
3

BELGISCHE KAMER
VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

50e ZITTINGSPERIODE

BUITENGEWONE ZITTING 1999
DONDERDAG 15 JULI 1999

BEKNOPT VERSLAG VAN DE
PLENAIRE VERGADERING

3 OCHTEND



II

Kamer van Volksvertegenwoordigers van België 
50e Zittingsperiode – Buitengewone zitting 1999  —  Beknopt Verslag – PLEN 15.7.99

INHOUD

MEDEDELINGEN 57

VLAAMS PARLEMENT

Constitutie 57

RAAD VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

Constitutie 57

VERKLARING VAN DE REGERING

Bespreking

Sprekers : de heren Stefaan De Clerck, Jean-Pol Poncelet, Hugo Coveliers, Claude Eerdekens en Jef Tavernier 57

BIJLAGE

REGERING

Overgezonden verslagen – Amortisatieverrichtingen van de Rijksschuld 1998 65

Overgezonden verslagen – Deposito- en Consignatiekas 1998 65

Overgezonden verslagen – BIAC 1998 65

ARBITRAGEHOF

Arresten 65

Beslissingen tot verwijzing 66

REKENHOF

Voorafbeelding van de resultaten van de uitvoering van de staatsbegroting voor 1998 66

NATIONALE DELCREDEREDIENST

Verslag 1998 66

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN

Verslag 1998 67

INSTITUUT DER BEDRIJFSREVISOREN

Verslag 1998 67

PETROFINA

Verslag 1998 67

BOND VAN GROTE EN VAN JONGE GEZINNEN

Verslag 1998 67

PROVINCIE ANTWERPEN

Provincierekening 1998 67

Het Beknopt Verslag geeft een samenvatting van de debatten
I Het volledig verslag verschijnt in de Parlementaire Handelingen



3 - 57

Kamer van Volksvertegenwoordigers van België 
50e Zittingsperiode – Buitengewone zitting 1999  —  Beknopt Verslag – PLEN 15.7.99

MEDEDELINGEN

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

VLAAMS PARLEMENT

CONSTITUTIE

De voorzitter : Bij brief van 6 juli 1999 brengt het Vlaams
Parlement ons ter kennis dat het zich ter vergadering van
die dag heeft geconstitueerd.

Ter kennisgeving

RAAD VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

CONSTITUTIE

De voorzitter : Bij brief van 6 juli 1999 brengt de Raad
van de Duitstalige Gemeenschap ons ter kennis dat hij
zich ter vergadering van die dag heeft geconstitueerd.

Ter kennisgeving

VERKLARING VAN DE REGERING

BESPREKING

De voorzitter : Wij vatten de bespreking aan van de ver-
klaring van de regering. Wij zullen vandaag de algemene
bespreking aanvatten en beëindigen met het onderdeel
Buitenlandse Zaken en Landsverdediging. Morgen gaan
we verder met de andere facetten van de regeringsverkla-
ring zodat we morgenavond over het vertrouwen in de re-
gering kunnen stemmen.

De heer Stefaan De Clerck (CVP) : Ik wil dit debat star-
ten met felicitaties jegens de nieuwe premier. Hij heeft
voor een snelle formatie gezorgd en een meerderheid ge-
vormd op basis van partijen, waarvan het samengaan op
het eerste gezicht zeker niet evident is.

Tevens wil ik mijn bijzondere waardering uitdrukken voor
de vorige regering. Als de huidige meerderheid over een
zekere budgettaire marge beschikt, dan is dat op de eerste
plaats te danken aan het krachtige en zuinige bestuur van
de vorige regering-Dehaene. Het moet frustrerend zijn
voor haar dat ze niet de vruchten kan plukken van haar
beleid. Maar dat is nu eenmaal de essentie van het politie-
ke bestaan.

Het is voor het land een goede zaak dat er snel een rege-
ring werd gevormd die over de volle bevoegdheden be-
schikt. Vooral de dioxinecrisis moet zonder dralen worden
aangepakt.

PLENAIRE VERGADERING

DONDERDAG 15 JULI 1999

OCHTEND

VOORZITTER :

de heer Herman DE CROO

De vergadering wordt geopend om 10.00 uur.



De partijen van de nieuwe meerderheid hebben de signa-
len van de kiezer begrepen en in een ambitieus regeerpro-
gramma gegoten, zo opent de regeringsverklaring. Was
het dan een signaal van de kiezer dat de socialisten aan de
macht moesten blijven of dat de heer Busquin zonder enig
debat als Europees commissaris moest worden voorgedra-
gen ? Wilde de kiezer dat de Waalse regeringen uitge-
breid werden tot 17 leden ? Heeft hij gevraagd dat een
pre-electoraal PS-PRL akkoord aan het hele land, op al
zijn niveaus, zou worden opgedrongen ? En wat denkt de
kiezer van al de overlopers tussen het Europese, federale
en regionale niveau, met als dieptepunt de VU-farce ? 

Ik vind dat we op die manier de klok spijtig genoeg terug-
draaien. We worden nu geconfronteerd met een troebel
politiek kluwen, daar waar de beslissing om alle verkiezin-
gen op één dag te laten samenvallen duidelijk een andere
bedoeling had. De nieuwe regeling is dus niet de authen-
tieke weerspiegeling van de wil van de kiezer.

Het regeerakkoord bevat ongetwijfeld een aantal bijzon-
der positieve punten, waarmee de CVP zich akkoord kan
verklaren. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan het ene con-
troleorgaan voor de gehele voedselketen, dat eigenlijk
meekomt op het vroegere, afgewezen, wetsvoorstel van
mijn partijgenoot Hubert Brouns.

Op een aantal vlakken vertoont het regeerakkoord een
grote continuïteit ten aanzien van het beleid van de vorige
regering. Ik verwijs hierbij bijvoorbeeld naar het justitieel
beleid. Maar op een aantal specifieke vlakken van het jus-
titieel beleid wijkt de nieuwe regering af van het Octopus-
akkoord, bijvoorbeeld wat betreft de samendrukbaarheid
van de straf. Daar zal de CVP het regeringsbeleid zeker
bestrijden.

Het buitenlands beleid bouwt gelukkig voort op het beleid
uit het verleden. Men koos niet voor het groene model dat
onder meer de NAVO wil afschaffen. Wel vrees ik dat
men niet actief genoeg aan ons besmeurd buitenlands
imago zal sleutelen.

Dezelfde continuïteit met de vorige beleidsploeg stel ik
vast op het vlak aan de tewerkstelling, de gezondheids-
zorg en de sociale zekerheid. Heeft de heer Verhofstadt
zijn ambitie om de sociale zekerheid drastisch te hervor-
men definitief begraven ?

Voor het overige is men bijzonder gul. De overheidskas
wordt een grabbelton. Heeft de vorige regering het bud-
gettair dan zo goed gedaan dat men nu ongebreideld ca-
deaus kan uitdelen ? Ik vrees dat men de mogelijkheden
overschat als men met minder inkomsten meer wil uitge-
ven. Achter al deze contradicties schuilt een dubbele logi-
ca : verlaging van de loonlasten moet zorgen voor meer
banen en een gezondere economie, wat voor meer budget-
taire ademruimte moet zorgen. Dat is het kernpunt van
dit regeerakkoord, wat tegelijkertijd zijn achilleshiel bete-
kent. Alle deelnemende partijen hebben een verlanglijstje
mogen opstellen, maar de realisatie hiervan hangt af van
geld dat er nog niet is. Deze snoepjes zijn het precaire ce-

ment van deze meerderheid. Deze regering is een "uitstel
-regering". Men gaat voor het beleid uit van budgettaire
mogelijkheden die er we nog niet zijn. Mijns inziens zal dit
onvermijdelijk leiden tot problemen met het naleven van
het Europees stabiliteitspact. Kan de premier bevestigen
dat hij dit pact strikt zal naleven ?

De regering wil de dalende interestlast gebruiken om
nieuwe uitgaven te doen. Dat is lichtzinnig, men heeft die
vrijgekomen ruimte nodig om het primair saldo te laten
zakken. Wij vragen exacte cijfers, met een wetenschappe-
lijke onderbouw.

De regering belooft een beter bestuur. Dat kunnen we
slechts toejuichen, maar de gevolgde methode lijkt de
doelstelling tegen te spreken. Men wil het openbaar be-
stuur verbeteren, maar men kiest voor externe audits en
volksraadplegingen. Men wil de kabinetten afslanken,
maar terzelfder tijd komen externe experts de rangen ver-
sterken. Is men de ervaring met Uniop al vergeten ? (Ap-
plaus CVP) De Kamer zou een lijst moeten hebben van
alle aangestelde studiebureaus en hun kostprijs. En wat is
de bedoeling van de regeringscommissarissen ?

De regering wil ook de naturalisatieprocedure verder ver-
eenvoudigen, terwijl de VLD onlangs nog gekant was
tegen een vereenvoudiging van die naturalisatie. Zo zal
door het wegvallen van de vragenlijst de onderzoekspro-
cedure helemaal een lachertje worden. (Applaus van het
Vlaams Blok)

De plannen van de regering zijn een afschaduwing van
een aantal voorstellen die bepaalde partijen vorig jaar
hebben gelanceerd. De VLD voerde vorig jaar nog aan
dat er absoluut geen nood was aan een vereenvoudiging.
Maar vandaag maakt de premier een knieval voor de
franstalige partijen in zijn meerderheid.

De nieuwe minister van Justitie pleitte tijdens de verkie-
zingscampagne dat er in het verleden "gesmeten" is met
naturalisaties en dat er eigenlijk een verstrenging moest
komen. Nu moet hij een wetsontwerp opstellen om een
grondige vereenvoudiging in te voeren. (Luid applaus van
de CVP en Vlaams Blok). 

Het regeerakkoord bevat een nooit geziene verdwijntruc.
Het zwijgt in alle talen over de financiële consequenties
van de tewerkstellingsmaatregelen en van de justitie- en
politiehervorming. Het rept met geen woord over het
gezin en de bio-ethische kwesties. Heeft de regering daar
dan geen visie over ? Ik vind het goed dat het parlement
over deze thema's mag discussiëren, maar ik zal niet dul-
den dat men een verborgen agenda zal doordrukken. (Ap-
plaus bij de CVP-PSC)

Ook al de aangekondigde audits en onderzoeken, bijvoor-
beeld over de drugproblematiek, reken ik tot de verdwijn-
trucs. Idem voor de fraaie, maar vrijblijvende intenties in-
zake het gewestelijk expresnet en andere waarvoor geen
prijskaartje wordt opgemaakt.
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Een andere verdwijntruc is het wegpromoveren van een
verdere ronde in de staatshervorming. Alles wordt wegge-
moffeld in een "praatgroep". Heeft de VU hiermee geen
problemen ? 

Om aan de Vlaamse regering te kunnen deelnemen, slikt
deze partij al haar vroegere communautaire eisen in !

De CVP is de enige partij die op communautair vlak altijd
al een consequent beleid heeft gevoerd. (Rumoer op de
banken van het Vlaams Blok)

Onze opinie werd door de VU tijdens de verkiezingscam-
pagne als minimalistisch afgedaan. Maar nu blijkt dat onze
houding absoluut maximalistisch is.

Het is duidelijk dat in het regeerakkoord een PS-grendel
werd ingebouwd : er mag sociaal en fiscaal niets gebeuren
tijdens deze legislatuur. (Applaus bij de CVP)

Dit staat in schril contrast met verklaringen die de huidige
premier in een recent verleden heeft afgelegd en waarbij
hij pleitte voor een spoedige verderzetting van de federali-
sering. Hoe anders praat hij nu met de PS in zijn regering !
(Luid applaus van de CVP en het Vlaams Blok)

De Vlaamse Leeuw van de VLD en VU is getemd. De
hele staatshervorming wordt bevroren.

Het regeerakkoord is een ode aan de burger. Het blinkt
uit door eenvoud en materiële beloften. Dat is mooi na-
tuurlijk, maar van de politiek mag men toch meer ver-
wachten. Politiek moet meer doen dan het scheppen van
welvaart, politiek moet met een visie en een waardenbasis
bijdragen tot het welzijn van elke mens. Die uitdaging
heeft men niet aangedurfd. De CVP gaat die uitdaging
wel aan : wij zullen blijven oproepen tot een verantwoor-
delijke samenleving en een dynamischer middenveld.

Ik geef toe dat ik bekoord was door de vaart waarmee de
regering werd gevormd. Maar niets is zo vluchtig als uiter-
lijke stijl. Zonder inhoud is er geen sprake van een echt
nieuw beleid. De heterogene samenstelling van deze
meerderheid moest blijkbaar tot dergelijk staaltje van stijl
zonder inhoud leiden. We krijgen met deze regering wel-
licht een typisch post-modernistisch kunstwerkje voorge-
schoteld.

Maar als er geen blijvend concept achter zit, zal elk conse-
quent beleid in de toekomst onmogelijk blijken. En dat is
wat de CVP tijdens deze legislatuur met argusogen zal
volgen en desnoods krachtig bestrijden ! (Langdurig ap-
plaus op de banken van CVP en PSC)

De heer Jean-Pol Poncelet (PSC) : De eerste minister be-
looft ons de weg te effenen naar de 21ste eeuw. Dat klinkt
mooi, maar los van de slogan zie ik niet goed wie om het
even welke coalitie zou kunnen verhinderen het land de
volgende eeuw binnen te leiden ! (Glimlachjes) Wel be-
langrijk is de wijze waarop ons land de volgende eeuw be-
reikt. 

De meest opvallende verandering is wel de verandering
die u onderging, mijnheer de eerste minister, en dat ver-
heugt mij : u hebt namelijk de verdiensten ontdekt van de
sociale markteconomie. En u weet dat de christen-demo-
craten overal in Europa altijd tot de ontwikkeling ervan
hebben bijgedragen.

Uw politiek akkoord bevat weinig vernieuwends. Het is in
het beste geval een opsomming van goede bedoelingen en
het voorziet in feite in grote lijnen in de voortzetting van
het beleid van de vorige regering.

Wat is er geworden van de eis van de groenen in verband
met de 32-urenweek zonder loonverlies, van de eveneens
door hen geëiste vermogensbelasting en van het ter dis-
cussie stellen van het stabiliteitspact ?

Waar is de liberale eis gebleven om terwille van de orde-
handhaving soldaten op straat te sturen ? U neemt voort-
durend de woorden : voortzetten, doorgaan, hervatten,
enz., in de mond. De Octopus-akkoorden moeten worden
toegepast. Het aantal plaatsen in de gesloten inrichtingen
voor minderjarigen moet worden opgevoerd, enz. Zonder
de wetgeving inzake cumulatie uit het oog te verliezen. 

Alles wordt in het werk gesteld om vooruitstrevende men-
sen die bittere pil te laten slikken. De heer Deleuze zal
een elektriciteitswetgeving moeten toepassen die hij heeft
verworpen. 

Uw regeerakkoord komt neer op een onuitgesproken con-
tinuïteit, zoals voor de eerstewerkervaringscontracten, die
al bestonden. 

Die beslissing dateert al van april jongstleden. 

U hebt het over verandering. Wij verheugen er ons uiter-
aard over dat twee vrouwen vice-eerste minister zijn ge-
worden. Toch heb ik twijfels bij de vraag of de regering
wel in staat is om uw bedoelingen concreet gestalte te
geven.

De eerste daden van uw meerderheid wijzen niet op een
echte verandering : 22 % federale ministers meer, 100 %
ministers meer in de Franse Gemeenschap, 30 % meer in
het Waalse Gewest ! Is dat misschien uw manier om werk-
gelegenheid te scheppen, of om de schok van de groene
doorbraak op te vangen ? Door een "ministerie van de
nietmachines" in het leven te roepen, zoals La Libre Bel-
gique schrijft, slaagt u er misschien in de "inzetbaarheid"
in ons land te verbeteren. 

Sleutelposten blijven in PS-handen. Die partij is niet be-
reid tot enige zelfkritiek nadat zij zolang het land mee
heeft bestuurd : tien jaren van verval, onverkwikkelijke
zaken en opeenvolgende nederlagen.  

U kondigt een grondige bestuurshervorming aan. Dat is
buiten de behoudsgezindheid van het ACOD gerekend,
dat niet zal nalaten het betrokken socialistische ministerie
plat te leggen. Waarin zit hem dan de reële verandering ?
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Er komt een staatssecretaris voor Energie, en de meest
conservatieven uit de liberale rechtervleugel krijgen de
privatiseringen in handen. Amper zes maanden na het ar-
rest van het Hof van Cassatie komt er toch weer een so-
cialist op Landsverdediging. 

Wel verheugt me het aantreden van een Franstalige minis-
ter op het departement Buitenlandse Zaken. Hij spreekt
nu al over Centraal-Afrika en de historische verantwoor-
delijkheid van ons land in Congo. Zijn Nederlandstalige
voorgangers hebben dat land steevast zwartgemaakt. Zal
hij het roer omgooien ? Ik hoop in ieder geval dat hij erin
zal slagen de raamovereenkomst ter bescherming van de
nationale minderheden te laten ondertekenen. Hij zal ook
niet anders kunnen. Wij zullen u daarover onverdroten in-
terpelleren. (Woordenwisselingen)

De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken moet zich
volledig op zijn mandaat kunnen toeleggen, want na de
benoeming van de heer Philippe Busquin tot Europees
commissaris, is het nu zaak de geloofwaardigheid van ons
land weer op te krikken. Ik hoop eveneens dat de minister
partijvoorzitter blijft, kwestie van zijn mandaat niet al te
zeer politiek bij te kleuren.

Sommigen hebben de nieuwe coalitie beschreven als een
blauwe limousine met wat rode en groene stickers op.
Gelet op de geringe bagage lijkt een Smart me echter
ruimschoots te volstaan. (Hilariteit)

In uw regeerakkoord schuift u alles voor zich uit. Zowel
wat de besturen, de belastingen als het vraagstuk van de
kernenergie betreft, gelden de hervormingen enkel voor
een middellange termijn. Tevens schuift u de discussies
door naar andere instanties. 

De inspanningen die de burgers zich hebben getroost om
uit de crisis te raken, dreigen te worden tenietgedaan.

Wij vrezen dat uw regering, net als in het verleden, al het
geld zal opsouperen om de illusie te wekken dat het tijd-
perk van de verandering is aangebroken. Dan dreigt het
gevaar dat men de bevolking nieuwe offers zal moeten
vragen om de gevolgen van een rampzalig beleid op te
vangen.

Wat zijn uw beleidskeuzen in netelige dossiers zoals de
modernisering van de sociale zekerheid ? Wij zoeken in
het regeerakkoord tevergeefs naar oplossingen omdat u
alles voor zich uitschuift.

Tal van waarnemers vragen zich af welke kleur de nieuwe
regering precies heeft. Oranje is immers ook een van de
kleuren van de regenboog. Dat mengsel van rood, blauw
en groen geeft een chocoladebruine kleur, en wie te veel
chocolade eet, krijgt last van zijn lever... Chocolade smelt
vlug, en dat weet u blijkbaar, want u stopt de netelige dos-
siers in de koelkast.

Achttien maanden scheiden ons nog van de volgende
eeuw. Dat is nog een lange weg, en is het niet zeker of u
zonder ons het eindpunt bereikt. Uw programma is wazig,

vaag, onduidelijk omlijnd. Wij vrezen dat het uw onver-
mogen om over om het even wat collegiaal beslissingen te
nemen, moet verhullen.

Wij zijn niet bereid bij te dragen tot het misleiden van de
burgers zoals u een eerste keer al deed door in het geheim
met de socialistische partij preëlectorale akkoorden te
sluiten.

Afspraak in oktober dus, om bij de begrotingscontrole op
grond van cijfers na te gaan wat de reële gevolgen van uw
veranderingswil zullen zijn. (Applaus van PSC en CVP)

De heer Hugo Coveliers (VLD) : De premier heeft op
meerdere vlakken een historische prestatie geleverd : zo is
de formatie bijzonder snel verlopen. Tegelijkertijd wor-
den de christen-democraten in een rol gedwongen, waarin
ze zich als typische machtspartij ongemakkelijk voelen. Ik
vind het eigenaardig dat de CVP en PSC nauwelijks enige
schroom vertonen wanneer gewezen CVP- en PSC-minis-
ters nu al kritiek spuien, dit terwijl ze liefst 45 jaar aan de
macht geweest zijn. Een beetje terughoudendheid zou hen
sieren. (Applaus)

Toen in 1954 het investituurdebat van de liberaal-socialis-
tische regering plaatsvond uitten de toenmalige christen-
democratische oppositieleiders, onder meer Gaston Eys-
kens, exact dezelfde argumenten als de heren De Clerck
en Poncelet nu.

Zo hamerden ze toen al op de niet-haalbaarheid van de
gestelde budgettaire doelstellingen van de regeringsver-
klaring en op de onbetaalbaarheid van de regeringsvoor-
stellen. U ziet, niets nieuws onder de zon ! (Luid applaus
op de banken van VLD en PRL)

Deze regering verschilt essentieel van de vorige regerin-
gen. Eindelijk is de CVP niet van de partij. Macht corrum-
peert immers en er komt sleet op, dat besefte men in 1954
al.

Het regeerakkoord telt amper 40 pagina's, en dat getuigt
van het wederzijds vertrouwen. Het akkoord bevat een
aantal basisideeën, waarover men nu tot een dialoog kan
komen. Wij hadden geen dagen- en nachtenlange kasteel-
onderhandelingen nodig om ingewikkelde akkoorden uit
te dokteren, die dan achteraf toch maar half worden uitge-
voerd. Het parlement zal eindelijk de kans krijgen om
communautaire en bio-ethische kwesties open en vrij te
bespreken, niet gebonden door duistere afspraken in ker-
ken en kastelen.

Het regeerakkoord bevat een aantal doelstellingen die de
emanatie zijn van vroegere beloftes en afspraken. Het vei-
ligheidluik moet het Octopusakkoord in de praktijk om-
zetten. In deze context wil ik erop wijzen dat de kritiek
van Stefaan De Clerck op de niet samendrukbaarheid van
de straffen niet terecht is. Hetzelfde geldt voor zijn kritiek
op het asiel – en vreemdelingenbeleid. Ik verwijs in die
context naar vroegere verklaringen van Paula D'Hondt in
haar functie van Koninklijk Commissaris. Het onderzoek
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van de naturalisatie kan voortaan gemakkelijk op een
maand gebeuren, omdat de betrokkenen al een verplichte
inburgering achter de rug hebben en bewijs hebben gele-
verd van hun wil tot integratie.

De heer Jo Vandeurzen (CVP) : Wat de heer Coveliers
hier zegt, vind ik nergens in het federale regeerakkoord.
Volgens onze lezing van dat akkoord zal men de wil tot in-
tegratie niet meer toetsen.

De heer Hugo Coveliers (VLD) : U moet de teksten in
hun samenhang lezen. Bovendien is de inburgering een
gemeenschapsmaterie.

Ik herhaal dat de wetgevende macht eindelijk haar rol
volwaardig zal kunnen spelen. De VLD-fractie zal die rol
in elk geval graag opnemen.

Voor het eerst bestaat bij alle regeringsleden de wil om
elementair tweetalig te zijn. (Geroep bij CVP en Vlaams
Blok)

De brug naar volgende eeuwen was niet volgens de oude
breuklijnen verlopen. Er moet naar alternatieve paden
worden gezocht. Daarbij is permanent overleg nodig tus-
sen de deelnemende partijen. De VLD zal alleszins loyaal
meewerken met deze boeiende oefening en zal construc-
tief bijdragen tot de bouw van de brug naar de 21ste eeuw.
(Applaus bij VLD, PRL, PS en SP en bij Agalev-Ecolo)

De heer Claude Eerdekens (PS) : Ik complimenteer alle
regeringsonderhandelaars voor de snelheid waarmee ze
hebben gewerkt. De regeringsvorming wordt er alleen
maar geloofwaardiger door. Die efficiënte en loyale werk-
wijze is ook een teken van een nieuwe politieke "maturi-
teit". Het regeerprogramma is een keerpunt voor ons
land. Wederzijds respect en vertrouwen zijn absoluut
noodzakelijk voor het welslagen van de nieuwe regering.
Wij bevestigen de noodzaak van een maatschappelijk pro-
ject op grond van gelijkheid en integratie van mannen en
vrouwen. Op sociaal vlak worden de interpersoonlijke so-
lidariteit, het algemeen beheer en de sociale verzekering
benadrukt. 

De concurrentiekracht van onze ondernemingen wordt
gestimuleerd via een gevoelige verlaging van de sociale
bijdragen, maar de financiering van de sociale zekerheid
blijft gegarandeerd. De socialisten blijven achter die ver-
bintenis. Zij stellen wel dat die verminderingen geregeld
moeten worden geëvalueerd, zowel uit budgettair oog-
punt als op het stuk van de gevolgen voor de werkgele-
genheid.

De sociale Maribel-formule wordt versterkt en de werk-
loosheidsvallen worden bestreden, maar wel met handha-
ving van bepaalde sociale uitkeringen gedurende een
overgangsperiode. Kwetsbare groepen, met name de
doorgaans laaggeschoolde jongeren en de op de arbeids-
markt beschikbare 50-plussers, krijgen bijzondere aan-
dacht. 

In het kader van de bestrijding van het zwartwerk worden
de thuisdiensten fiscaal aftrekbaar. Dat is een eerste lo-
venswaardige stap, maar dat volstaat nog niet. Bredere ac-
ties met aangepaste middelen zijn noodzakelijk.

Inzake de herschikking en de beperking van de arbeids-
duur is een beduidende vooruitgang merkbaar, met name
het aanmoedigen van de invoering van de vierdagenweek
dankzij financiële incentives. Toch moet in een onderhan-
delingsruimte worden voorzien met het oog op de verde-
ling van productiviteitswinsten tussen loon en de arbeids-
duurbeperking. Men zal moeten toezien op de stabiliteit
van dat stimuleringskader en op het gedeeltelijk perma-
nent karakter van de toegekende steun. 

De sociale gesprekspartners moeten in de onderhandelin-
gen en de overlegrondes een grote rol blijven spelen. Het
herstel van het vertrouwen in onze economie en in de rijk-
dom van de mensen die er deel aan hebben, moet gepaard
gaan met een herstel van het vertrouwen in onze staat en
zijn instellingen. 

Wij verheugen ons erover dat de regering onze instellin-
gen grondig wil hervormen met het oog op een grotere
doeltreffendheid, een verhoogde toegankelijkheid en
meer doorzichtigheid.

Wij blijven gehecht aan de representatieve democratie en
wensen de burgers nauwer bij de debatten te betrekken
dankzij een uitbreiding van het systeem van de volksraad-
pleging en de modernisering van het petitierecht.

De herwaardering van onze democratie veronderstelt een
beleid dat stoelt op ethische beginselen en op duidelijk af-
gelijnde en objectieve deontologische regels. Wij zullen
dan ook aandachtig toezien op het beslag dat ons wets-
voorstel betreffende de cumulatie van mandaten zal krij-
gen.

De vernieuwing kan enkel slagen als alle burgers zich
erbij betrokken voelen. Wij verheugen ons over de maat-
regelen tot versoepeling van de naturalisatieprocedure.
De toekenning van het stemrecht aan niet EU-onderda-
nen zou echter een positief signaal geweest zijn.

De problematiek van de veiligheid werd op een serene,
democratische en ruimdenkende manier benaderd. De
PS-fractie verheugt zich daarover, omdat het onveilig-
heidsgevoel het gevolg is van een samengaan van diverse
factoren.

Ook de aandacht die uitgaat naar de grootsteden, is be-
moedigend en wijst erop dat men hun problemen op een
allesomvattende en samenhangende manier wil aanpak-
ken.

Het aangekondigde debat over ethische kwesties stelt ons
gerust omtrent de wil van de regering om onze samenle-
ving te moderniseren. U kan op onze volle medewerking
rekenen.

Ik verheug mij over de aangekondigde fiscale hervormin-
gen ten gunste van de werkgelegenheid en het milieu. Wel
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dring ik erop aan dat de verlichting van de fiscale druk op
de inkomens uit arbeid in het kader van de Europese be-
lastingharmonisatie gebeurt. De onderscheiden inkomens
(uit arbeid, uit vermogen, enz.) moeten billijk belast wor-
den. Gelet op de economische omvang van het probleem
is het betreurenswaardig dat er niet meer aandacht be-
steed wordt aan de strijd tegen de fiscale fraude. Mensen
met een kleinere financiële draagkracht, en meer bepaald
alleenstaanden, moeten fiscale neutraliteit genieten. Het
wegwerken van ongelijkheid mag trouwens geen eenrich-
tingsverkeer zijn ; er moet dus ook gewerkt worden aan
een ruimere juridische onderbouw van de situatie van on-
gehuwd samenwonenden.

Inzake de vennootschapsbelasting ben ik erg blij met de
gunstige belastingregeling voor voorbehouden winsten,
wat de financiering door eigen middelen van KMO's in de
hand moet werken.

Maatregelen als de activering van de werkloosheidsuitke-
ringen of de waarborg van een continue erzekering zijn
reële stimulansen.

Er wordt werk gemaakt van een administratieve vereen-
voudiging. In de administratie wordt één loket ingevoerd
en de federale en gewestelijke besturen zullen nauwer
gaan samenwerken.

Het hoofdstuk in verband met de overheidsbedrijven is
voor ons delicater. Het is evident dat ze moeten worden
gemoderniseerd en aangepast aan de technologische ont-
wikkelingen en de openstelling van de markten. Wij zijn
optimistisch aangaande uw beweegredenen en stellen vast
dat de belangen van de werknemers en van de onderne-
ming prioriteit hebben.

Het privaat-publiek-partnerschap om belangrijke investe-
ringen mogelijk te maken zijn een interessante denkpiste.

Het voeren van een actief beleid om een duurzame ont-
wikkeling te schragen, is een ander nieuw accent, met
name wat het aanpassen van de productnormen, een stel-
sel van ecolabeling en beter toezicht op het afvalvervoer
betreft. 

De regering beschouwt de dioxinecrisis eveneens als een
prioriteit. De onderzoekscommissie moet tot besluiten
komen die de regering zal moeten uitvoeren. Voor de fi-
nanciële steun aan de zwaarst getroffen bedrijven, zijn wij
voorstander van een solidaire regeling van de crisis, om de
zwakste schakels van de voedingsketen te beschermen en
te voorkomen dat de gewesten het volle pond betalen. Ik
hoop dat de regeringscommissie belast met het regelen
van die kwestie in zijn opzet slaagt.

Op het stuk van de mobiliteit wordt de klemtoon gelegd
op beter, regelmatiger en meer toegankelijk openbaar
vervoer. Voor kinderen, bejaarden, bestaansminimum-
trekkers en lage lonen, worden sociale en fiscale voorde-
len ingevoerd. 

Voorts wordt de fiscaliteit aangepast om het bezit van een
wagen minder duur te maken maar de kosten voor het ge-
bruik ervan dichter bij de reële kostprijs te brengen. 

Ik hoop dat het gewestelijk expressnet er snel komt. 

Met de democratisering van het debat over Europa en de
internationale betrekkingen wordt tegemoet gekomen aan
de verwachtingen van de burgers. Recente gebeurtenissen
zoals de dioxinecrisis hebben onze reputatie geschaad. De
PS-fractie zal de regering dan ook steunen bij elk initiatief
dat tot doel heeft het imago van ons land in het buiten-
land te verbeteren. 

De Europese Unie is voor ons de topprioriteit. De rege-
ring wil bijdragen tot de democratisering van de Unie uit
een federalistisch standpunt, door de instellingen bedui-
dend meer bevoegdheden te geven. Tegelijk moeten de
nationale assemblees daar nauwer bij worden betrokken.
Er wordt een actieplan opgesteld ter voorbereiding van
het Belgische EU-voorzitterschap. Dat biedt heel wat mo-
gelijkheden om voortgang te maken met prioritaire dos-
siers zoals de opbouw van het sociale en fiscale Europa,
de werkloosheidsbestrijding, het milieu. 

In het regeerprogramma wordt het belang van de bilatera-
le betrekkingen op internationaal vlak onderstreept, zon-
der de werking van de internationale organisaties daarom
te onderschatten. De regering hecht een bijzonder belang
aan de mensenrechten en de sociale rechten.

Solide waarden zijn nodig om de mondialisering een men-
selijk gezicht te geven, inzonderheid in het kader van de
WHO-onderhandelingen en voor de krachtlijnen van onze
ontwikkelingssamenwerking, waarin, in overeenstemming
met de wens van de burger, een grotere solidariteit tussen
de staten geboden is.

De regering mag erop rekenen dat de PS-fractie haar
steun zal verlenen aan en waakzaam zal toekijken op de
uitvoering van het ambitieuze en vernieuwende regeer-
programma. (Applaus bij de PS)

De heer Jef Tavernier (Agalev-Ecolo) : De kiezer heeft
de kaarten op 13 juni grondig herschud, en op basis daar-
van kwam een onuitgegeven regering tot stand, voor het
eerst met de groenen. Het oorspronkelijke document van
de informateur was wat magertjes voor Agalev-Ecolo, die
steeds het programmatorische voorop zetten. In het uit-
eindelijke regeerakkoord vinden we onze ecologische be-
kommernissen wel terug : de duurzame ontwikkeling, de
productnormen, het naleven van de internationale milieu-
verplichtingen, het uitstappen uit de kernenergie, de
scheiding van energieproductie en -distributie, het geïnte-
greerde mobiliteitsbeleid, de voedselveiligheid met één
onafhankelijk controleorgaan.

Belangrijk voor de groenen is ook het aspect van de socia-
le rechtvaardigheid, en dit op meerdere vlakken. Zo zijn
de fiscale voordelen inzake de kinderbijslag bij lagere in-
komens een belangrijke stap vooruit.
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Ook op het vlak van een betere werking van de overheids-
organisatie is er vernieuwing merkbaar. Ik denk hierbij
aan de externe doorlichting van de overheidsdiensten,
waarbij op de eerste plaats de Dienst Vreemdelingenza-
ken en de belastingadministratie de revue moeten passe-
ren.

De CVP schermt in haar kritiek op het communautaire
luik met termen als "capitulatie voor de Franstaligen".
Ten onrechte, het regeerakkoord zal juist leiden tot een
deblokkering van de krampachtige houding, waar de CVP
altijd al blijk van heeft gegeven.

De heer Stefaan De Clerck (CVP) : In de vorige regeerpe-
riode bestond een afspraak om op dat vlak slechts voorbe-
reidende werkzaamheden te leveren. Na 1999 moest het
dan gebeuren. Maar u werkt nu mee aan de luxueuze ver-
stikking.

De heer Jef Tavernier (Agalev-Ecolo) : We willen de
blokkage waar u voor gezorgd had, precies opheffen.

Op het internationale vlak worden ook belangrijke inten-
ties geformuleerd : landbouwafspraken, milieunormen,
fiscale harmonisering, verhoging van het ontwikkelings-
budget. We zullen toezien op het zinvol spenderen van de
0,7 procent-begroting.

Het regeerakkoord bevat ook een aantal jammerlijke la-
cunes. Ik denk in de eerste plaats aan het gemeentelijk
stemrecht voor allochtonen. Dit dossier is voor ons niet
gesloten. Na de deblokkering in 2001 zullen we een initia-
tief nemen.

De heer Jo Vandeurzen (CVP) : Is de verplichting tot het
volgen van de inburgeringscursus van de Vlaamse Ge-
meenschap, voorafgaand aan de naturalisatieprocedure, in
het regeerakkoord opgenomen ? De heer Coveliers meen-
de er iets dergelijks te lezen.

De heer Jef Tavernier (Agalev-Ecolo) : Dat is niet het
geval. Maar in het Vlaams regeerakkoord staat wel een
boeiend hoofdstuk over de inburgering. Voor de groenen
is het naturalisatieproces niet zomaar een lege doos.

Een ander punt waarvan de groenen de afwezigheid in het
regeerakkoord enigszins betreuren, is de invoer van de ar-
beidsduurverkorting, ook al spreekt de tekst van een fa-
cultatief recht op verkorting met één vijfde.

Ook wil ik ervoor waarschuwen dat modernisering van
overheidsbedrijven niet mag neerkomen op een botte uit-
verkoop. De heer Daems mag niet de minister van uitver-
koop worden. (Gelach)

Mevrouw Greta D'Hondt (CVP) : Komt er dus een abso-
luut recht op een loopbaanonderbreking van één vijfde ?

De heer Jef Tavernier (Agalev-Ecolo) : Het is geen abso-
luut individueel recht. Het is een mogelijkheid die bij de
collectieve arbeidsovereenkomsten moet worden inge-
vuld.

De heer Geert Bourgeois (VU) : U wil geen minister van
uitverkoop. Wat bedoelt men dan met de valorisatie van
overheidsactiva ?

De heer Jef Tavernier (Agalev-Ecolo) : Dat is veel ruimer
dan de verkoop alleen. Men moet alle mogelijkheden on-
derzoeken om de dienstverlening te verbeteren.

De fiscaliteit wordt arbeids- en milieuvriendelijker. Dat
verheugt ons. We zullen ons echter niet met een eco-
snoepje wandelen laten sturen. We verwachten reële stap-
pen in de richting van een meerwaardebelasting, binnen
de Europese beperkingen weliswaar. Als die er niet
komen, zullen we zelf een initiatief nemen.

De heer Karel Van Hoorebeke (VU) : Wat met de regula-
risatie van de "sans papiers" ?

De heer Jef Tavernier (Agalev-Ecolo) : Er worden wel
degelijk een aantal stappen in de goede richting gezet. Ik
zie wel in dat het nog altijd te beperkt is. De groenen zul-
len dit punt zeker niet uit het oog verliezen.

De heer Paul Tant (CVP) : De heer Tavernier zou zich in
zijn tussenkomst beter beperken tot de punten uit het re-
geerakkoord, waarmee hij wel akkoord gaat. Zijn tussen-
komst zou de helft korter zijn.

De heer Jef Tavernier (Agalev-Ecolo) : De groenen zul-
len als een actieve parlementaire fractie optreden. We zul-
len de regering ons waakzaam vertrouwen geven. (Ap-
plaus van de meerderheid)

– De vergadering wordt gesloten om 12.25 uur.

– Volgende vergadering vanmiddag om 14.15 uur.

BERICHTEN VAN VERHINDERING

Gezondheidsredenen : de h. Jaak Van den Broeck

In het buitenland : mevr. Alexandra Colen

Verhinderd : mevr. Annemie Van de Casteele
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REGERING

OVERGEZONDEN VERSLAGEN

Amortisatieverrichtingen van de Rijksschuld 1998

Bij brief van 28 juni 1999 zendt de minister van Financiën,
overeenkomstig artikel 7 van de wet van 2 augustus 1955,
gewijzigd bij de wet van 4 april 1995 houdende fiscale en
financiële bepalingen, het verslag over betreffende de
amortisatieverrichtingen van de Rijksschuld voor het jaar
1998. 

Indiening ter griffie en in de bibliotheek 

Deposito- en Consignatiekas 1998

Bij brief van 28 juni 1999 zendt de minister van Financiën,
overeenkomstig artikel 36 van het koninklijk besluit nr.
150 van 18 maart 1935, het verslag over betreffende de
verrichtingen van de Deposito- en Consignatiekas voor
het jaar 1998. 

Indiening ter griffie en in de bibliotheek 

BIAC 1998

Bij brief van 30 juni 1999 zendt de minister van Vervoer,
overeenkomstig artikel 27, § 3, lid 1, van de wet van 21
maart 1991 betreffende de hervorming van sommige eco-
nomische overheidsbedrijven, de jaarrekeningen 1998, het
beleidsverslag en het verslag van het college van commis-
sarissen van het autonoom overheidsbedrijf "BIAC" 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. 73/99 uitgesproken op 30 juni 1999 over de
prejudiciële vraag betreffende de artikelen 620 en 621 van

het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het hof van be-
roep te Luik bij arrest van 25 maart 1998, inzake de ven-
nootschap naar Luxemburgs recht "SA Le Foyer" en R.
Trienekens tegen de NV Axa Belgium en anderen 

(rolnummer : 1316) 

– het arrest nr. 74/99 uitgesproken op 30 juni 1999 over
het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van artikel 6, § 1,
derde en vierde lid, van de wet van 19 juli 1991 betreffen-
de de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot
wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van
een Rijksregister van de natuurlijke personen, ingevoegd
bij artikel 2 van de wet van 12 december 1997 tot bepaling
van het aanbrengen van sommige vermeldingen op de
identiteitskaart bedoeld in artikel 6, § 1, van de voormelde
wet van 19 juli 1991, en tot regeling van het taalgebruik
voor deze vermeldingen, ingesteld door de Vlaamse rege-
ring 

(rolnummer : 1360) 

– het arrest nr. 75/99 uitgesproken op 30 juni 1999 over de
prejudiciële vraag betreffende de artikelen 63, 67, 152, 153
en 182 van het Wetboek van Strafvordering en 811 tot 814
van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door de correctio-
nele rechtbank te Gent bij vonnis van 9 juni 1998, inzake
het openbaar ministerie tegen M. Alexander en T. Dhont 

(rolnummer : 1362) 

– het arrest nr. 76/99 uitgesproken op 30 juni 1999 over de
prejudiciële vraag betreffende artikel 1ter van de wet van
30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten
toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wet-
ten, ingevoegd bij artikel 76 van de wet van 13 februari
1998 houdende bepalingen tot bevordering van de tewerk-
stelling, gesteld door de arbeidsrechtbank te Namen bij
vonnis van 1 juni 1998, inzake L. Versolato tegen de Bel-
gische Staat 

(rolnummer : 1374) 

– het arrest nr. 78/99 uitgesproken op 30 juni 1999 over de
prejudiciële vraag betreffende de wet van 9 april 1930 tot
bescherming van de maatschappij tegen de abnormalen en
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de gewoontemisdadigers, zoals vervangen bij de wet van 1
juli 1964, gesteld door de rechtbank van eerste aanleg te
Gent bij beschikking van 29 juli 1998, inzake C.C. tegen
de Belgische Staat 

(rolnummer : 1383) 

– het arrest nr. 79/99 uitgesproken op 30 juni 1999 over de
prejudiciële vraag betreffende artikel 17, § 3, eerste lid,
van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, ge-
steld door de Raad van State bij arrest van 23 oktober
1998, inzake V. Lescot tegen het Waalse Gewest 

(rolnummer : 1456) 

– het arrest nr. 80/99 uitgesproken op 30 juni 1999 over de
prejudiciële vraag betreffende artikel 57, § 2, van de orga-
nieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn, zoals gewijzigd bij artikel 65
van de wet van 15 juli 1996, gesteld door de arbeidsrecht-
bank te Gent bij vonnis van 10 april 1998, inzake Z. Buric
tegen het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
te Gent 

(rolnummer : 1330) 

– het arrest nr. 81/99 uitgesproken op 30 juni 1999 over de
prejudiciële vragen betreffende artikel 2262 van het Bur-
gerlijk Wetboek en artikel 26 van de voorafgaande titel
van het Wetboek van Strafvordering, gesteld door het Hof
van Cassatie bij arrest van 29 mei 1998, inzake C. Fiévet
tegen H. De Roeck 

(rolnummer : 1350) 

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 vragen over artikel 8, eerste lid, van de
besluitwet van 14 september 1918 betreffende de strafwet-
geving, artikel 10bis van de wet van 17 april 1878 houden-
de de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvorde-
ring, en artikel 19, tweede lid, van de wet van 15 juni 1899
houdende de eerste titel van het Wetboek van Militaire
Strafvordering, gesteld door het Hof van Cassatie bij ar-
rest van 14 april 1999, inzake R. Maes 

(rolnummer : 1671) 

– de prejudiciële vraag over artikel 24, § 5, van het decreet
van de Franse Gemeenschap van 6 juni 1994 tot vaststel-
ling van de rechtspositie van de gesubsidieerde perso-
neelsleden van het officieel gesubsidieerd onderwijs, ge-
steld door de Raad van State bij arrest van 21 april 1999,
inzake C. Landrieu tegen de gemeente Colfontaine 

(rolnummer : 1672) 

– de prejudiciële vragen over de artikelen 17, 20, 21 en
volgende van de wet van 17 juli 1963 betreffende de over-
zeese sociale zekerheid, gesteld door de arbeidsrechtbank
te Brussel bij vonnissen van 20 mei 1999, inzake S. Mo-
reau en L. Meunier tegen de Nationale Dienst voor Over-
zeese Sociale Zekerheid ; de beschikking tot samenvoe-
ging van deze zaken 

(rolnummers : 1692 en 1693) 

– de prejudiciële vraag over de artikelen 42 en 30ter, § 6,
B, 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 het arbeids-
hof te Antwerpen bij arrest van 4 juni 1999, inzake de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid tegen de NV Peeter-
mans 

(rolnummer : 1702) 

– de prejudiciële vragen over artikel 57, § 2, van de orga-
nieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn, zoals ingevoegd bij de wet
van 30 december 1992, gesteld door het Hof van Cassatie
bij arrest van 29 maart 1999, inzake de Belgische Staat
tegen S. Gurmeet en het Openbaar Centrum voor Maat-
schappelijk Welzijn van Luik en door de arbeidsrechtbank
te Luik bij vonnis van 4 juni 1999, inzake J. Bombil Osen-
ge tegen het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk
Welzijn van Luik ; de beschikking tot samenvoeging van
deze zaken 

(rolnummers : 1665 en 1704) 

Ter kennisgeving

REKENHOF

VOORAFBEELDING VAN DE RESULTATEN VAN DE UITVOE-
RING VAN DE STAATSBEGROTING VOOR 1998

Bij brief van 28 mei 1999 zendt de eerste voorzitter van
het Rekenhof, ter uitvoering van artikel 77, eerste lid, van
de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit, de
voorafbeelding van de resultaten van de uitvoering van de
staatsbegroting voor 1998 over. 

Ronddeling (Stuk. nrs 16/1 en 2) 

NATIONALE DELCREDEREDIENST

VERSLAG 1998

Bij brief van 7 juli 1999 zendt de directeur-generaal van de
Nationale Delcrederedienst het jaarverslag 1998 van de
Nationale Delcrederedienst over. 

Indiening ter griffie en in de bibliotheek 
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NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE
SPOORWEGEN

VERSLAG 1998

De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
heeft zijn jaarverslag 1998 overgezonden.

Ronddeling

INSTITUUT DER BEDRIJFSREVISOREN

VERSLAG 1998

Het Instituut der Bedrijfsrevisoren heeft zijn jaarverslag
1998 overgezonden. 

Verzonden naar de commissie voor het Bedrijfsleven, het
Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de Nationale weten-
schappelijke en culturele Instellingen, de Middenstand en
de Landbouw 

PETROFINA

Verslag 1998

De voorzitter van de directie van PetroFina heeft het jaar-
verslag 1998 overgezonden. 

Verzonden naar de commissie voor het Bedrijfsleven, het
Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de nationale weten-
schappelijke en culturele Instellingen, de Middenstand en
de Landbouw

BOND VAN GROTE EN VAN JONGE GEZINNEN

VERSLAG 1998

Bij brief van 3 juni 1999 zendt de Bond van Grote en van
jonge Gezinnen zijn jaarverslag 1998 over. 

Indiening ter griffie en in de bibliotheek 

PROVINCIE ANTWERPEN

PROVINCIEREKENING 1998

Bij brief van 28 juni 1999 zendt de provincieontvanger van
de provincie Antwerpen, met toepassing van artikel 68
van de provinciewet, de rekeningen voor 1998, kort sa-
mengevat volgens de aard van ontvangen en uitgaven,
over. 

Indiening ter griffie 
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