben doen blij-
ken en waarvoor de commissie u voorstelt de toelichting
te verdagen is uw commissie van oordeel dat de geloofs-
brieven van de door de provinciale hoofdbureau's voor
verkozen verklaarde volksvertegenwoordigers en van de
overige leden-opvolgers geldig mogen worden verklaard
en stelt zij voor hen respectievelijk als titelvoerende leden
en opvolgers toe te laten. (Applaus)

De voorzitter : Mag ik aannemen dat de besluiten van de
commissie worden aangenomen ? (Instemming)

Ik roep tot lid van de Kamer van Volksvertegenwoordi-
gers uit de verkozenen van de provincies West-Vlaande-
ren en Luxemburg wier toelating door de commissie
wordt voorgesteld.

Bovendien roep ik tot opvolger uit de als dusdanig verko-
zenen wier toelating wordt voorgesteld.

Ik nodig de effectieve leden uit de volgende eed af te leg-
gen : "Ik zweer de Grondwet na te leven".

– De betrokken leden leggen de grondwettelijke eed af.

VERSLAG VAN DE VIERDE COMMISSIE VAN ONDERZOEK DER

GELOOFSBRIEVEN

De voorzitter : Het woord is aan de rapporteur van de
vierde commissie van onderzoek der geloofsbrieven over
de provincie Oost-Vlaanderen.

Mevrouw Josée Lejeune, rapporteur : Uw commissie
werd er heden, donderdag 1 juli 1999, door de plenaire
vergadering mee belast haar conclusies mee te delen over
de geldigheid van de kiesverrichtingen voor de volledige
vernieuwing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers
-van 13 juni laatstleden in de provincies Antwerpen en
Limburg omvattende de kieskringen Antwerpen ; Meche-
len-Turnhout en Hasselt-Tongeren-Maaseik en over de
geldigheid van de geloofsbrieven van de titelvoerende
volksvertegenwoordigers en hun opvolgers die er werden
verkozen.

Rekening houdend met de gedane verklaringen van lijs-
tenverbinding, hebben de provinciale hoofdbureaus de
hiernavolgende volksvertegenwoordigers voor verkozen
uitgeroepen : 

Kieskring Gent-Eeklo

Versnick (G.-E.J.C.)
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Moerman (F.-R.M.J.B.)

Van Parys (T.-J.M.M.)

De Crem (P.-Fr.R.N.J.)

Schauvliege (J.-M.C.A.)

Van den Eynde (F.-S.)

Van den Bossche (L.)

Tavernier (J.-G.J.)

Van Hoorebeke (K.-J.F.M.)

Kieskring Sint-Niklaas-Dendermonde

Anthuenis (F.-I.J.)

D'Hondt (G.-G.M.)

Van den Broeck (J.-J.C.)

Willockx (F.-A.)

Leen (S.-M.M.)

Willems (F.-C.M.)

Kieskring Aalst-Oudenaarde

De Croo (H.-F.J.)

Eeman (J.-R.A.)

Hove (G.-A.V.)

Tant (P.)

D'haeseleer (G.-A.M.L.)

Van der Maelen (D.-L.)

De hiernavolgende leden-opvolgers werden eveneens
voor verkozen uitgeroepen :

Kieskring Gent-Eeklo

de Potter d'Indoye (E.-H.A.M.Gh.)

De Pauw (M.-G.H.)

Dekimpe (L.-E.A.R.A.)

Comhaire (F.)

Van Overberghe (J.-M.A.)

Willems (A.-M.Z.)

Lampaert (L.-E.J.M.)

Loete (K.)

Boone (R.-A.A.)

Van Durme (J.)

Hebbelijnck (E.-R.M.)

Bouckaert (M.)

Schalck (D.-J.M.)

Hoornaert (M.)

Termont (D.)

De Cock (L.-M.E.)

Valcke (M.-A.)

De Smet (M.)

Grypdronck (L.-M.T.K.)

Bauwens (B.)

Van Grembergen (K.)

Kieskring Sint-Niklaas-Dendermonde

Bruggeman (H.)

Dierens-D'hane (S.)

Verberckmoes (K.)

Blommaert (R.-C.C.)

De Wilde (P.-M.G.)

Van Wouwe (G.-H.F.)

Muyshoudt (A.-J.P.)

Van Boven (L.)

Lens (D.-A.M.)

De Meyer (M.-R.F.)

Van Damme (E.-J.)

Tettelin (B.-A.D.A.)

Doyen (N.-E.O.)

Maes (M.)

Dehandschutter (L.-M.E.A.)

Vleminckx (M.-B.M.)

Willems (F.-J.)

Kieskring Aalst-Oudenaarde

De Padt (G.)

Otte (D.-R.)

Veys-Van Dorpe (L.)

D Wever (L.-L.V.)

Eeckhout (H.)

Verhoeven-De Sutter (R.-M.L.)

Vansintjan (P.-L.F.)

Bourgeois (D.)
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Staveaux (G.-M.R.E.C.)

Van den Brulle (N.)

De Loor (K.)

Arys (S.)

Tortelboom (W.-A.)

Deze verkozenen worden opgenomen in het parlementair
stuk nr 1/1-1999 (BZ) dat te uwer beschikking werd ge-
steld.

Aangezien geen bezwaarschrift werd ingediend tegen de
kiesverrichtingen,

Gelet op het feit dat noch de processen-verbaal van alge-
mene optelling der stemmen per kieskring, noch het pro-
ces-verbaal van de provinciale hoofdbureaus aanleiding
geven tot opmerkingen,

Aangezien de verkozenen hebben doen blijken van de
voorwaarden gesteld door artikel 64 van de Grondwet,
met uitzondering van de heren en mevrouw Schouls, op-
volger in de kieskring Gent-Eeklo, Wittock, opvolger in
de kieskring Sint-Niklaas-Dendermonde en Cornelis en
Van Der Meiren, opvolgers in de kieskring Aalst-Ouden-
aarde, die tot nu toe niet hebben doen blijken van de
voorwaarden tot verkiesbaarheid en waarvan de Commis-
sie u voorstelt de toelating te verdagen,

is uw Commissie van oordeel dat de geloofsbrieven van
de/van de overige door de Provinciale Hoofdbureau's
voor verkozen verklaarde volksvertegenwoordigers en
van de/van de overige leden-opvolgers geldig mogen wor-
den verklaard en stelt zij voor hen respectievelijk als titel-
voerende leden en opvolgers toe te laten. (Applaus)

De voorzitter : Mag ik aannemen dat de besluiten van de
commissie worden aangenomen ? (Instemming)

Ik roep tot lid van de Kamer van Volksvertegenwoordi-
gers uit de verkozenen van de provincie Oost-Vlaanderen
wier toelating door de commissie wordt voorgesteld.

Bovendien roep ik tot opvolger uit de als dusdanig verko-
zenen wier toelating wordt voorgesteld.

Ik nodig de effectieve leden uit de volgende eed af te leg-
gen : "Ik zweer de Grondwet na te leven".

– De betrokken leden leggen de grondwettelijke eed af.

VERSLAG VAN DE VIJFDE COMMISSIE VAN ONDERZOEK DER

GELOOFSBRIEVEN

De voorzitter : Het woord is aan de heer Coveliers, rap-
porteur, voor de vijfde commissie voor onderzoek der ge-
loofsbrieven voor de provincie Henegouwen.

De heer Hugo Coveliers, rapporteur : De vijfde commissie
vergaderde onder het efficiënte voorzitterschap van me-
vrouw Herzet.

Uw commissie werd er heden, donderdag 1 juli 1999, door
de plenaire vergadering mee belast haar conclusies mee te
delen over de geldigheid van de kiesverrichtingen voor de
volledige vernieuwing van de Kamer van Volksvertegen-
woordigers van 13 juni laatstleden in de provincie Hene-
gouwen omvattende de kieskringen Bergen-Zinnik, Door-
nik-Aat-Moeskroen en Charleroi-Thuin en over de geldig-
heid van de geloofsbrieven van de titelvoerende volksver-
tegenwoordigers en hun opvolgers die er werden verko-
zen.

Rekening houdend met de gedane verklaringen van lijs-
tenverbinding, heeft het Provinciale Hoofdbureau de hier-
navolgende volksvertegenwoordigers voor verkozen uit-
geroepen : 

Kieskring Bergen-Zinnik

Di Rupo (E.)

Burgeon (C.-R.R.)

Harmegnies (Y.-M.J.J.)

Moerman (J.-E.L.)

Viseur (J.-Gh.)

Lefèvre (J.-M.A.)

Kieskring Doornik-Aat-Moeskroen

Dufour (F.-A.M.)

Van Grootenbrulle (B.)

D'hondt (D.CL.)

Detremmerie (J.)

Kieskring Charleroi-Thuin

Moriau (P.-E.V.J.)

Henry (J.-S.J.Gh.)

Canon (J.-F.Gh.)

Chastel (O.)

Seghin (P.-A.L.Gh.)

Timmermans (P.-Gh.)

Minne (M.-M.E.Gh.)

Viseur (J.-G.J.Gh.)

Féret (D.)

De hiernavolgende leden-opvolgers werden eveneens
voor verkozen uitgeroepen :

Kieskring Bergen-Zinnik

Depreter (J.-FL.)
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Bougard (R.-B.)

Gorez (S.)

Fourmanoit (F.-J.P.)

Halsberghe (Q.)

Hondermarcq (R.-O.J.R.)

Foulard (C.-M.R.Gh.)

Sturbois (J.)

Gobert (G.-R.P.)

Vanaise (J.-M.G.J.)

Tierce (V.-C.A.)

De Vleeschauwer (L.-D.H.)

Buxant (D.)

Liénard (A.-G.V.)

Kieskring Doornik-Aat-Moeskroen

Robert (P.-M.Gh.)

Hustache (S.-R.Y.C.)

Mauroy (V.)

Crucke (J.-J.I.J.)

Pesin (A.-A.E.G.)

Gadenne (A.-V.J.)

Van Honacker (P.)

Willocq (M.-A.M.Gh.)

Kieskring Charleroi-Thuin

Massin (E.-F.C.Gh.)

Blanchart (P.-R.S.Gh.)

Florkin

Bury-Hautmont (R.)

Roulin-Dorvillez (J.)

Mulatin

Fontignie (P.-R.M.Gh.)

Bernard (A.)

Goemanne (D.)

Lemoine (P.)

Léonard (M.)

Baille (G.-A.M.G.)

Boeckaert (A.)

Danvoye (D.-E.)

Sellière (P.)

Franc (L.-J.Y.Gh.)

Piraux (P.)

Verhegge (F.-Y.R.G.)

Deze verkozenen worden opgenomen in het parlementair
stuk nr 1/1-1999 (BZ) dat te uwer beschikking werd ge-
steld.

Aangezien geen bezwaarschrift werd ingediend tegen de
kiesverrichtingen,

Gelet op het feit dat noch de processen-verbaal van alge-
mene optelling der stemmen per kieskring, noch het pro-
ces-verbaal van het provinciale hoofdbureau aanleiding
geven tot opmerkingen,

Aangezien de verkozenen hebben doen blijken van de
voorwaarden gesteld door artikel 64 van de Grondwet,
met uitzondering van de heren Berchicci en Laurent, op-
volgers in de kieskring Charleroi-Thuin en mevrouw Lefè-
bre en de heer Delannois, opvolgers in de kieskring Door-
nik-Aat-Moeskroen, die tot nu toe niet hebben doen blij-
ken van de voorwaarden tot verkiesbaarheid en waarvan
de Commissie u voorstelt de toelating te verdagen,

is uw Commissie van oordeel dat de geloofsbrieven van de
door het provinciale hoofdbureau voor verkozen verklaar-
de volksvertegenwoordigers en van de overige leden-op-
volgers geldig mogen worden verklaard en stelt zij voor
hen respectievelijk als titelvoerende leden en opvolgers
toe te laten. (Applaus)

De voorzitter : Mag ik aannemen dat de besluiten van de
commissie worden aangenomen ? (Instemming)

Ik roep tot lid van de Kamer van Volksvertegenwoordi-
gers uit de verkozenen van de provincie Henegouwen
wier toelating door de commissie wordt voorgesteld.

Bovendien roep ik tot opvolger uit de als dusdanig verko-
zenen wier toelating wordt voorgesteld.

Ik nodig de effectieve leden uit de volgende eed af te leg-
gen : "Ik zweer de Grondwet na te leven".

– De betrokken leden leggen de grondwettelijke eed af.

VERSLAG VAN DE ZESDE COMMISSIE VAN ONDERZOEK DER

GELOOFSBRIEVEN

De voorzitter : Het woord is aan de rapporteur van de
zesde commissie van onderzoek der geloofsbrieven, de
provincies Luik en Namen.

Mevrouw Joëlle Milquet, rapporteur : Uw commissie werd
er heden, donderdag 1 juli 1999, door de plenaire vergade-
ring mee belast haar conclusies mee te delen over de gel-
digheid van de kiesverrichtingen voor de volledige ver-
nieuwing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers van
13 juni laatstleden in de provincies Luik en Namen omvat-
tende de kieskringen Luik ; Hoei-Borgworm ; Verviers en
Namen-Dinant-Philippeville en over de geldigheid van de
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geloofsbrieven van de titelvoerende volksvertegenwoordi-
gers en hun opvolgers die er werden verkozen.

Rekening houdend met de gedane verklaringen van lijs-
tenverbinding, hebben de provinciale hoofdbureau's de
hiernavolgende volksvertegenwoordigers voor verkozen
uitgeroepen :

PROVINCIE LUIK

Kieskring Luik

Daerden (M.-J.)

Janssens (C.-J.J.)

Yerna (M.-J.)

Reynders (D.-J.L.)

Bacquelaine (D.-M.A.)

Lejeune (J.-A.)

Detienne (T.-Ph. M.S.)

Drion (C.-C.D.)

Grafé (J.-M.J.)

Kieskring Hoei-Borgworm

Chabot (J.-A.M.R.)

Paque (L.-A.J.W.)

Kieskring Verviers

Ylieff (Y.-E.A.)

Denis (R.-L.F.J.)

Pelzer-Salandra (G.)

Smets (A.)

PROVINCIE NAMEN

Kieskring Namen-Dinant-Philippeville

Eerdekens (C.-A.J.)

Delizée (J.-V.J.)

Barzin (A.-C.J.M.)

Wauthier (M.-R.A.)

Dardenne (M.-M.B.G.)

Fournaux (R.-H.J.)

De hiernavolgende leden-opvolgers werden eveneens
voor verkozen uitgeroepen :

PROVINCIE LUIK

Kieskring Luik

Giet (T.-L.A.J.)

Campstein (L.-M.)

Hofman (M.-G.)

Brackman-Bonano

Gilles (A.-J.A.)

Struvay (N.-D.)

Cahay-André (P.-H.M.J.Th.G.)

Rouffart (G.-M.Ch.J.A.)

Bragard-Dantinne (P.-D.)

Clerdent (P.-C.)

Deschampheleire (F.-M.L.)

Gerkens (M.-M.I.I.)

Cremer (L.-P.B._

Lallemand (M.-L.M.R.)

Daras (J.-C.A.G.)

Hannon (A.-M.J.F.)

Defays (A.-M.A.R.J.)

Kieskring Hoei-Borgworm

Volont (C.-E.J.)

Guisset (C.)

Lemmens (M.)

Binet (M.)

Salembier (F.-A.A.Gh.)

Graas (J.)

Kieskring Verviers

Frédéric (A.-L.A.)

Mestrez (J.)

Fagnant (C.-Y.M.Gh.)

Gentges (B.-J.)

Boury (P.-J.M.L.)

de Bournonville (T.-J.L.J.)

Benmendil (M.)

Quittre (D.)

Klee (R.)

Gathon (H.)

Schumacher-Piel (A.)

Raxhon (J.)
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PROVINCIE NAMEN

Kieskring Namen-Dinant-Philippeville

Maniscalco (V.)

Rousselle (J.-J.V.)

Boutsen (T.)

Milcamps (G.-J.H.Gh.)

Bellot (F.-J.Ch.)

Van Roy (D.-F.Ch.)

Marchal (E.)

Lambert (G.)

Bouchat (T.-Ph.V.Gh.)

Basillon-Dinjar (A.-L.B.Gh.)

Goffinet (J.-J.)

Pirlet (N.)

Piette (L.)

Deze verkozenen worden opgenomen in het parlementair
stuk nr 1/1-1999 (BZ) dat te uwer beschikking werd ge-
steld.

Aangezien geen bezwaarschrift werd ingediend tegen de
kiesverrichtingen (1),

Gelet op het feit dat noch de processen-verbaal van alge-
mene optelling der stemmen per kieskring, noch het pro-
ces-verbaal van de provinciale hoofdbureau's aanleiding
geven tot opmerkingen (2),

Aangezien de verkozenen hebben doen blijken van de
voorwaarden gesteld door artikel 64 van de Grondwet (3),
met uitzondering van Malmendier X. en Hiance V., opvol-
gers in de kieskring Luik en van Sevrin G., opvolger in de
kieskring Namen-Dinant-Philippeville, die tot nu toe niet
hebben doen blijken van de voorwaarden tot verliesbaar-
heid en waarvan de commissie u voorstelt de toelating te
verdagen.

De voorzitter : Mag ik beschouwen dat de besluiten van
de commissie aangenomen zijn ? (Instemming)

Ik roep tot lid van de Kamer van Volksvertegenwoordi-
gers uit de verkozenen van de provincies Luik en Namen
wier toelating door de commissie wordt voorgesteld.

Bovendien roep ik tot opvolger uit de als dusdanig verko-
zenen wier toelating wordt voorgesteld.

Ik nodig de effectieve leden uit de volgende eed af te leg-
gen : 

"Ik zweer de Grondwet na te leven".

– De betrokken leden leggen de grondwettelijke eed af.

HERTELLING VAN DE STEMBRIEVEN IN DE
KANTONS ZONNEBEKE EN CHIMAY

De voorzitter : Ik stel voor dat de stembrieven van het
kanton Zonnebeke na hertelling ter beschikking worden
gesteld van het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat zo
kan nagaan of het optisch leessysteem goed heeft gewerkt.

Idem voor de stembrieven in het kanton Chimay, waar
eveneens bij wijze van proef een optische lezing plaats-
vond.

BENOEMING VAN HET VAST BUREAU

De voorzitter : Het volgende punt op de agenda is de be-
noeming van het vast Bureau.

Het vast Bureau wordt als volgt samengesteld : enerzijds
leden verkozen door de vergadering : de voorzitter, de
eerste ondervoorzitter, de tweede ondervoorzitter, drie
ondervoorzitters, vier secretarissen ; anderzijds leden van
rechtswege : voorzitters van de fracties die minstens twaalf
leden tellen.

De wijze van benoeming van de leden van het vast Bureau
is als volgt geregeld door de artikelen 3 en 11 van het Re-
glement : achtereenvolgens wordt afzonderlijk gestemd
voor de benoeming van de voorzitter ; van de eerste on-
dervoorzitter en van de tweede ondervoorzitter. Vervol-
gens worden afzonderlijk door stemming op één lijst, be-
noemd : de drie overige ondervoorzitters en de vier secre-
tarissen.

Al deze benoemingen geschieden bij geheime stemmingen
bij volstrekte meerderheid. Bij staking van stemmen is de
oudste in jaren benoemd.

Ik vestig nog de aandacht op het feit dat indien het aantal
voorgedragen kandidaten overeenstemt met het aantal te
begeven plaatsen, de kandidaat of de kandidaten zonder
stemming verkozen worden verklaard.

Vooraf moeten, met het oog op de stemopneming, een of
twee bureaus van stemopnemers worden samengesteld,
ieder bestaande uit vier door het lot aan te wijzen leden.

Ik stel u voor één enkel bureau van vier stemopnemers
samen te stellen.

Geen bezwaar ? (Neen)

Aldus zal geschieden.

– De namen worden uitgeloot. 

De voorzitter : Worden aangeduid : de heer Dirk Van der
Maelen, Antoine Duquesne, Jaak Van den Broeck en me-
vrouw Marilou Van den Poel.
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BENOEMING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter : De eerste benoeming waartoe moet wor-
den overgegaan is die van de voorzitter van de Kamer.

De heer Hugo Coveliers (VLD) : Ik stel de kandidatuur
van de heer Herman De Croo voor als voorzitter van de
Kamer.

De heer Geert Bourgeois (VU-ID) : De oude politieke
cultuur steekt weer de kop op. Blijkbaar bestaan er bin-
nen de onderhandelende partijen nu al afspraken over het
voorzitterschap van deze Kamer. Dat is onzindelijk. Daar-
om stel ik principieel een tegenkandidaat voor : de heer
Alfons Borginon.

De voorzitter : Aangezien het aantal kandidaten groter is
dan het aantal te begeven plaatsen, moeten wij een stem-
ming houden.

Ik verzoek elk lid om bij het afroepen van zijn naam zijn
ongetekend stembriefje in de stembus te komen depone-
ren. Gelieve langs mijn linkerzijde op het spreekgestoelte
te komen en dit aan mijn rechterzijde te verlaten.

Eerst worden de stemopnemers opgeroepen, zodat zij hun
taak kunnen aanvatten aan de tafels die zich aan mijn
rechterzijde bevinden.

Ik wijs erop dat alleen geldig zijn de stembriefjes waarop
de naam voorkomt van een voor de stemming voorgedra-
gen kandidaat. Zijn ongeldig : de stemmen uitgebracht op
een groter aantal kandidaten dan er vacante zetels zijn.

– De leden brengen hun stem uit.

De voorzitter : De stemming is gesloten. 

– De vergadering wordt geschorst om 17.10 uur.

– Zij wordt hervat om 17.39 uur. 

UITSLAG VAN DE GEHEIME STEMMING OVER
DE VOORZITTER

De voorzitter : Ik deel u de uitslag mee van de geheime
stemming.

147 leden hebben aan de stemming deelgenomen.

29 stemmen zijn ongeldig of blanco.

Er zijn bijgevolg 118 geldige stemmen.

De volstrekte meerderheid bedraagt 60 stemmen.

De heer Herman De Croo behaalt 93 stemmen.

De heer Alfons Borginon behaalt 25 stemmen.

Aangezien de heer Herman De Croo 93 stemmen, de vol-
strekte meerderheid, behaalt, is hij tot voorzitter verko-
zen. (Applaus)

(De heer Herman De Croo vervangt de heer Raymond
Langendries als voorzitter)

De heer Herman De Croo, voorzitter : Ik dank de aftre-
dend voorzitter voor de tact en de bekwaamheid waarmee
hij onze debatten heeft geleid en zijn voorzittersambt
heeft uitgeoefend. Ik dank ook de secretarissen voor het
geleverde werk en de leden voor het in mij gestelde ver-
trouwen.

BENOEMING VAN DE ONDERVOORZITTERS

De voorzitter : Voor het eerste ondervoorzitterschap heb
ik alleen de kandidatuur van de heer Jean-Pol Henry. 

Zijn er andere kandidaten ? (Neen)

Dan verklaar ik de heer Jean-Pol Henry verkozen tot eer-
ste ondervoorzitter.

(Applaus op de meeste banken)

Voor de aanduiding van een tweede ondervoorzitter heb
ik de enige kandidatuur ontvangen van de heer Tant.
Gaat iedereen akkoord ? (Applaus op de meeste banken)

Voor de overige drie functies van ondervoorzitter hebben
alleen de heren Antoine Duquesne, Francis Van den
Eynde en Lode Vanoost zich kandidaat gesteld. (Ap-
plaus)

BENOEMING VAN DE SECRETARISSEN

De voorzitter : Aan de orde is de benoeming van de secre-
tarissen. Ik heb de kandidatuur ontvangen van de heren
Dirk Vandermaelen, Geert Versnick, Jos Ansoms en
Thierry Detienne. Aangezien er evenveel kadidaten zijn
als het aantal te begeven plaatsen, verklaar ik de heren
Dirk Vandermaelen, Geert Versnick, Jos Ansoms en
Thierry Detienne tot secretaris verkozen. 

CONSTITUTIE

De voorzitter : De Kamer is voor wettig en voltallig ver-
klaard. Daarvan zal kennis gegeven worden aan de Ko-
ning, aan de Senaat en aan de Gemeenschaps- en Gewes-
traden.

IN MEMORIAM GUY CUDELL, OUD-MINISTER

De voorzitter : Wij vernamen op 16 mei jongstleden het
overlijden op 82-jarige leeftijd van onze voormalige colle-
ga Guy Cudell. Hij was lid van onze assemblee van 1954
tot 1977 en had vervolgens zitting in de Senaat tot in 1985.

Hij wordt wees op 16-jarige leeftijd en moet al vroeg in
zijn eigen levensonderhoud voorzien. In 1940 neemt hij
deel aan de 18-daagse veldtocht. Na in Duitsland als
krijgsgevangene te zijn opgesloten, keert hij naar ons land
terug en schrijft hij zich in aan de "Université Libre de
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Bruxelles". Hij voltooit zijn studies filosofie en letteren
aan de UCL, nadat de ULB weigert zich aan de wil van de
bezetter te onderwerpen en in 1941 haar deuren sluit. Na
de beëindiging van de vijandelijkheden in 1945, treedt hij
in dienst als journalist bij het dagblad Le Peuple. In die
periode neemt ook zijn politieke loopbaan een aanvang :
hij wordt in 1946 gemeenteraadslid te Sint-Joost-Ten-
Node en wordt er in 1953 burgemeester, mandaat dat hij
tot zijn laatste levensdagen zou bekleden. Zijn burge-
meesterschap wordt gekenmerkt door sociale bewogen-
heid en vooruitstrevendheid, onder meer inzake vrouwen-
emancipatie : hij voert het gemengd gemeentelijk onder-
wijs in, maakt het politieambt toegankelijk voor vrouwen
en richt een centrum voor gezinsplanning op, een ophef-
makende beslissing in een periode toen iedere reclame
voor contraceptiva verboden was. Zijn niet aflatende
strijd tegen alle vormen van discriminatie brengt er hem
tevens toe zich in te zetten om de buitenlandse gemeen-
schappen in zijn gemeente in een multiculturele sfeer te
doen samenleven.

Guy Cudell was een persoonlijkheid met sterke overtui-
gingen. Hij reikte vaak nieuwe denkrichtingen aan die
men van iemand met zijn politieke overtuiging niet zou
verwachten. Zo lag het militair beleid hem na aan het
hart. In onze assemblee was hij lange tijd voorzitter van de
commissie voor de Landsverdediging. In 1957 pleitte hij
voor de vervanging van de verplichte langdurige leger-
dienst door een geleidelijke invoering van een beroepsle-
ger. 

Hij kwam tevens op voor de belangen van de midden-
stand, en inzonderheid van de zelfstandigen. Hij was al
zeer vroeg een pleitbezorger van de kleine en middelgrote
ondernemingen als essentiële schakel in de economische
ontwikkeling.

Guy Cudell was minister van Brusselse Aangelegenheden
in de regering Leburton-Tindemans in 1973-74 en staats-
secretaris voor het Brussels Gewest in de eerste regerin-
gen Martens. Hij bekleedde tevens het ambt van staatsse-
cretaris voor Ontwikkelingssamenwerking.

Wij zullen ons Guy Cudell, die ik goed gekend heb, blij-
ven herinneren als een man die vooruitgang, democratie,
solidariteit en verdraagzaamheid hoog in het vaandel
voerde.

In uw naam heb ik zijn kinderen de innige deelneming van
onze assemblee betuigd.

De heer Elio Di Rupo, vice-eerste minister en minister
van Economie en Telecommunicatie, belast met Buiten-
landse Handel (in het Nederlands) : De regering sluit zich
aan bij de eerbetuiging aan de heer Cudell. Hij was een
politiek verantwoordelijke van een zeer hoog niveau.
(Verder in het Frans)

Drie kenmerken van Guy Cudell zullen mij bijblijven : hij
was een baanbreker, een politicus die dicht bij de burgers
stond en een buitengewoon begaafd man.

Hij was een baanbreker omdat hij vóór alles wenste dat de
volken in harmonie samenleven en als één van de eersten
voor onderling begrip tussen de rassen ijverde. Bovendien
was hij een voorloper op het stuk van de stadsvernieu-
wing.

Guy Cudell stond als politicus dicht bij de burger en on-
derhield het contact tussen zijn bevolking en al wie van
dichtbij of van ver bij de besluitvorming is betrokken.

Hij was een uitzonderlijk mens en een groot humanist die
oog had voor menselijk leed en armoede.

Zijn edelmoedigheid en zijn groot hart maakten hem als
mens geliefd bij de bevolking. Zijn grootste bekommernis
was iedereen een menswaardig bestaan waarborgen. (De
staande vergadering neemt enkele ogenblikken stilte in
acht)

IN MEMORIAM MARCEL VANDEWIELE

De voorzitter : Marcel Vandewiele heeft ons op 18 juni
jongstleden op 79-jarige leeftijd verlaten.

Hij werd op 10 juli 1920 geboren te Sint-Joris ten Diestel.
Van 1968 tot 1979 heeft hij zitting gehad in de Senaat,
waar hij, voor de CVP het arrondissement Brugge verte-
genwoordigde.

De politieke activiteit van de heer Marcel Vandewiele, als
voormalig secretaris-generaal van het ACW, werd beïn-
vloed door het voorbeeld van Monseigneur Cardijn. In
1973 kreeg hij, in de regering van Edmond Leburton, de
portefeuile van staatsecretaris voor Huisvesting en Ruim-
telijke Ordening.

Van 1972 tot 1984 heeft de overtuigde Europeaan die hij
was zitting gehad in het Europees Parlement. Daar verze-
kerde hij, in zijn hoedanigheid van vice-voorzitter, de
overgang tussen het oude en het nieuwe Parlement, dat in
1979 voor de eerste maal met algemeen stemrecht werd
verkozen. 

In uw naam heb ik aan mevrouw Vandewiele de innige
deelneming van onze assemblee betuigd. 

De heer Herman Van Rompuy, vice-eerste minister en
minister van Begroting (in het Nederlands) : Namens de
regering sluit ik mij aan bij deze rouwhulde. De overlede-
ne was een gedreven, authentiek, edelmoedig en enthou-
siast mens. Hij beschouwde kardinaal Cardijn als de
baken in zijn leven, in en buiten de politiek. Hij had een
zeer bezield sociaal engagement. Die bezieling is zeer ken-
merkend voor een hele generatie, aan wie het land veel
dank verschuldigd is.

De regering biedt haar innige deelneming aan de familie
Vandewiele aan. 
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OVERLIJDEN VAN EEN GEWEZEN LID VAN DE
KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

De voorzitter : De Kamer heeft met leedwezen het over-
lijden vernomen van de heer Guido Gillès de Pélichy,
volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Roese-
lare-Tielt (CVP) van 1946 tot 1965.

In uw aller naam heb ik aan zijn familie ons diepgevoeld
medeleven betuigd.

BENOEMING VAN DE QUAESTOREN

De voorzitter : Aan de agenda is de benoeming van de
quaestoren.

De zes quaestoren waren : de heren Willy Taelman, Frans
Cauwenberghs, Jacques Vandenhaute en Chris Moors.

Zijn geen lid meer van de Kamer : de heren Willy Tael-
man, Frans Cauwenberghs, Jacques Vandenhaute en
Chris Moors.

Het aantal quaestoren werd op ten hoogste zes gebracht.
Zij worden benoemd door stemming op één lijst.

Worden er kandidaten voorgedragen ?

De heer Claude Eerdekens (PS) : Artikel 106 van het Re-
glement bepaalt dat er ten hoogste zes quaestoren zijn. Ik
stel voor hun aantal voor deze zittingsperiode tot vijf te
verlagen.

Aangezien het aantal leden van 212 tot 150 werd terugge-
bracht zijn wij van oordeel dat vijf quaestoren ruim-
schoots volstaan om de Kamer te beheren.

De voorzitter : Zijn er opmerkingen over het voorstel ?

De heer Gerolf Annemans (VL. BLOK) : Ik vraag de
hoofdelijke stemming.

NAAMSTEMMING

De voorzitter : Aan de orde is de stemming over het aan-
tal quaestoren.

De heer Gerolf Annemans (VL. BLOK) : Reeds op de
verkiezingsavond werd duidelijk dat er een paars-groene
coalitie moest worden gevormd, terwijl de heer Verhof-
stadt nog aan het overleggen was met de CVP.

Pas nadat hij door Louis Michel meermaals werd aange-
sproken en geïnterpelleerd, werd het voor Verhofstadt
duidelijk. De Walen bepalen wie regeert. Bovendien
wordt nu een boegbeeld van de corrupte PS, de heer Bus-
quin, door de VLD voorgedragen als Europees commissa-
ris. Pour les Flamands la même chose ! De Vlamingen
staan er weer eens goed voor.

Vandaag hebben we opnieuw de haat en de nijd gezien op
het gezicht van de leden van de PS, een partij die niet eens
17.000 stemmen meer haalde dan het Vlaams Blok.

De PS wil geen pottenkijkers in de quaestuur. Vroeger
hadden wij eerst een regering en dan politieke benoemin-
gen, in de nieuwe politieke cultuur heeft men eerst politie-
ke benoemingen en pas daarna een regering. Verder blijft
alles hetzelfde. De PS is machtiger dan ooit, omdat haar
Vlaamse partners volgzamer zijn dan ooit.

Wij zullen geen constructieve oppositie voeren, wij zullen
een ongenadige destructieve oppositie voeren, tot de kie-
zer u de rekening kan presenteren. Dan komt misschien
het ogenblik dat de heer Eerdekens moet voorstellen om
de quaestuur helemaal af te schaffen. Misschien vindt hij
ook daarvoor een meerderheid. (Applaus bij het Vlaams
Blok)

De heer Stefaan De Clerck (CVP) : Wij zullen ons ont-
houden bij deze stemming. Wij hoorden immers geen en-
kele goede grondige motivatie voor het voorstel. Wij note-
ren dat het aantal politieke mandaten zal worden terugge-
drongen, niets meer, niets minder.

De heer Gerolf Annemans (VL. BLOK) : Het voorstel
van de PS leidt ertoe dat de quaestuur voor drie vijfde uit
Franstaligen bestaat. Wij zullen deze meerderheid blijven
bestrijden.

Ik stel de kandidatuur voor van de heer De Man als quae-
stor.

De voorzitter : De heer Annemans mag niet vergeten dat
er op vier secretarissen wel drie Vlamingen zijn.

Wij gaan over tot de stemming. Het stemopnemingsbu-
reau blijft hetzelfde als bij de vorige stemming.

– Het voorstel van de heer Claude Eerdekens het aantal
quaestoren in deze zittingsperiode tot vijf te herleiden
wordt aangenomen met 99 tegen 15 stemmen en 31 ont-
houdingen.

(Naamstemming nr. 1 – Het detail van de stemming wordt
als bijlage opgenomen)

De voorzitter : Voor het ambt van quaestor heb ik de kan-
didatuur van de heren Willy Cortois, Jozef Van Eetvelt,
Yvon Harmegnies, Jacques Simonet, Jean-Pierre Viseur
en Filip De Man.

Aangezien het aantal kandidaten groter is dan het aantal
te begeven plaatsen moet er worden gestemd.

Ik verzoek elk lid om bij het afroepen van zijn naam zijn
ongetekend stembriefje in de stembus te komen depone-
ren. Gelieve langs mijn linkerzijde op het spreekgestoelte
te komen en dit aan mijn rechterzijde te verlaten.

Het bureau van stemopnemers werd samengesteld.

Eerst worden de stemopnemers opgeroepen zodat zij hun
taak kunnen aanvatten aan de tafels die zich aan mijn
rechterzijde bevinden.

Ik wijs erop dat alleen geldig zijn de stembrieven waarop
de naam voorkomt van een voor de stemming voorgedra-
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gen kandidaat. De stembrieven met meer kandidaten dan
vacante zetels zijn ongeldig.

Ik verzoek de secretarissen over te gaan tot de naamafroe-
ping.

– Er wordt overgegaan tot de naamafroeping.

POLITIEKE FRACTIES

Overeenkomstig artikel 10, 2 van het Reglement, hebben
de politieke fracties de lijst van hun leden overhandigd en
de naam van hun fractievoorzitter opgegeven.

Deze lijst als bijlage in het Beknopt Verslag opgenomen.

GELDIGHEID VAN DE EUROPESE KIESVERRICHTINGEN

De voorzitter : Overeenkomstig artikel 43 van de wet van
23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees
Parlement, doet de Kamer uitspraak over de geldigheid
van de kiesverrichtingen en over de bezwaren die eventu-
eel worden ingebracht op grond van de bepalingen van
deze wet. 

Ik stel u voor deze opdrachten toe te vertrouven aan een
bijzondere commissie van zeven leden samengesteld bij
loting. Het verslag en de besluiten van deze commissie
zullen deze namiddag voor beslissing aan de Kamer voor-
gelegd worden. 

Ik stel dezelfde samenstelling voor als voor de commissie
voor het arrondissement Antwerpen. (Instemming)

VERZOEK OM HERTELLING

De voorzitter : Bij verzoekschriften gedagtekend Door-
nik, 21 juni 1999, vraagt de heer André Bertouille, kandi-
daat-opvolger op de lijst PRL-FDF voor de verkiezing
voor het Europees Parlement, dat een hertelling zou ge-
beuren – wat de op hem uitgebrachte voorkeurstemmen
betreft – in bepaalde stemopnemingsbureaus van de kan-
tons Doornik en Moeskroen en in het vierde bureau van
het kanton Komen-Waasten.

Hij betwist het aantal voorkeurstemmen dat hem in die
bureaus werd toegekend.

Verzonden naar de 7de commissie.

GELIJKTIJDIGE VERKIEZINGEN VOOR HET EU-
ROPEES PARLEMENT

De voorzitter : De Raad van State zendt het proces-ver-
baal over opgemaakt in het kader van de procedure voor
de afdeling administratie van de Raad van State voorzien
door de artikelen 16 tot 21 van het koninklijk besluit van
13 april 1999 tot regeling van sommige kiesverrichtingen

in geval van gelijktijdige verkiezingen voor de federale
Wetgevende Kamers, het Europees Parlement en de Ge-
west- en Gemeenschapsraden.

Ter informatie 

De voorzitter : Ik stel voor de plenaire vergadering te
schorsen zodat de commissie kan bijeenkomen. (Instem-
ming)

– De vergadering wordt geschorst om 17.55 uur.

– Zij wordt hervat om 18.06 uur.

UITSLAG VAN DE GEHEIME STEMMING OVER
DE QUAESTOREN

De voorzitter : Ziehier de uitslag van de geheime stem-
ming voor de benoeming van de quaestoren : 146 leden
hebben aan de stemming deelgenomen en er werden 18
blanco of ongeldige stemmen uitgebracht. Derhalve wer-
den 128 geldige stemmen uitgebracht en bedraagt de vols-
trekte meerderheid 65 stemmen. 

De heer Willy Cortois heeft 114 stemmen behaald, de
heer Jozef Van Eetvelt 117, de heer Yvon Harmegnies
113, de heer Jacques Simonet 113, de heer Jean-Pierre Vi-
seur 110 en de heer Filip De Man 15.

Ik verklaar verkozen tot quaestor van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers de heren Willy Cortois, Jozef
Van Eetvelt, Yvon Harmegnies, Jacques Simonet en Jean-
Pierre Viseur. (Applaus)

BENOEMING VAN TWEE VASTE COMMISSIES

De voorzitter : Overeenkomstig artikel 12 van het Regle-
ment geschieden deze benoemingen van de leden van de
commissies op grond van de evenredige vertegenwoordi-
ging van de politieke fracties ; elk lid van een in de vaste
commissies vertegenwoordigde politieke fractie moet op
zijn minst van één commissie deel uitmaken. De leden die
geen deel uitmaken van een politieke fractie of die deel
uitmaken van een politieke fractie, die niet in de vaste
commissies vertegenwoordigd is, hebben zitting in ten
minste één van die commissies naar keuze, maar hebben
geen stemrecht.

Mag ik erop wijzen dat de commissies uit 17 leden be-
staan, en dat met inachtneming van de evenredige verte-
genwoordiging de samenstelling ervan er als volgt uitziet :

3 leden van de VLD-fractie en 4 plaatsvervangers ;

3 leden van de CVP-fractie en 4 plaatsvervangers ;

2 leden van de AGALEV-ECOLO-fractie en 3 plaatsver-
vangers ;

2 leden van de PS-fractie en 3 plaatsvervangers ;
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2 leden van de PRL-FDF-fractie en 3 plaatsvervangers ;

2 leden van de VLAAMS BLOK-fractie en 3 plaatsver-
vangers ;

1 lid van de SP-fractie en 2 plaatsvervangers ;

1 lid van de PSC-fractie en 2 plaatsvervangers ;

1 lid van de Volksunie&ID21-fractie en 2 plaatsvervan-
gers.

De fractievoorzitters hebben mij de namen van hun kan-
didaten meegedeeld voor de Commissie voor het Bedrijfs-
leven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de Nationa-
le Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, de Mid-
denstand en de Landbouw en de Commissie voor de
Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke
Hernieuwing. 

Daar het aantal ontvankelijke kandidaturen overeenstemt
met het aantal te begeven plaatsen, moet, overeenkomstig
artikel 11, 6 van het Reglement, niet gestemd worden.

Dienvolgens verklaar ik verkozen de kandidaten voorge-
dragen voor deze twee commissies. De samenstelling van
deze twee commissies zal in de bijlage van het Beknopt
Verslag en in de Handelingen gepubliceerd worden.

ONDERZOEKSCOMMISSIES

MACHTIGING

De voorzitter : In uitvoering van artikel 96quater, nr. 3,
van het Kamerreglement, stel ik voor de Kamervoorzitter
te machtigen om, tijdens deze zittingsperiode, met toepas-
sing van artikel 96sexies van ons Reglement, te beslissen
over de verzoeken, ingediend na het beëindigen van de
werkzaamheden van de onderzoekscommissies, om inzage
of afschrift van processen-verbaal van getuigenverhoren
afgelegd in onderzoekscommissies of er door getuigen
overgelegde stukken. 

Geen bezwaar ? (Neen) 

Aldus zal geschieden. 

Wij schorsen thans de vergadering in afwachting van het
rapport over de geldigheid van de Europese kiesverrich-
tingen.

– De vergadering wordt geschorst om 16.10 uur.

– Ze wordt hervat om 18.20 uur.

DE EUROPESE KIESVERRICHTINGEN

COMMISSIEVERSLAG

De voorzitter : Aan de orde is het verslag van de bijzonde-
re commissie voor het onderzoek naar de geldigheid van
de kiesverrichtingen voor het Europees Parlement.

De heer Luc Sevenhans, rapporteur : Uw commissie werd
er heden, donderdag 1 juli 1999, door de plenaire vergade-
ring mee belast om krachtens artikel 43 van de wet van 23
maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese
Parlement, haar conclusies mee te delen over de geldig-
heid van de kiesverrichtingen van 13 juni 1999, zowel wat
de gekozen-effectieven als hun opvolgers betreft.

Uw commissie heeft kennis genomen van de processen-
verbaal van de verkiezing, opgemaakt en ondertekend, re-
spectievelijk door de leden van het hoofdbureau van het
Nederlands kiescollege, het Frans kiescollege en het
Duitstalig kiescollege, evenals van de verzamelstaten, op-
gemaakt door de provinciehoofdbureaus.

Aangezien de verkozenen hebben doen blijken van de
voorwaarden van nationaliteit, van genot van burgerlijke
en politieke rechten, van leeftijd, van woonplaats en van
taalaanhorigheid, gesteld door de artikelen 1 en 41 van
voormelde wet, gewijzigd door de wet van 11 april 1994 ;

stelt uw commissie voor de verkiezing geldig te verklaren
van de kandidaten die als lid van het Europees Parlement
aangewezen werden door het :

NEDERLANDS KIESCOLLEGE :

– Neyts-Uyttebroeck (Anne-Marie)

– Sterckx (Dirk, J., M.)

– De Clercq (Willy, C., E., H.)

– Smet (Maria, B., P.)

– Thyssen (Marianne, L., P.)

– Van Hecke (Johan, M., J., C.)

– Vanhecke (Frank, A., H.)

– Dillen (Karel, C., C.)

– Vandenbroucke (Frank, I., G.)

– Van Lancker (Anne, E., M.)

– Anciaux (Bert, J., H., V.)

– Maes (Nelly, S., L.)

– Sörensen (Patricia, R.)

– Vander Taelen (Luc, F., M). 

FRANS KIESCOLLEGE :

– Ries (Frédérique, J., J.) 
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– Ducarme (Daniel, G., L., E., G.)

– Deprez (Gérard, M.)

– Busquin (Philippe)

– Desama (Claude, J., M., J.)

– Thielemans (Freddy, Y., L.)

– Lannoye (Paul)

– Jonckheer (Pierre, H., L.)

– Frassoni (Monica)

– Hansenne (Michel, A., J.)

DUITSTALIG KIESCOLLEGE :

– Grosch (Mathieu, J., H.) 

Wat de verkiezing van de opvolgers betreft, werden door
de heer André Bertouille, kandidaat-opvolger op de lijst
PRL-FDF op 21 juni 1999 bij de griffier van de Kamer
twee bezwaren ingebracht tegen de resultaten van de ste-
mopneming in bepaalde bureaus van de kantons Doornik
en Moeskroen en in het vierde bureau van het kanton
Komen-Waasten.

In het eerste bezwaar, vraagt hij dat de commissie zou
vaststellen dat het hem in het vierde stemopnemingsbu-
reau van het kanton Komen-Waasten toegewezen aantal
voorkeurstemmen, ten belope van 21, te laag is in vergelij-
king met het door hem behaalde aantal voorkeurstemmen
in de andere stemopnemingsbureaus van het betrokken
kanton.

Hij vraagt dat de stembulletins van het vierde stemopne-
mingsbureau van het kanton Komen-Waasten zouden
worden verzegeld en opnieuw geteld en dat de resultaten
als gevolg hiervan eventueel zouden worden aangepast.

In het tweede bezwaar, betwist hij formeel de voorkeur-
stemmen die hem in de kantons Doornik, ten belope van
1266 stemmen, en Moeskroen, ten belope van 345 stem-
men, werden toegekend, en vraagt hij bijgevolg de hertel-
ling van de op hem uitgebrachte voorkeurstemmen in de
stemopnemingsbureaus D2, D3, D6, D13, D15 en D17 van
het kanton Doornik, en in de stemopnemingsbureaus
D10, D11 en D17 van het kanton Moeskroen, waar geen
getuigen van de lijst nr. 5 (PRL-FDF) aanwezig waren.

Hij is van oordeel dat de volgorde van de eerste vijf ver-
kozen verklaarde opvolgers, als gevolg van een hertelling,
eventueel zou kunnen worden gewijzigd.

Overwegende dat de argumenten van de heer Bertouille
toelaten te besluiten dat er twijfel kan bestaan over de
juistheid van de telling en enkel een hertelling in de voor-
noemde stemopnemingsbureaus uitsluitsel kan geven over
de geformuleerde bezwaren, lijkt het aangewezen de mi-
nister van Binnenlandse Zaken te verzoeken zijn diensten
te gelasten met een hertelling ter plaatse.

Aangezien evenwel het totaal aantal naamstemmen dat
maximaal aan een opvolger kan worden toegekend van de
lijst PRL-FDF 96.093 bedraagt en de heer Bertouille mini-
mum 134.959 stemmen zou dienen te behalen om de volg-
orde van de opvolgers te wijzigen, stelt uw commissie voor
om de verkiezing geldig te verklaren van de kandidaten
die als opvolgers voor het Europees Parlement aangewe-
zen worden door het :

NEDERLANDS KIESCOLLEGE :

– Beysen (Eduard, M., A.)

– Moerman (Joséphine, R., M., J., B.)

– Lesaffer (Randall, C., H.)

– De Ro (Adolf, Luc, E., E.)

– Dewael (Patrick, Y., H.)

– De Croo (Herman, F., J.)

– Avontroodt (Yolande, M., L.)

– Panis (Ann, M.)

– Coppens (Patricia, B., F.)

– Heylen-Winters (Elly, L., A.)

– Sauvage-Respeleux (Judith, R., L.)

– De Clerck (Stefaan, M., J., Y.)

– Vermeire (Raf, R. J.)

– Hermans Anna, M., A.)

– Martens (Luc)

– Tant (Paul)

– D'Hondt (Greta, G., M.)

– Pieters (Maria-Theresia, L.)

– Uyttersprot (Ilse, A., F.)

– De Geyter (Genevieve, A., M., M., J.,G.)

– Lampaert (Bart, A., E.)

– Claeys (Philip, G.)

– Dillen (Koenraad, F., G.)

– Jansegers (Nele, A.)

– D'Hondt (Marleen)

– Daems (Christel, R., J., A.)

– Van Com (Daniëlle, P.)

– Van den Broeck (Jaak, J., C.)

– Kielemoes (Oswald, C., L.)

– Hiers (Stijn)

– Bouteca (Roger, R., A.)

– Bossu (Peter, A.)
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– Vande Lanotte (Johan, C., C.)

– Lindekens (Carine, F.)

– Baldewijns (Edouard, S., L., J., L.)

– Sleeckx (Jozef, A.)

– Van der Maelen (Dirk, L.)

– Peeters (Leo, A., E.)

– De Neve (Doris, M.)

– Debroux (Gino, A., T.)

– Staes (Bart, H., W., M.)

– Storms (Annelies, E., W.)

– Storme (Marc, J., C.)

– Vandemeulebroucke Jacques (H., A., H., A., A., I.)

– Van de Casteele (Anne Marie, R.)

– Vissers (Linda, G., W.)

– Janssens-Vanoppen (Simonne, M., G.)

– Huyberechts (Liliane, A., M.)

– Lamsens (Rosika, R.)

– Verdoodt (Geert A., M.)

– Bosman (Hubert, G.)

– De Schutter (Ludovicus, J., A.)

– Vergeyle (Maria-Anne, L.)

– Dhaene (Jan, J., A.)

– Kok (Barbara, N., E.)

– Aelvoet (Magdalena, G., H.)

– Lely (Marguerite, H.)

– De Niel (Diane, E., M.)

– Schotte (Gerda, R., A.)

– Mertens (Jan, J., E.)

– Seru (Filip, P., M., P.)

– Ruymen (Patrick) 

FRANS KIESCOLLEGE

– André-Leonard (Anne, J.)

– Rousseaux (Jacqueline, C., M.)

– Van Eyken (Christian, B., S.)

– Bessa (Farida) 

– Bertouille (André, E., J., P.)

– Humblet (Antoine, J., A.)

– Depret (Astrid, C., G.)

– Iker (Laura, E., J.)

– Lecomte (Jacques, C., L.)

– Dehousse (Jean-Maurice) 

– Santkin (Jacques, L., E., G.)

– Zrihen (Zaari, Olga)

– De Keyser (Véronique, M., A., H.)

– De Galan (Magdalena, C., A., M.)

– Dechamps (Michel, M., L.)

– Mettens (Philippe, M., F., G.)

– Herbecq (Ingrid, V., A., G.)

– Luyck (Carlo, M., T., O., J.)

– Bourlet-Massar (Dominique, C., A.)

– Klee (Renaud, P., M., T., G.)

– Lambert (Isabelle, L., L., M.)

– Bacquelaine (Myriam, J., L., F.)

– Detienne (Thierry, P., M., S.)

– Antoine François (L., A., A.)

– Balcaen (Ronny, D.)

– Van Wassenhoven (Michel, O., G.) 

– Rossini (Daniele (M.))

– Vanderroost (Etienne, G., L.)

– Bribosia-Picard (Michèle, M., G., A.)

– Servaes (Christine, M., J.)

– Bartiaux-Thill (Nicole, N., C.)

– Vandevivere (Claire, C., P.) 

– Maniquet (Pierre-Yves, M., H., L.)

DUITSTALIG KIESCOLLEGE :

– Maraite (Joseph, J., W.)

– Kirschvinck (Susanna, M., J., G.)

– Schröder (Wilhelm, Alfred, Wilfred)

Ten slotte stelt de commissie voor de geldigheidsverkla-
ring uit te stellen van de opvolgers die, tot nog toe, niet
hebben doen blijken de verkiesbaarheidsvoorwaarden te
vervullen.

NEDERLANDS KIESCOLLEGE :

– de Limburg Stirum della Faille (Katia)

– Paepe (Dirk)

– Pintelon (Jenny)
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– Verbeke (Walter)

– Chabert (Jozef)

– De Schamphelaere (Mia)

– Smessaert (Brigitte)

– Colen (Alexandra)

– Tastenhoye (Guido)

– Crauwels (Christel)

– Weyts (Joost)

– Van Brempt (Kathleen) 

– El Khadraoui (Saïd) 

– Derycke (Erik) 

– Geerts (Christel) 

– Dierickx (Ludovic) 

– Van Der Elst-De Groote (Betty) 

– Jans (Alfred)

– Ooms (Anne) 

– Hillewaert (Ria) 

– Cuyt (Bjorn) 

– Verhelst (Thierry) 

FRANS KIESCOLLEGE :

– Scheepers (Françoise)

– Zidda (Natalino) 

– Decroly (Vincent)

– Theunissen (Anne-Françoise) 

– Hanin (Philippe)

– Ledoux (Laurent) 

– Vancraeynest (Pascal) 

– Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

– De vergadering wordt gesloten om 18.33 uur.

– De Kamer gaat tot nadere bijeenroeping uiteen.
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KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

POLITIEKE FRACTIES

Leden en fractievoorzitters

VLAAMSE LIBERALEN EN DEMOCRATEN

Voorzitter : de heer COVELIERS, Hugo

1. ANTHUENIS, Filip

2. AVONTROODT, Yolande

3. CHEVALIER, Pierre

4. CORTOIS, Willy

5. COVELIERS, Hugo

6. DAEMS, Rik

7. DE BLOCK, Maggie

8. DE CROO, Herman

9. DE GROOT, Etienne

10. DESIMPEL, Aimé

11. DEWAEL, Patrick

12. EEMAN, Jan

13. GORIS, Stef

14. HOVE, Guy

15. LAHAYE, Martial

16. LANO, Pierre

17. LENSSEN, Georges

18. MOERMAN, Fientje

19. SOMERS, Bartolomeus

20. VALKENIERS, Jef

21. VAN APEREN, Arnold

22. VAN DEN POEL-WELKENHUYSEN, Marilou

23. VERSNICK, Geert

CHRISTELIJKE VOLKSPARTIJ

Voorzitter : de heer DE CLERCK, Stefaan

1. ANSOMS, Jos

2. BROUNS, Hubert

3. CREYF, Simonne

4. DE CLERCK, Stefaan

5. DE CREM, Pieter

6. D'HONDT, Greta

7. EYSKENS, Mark

8. GOUTRY, Luc

9. HENDRICKX, Marcellus

10. LETERME, Yves

11. PIETERS, Dirk

12. PIETERS, Trees

13. PINXTEN, Karel

14. SCHAUVLIEGE, Joke

15. TANT, Paul

16. VANDEURZEN, Jo

17. VAN EETVELT, Jozef

18. VAN PARYS, Tony

19. VAN PEEL, Marc

20. VANPOUCKE, Daniël

21. VAN ROMPUY, Herman

22. VERHERSTRAETEN, Servais
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BIJLAGE

PLENAIRE VERGADERING
DONDERDAG 1 JULI 1999

BIJLAGE 1

Mededelingen



AGALEV - ECOLO

Voorzitter : de heer TAVERNIER, Jef

1. BOUTMANS, Eddy

2. COENEN, Marie-Thérèse

3. DARDENNE, Martine

4. DECROLY, Vincent

5. DELEUZE, Olivier

6. DESCHEEMAEKER, Anne-Marie

7. DETIENNE, Thierry

8. DRION, Claudine

9. GILKINET, Michèle

10. GRAUWELS, Marie-Christine

11. LEEN, Simonne

12. MINNE, Mirella

13. PELZER-SALANDRA, Gérarda

14. TALHAOUI, Fauzaya

15. TAVERNIER, Jef

16. TIMMERMANS, Paul

17. VANHOUTTE, Peter

18. VANOOST, Lode

19. VISEUR, Jean-Pierre

20. WAUTERS, Joos

PARTI SOCIALISTE

Voorzitter : de heer EERDEKENS, Claude

1. BURGEON, Colette

2. CANON, José

3. CHABOT, Jacques

4. DAERDEN, Michel

5. DELIZEE, Jean-Marc

6. DI RUPO, Elio

7. DUFOUR, François

8. EERDEKENS, Claude

9. FLAHAUT, André

10. HARMEGNIES, Yvon

11. HENRY, Jean-Pol

12. JANSSENS, Charles

13. LARCIER, Guy

14. MAYEUR, Yvan

15. MORIAU, Patrick

16. PICQUE, Charles

17. VAN GROOTENBRULLE, Bruno

18. YERNA, Maggy

19. YLIEFF, Yvan

P.R.L. - F.D.F.

Voorzitter : de heer REYNDERS, Didier

1. BACQUELAINE, Daniel

2. BARZIN, Anne

3. CHASTEL, Olivier

4. CLERFAYT, Georges

5. de DONNEA, François-Xavier

6. DENIS, Robert

7. DE PERMENTIER, Corinne

8. D'HONDT, Denis

9. DUQUESNE, Antoine

10. HERZET, Jacqueline

11. LEJEUNE, Josée

12. MAINGAIN, Olivier

13. MICHEL, Charles

14. MOERMAN, Jean-Paul

15. REYNDERS, Didier

16. SEGHIN, Philippe

17. SIMONET, Jacques

18. WAUTHIER, Michel

VLAAMS BLOK

Voorzitter : de heer ANNEMANS, Gerolf

1. ANNEMANS, Gerolf

2. BOUTECA, Roger

3. BULTINCK, Koen

4. COLEN, Alexandra

5. DE MAN, Filip

6. D'HAESELEER, Guy

7. GOYVAERTS, Hagen

8. LAEREMANS, Bart
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9. MORTELMANS, Jan

10. SCHOOFS, Bert

11. SEVENHANS, Luc

12. SPINNEWYN, John

13. TASTENHOYE, Guido

14. VAN DEN BROECK, Jaak

15. VAN DEN EYNDE, Francis

SOCIALISTISCHE PARTIJ

Voorzitter : de heer LANDUYT, Renaat

1. BALDEWIJNS, Edouard

2. BARTHOLOMEEUSSEN, Marcel

3. BONTE, Hans

4. DERYCKE, Erik

5. ERDMAN, Frederik

6. LANDUYT, Renaat

7. PEETERS, Jan

8. SCHELLENS, André

9. VANDE LANOTTE, Johan

10. VAN DEN BOSSCHE, Luc

11. VAN DER MAELEN, Dirk

12. VANVELTHOVEN, Peter

13. VERLINDE, Henk

14. WILLOCKX, Freddy

PARTI SOCIAL-CHRETIEN

Voorzitter : de heer LEFEVRE, Jacques

1. DETREMMERIE, Jean-Pierre

2. FOURNAUX, Richard

3. GRAFE, Jean-Pierre

4. LANGENDRIES, Raymond

5. LEFEVRE, Jacques

6. MILQUET, Joëlle7. PAQUE, Luc

8. PONCELET, Jean-Pol

9. SMETS, André

10. VISEUR, Jean-Jacques

VOLKSUNIE - ID21

Voorzitter : de heer BOURGEOIS, Geert

1. BORGINON, Alfons

2. BOURGEOIS, Geert

3. BREPOELS, Frieda

4. PIETERS, Danny

5. VAN DE CASTEELE, Annemie

6. VAN HOOREBEKE, Karel

7. VAN WEERT, Elsa

8. WILLEMS, Ferdy

Leden van de Kamer die tot geen enkele politieke fractie
behoren (art. 10, 5 van het Reglement) :

FN

1. FERET, Daniel

COMMISSIES

SAMENSTELLING

Commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid,
het Onderwijs, de Nationale Wetenschappelijke en Culture-
le Instellingen, de Middenstand en de Landbouw

Vaste leden

VLD : S. Goris, P. Lano, A. Van Aperen

CVP : J. Ansoms, S. Creyf, S. De Clerck

AGALEV-ECOLO : M. Dardenne, L. Vanoost

PS : J. Chabot, G. Larcier

PRL-FDF : C. Michel, J.P. Moerman

Vlaams Blok : G. Annemans, J. Van den Broeck

SP : H. Verlinde

PSC : R. Fournaux

VU-ID : F. Brepoels

Plaatsvervangers

VLD : Y. Avontroodt, E. De Groot, 
G. Hove, G. Lenssen

CVP : N, N, N, N

AGALEV-ECOLO : O. Deleuze, J. Tavernier, J. Wauters

PS : N, N, N

PRL-FDF : R. Denis, Ph. Seghin, M. Wauthier

Vlaams Blok : N, N, N

SP : A. Schellens, P. Vanveltoven
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PSC : J.-P. Grafé, N

VU-ID : K. Van Hoorebeke, N

Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de
Maatschappelijke Hernieuwing

Vaste leden

VLD : Y. Avontroodt, M. De Block, 
E. De Groot

CVP : H. Brouns, L. Goutry, D. Pieters

AGALEV-ECOLO : T. Detienne, P. Vanhoutte

PS : Y. Mayeur, M. Yerna

PRL-FDF : R. Denis, P. Seghin

Vlaams Blok : K. Bultinck, G. D'Haeseleer

SP : P. Vanvelthoven

PSC : L. Paque

VU-ID : E. Van Weert

Plaatsvervangers

VLD : F. Anthuenis, P. Chevalier, B. 
Somers, J. Valkeniers

CVP : J. Vandeurzen, N, N, N

AGALEV-ECOLO : A. Descheemaeker, M. Gilkinet, 
S. Leen

PS : N, N, N

PRL-FDF : D. Bacquelaine, D. D'Hondt, 
J. Herzet

Vlaams Blok : N, N, N

SP : H. Bonte, R. Landuyt

PSC : J. Milquet, N

VU-ID : F. Brepoels, A. Van de Casteele

SENAAT

AANGENOMEN WETSONTWERP

Bij brief van 29 april 1999 meldt de Senaat dat hij in ver-
gadering van die datum het wetsontwerp betreffende de
gevolgen van de ontbinding van de Wetgevende Kamers
ten aanzien van de aanhangige wetsontwerpen en wets-
voorstellen heeft aangenomen (Stuk Kamer, nr. 2123/2). 

Ter kennisgeving

AANGENOMEN ONTWERPEN

Bij brief van 30 april 1999 meldt de Senaat dat hij in ver-
gadering van die datum het ontwerp van verklaring tot
herziening van de Grondwet heeft aangenomen (Stuk Se-
naat, nr. 1-1374). 

Ter kennisgeving

Bij brieven van 30 april 1999 meldt de Senaat dat hij in
vergadering van die datum de volgende ontwerpen heeft
aangenomen: 

– wetsontwerp houdende wijziging, wat het tuchtrecht
voor de leden van de rechterlijke orde betreft, van het Ge-
rechtelijk Wetboek (Stuk Kamer, nr. 1666/7) ; 

– ontwerp van tekst houdende herziening van artikel 150
van de Grondwet (Stuk Kamer, nr. 1936/5) ; 

– wetsontwerp tot wijziging van artikel 23 van de wet van
4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de
verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale
Kamers, de financiering en de open boekhouding van de
politieke partijen (Stuk Kamer, nr. 2043/6) ; 

– wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 97 en 117 van
de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken
en de voorlichting en bescherming van de consument
(Stuk Kamer, nr. 2051/3). 

Ter kennisgeving 

GEËVOCEERDE WETSONTWERPEN

Bij brieven van 29 april 1999, deelt de Senaat mij mede
dat donderdag 29 april 1999, met toepassing van artikel 78
van de Grondwet, tot evocatie is overgegaan van de vol-
gende wetsontwerpen: 

– Wetsontwerp houdende oprichting van het Paleis voor
Schone Kunsten in de vorm van een naamloze vennoot-
schap van publiek recht met sociale doeleinden en tot wij-
ziging van de wet van 30 maart 1995 betreffende de netten
voor distributie voor omroepuitzendingen en de uitoefe-
ning van televisie-omroepactiviteiten in het tweetalig ge-
bied Brussel-Hoofdstad (Stuk Kamer nr. 50/9) ; 

– Wetsontwerp ter bevordering van de oprichting van bur-
gerlijke bosgroeperingsvennootschappen (Stuk Kamer nr.
1397/4) ; 

– Wetsontwerp betreffende het herstel van de oorlogs-
schade 40-45 in toepassing van de wet van 6 juli 1948
waarbij het herstel van de oorlogsschade aan de goederen
noodzakelijk voor een openbare dienst of voor het nastre-
ven van een doel van algemeen nut ten laste van de Staat
wordt gelegd (Stuk Kamer nr. 2115/2) ; 

– Wetsontwerp houdende bepalingen inzake accijnzen
(Stuk Kamer nr. 2128/3) ; 

Ter kennisgeving
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Bij brieven van 30 april 1999, deelt de Senaat mij mede
dat vrijdag 30 april 1999, met toepassing van artikel 78 van
de Grondwet, tot evocatie is overgegaan van de volgende
wetsontwerpen : 

– Wetsontwerp betreffende de strafrechtelijke bescher-
ming van minderjarigen (Stuk Kamer nr. 1907/14) ; 

– Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 21ter in de
Voorafgaande Titel van het Wetboek van strafvordering
(Stuk Kamer nr. 1961/10) ; 

– Wetsontwerp houdende oprichting van een centraal be-
stand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en
collectieve schuldregeling, alsook tot wijziging van sommi-
ge bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek (Stuk Kamer
nr. 1969/7) ; 

Ter kennisgeving

Bij brief van 3 mei 1999, deelt de Senaat mij mede dat
maandag 3 mei 1999, met toepassing van artikel 78 van de
Grondwet tot evocatie is overgegaan van het wetsontwerp
tot bevordering van de organisatie van het woonwerkver-
keer met bedrijfsvervoerplannen, (Stuk nr. 374/19) ; 

Ter kennisgeving. 

OVERGEZONDEN ONTWERPEN

Bij brieven van 29 april 1999, zendt de Senaat de volgende
wetsontwerpen over, zoals hij ze in vergadering van die
datum heeft aangenomen: 

– Wetsontwerp tot wijziging van het bijvoegsel bij het Ge-
rechtelijk Wetboek, nr. 2214/1. 

– Wetsontwerp tot oprichting van een Instituut voor be-
drijfsjuristen, nr. 2215/1. 

Verzonden naar de commissie voor de Justitie 

Wetsontwerpen overgezonden met het oog op de konink-
lijke bekrachtiging

Bij brieven van 28 april 1999, zendt de Senaat over, met
het oog op de koninklijke bekrachtiging, de volgende niet
geëvoceerde wetsontwerpen : 

– Wetsontwerp betreffende de financiering van de con-
structie van de nieuwe zetel van de NAVO (Stuk Kamer
nr. 2071/3) ; 

– Wetsontwerp betreffende de berekening van het rust-
pensioen van het onderwijzend- en bestuurspersoneel van
het kleuter- en lager onderwijs (Stuk Kamer nr. 2092/5) ; 

– Wetsontwerp houdende diverse bepalingen "Volksge-
zondheid" (Stuk Kamer nr. 2096/4) ; 

– Wetsontwerp betreffende de controlegeneeskunde
(Stuk Kamer nr. 2106/5) ; 

– Wetsontwerp houdende oprichting, binnen de federale
diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele

aangelegenheden, van een Staatsdienst met afzonderlijk
beheer genoemd "Belgisch telematica-onderzoeksnet-
werk, BELNET" (Stuk Kamer nr. 2108/3) ; 

Ter kennisgeving

Bij brief van 29 april 1999, zendt de Senaat over, met het
oog op de koninklijke bekrachtiging, het niet geamen-
deerde wetsontwerp tot wijziging van artikel 54 van de
wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering
van vreemdelingen en van artikel 57ter van de organieke
wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, van de artikelen 2, § 5, 5, § 2, en
11bis van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste
nemen van de steun verleend door openbare centra voor
maatschappelijk welzijn (Stuk Kamer nr. 2143/8). 

Ter kennisgeving 

Bij brief van 30 april 1999, zendt de Senaat over, met het
oog op de koninklijke bekrachtiging, het wetsontwerp op
de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming
van de spelers, waarmee de Senaat beslist heeft in te stem-
men (Stuk Kamer nr. 1795/15). 

Ter kennisgeving 

Bij brieven van 30 april 1999, zendt de Senaat over, met
het oog op de koninklijke bekrachtiging, de volgende niet
geamendeerde wetsontwerpen : 

– Wetsontwerp houdende oprichting van het Palais voor
Schone Kunsten in de vorm van een naamloze vennoot-
schap van publiek recht met sociale doeleinden en tot wij-
ziging van de wet van 30 maart 1995 betreffende de netten
voor distributie voor omroepuitzendingen en de uitoefe-
ning van televisie-omroepactiviteiten in het tweetalig ge-
bied Brussel-Hoofdstad (Stuk Kamer nr. 50/8) ; 

– Wetsontwerp ter bevordering van de oprichting van bur-
gerlijke bosgroeperingsvennootschappen (Stuk Kamer nr.
1397/4) ; 

– Wetsontwerp betreffende de Belgische internationale
samenwerking (Stuk Kamer nr. 1791/8) ; 

– Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juli 1981
tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie in-
gegeven daden alsmede van de wet van 23 maart 1995 tot
bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaar-
digen of goedkeuren van de genocide die tijdens de twee-
de wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische
regime is gepleegd (Stuk Kamer nr. 1934/6) ; 

– Wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen (Stuk
Kamer nr. 1949/12) ; 

– Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 14 juli 1991
betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en
bescherming van de consument (Stuk Kamer nr. 2050/7) ; 

– Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 maart 1963
ertoe strekkende de rendabiliteit in de landbouw op te
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voeren en zijn gelijkwaardigheid met de andere sectoren
van het bedrijfsleven te bevorderen (Stuk Kamer nr.
2056/2) ; 

– Wetsontwerp op de gelijke behandeling van mannen en
vrouwen ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden, de toe-
gang tot het arbeidsproces en de promotiekansen, de toe-
gang tot een zelfstandig beroep en de aanvullende regelin-
gen voor sociale zekerheid (Stuk Kamer nr. 2057/4) ; 

– Wetsontwerp houdende fiscale en andere bepalingen
(Stuk Kamer nr. 2073/8) ; 

– Wetsontwerp houdende het tarief van de consulaire
rechten en de kanselarijrechten (Stuk Kamer nr. 2107/2) ; 

– Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 maart 1994
houdende sociale bepalingen (Stuk Kamer nr. 2113/3) ; 

– Wetsontwerp tot wijziging van de op 28 mei 1979 ge-
coördineerde wetten betreffende de organisatie van de
middenstand (Stuk Kamer nr. 2114/2) ; 

– Wetsontwerp betreffende het herstel van de oorlogs-
schade 40-45 in toepassing van de wet van 6 juli 1948
waarbij het herstel van de oorlogsschade aan de goederen
noodzakelijk voor een openbare dienst of voor het nastre-
ven van een doel van algemeen nut ten laste van de Staat
wordt gelegd (Stuk Kamer nr. 2115/1) ; 

– Wetsontwerp tot wijziging van artikel 10 van de wet van
12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade ver-
oorzaakt aan private goederen door natuurrampen (Stuk
Kamer 2120/2) ; 

– Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 juli 1955
tot oprichting van een Landbouwfonds (Stuk Kamer nr.
2126/2) ; 

– Wetsontwerp houdende bepalingen inzake accijnzen
(Stuk Kamer nr. 2128/3) ; 

Ter kennisgeving

BIJ BRIEVEN VAN 4 MEI 1999, ZENDT DE SENAAT OVER, MET

HET OOG OP DE KONINKLIJKE BEKRACHTIGING, DE VOLGEN-
DE NIET GEËVOCEERDE WETSONTWERPEN : 

– Wetsontwerp tot wijziging van artikelen 574, 1_ en 628,
13_ van het Gerechtelijk Wetboek (Stuk Kamer nr. 939/6) ; 

– Wetsontwerp tot wijziging, wat de aanplakbiljetten bij
uitvoerend beslag op roerend goed betreft, van de artike-
len 1516, 1517, 1518 en 1519 van het Gerechtelijk Wet-
boek (Stuk Kamer nr. 1624/6) ; 

– Wetsontwerp houdende het Wetboek van vennoot-
schappen (Stuk Kamer nr. 1838/12) ; 

– Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van
het Strafwetboek, van het Wetboek van strafvordering,
van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande
titel van het Wetboek van strafvordering, van de wet van 9
april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen de

abnormalen en de gewoontemisdadigers, vervangen door
de wet van 1 juli 1964, van de wet van 29 juni 1964 be-
treffende de opschorting, het uitstel en de probatie, van de
wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis,
van de wet van 5 maart 1998 betreffende de voorwaarde-
lijke invrijheidstelling en tot wijziging van de wet van 9
april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen de
abnormalen en de gewoontemisdadigers, vervangen door
de wet van 1 juli 1964 (Stuk Kamer nr. 1889/4) ; 

– Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 18 september
1986 tot instelling van het politiek verlof voor de perso-
neelsleden van de overheidsdiensten (Stuk Kamer nr.
2028/4) ; 

– Wetsontwerp tot afschaffing van de verlatenverklaring
en van de overdracht van het ouderlijk gezag (Stuk
Kamer nr. 2100/2) ; 

Ter kennisgeving

REGERING

ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE BEGROTINGSJA-
REN 1998 EN 1999

Stand van de kredieten en van hun aanwending

Bij brieven van 30 april en 7 juni 1999 zenden de vice-eer-
ste minister en minister van Begroting alsmede de minis-
ter van Financiën, overeenkomstig artikel 18, 2de lid, van
de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit, de
stand van de kredieten en van hun aanwending per 31 de-
cember 1998 voor het begrotingsjaar 1998 alsmede de
stand van de kredieten en van hun aanwending per 30
april 1999 voor het begrotingsjaar 1999. 

Indiening ter griffie en in de bibliotheek 

AKKOORD VAN SCHENGEN

Stukken

Bij brief van 25 mei 1999 zendt de vice-eerste minister en
minister van Binnenlandse Zaken, overeenkomstig artikel
2 van de wet van 18 maart 1993 houdende goedkeuring
van de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van
Schengen van 14 juni 1985 tussen de regeringen van de
Staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepu-
bliek Duitsland en de Franse Republiek, betreffende de
geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeen-
schappelijke grenzen, Slotakte, Protocol en Gemeen-
schappelijke Verklaring, ondertekend te Schengen op 19
juni 1990, de stukken over die door het uitvoerend Comité
op 28 april 1999 besproken werden. 

Indiening ter griffie en in de bibliotheek 
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OVERGEZONDEN VERSLAGEN

College van Procureurs-generaal 1998

Bij brief van 4 mei 1999 zendt de minister van Justitie,
overeenkomstig artikel 143bis, § 7, van het Gerechtelijk
Wetboek, het jaarverslag 1998 van het college van Procu-
reurs-generaal over. 

Indiening ter griffie en in de bibliotheek 

HOGE RAAD VOOR DE WERKGELEGENHEID 1999

Bij brief van 12 mei 1999 zendt de minister van Tewerk-
stelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kan-
sen voor mannen en vrouwen, overeenkomstig artikel 41
van de wet van 22 december 1995 houdende maatregelen
tot uitvoering van het meerjarenplan voor werkgelegen-
heid, het jaarverslag 1999 van de Hoge Raad voor de
werkgelegenheid over. 

Indiening ter griffie en in de bibliotheek 

DE POST 1998

Bij brief van 31 mei 1999 zendt de vice-eerste minister en
minister van Economie en Telecommunicatie, belast met
Buitenlandse Handel, overeenkomstig artikel 27, § 3, van
de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van
sommige economische overheidsbedrijven, de jaarreke-
ningen 1998, het beleidsverslag en het verslag van het col-
lege van commissarissen van het autonoom overheidsbe-
drijf "De Post". 

Indiening ter griffie en in de bibliotheek 

BELGACOM 1998

Bij brief van 9 juni 1999 zendt de vice-eerste minister en
minister van Economie en Telecommunicatie, belast met
Buitenlandse Handel, overeenkomstig artikel 27, § 3, van
de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van
sommige economische overheidsbedrijven, de jaarreke-
ningen 1998, het beleidsverslag en het verslag van het col-
lege van commissarissen van het autonoom overheidsbe-
drijf "Belgacom" over. 

Indiening ter griffie en in de bibliotheek 

CENTRUM VOOR GELIJKHEID VAN KANSEN EN VOOR RACIS-
MEBESTRIJDING 1998

Bij brief van 3 mei 1999 zendt de eerste minister, overeen-
komstig artikel 6 van de wet van 15 februari 1993 tot op-
richting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en
voor racismebestrijding, het jaarverslag 1998 (balans 1993-
1999 en perspectieven van het integratiebeleid en van de
racismebestrijding) van het Centrum voor gelijkheid van
kansen en voor racismebestrijding over. 

Indiening ter griffie en in de bibliotheek 

WERELDVROUWENCONFERENTIE 1997-1998

Bij brief van 9 juni 1999 zendt de minister van Ontwikke-
lingssamenwerking, overeenkomstig artikel 2 van de wet
van 6 maart 1996 strekkende tot controle op de toepassing
van de resoluties van de Wereldvrouwenconferentie die
van 4 tot 14 september 1995 in Peking heeft plaatsgehad,
het jaarverslag 1997-1998 (N) over. 

Indiening ter griffie en in de bibliotheek 

ARBITRAGEHOF

ARRESTEN

Met toepassing van artikel 113 van de bijzondere wet van
6 januari 1989 op het Arbitragehof, geeft de griffier van
het Arbitragehof kennis van : 

– het arrest nr. 49/99 uitgesproken op 29 april 1999 over
het beroep tot vernietiging van artikel 32 van de program-
mawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelf-
standig ondernemerschap, ingesteld door de Vlaamse re-
gering 

Het Hof vernietigt artikel 32 van de programmawet van
10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig on-
dernemerschap. 

(rolnummer : 1368) 

– het arrest nr. 50/99 uitgesproken op 29 april 1999 over
het beroep tot vernietiging van de organisatieafdeling 31,
programma 1, basisallocatie 33.05, en van de artikelen 1
en 2, in zoverre zij betrekking hebben op die basisalloca-
tie, van het decreet van de Franse Gemeenschap van 24
juli 1997 houdende de eerste aanpassing van de algemene
uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het
begrotingsjaar 1997, ingesteld door de Vlaamse regering 

(rolnummer : 1378) 

– het arrest nr. 51/99 uitgesproken op 5 mei 1999 over de
prejudiciële vraag betreffende artikel 394, § 1, van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door
de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel bij vonnis van 1
april 1998, inzake N. Martiny tegen de Belgische Staat 

(rolnummer : 1325) 

– het arrest nr. 52/99 uitgesproken op 26 mei 1999 over de
beroepen tot vernietiging van artikel 10, 1_, van de wet
van 12 december 1997 "tot bekrachtiging van de koninklij-
ke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26
juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voor-
waarden tot deelname van België aan de Europese Eco-
nomische en Monetaire Unie, en van de wet van 26 juli
1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot
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vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioen-
stelsels", in zoverre het artikel 20, § 1, eerste lid (gedeelte-
lijk) en tweede lid, artikel 21, § 2, tweede lid, en artikel 27
(gedeeltelijk) van het koninklijk besluit van 24 juli 1997
"tot instelling van de vrijwillige arbeidsregeling van de
vierdagenweek en de regeling van de halftijdse vervroeg-
de uitstap voor sommige militairen en tot wijziging van
het statuut van de militairen met het oog op de instelling
van de tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonder-
breking, met toepassing van artikel 3, § 1, 1_, van de wet
van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettai-
re voorwaarden tot deelname van België aan de Europese
Economische en Monetaire Unie" bekrachtigt, ingesteld
door H. Eelen en anderen

Het Hof vernietigt artikel 10, 1_, van de wet van 12 de-
cember 1997 "tot bekrachtiging van de koninklijke beslui-
ten genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996
strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden
tot deelname van België aan de Europese Economische
en Monetaire Unie, en van de wet van 26 juli 1996 tot mo-
dernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van
de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels", in zo-
verre het artikel 20, § 1, eerste lid - wat betreft de woor-
den "met uitzondering van de officier-geneesheer, de offi-
cier-apotheker, de officier-tandarts en de officier-dieren-
arts" en het 3_ - en tweede lid, artikel 21, § 2, tweede lid,
en artikel 27, § 4, vierde lid, van het koninklijk besluit van
24 juli 1997 "tot instelling van de vrijwillige arbeidsrege-
ling van de vierdagenweek en de regeling van de halftijdse
vervroegde uitstap voor sommige militairen en tot wijzi-
ging van het statuut van de militairen met het oog op de
instelling van de tijdelijke ambtsontheffing wegens loop-
baanonderbreking" bekrachtigt. 

(rolnummers : 1272, 1353, 1354, 1355 en 1356) 

– het arrest nr. 53/99 uitgesproken op 26 mei 1999 over de
prejudiciële vragen betreffende het decreet van de Vlaam-
se Gemeenschap van 24 juli 1996 tot vaststelling van het
statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar en het
decreet van de Nederlandse Cultuurgemeenschap van 25
februari 1975 tot vaststelling van het statuut van de niet-
betaalde sportbeoefenaar, gesteld door de rechtbank van
eerste aanleg te Brussel bij vonnis van 18 februari 1998,
inzake de K.S.C. Oosterzele tegen de VZW Koninklijke
Belgische Voetbalbond 

(rolnummers : 1298 en 1340) 

– het arrest nr. 54/99 uitgesproken op 26 mei 1999 over de
prejudiciële vragen betreffende de artikelen 127, 128 en
148, § 3, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzeke-
ringsovereenkomst, gesteld door de vrederechter van het
tweede kanton Namen bij beschikking van 30 april 1998,
inzake F. D'Hooghe tegen J.-M. Herbiet 

(rolnummer : 1333) 

– het arrest nr. 55/99 uitgesproken op 26 mei 1999 over de
prejudiciële vraag betreffende artikel 2, eerste lid, van het

decreet van het Vlaamse Gewest van 21 december 1994
"houdende bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse
regering van 16 november 1994 betreffende de definitieve
aanwijzing van de beschermde duingebieden en van de
voor het duingebied belangrijke landbouwgebieden, en
houdende wijziging van de wet van 12 juli 1973 op het na-
tuurbehoud", artikel 14 van de gecoördineerde wetten op
de Raad van State en artikel 26, § 1, van de bijzondere wet
van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, gesteld door de
Raad van State bij arrest van 23 april 1998, inzake de NV
Kortrijk Centrum Oost tegen het Vlaamse Gewest 

(rolnummer : 1335) 

– het arrest nr. 56/99 uitgesproken op 26 mei 1999 over de
beroepen tot vernietiging van de artikelen 2, 3 en 4, eerste
lid, a), en tweede lid, b), van de wet van 9 juli 1997 tot wij-
ziging van de artikelen 259bis van het Gerechtelijk Wet-
boek en 21 van de wet van 18 juli 1991 tot wijziging van de
voorschriften van het Gerechtelijk Wetboek die betrek-
king hebben op de opleiding en de werving van magistra-
ten, ingesteld door F. Bailly en anderen 

Het Hof vernietigt, in artikel 21, § 1, tweede lid, van de
wet van 18 juli 1991 tot wijziging van de voorschriften van
het Gerechtelijk Wetboek die betrekking hebben op de
opleiding en de werving van magistraten, aangevuld door
artikel 3 van de wet van 9 juli 1997 tot wijziging van de ar-
tikelen 259bis van het Gerechtelijk Wetboek en 21 van de
wet van 18 juli 1991, het woord "unaniem". 

(rolnummers : 1343, 1363, 1369 en 1370) 

– het arrest nr. 57/99 uitgesproken op 26 mei 1999 over de
prejudiciële vraag betreffende de artikelen 35, 36, 61, 89
en 135 van het Wetboek van Strafvordering, gesteld door
het hof van beroep te Brussel bij arrest van 30 juni 1998,
inzake de NV GSM dis' tegen J.-C. Van Espen 

(rolnummer : 1373) 

– het arrest nr. 58/99 uitgesproken op 26 mei 1999 over de
prejudiciële vragen betreffende artikel 76, § 1, derde lid,
van het BTW-Wetboek, gesteld door de rechtbank van
eerste aanleg te Brussel bij vonnis van 13 juli 1998, inzake
de BVBA Sivauto tegen de Belgische Staat 

(rolnummers : 1380 en 1381) 

– het arrest nr. 59/99 uitgesproken op 26 mei 1999 over de
prejudiciële vragen betreffende artikel 2, § 4, van het ko-
ninklijk besluit nr. 149 van 30 december 1982 "tot wijzi-
ging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en
van het koninklijk besluit nr. 48 van 22 juni 1982 tot wijzi-
ging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen inza-
ke investeringsaftrek, meerwaarden en afschrijvingen",
bekrachtigd bij artikel 11 van de wet van 1 juli 1983 "tot
bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen in
uitvoering van artikel 2 van de wet van 2 februari 1982 tot
toekenning van bepaalde bijzondere machten aan de Ko-
ning", gesteld door het hof van beroep te Gent bij arres-
ten van 1 oktober 1998, inzake de NV Georges Behaeghel
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en Cie, enerzijds, en de NV Billiet-Vanlaere, anderzijds,
tegen de Belgische Staat 

(rolnummers : 1425 en 1426) 

– het arrest nr. 60/99 uitgesproken op 9 juni 1999 over de
prejudiciële vraag betreffende artikel 68 van het Wetboek
der successierechten, gesteld door de rechtbank van eerste
aanleg te Marche-en-Famenne bij vonnis van 23 februari
1998, inzake G. Martens en anderen tegen de Belgische
Staat 

(rolnummer : 1301) 

– het arrest nr. 61/99 uitgesproken op 9 juni 1999 over de
beroepen tot vernietiging van artikel 7, 2_, van de wet van
12 december 1997 "tot bekrachtiging van de koninklijke
besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli
1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voor-
waarden tot deelname van België aan de Europese Eco-
nomische en Monetaire Unie, en van de wet van 26 juli
1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot
vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioen-
stelsels", waarbij het koninklijk besluit van 8 augustus
1997 "tot wijziging van de wet van 25 maart 1964 op de ge-
neesmiddelen in uitvoering van artikel 3, §1, 4_, van de
wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de bud-
gettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Eu-
ropese Economische en Monetaire Unie" wordt bekrach-
tigd, ingesteld door M. Gosselin en anderen 

(rolnummers : 1348 en 1349) 

– het arrest nr. 62/99 uitgesproken op 9 juni 1999 over het
beroep tot vernietiging van artikel 4, 1_, van de wet van 12
december 1997 "tot bekrachtiging van de koninklijke be-
sluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli
1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot
vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioen-
stelsels, en (van) de wet van 26 juli 1996 strekkende tot re-
alisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van
België aan de Europese Economische en Monetaire
Unie", waarbij het koninklijk besluit van 16 april 1997
"houdende maatregelen met het oog op het invoegen van
een Afdeling 3bis in Hoofdstuk III van Titel IV, bevatten-
de een artikel 139bis in de wet op de ziekenhuizen, ge-
coördineerd op 7 augustus 1987, met toepassing van arti-
kel 13, 3_, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering
van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaar-
heid van de wettelijke pensioenstelsels" wordt bekrach-
tigd, ingesteld door het Verbond der Belgische Beroeps-
verenigingen van Geneesheren-specialisten 

(rolnummer : 1351) 

– het arrest nr. 63/99 uitgesproken op 9 juni 1999 over het
beroep tot vernietiging van artikel 214 van de wet van 22
februari 1998 houdende sociale bepalingen, waarbij arti-
kel 10, § 2, van de wet van 28 augustus 1991 op de uitoefe-
ning van de diergeneeskunde wordt opgeheven, ingesteld
door de VZW Vlaamse Dierenartsenvereniging en ande-
ren 

(rolnummer : 1411) 

– het arrest nr. 64/99 uitgesproken op 9 juni 1999 over het
beroep tot vernietiging van artikel 245 en het cijfer "245"
in artikel 260, eerste lid, van de wet van 7 december 1998
tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, ge-
structureerd op twee niveaus, ingesteld door A. Vander
Zwalmen 

Het Hof vernietigt artikel 260, eerste lid, van de wet van 7
december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde poli-
tiedienst, gestructureerd op twee niveaus, in zoverre het
melding maakt van artikel 245 van die wet. 

(rolnummer : 1581) 

– het arrest nr. 66/99 uitgesproken op 17 juni 1999 over de
prejudiciële vraag betreffende de artikelen 20, § 1, 31, § 2,
en 40, § 4, van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap
van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van som-
mige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en
de gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra, gesteld
door de Raad van State bij arrest van 5 mei 1998 ; inzake
A. Joye tegen de VZW Pedagogisch Centrum Wagen-
schot 

(rolnummer : 1336) 

– het arrest nr. 67/99 uitgesproken op 17 juni 1999 over
het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van het decreet
van het Waalse Gewest van 27 november 1997 tot wijzi-
ging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening,
Stedebouw en Patrimonium, ingesteld door de NV in ver-
effening "Charbonnages du Borinage" en anderen 

(rolnummer : 1339) 

– het arrest nr. 68/99 uitgesproken op 17 juni 1999 over
het beroep tot vernietiging van artikel 10, 2_, van de wet
van 12 december 1997 "tot bekrachtiging van de koninklij-
ke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26
juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voor-
waarden tot deelname van België aan de Europese Eco-
nomische en Monetaire Unie, en van de wet van 26 juli
1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot
vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioen-
stelsels", in zoverre het de artikelen 11 en 12 van het ko-
ninklijk besluit van 24 juli 1997 "betreffende het in dispo-
nibiliteit stellen van bepaalde militairen van het actief
kader van de krijgsmacht, met toepassing van artikel 3, §
1, 1_, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie
van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België
aan de Europese economische en monetaire Unie" be-
krachtigt, ingesteld door W. Claeys 

Het Hof vernietigt artikel 10, 2_, van de wet van 12 de-
cember 1997 "tot bekrachtiging van de koninklijke be-
sluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli
1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voor-
waarden tot deelname van België aan de Europese Eco-
nomische en Monetaire Unie, en van de wet van 26 juli
1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot
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vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioen-
stelsels", in zoverre het de artikelen 11 en 12 van het ko-
ninklijk besluit van 24 juli 1997 betreffende het in disponi-
biliteit stellen van bepaalde militairen van het actief kader
van de krijgsmacht bekrachtigt. 

(rolnummer : 1352) 

– het arrest nr. 69/99 uitgesproken op 17 juni 1999 over
het beroep tot vernietiging van artikel 9, § 1, van de wet
van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van
bestuur in de provincies en gemeenten, ingesteld door de
Vlaamse regering 

(rolnummer : 1357) 

– het arrest nr. 70/99 uitgesproken op 17 juni 1999 over de
beroepen tot vernietiging van artikel 131 van de wet van
22 februari 1998 houdende sociale bepalingen, waarbij ar-
tikel 43ter werd ingevoegd in de wet van 6 augustus 1990
betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van zie-
kenfondsen, ingesteld door de Landsbond van de Onaf-
hankelijke Ziekenfondsen en anderen 

(rolnummers : 1382, 1407, 1408, 1409 en 1410) 

– het arrest nr. 71/99 uitgesproken op 17 juni 1999 over
het beroep tot vernietiging van de artikelen 98, 99, 100 en
101 van de wet van 22 februari 1998 houdende sociale be-
palingen (betreffende de verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen), ingesteld door het Verbond
der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-spe-
cialisten en anderen 

(rolnummer : 1406) 

Ter kennisgeving 

BEROEPEN TOT VERNIETIGING

Met toepassing van artikel 76 van de bijzondere wet van 6
januari 1989 op het Arbitragehof, geeft de griffier van het
Arbitragehof kennis van : 

– het beroep tot vernietiging en de vordering tot schorsing
van de wet van 11 december 1998 tot wijziging, wat de
verjaring van de strafvordering betreft, van de Vooraf-
gaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, inge-
steld door M.-C. Fontaine ; de beschikking tot bepaling
van de dag van de terechtzitting voor het debat over de
vordering tot schorsing 

(rolnummer : 1681) 

– het beroep tot vernietiging van de artikelen 47 en 97, ne-
gende lid, van de wet van 15 maart 1999 betreffende de
beslechting van fiscale geschillen, ingesteld door R. Alt-
ruye en L. De Jongh. 

(rolnummer : 1682) 

– het beroep tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van
de wet van 2 juni 1998 houdende oprichting van een Infor-
matie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektari-

sche organisaties en van een Administratieve coördinatie-
cel inzake de strijd tegen schadelijke sektarische organisa-
ties, ingesteld door de VZW Antroposofische Vereniging
in België en anderen 

(rolnummer : 1685) 

Ter kennisgeving 

BESLISSINGEN TOT VERWIJZING

Met toepassing van artikel 77 van de bijzondere wet van 6
januari 1989 op het Arbitragehof, geeft de griffier van het
Arbitragehof kennis van : 

– de prejudiciële vraag over artikel 277 van het decreet
van de Vlaamse Gemeenschap van 13 juli 1994 betreffen-
de de hogescholen in de Vlaame Gemeenschap, gesteld
door de Raad van State bij arrest van 19 januari 1999, in-
zake H. Meert tegen de Erasmushogeschool Brussel 

(rolnummer : 1636) 

– de prejudiciële vraag over artikel 5 van de wet van 8 juli
1977 houdende goedkeuring van volgende internationale
akten: 1. Verdrag betreffende de eenmaking van enige be-
ginselen van het octrooirecht, opgemaakt te Straatsburg
op 27 november 1963 ; 2. Verdrag tot samenwerking inza-
ke octrooien en uitvoeringsreglement, opgemaakt te Was-
hington op 19 juni 1970 ; 3. Verdrag betreffende de verle-
ning van Europese octrooien (Europees octrooiverdrag),
uitvoeringsreglement en vier protocollen, opgemaakt te
München op 5 oktober 1973 ; 4. Verdrag betreffende het
Europees octrooi voor de Gemeenschappelijke Markt
(Gemeenschapsoctrooiverdrag) en uitvoeringsreglement,
opgemaakt te Luxemburg op 15 december 1975, gesteld
door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel bij vonnis
van 19 maart 1999, inzake de vennootschap naar Ameri-
kaans recht Centocor Inc. tegen de Belgische Staat 

(rolnummer : 1653) 

– de prejudiciële vragen over artikel 87, §§2 en 4, van de
bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der in-
stellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus
1988, gesteld door de Raad van State bij arresten van 19
maart 1999, inzake de VZW "Groupe d'Etude et de Ré-
forme de la Fonction administrative", A. Menu, H. Orfin-
ger en M. De Baenst tegen de Belgische Staat ; de be-
schikking tot samenvoeging van deze zaken 

(rolnummers : 1657, 1658, 1659 en 1660) 

– de prejudiciële vraag over de artikelen 1 en 2 van het
koninklijk besluit van 3 april 1953 houdende coördinatie
van de wettelijke bepalingen betreffende de slijterijen van
gegiste dranken, vervangen door de artikelen 1 en 2 van
de wet van 6 juli 1967, gesteld door de correctionele recht-
bank te Charleroi bij vonnis van 15 maart 1999, inzake de
minister van Financiën en de procureur des Konings tegen
F. Rheuter 
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(rolnummer : 1661) 

– de prejudiciële vragen over de artikelen 346, eerste lid,
368, § 3, eerste lid, en 370, § 1, tweede lid, van het Burger-
lijk Wetboek, gesteld door de jeugdrechtbank te Luik bij
vonnis van 20 april 1999, inzake D. Houben en anderen 

(rolnummer : 1662) 

– de prejudiciële vragen over artikel 6 van de wet van 2
juni 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 22 van
24 oktober 1934 waarbij aan bepaalde veroordeelden en
aan de gefailleerden verbod wordt opgelegd bepaalde
ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen en
waarbij aan de rechtbanken van koophandel de bevoegd-
heid wordt toegekend dergelijk verbod uit te spreken en
over artikel 3 van voormeld koninklijk besluit, gesteld
door de correctionele rechtbank te Brugge bij vonnis van
21 april 1999, inzake E. Hanchard en anderen tegen P.
Marchand en A. Marchand ; de beschikking tot samen-
voeving van deze zaak met de zaak met rolnummer 1641 

(rolnummers : 1641 en 1663) 

– de prejudiciële vragen over artikel 4, §1, van de wet van
9 maart 1953 tot het verwezenlijken van bepaalde aanpas-
singen inzake militaire pensioenen en tot toekenning van
de kosteloze geneeskundige en farmaceutische verzorging
aan de invaliden in vredestijd en artikel 1, laatste lid, van
de gecoördineerde wetten op de vergoedingspensioenen
(besluit van de Regent van 5 oktober 1948) zoals gewij-
zigd door artikel 31, § 1, van de wet van 7 juni 1989 hou-
dende instelling van nieuwe maatregelen ten behoeve van
de oorlogsslachtoffers, gesteld door de rechtbank van eer-
ste aanleg te Namen bij vonnis van 20 april 1999, inzake J.
Geogoire tegen de VZW Heilig-Hartziekenhuis van Mol
en de Belgische Staat en tegen G. Vissers 

(rolnummer : 1664) 

– de prejudiciële vraag over de artikelen 192, 195, 196,
197, 199 en 200 van het Wetboek der registratie-, hypo-
theek- en griffierechten, gesteld door de vrederechter van
het kanton Torhout bij vonnis van 27 april 1999, inzake B.
Billiet en anderen 

(rolnummer : 1666) 

– de prejudiciële vragen over artikel 35, derde en vierde
lid, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de be-
sluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschap-
pelijke zekerheid der arbeiders, gesteld door de correctio-
nele rechtbank te Charleroi bij vonnis van 29 maart 1999,
inzake de arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te
Charleroi tegen D. D'Agostino 

(rolnummer : 1668) 

– de prejudiciële vraag over de artikelen 1056, 2_, en 1057
van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het hof van
beroep te Gent bij arrest van 20 april 1999, inzake J. De
Brabandere en anderen tegen de NV Denaeghel 

(rolnummer : 1669) 

– de prejudiciële vragen over de artikelen 267 en volgende
van het koninklijk besluit van 18 juli 1977 tot coördinatie
van de algemene bepalingen inzake douane en accijnzen,
gesteld door het hof van beroep te Gent bij arrest van 16
april 1999, inzake de minister van Financiën en het open-
baar ministerie tegen L. Decock en anderen ; de beschik-
king tot samenvoeging van de reeds samengevoegde
zaken met rolnummer 1447, 1623 en 1645 en de zaak met
rolnummer 1670 

(rolnummers : 1447, 1623, 1645 en 1670) 

– de prejudiciële vraag over artikel 21, tweede lid, van de
gecoördineerde wetten op de Raad van State, gesteld
door de Raad van State bij arrest van 26 april 1999, inzake
J. Weyers tegen het Vlaamse Gewest 

(rolnummer : 1673) 

– de prejudiciële vraag over de artikelen 223, 1_, en 225,
4_, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992,
gesteld door het hof van beroep te Luik bij arrest van 5
mei 1999, inzake de VZW "Oeuvres des soeurs de Saint
Charles" tegen de Belgische Staat 

(rolnummer : 1674) 

– de prejudiciële vraag over artikel 5, 3_, van de wet van
11 juli 1994 betreffende de politierechtbanken en houden-
de een aantal bepalingen betreffende de versnelling en de
modernisering van de strafrechtspleging (artikel 138,
6_ter, van het Wetboek van Strafvordering), gesteld door
de politierechtbank te Dinant bij vonnis van 10 mei 1999,
inzake de NV Royale Belge tegen L. Maguin-Vreux en
M.-A. Dehu 

(rolnummer : 1675) 

– de prejudiciële vraag over artikel 17 van het koninklijk
besluit van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en over-
levingspensioen voor werknemers, gesteld door de ar-
beidsrechtbank te Bergen bij vonnis van 10 mei 1999, in-
zake A. Dieu tegen de Rijksdienst voor Pensioenen 

(rolnummer : 1676) 

– de prejudiciële vragen over artikel 67 van het koninklijk
besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten
betreffende de politie over het wegverkeer, gesteld door
de correctionele rechtbank te Ieper bij vonnissen van 15
april 1999, inzake het openbaar ministerie tegen S. Van-
overberghe en de BVBA Translini ; de beschikking tot sa-
menvoeging van deze zaken 

(rolnummers : 1677, 1678 en 1679) 

– de prejudiciële vraag over artikel 7, § 1, van de wet van
27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan
gehandicapten, gesteld door de arbeidrechtbank te Luik
bij vonnis van 12 mei 1999, inzake M. Sulumete tegen de
Belgische Staat 

(rolnummer : 1680) 
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– de prejudiciële vragen over artikel 307bis van het Bur-
gerlijk Wetboek, gesteld door het hof van beroep te Brus-
sel bij arrest van 11 mei 1999, inzake Ch. Lebouille tegen
F. Deru ; de beschikking tot samenvoeging van deze zaak
met de zaak met rolnummer 1646 

(rolnummers : 1646 en 1683) 

– de prejudiciële vragen over artikel 1bis, § 2, van de wet
van 18 maart 1838 houdende organisatie van de Koninklij-
ke Militaire School, ingevoegd bij de wet van 6 juli 1967,
gesteld door de Raad van State bij arrest van 5 mei 1999,
inzake E. Lecocq tegen de Belgische Staat ; de beschik-
king tot samenvoeging van deze zaak met de zaak met rol-
nummer 1651 

(rolnummers : 1651 en 1684) 

– de prejudiciële vraag over artikel 42, §1, van de wetten
betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, gecoördi-
neerd op 19 december 1939, zoals gewijzigd bij het ko-
ninklijk besluit van 21 april 1997 dat bekrachtigd werd bij
wet van 12 december 1997, gesteld door de arbeidsrecht-
bank te Kortrijk bij vonnis van 19 mei 1999, inzake D. Sa-
meyn en I. Desmet tegen de Rijksdienst voor Kinderbij-
slag voor Werknemers 

(rolnummer : 1688) 

– de prejudiciële vraag over artikel 80, §1, van de wet van
9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsonder-
nemingen, gesteld door het hof van beroep te Brussel bij
arrest van 28 mei 1999, inzake J. Orenbuch en anderen
tegen het Gemeenschappelijk Motorwaarborgsfonds 

(rolnummer : 1694) 

Ter kennisgeving 

BEROEPEN TOT VERNIETIGING EN BESLISSINGEN TOT VER-
WIJZING

Met toepassing van de artikelen 76 en 77 van de bijzonde-
re wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, geeft de
griffier van het Arbitragehof kennis van : 

– de beroepen tot vernietiging van de artikelen 45, 54, 70,
79, 80 en 83 van het decreet van de Vlaamse Gemeen-
schap van 14 juli 1998 betreffende het onderwijs IX, inge-
steld door J. Baets, R. Vanhaeren en J.-P. Biesemans en
anderen ; 

– de prejudiciële vraag betreffende artikel 317ter van het-
zelfde decreet, gesteld door de Raad van State bij arrest
van 2 februari 1999, inzake Ch. Smits tegen de Vlaamse
Autonome Hogeschool Antwerpen ; 

de beschikking tot samenvoeging van deze zaken 

(rolnummers : 1628, 1629, 1631 en 1627) 

Ter kennisgeving 

SCHRAPPING VAN EEN ZAAK

Bij brief van 29 april 1999 geeft de griffier van het Arbi-
tragehof kennis van de beschikking waarbij het Hof de
zaak met rolnummer 1137 (arrest nr. 59/98 uitgesproken
op 27 mei 1998) schrapt. 

Ter kennisgeving 

STAATSSCHULD

VERSLAG 1998

De Administratie der Thesaurie van het ministerie van Fi-
nanciën zendt het jaarverslag 1998 betreffende de Staats-
schuld over.

Indiening ter griffie en in de bibliotheek

HANDELSPRAKTIJKEN, VOORLICHTING EN BE-
SCHERMING VAN DE CONSUMENT

VERSLAG 1998

Bij brief van 17 mei 1999 zendt de directeur-generaal van
het ministerie van Economische Zaken, overeenkomstig
artikel 101 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de han-
delspraktijken, de voorlichting en bescherming van de
consument, het jaarverslag 1998 over betreffende de wer-
king van de waarschuwingsprocedure. 

Indiening ter griffie en in de bibliotheek 

CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN

ADVIES

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - Advies Bij brief
van 28 mei 1999 zendt de voorzitter van de Centrale Raad
voor het Bedrijfsleven, met toepassing van artikel 1 van
de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van
het bedrijfsleven, een advies over betreffende het Euro-
pees werkgelegenheidspact. 

Indiening ter griffie en in de bibliotheek 

VASTE NATIONALE CULTUURPACTCOMMISSIE

VERSLAG 1998

Bij brief van 12 mei 1999 zendt de Inspecteur-generaal
van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie, in uitvoe-
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ring van artikel 26 van de wet van 16 juli 1973 waarbij de
bescherming van de ideologische en filosofische strekkin-
gen gewaarborgd wordt, het jaarverslag 1998 van de Vaste
Nationale Cultuurpactcommissie over. 

Indiening ter griffie en in de bibliotheek 

INTERDEPARTEMENTALE COMMISSIE DUUR-
ZAME ONTWIKKELING

VERSLAG 1997-1998

Bij brief van 16 april 1999 zendt de voorzitter van de In-
terdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling,
overeenkomstig artikel 19 van de wet van 5 mei 1997 be-
treffende de coördinatie van het federale beleid inzake
duurzame ontwikkeling, het verslag 1997-1998 van de In-
terdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling
over. 

Indiening ter griffie en in de bibliotheek 
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Vote nominatif n° 1
Naamstemming nr.  1  

Ont répondu oui
Voor hebben gestemd: 

Les membres-De leden: ANTHUENIS, AVONT-
ROODT (MW), BACQUELAINE, BALDEWIJNS,
BARTHOLOMEEUSSEN, BARZIN (MME),
BONTE, BOUTMANS, BURGEON (MME),
CANON, CHABOT, CHASTEL, CHEVALIER,
CLERFAYT, COENEN (MME), CORTOIS, COVE-
LIERS, DAEMS, DARDENNE (MME), DE BLOCK
(MW), DECROLY, DE CROO, DE DONNEA, DE
GROOT, DELEUZE, DELIZEE, DENIS, DE PER-
MENTIER (MME), DERYCKE, DESCHEEMAE-
KER (MW), DESIMPEL, DETIENNE, DEWAEL,
D'HONDT DENIS, DI RUPO, DRION (MME), DU-
FOUR, DUQUESNE, EEMAN, EERDEKENS,
ERDMAN, FLAHAUT, FOURNAUX, GILKINET
(MME), GORIS, GRAFE, GRAUWELS (MW),
HARMEGNIES, HENRY, HERZET (MME),
HOVE, JANSSENS, LAHAYE, LANDUYT, LAN-
GENDRIES, LANO, LARCIER, LEEN (MW), LEF-
EVRE, LEJEUNE (MME), LENSSEN, MAINGAIN,
MAYEUR, MICHEL, MILQUET (MME), MINNE
(MME), MOERMAN FIENTJE (MW), MOERMAN
JEAN-PAUL, MORIAU, PAQUE, PEETERS, PON-
CELET, REYNDERS, SCHELLENS, SEGHIN, SI-
MONET, SMETS, SOMERS, TALHAOUI (MW),
TAVERNIER, TIMMERMANS, VALKENIERS,

VAN APEREN, VANDE LANOTTE, VAN DEN
POEL-WELKENHUYSEN, VAN DER MAELEN,
VAN GROOTENBRULLE, VANHOUTTE, VAN-
OOST, VANVELTHOVEN, VERLINDE, VERS-
NICK, VISEUR JEAN-JACQUES, VISEUR JEAN-
PIERRE, WAUTERS, WAUTHIER, WILLOCKX,
YERNA (MME), YLIEFF.  

Ont répondu non
Tegen hebben gestemd: 

Les membres-De leden: ANNEMANS, BOUTECA,
BULTINCK, COLEN (MW), DE MAN, D'HAESE-
LEER, GOYVAERTS, LAEREMANS, MORTEL-
MANS, SCHOOFS, SEVENHANS, SPINNEWYN,
TASTENHOYE, VAN DEN BROECK, VAN DEN
EYNDE.  

Se sont abstenus
Hebben zich onthouden: 

Les membres-De leden: ANSOMS, BORGINON,
BOURGEOIS, BREPOELS (MW), BROUNS,
CREYF (MW), DE CLERCK, DETREMMERIE,
D'HONDT GRETA (MW), EYSKENS, FERET,
GOUTRY, HENDRICKX, LETERME, PIETERS
DANNY, PIETERS DIRK, PIETERS TREES (MW),
PINXTEN, SCHAUVLIEGE (MW), TANT, VAN
DE CASTEELE (MW), VANDEURZEN, VAN
EETVELT, VAN HOOREBEKE, VAN PARYS,
VAN PEEL, VANPOUCKE, VAN ROMPUY, VAN
WEERT (MW), VERHERSTRAETEN, WILLEMS. 
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ANNEXE 2

Détail des votes nominatifs

Le résultat de chaque vote nominatif ainsi que les
déclarations après vote figurent dans le corps du
„Compte rendu analytique” et des „Annales parle-
mentaires”

BIJLAGE 2

Detail van de naamstemmingen

De uitslag van elke naamstemming alsmede de ver-
klaringen na sluiting van de stemming worden ver-
meld in het corpus van het „Beknopt Verslag” en
van de „Parlementaire Handelingen”


