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De voorzitter : De Kamer komt heden van rechtswege
bijeen op grond van artikel 44 van de Grondwet.

Ik verklaar de wetgevende zitting 1999-2000 voor ge-
opend.

EEDAFLEGGING VAN EEN OPVOLGEND LID

De voorzitter : Artikel 50 van de Grondwet bepaalt het
volgende : "Een lid van één van beide kamers dat door
de Koning tot minister wordt benoemd en de benoeming
aanneemt, houdt op zitting te hebben en neemt zijn
mandaat weer op wanneer de Koning een einde heeft
gemaakt aan zijn ambt van minister."

Volgens artikel 1bis van de wet van 6 augustus 1931
houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en
ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen minis-
ters en ministers van Staat, alsmede de leden en gewe-
zen leden van de Wetgevende Kamers, wordt de minis-
ter of staatssecretaris die ophoudt zitting te hebben,
vervangen door de eerst in aanmerking komende opvol-
ger van de lijst waarop de minister of de staatssecretaris
gekozen is.

De opvolger die in aanmerking komt om de heer Eddy
Boutmans, benoemd tot staatssecretaris voor Ontwikke-
lingssamenwerking op 12 juli 1999, te vervangen, is
mevrouw Leen Laenens, eerste opvolger op de Agalev-
lijst van de kieskring Antwerpen.

Haar geloofsbrieven werden tijdens onze vergadering
van 1 juli 1999 geldig verklaard. Wij zijn tot haar toelating
overgegaan op 14 juli 1999.

Ik stel u dus voor over te gaan tot de eedaflegging van
mevrouw Leen Laenens die zitting heeft in de hoedanig-
heid van lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers
ter vervanging van de heer Eddy Boutmans, staatsse-
cretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, zolang het
ambt van deze laatste duurt.

Geen bezwaar ? (Neen)

Aldus wordt besloten.

Ik memoreer de bewoordingen van de eed : "Ik zweer de
Grondwet na te leven" "Je jure d'observer la Constitu-
tion" "Ich schwöre die Verfassung zu beachten".

Ik verzoek mevrouw Leen Laenens de grondwettelijke
eed af te leggen.

- Mevrouw Laenens legt de eed af in het Nederlands.
(Applaus op alle banken)

De voorzitter : Mevrouw Leen Laenens zal deel uitma-
ken van de Nederlandse taalgroep.

BENOEMING VAN HET VAST BUREAU

Aan de orde is de benoeming van het Vast Bureau.

Het aftredende Bureau is als volgt samengesteld :

PLENAIRE VERGADERING

DINSDAG 12 OKTOBER 1999

NAMIDDAG

VOORZITTER :

de heer Herman DE CROO, uittredend voorzitter, bijgestaan door mevrouw Anne Barzin en Zoé Genot,
jongste leden van de Vergadering, die als secretaris optreden

De vergadering wordt geopend om 14.16 uur.
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Leden verkozen door de vergadering :

de heren Herman DE CROO Voorzitter

Jean-Pol HENRY Eerste Ondervoorzitter

Paul TANT Tweede Ondervoorzitter

Francis VAN DEN EYNDE )
Lode VANOOST ) 

Ondervoorzitters

Robert DENIS )
Jos ANSOMS )
Jef VALKENIERS )   Secretarissen
Jan PEETERS )
Vincent DECROLY )

Leden van rechtswege :

Voorzitters van de fracties die minstens twaalf leden tel-
len.

Wij gaan over tot de benoeming van de voorzitter.

Vraagt iemand het woord ?

De heer Hugo Coveliers (VLD) : Ik stel voor de heer De
Croo opnieuw te benoemen tot voorzitter.

De voorzitter : U heeft het voorstel gehoord. Aangezien
er slechts één kandidaat wordt voorgedragen, wordt er
geen stemming gehouden en is de heer De Croo verko-
zen tot voorzitter van de Kamer. (Applaus)

Aan de orde is de benoeming van de eerste ondervoor-
zitter, de tweede ondervoorzitter, de drie ondervoorzit-
ters en de secretarissen.

Vraagt iemand het woord ?

De heer Hugo Coveliers (VLD) : Ik stel voor het uittre-
dend bureau opnieuw te benoemen.

De voorzitter : U hebt het voorstel gehoord dat ertoe
strekt de overige leden van dit Bureau in hun functie te
bevestigen zonder tot een stemming over te gaan.

Geen bezwaar ? (Neen)

In dat geval verklaar ik als verkozen :

de heren Jean-Pol HENRY Eerste Ondervoorzitter

Paul TANT Tweede Ondervoorzitter

Francis VAN DEN EYNDE )
Lode VANOOST )  

Ondervoorzitters

Robert DENIS )
Jos ANSOMS )
Jef VALKENIERS )  Secretarissen
Jan PEETERS )
Vincent DECROLY )

Het Vast Bureau is samengesteld. (Applaus)

Ik verzoek de secretarissen van het Vast Bureau plaats
te nemen aan het Bureau.

De Kamer is voor wettig en voltallig verklaard.

Daarvan zal worden kennis gegeven aan de Koning, aan
de Senaat en aan de Gemeenschaps- en Gewestraden.

AANSTELLING VAN FRACTIEVOORZITTERS

De voorzitter : Bij brief van 24 september 1999 heeft de
Agalev-Ecolo-fractie van de Kamer mij medegedeeld dat
de heer Jef Tavernier als fractievoorzitter werd aange-
steld.

De CVP-fractie van de Kamer heeft mij medegedeeld dat
de heer Marc Van Peel als fractievoorzitter werd aange-
steld.

VERLOVING VAN Z.K.H. DE HERTOG VAN BRABANT

De voorzitter : Op 13 september 1999, heb ik Zijne
Koninklijke Hoogheid Prins Filip ter gelegenheid van zijn
verloving met Mejuffrouw Mathilde d'Udekem d'Acoz de
felicitaties van de Kamer van volksvertegenwoordigers
overgebracht.

VERJAARDAGEN VAN DE BUNDESRAT EN DE BUN-
DESTAG

De voorzitter : Namens de Kamer van Volksvertegen-
woordigers heb ik de voorzitters van de Duitse federale
assemblees gelukgewenst naar aanleiding van de her-
denking van de oprichtingsvergadering van de Bundes-
rat in Bonn en ter gelegenheid van de verjaardagszitting
van de Bundestag in Berlijn.

DAG VAN DE ARMOEDEBESTRIJDING

De voorzitter : De Conferentie van voorzitters heeft van
het Programma van de Verenigde Naties voor de Ont-
wikkeling een verzoek ontvangen om de Dag van de
Armoedebestrijding, op zondag 17 oktober eerstko-
mend, te steunen.

RAAD VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

CONSTITUTIE

De voorzitter : Bij brief van 21 september 1999 brengt
de Raad van de Duitstalige Gemeenschap ons ter kennis
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dat hij zich ter vergadering van die dag heeft geconstitu-
eerd.

Ter kennisgeving

ONDERZOEK VAN DE GELOOFSBRIEVEN

De voorzitter : Aan de agenda is het onderzoek van de
geloofsbrieven van de opvolgers wier toelating werd uit-
gesteld.

- mevrouw Claudine Drion, rapporteur van de 1ste com-
missie tot onderzoek van de geloofsbrieven,

- de heer Jean-Marc Delizée, rapporteur van de 2de
commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven,

- mevrouw Colette Burgeon, rapporteur van de 3de
commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven,

- mevrouw Josée Lejeune, rapporteur van de 4de com-
missie tot onderzoek van de geloofsbrieven,

- de heer Paul Timmermans, rapporteur van de 5de
commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven,

- mevrouw Joëlle Milquet, rapporteur van de 6de com-
missie tot onderzoek van de geloofsbrieven,

stellen in naam van hun respectieve commissie de toela-
ting als opvolger voor van

de heer Hugo Casaer de heer Philippe Laurent

de heer Didier Coeurnelle de heer Walter Muls

mevrouw Micheline Corteville de heer Peter Pauwels

de heer Koenraad De Clercq de heer Michel Rooryck

de heer Jo De Ro de heer Guy Schouls

mevrouw Anne-Françoise Gailly de heer Johan 
Vandenberghe

mevrouw Valérie Hiance de heer Jean-Pierre 
Van Der Meiren

de heer Herman Himpens mevrouw Karin 
Jiroflée

mevrouw Martine Vanderstraeten de heer 
Frederik Wittock

Is de Kamer het eens de besluiten van de aanvullende
verslagen van de commissies aan te nemen ? Die
besluiten zullen opgenomen worden in het Beknopt Ver-
slag en de Handelingen.

Geen bezwaar ? (Neen)

Bijgevolg verklaar ik benoemd tot opvolgers de als dus-
danig verkozenen wier toelating wordt voorgesteld.

VERVANGING VAN EEN LID VAN HET EUROPEES
PARLEMENT

De voorzitter : De heer Philippe Busquin, lid van het
Europees Parlement, verkozen in België, heeft aan de
voorzitter van het Europees Parlement zijn ontslag aan-
geboden met ingang van 15 september 1999.  

De opvolger die in aanmerking komt om hem te vervan-
gen is de heer Jean-Maurice Dehousse. De verkiezing
van deze laatste als plaatsvervangend lid van het Euro-
pees Parlement werd tijdens de plenaire vergadering van
onze assemblée op 1 juli 1999 goedgekeurd.  

Aangezien er geen wijzigingen zijn opgetreden in de ver-
kiesbaarheidsvoorwaarden met betrekking tot de heer
Jean-Maurice Dehousse, die overigens zijn ontslag heeft
ingediend als burgemeester van de stad Luik wegens
onverenigbaarheid met het mandaat van Europees Par-
lementslid, heb ik de heer Jean-Maurice Dehousse in uw
naam voorgedragen als lid van het Europees Parlement. 

OPRICHTING VAN EEN COMMISSIE LEGERAANKO-
PEN

De voorzitter : Overeenkomstig het advies van de Con-
ferentie van voorzitters van 8 september 1999, stel ik u
voor opnieuw een commissie "Legeraankopen" op te
richten. 

Geen bezwaar ? (Neen)

Aldus wordt besloten. 

De Conferentie van voorzitters stelt voor dat ze uit 13
vaste leden zou bestaan. 

Overeenkomstig artikel 12 van het reglement geschieden
deze benoemingen volgens de evenredige vertegen-
woordiging van de politieke fracties. 

De verdeling ziet eruit als volgt : 

VLD : 2 

CVP : 2 

ECOLO-AGALEV : 2 

PS : 2 

PRL FDF MCC : 2 

Vlaams Blok : 1 

SP : 1 

PSC : 1  

Een niet-stemgerechtigd lid van de VU-ID-fractie zal ook
deel uitmaken van de commissie. 

Geen bezwaar ? (Neen)
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Aldus wordt besloten. 

VACATURE VOOR EEN AMBT VAN RAADSHEER BIJ
HET HOF VAN CASSATIE

De voorzitter : Een ambt van Raadsheer bij het Hof van
Cassatie is vacant verklaard wegens het in het emeritaat
treden van mevrouw Belle-Jeanmart.

Conform de overgangsbepaling bij artikel 151 van de
Grondwet worden de raadsheren in het Hof van Cassatie
door de Koning benoemd uit twee lijsten van twee kan-
didaten, de ene door het Hof van Cassatie, de andere
beurtelings door de Kamer van Volksvertegenwoordigers
en door de Senaat voorgelegd.

Het komt ditmaal aan de Kamer toe over te gaan tot de
voordracht.

Volgende kandidaturen werden op 21 april 1999 door de
minister van Justitie aan de Kamer meedegedeeld, na
bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staats-
blad van 3 maart 1999 :

- de heer Charles Deligne, eerste advocaat-generaal bij
het arbeidshof te Bergen

- de heer Daniel Plas, voorzitter van de arbeidsrecht-
bank te Charleroi

Bij brief van 3 mei 1999 deelt de procureur-generaal bij
het Hof van Cassatie mede dat de algemene vergade-
ring van het Hof van Cassatie ten openbare zitting van
29 april 1999 overgegaan is tot het opmaken van de lijst
van twee kandidaten die het Hof moet voorgedragen.

Werden door het Hof van Cassatie voorgedragen :

- de heer Daniel Plas, voorzitter van de arbeidsrecht-
bank te Charleroi

- de heer Charles Deligne, eerste advocaat-generaal bij
het arbeidshof te Bergen

Ik stel u voor tot de stemmingen met het oog op het
opmaken van de lijst van de kandidaten in de loop van
een volgende plenaire vergadering over te gaan.

Geen bezwaar ? (Neen)

Aldus zal geschieden.

ARBITRAGEHOF

VERVANGING VAN EEN NEDERLANDSTALIGE RECHTER

De voorzitter : Bij brief van 19 juli 1999 deelt de heer De
Grève, voorzitter van het Arbitragehof, aan de voorzitter
van de Kamer mee dat hij op 17 oktober 1999 in ruste
wordt gesteld.  

Krachtens artikel 32, eerste lid, van de bijzondere wet
van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, gewijzigd door
artikel 125 van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot
vervollediging van de federale staatsstructuur worden de
leden van het Arbitragehof voor het leven door de
Koning benoemd uit een dubbeltal, beurtelings door de
Kamer van Volksvertegenwoordigers en door de Senaat
voorgedragen.  

De vacature werd in het Belgisch Staatsblad van 30 juli
1999 gepubliceerd.  

Het komt ditmaal aan de Kamer toe over te gaan tot de
voordracht van dit dubbeltal met het oog op de benoe-
ming van een Nederlandstalige rechter ter vervanging
van de heer De Grève.  

In de vacature voor de opvolging van de heer De Grève
zal worden voorzien op grond van artikel 34, § 1, 2°, van
de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitrage-
hof, zoals gewijzigd door artikel 126, § 1, van de bijzon-
dere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de fede-
rale staatsstructuur.  

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van
voorzitters van 8 september 1999 stel ik u voor de ter-
mijn van de indiening van de kandidaturen af te sluiten
op 22 oktober 1999 zodat de Kamer tot de voordracht
kan overgaan tijdens de week van 25 oktober 1999.  

Geen bezwaar ? (Neen)

Aldus wordt besloten. 

MEDEDELINGEN

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

VERKLARING VAN DE REGERING

Eerste minister Guy Verhofstadt : Eenentachtig dagen
scheiden ons van het jaar 2000. De twintigste eeuw was
een tijd van technologische, industriële, wetenschappe-
lijke en sociale omwentelingen. Het overgrote deel van al
de kennis die de mensheid in haar geschiedenis ver-
wierf, werd vergaard tijdens de voorbije honderd jaar.
Het menselijke vernuft maakte enorme sprongen voor-
waarts. Zodanig zelfs, dat velen een blind geloof ontwik-
kelden in de maakbaarheid van mens en maatschappij.
Totalitaire regimes wilden een nieuwe mens of een nieu-
we orde creëren. De twintigste eeuw die als de eeuw
van de vooruitgang had moeten geboekstaafd staan,
werd alzo een eeuw van veel menselijk lijden. 
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Het jaar 2000 roept voor veel mensen hoop op en draagt
de verwachting in zich van een nieuw begin, een nieuwe
start, een nieuwe tijd waarin gelijke kansen voor ieder-
een en de aandacht voor de kwaliteit van het leven cen-
traal staan. Waar verdraagzaamheid, wederzijds respect
en solidariteit opnieuw de bovenhand krijgen. Een nieu-
we tijd met een overheid die waakt over ieders kansen
op welvaart, welzijn en geluk. Een overheid die het
samenleven van de mensen niet wil "maken", maar
"mogelijk maken", een overheid die niet alle maatschap-
pelijke ontwikkelingen stuurt, maar er wel voor zorgt dat
niemand de boot mist. Een overheid die zich niet opsluit
in het verleden, die zich niet krampachtig vasthoudt aan
wat bestaat, maar openstaat voor nieuwe ontwikkelin-
gen en haar structuren, instellingen en regelgeving
onbevangen aanpast aan de wereld van morgen. (Verder
in het Frans)

Voor ons land komt dat jaar 2000 niets te vroeg. We
hebben immers nood aan een nieuw begin. De burgers
werden de voorbije jaren geconfronteerd met een bestel
in crisis. Opeenvolgende schandalen tastten de geloof-
waardigheid van de politiek aan. Op tal van domeinen
bewees de overheid en haar administratie niet langer in
staat te zijn haar taken zorgzaam uit te oefenen. Gerecht
en politie faalden om de veiligheid die de burgers mogen
verwachten te garanderen en ze konden er niet langer
voor zorgen dat er op een redelijke termijn recht gespro-
ken werd. 

Niettemin werden de afgelopen vijftig jaar in ons land
indrukwekkende zaken gerealiseerd. Het stelsel van de
sociale zekerheid bijvoorbeeld werd sinds de Tweede
Wereldoorlog uitgebouwd tot een instrumentarium dat
de kansarmoede en de bestaansonzekerheid drastisch
heeft teruggedrongen. De economie werd gemoderni-
seerd en uitgebouwd tot een dynamisch geheel, waar-
door we een plaats aan de top van de wereld konden
veroveren. De opeenvolgende staatshervormingen
bouwden België op een vreedzame wijze om tot een
federale staat, waarin de verschillende gewesten en
gemeenschappen hun toekomst in belangrijke mate zelf
kunnen bepalen. Op deze en vele andere realisaties kun-
nen we terecht fier zijn. (Verder in het Nederlands)

Maar de voorbije jaren hebben we op onze lauweren
gerust en de nieuwe evoluties die op ons afkwamen
onderschat. We beperkten ons al te gemakkelijk tot wat
gesleutel in de marge en bouwden steeds maar verder
op wat bestond, zonder de zaken fundamenteel aan te
pakken. De samenleving veranderde dramatisch, maar
wij dachten deze veranderingen met onze bestaande
structuren, wetten en instellingen te kunnen opvangen
met vaak nog meer regels, wazige compromissen, nieu-
we uitzonderingsmaatregelen en extra formulieren tot
gevolg. In ons complex land, met zijn vele evenwichten
en belangen, is dat de gemakkelijkheidoplossing die al

te vaak werd toegepast. Teveel lieten we alles bij het
oude, waardoor er steeds meer zand in de raderen van
de Staat binnendringen kon. We begonnen de werkelijk-
heid achterna te lopen tot de bom barstte en het voor
iedereen duidelijk werd dat onze administratie, onze jus-
titie, onze politie, onze overheidsbedrijven en politieke
instellingen niet langer meer in staat waren noch de
mogelijkheden kregen hun taken naar behoren te vervul-
len.

Dit langzame verroesten van de overheid, deze voort-
schrijdende slijtage van onze instellingen hebben onver-
mijdelijk een grote weerslag gehad op de burgers van dit
land. Want de mensen zijn er het eerste slachtoffer van.
Het zijn zij die verloren lopen in de doolhof van onze
administratie, die de traagheid van besluitvorming, de
onmacht van politie, de wachtlijsten van het gerecht, het
falen van inspectiediensten moeten ondergaan. 

En toch vormen deze burgers juist de rijkdom van ons
land. Er is bij onze bevolking veel positieve energie aan-
wezig, creativiteit, zin voor initiatief, solidariteit en res-
pect voor de medemens, verantwoordelijkheidszin voor
de gemeenschap. Onze mensen zijn best in staat om de
sprong naar een nieuwe eeuw te nemen, om de nieuwe
uitdagingen die op ons afkomen aan te gaan. Zij verdie-
nen daarbij in elk geval een betere politiek en een betere
overheid. Een overheid die niet tegenwerkt, maar helpt.
Die niet afremt, maar ondersteunt. Die niet bevoogdt,
maar bevrijdt. (Verder in het Frans)

De regering is er zich van bewust dat ze daarmee de lat
van haar ambities wel erg hoog legt, sommigen zeggen
vandaag te hoog. En inderdaad we kiezen niet voor de
gemakkelijkste weg. We willen de bakens verzetten, hoe
moeilijk dit in een land als België ook is. We willen de
bakens verzetten, niet uit een gevoel van overmoed,
maar omdat we denken dat we dat aan de burgers ver-
plicht zijn. Wij, net zo min als de oppositie, kunnen het
ons veroorloven bij de pakken te blijven zitten of alles bij
het oude te laten.

Als we inderdaad de lat hoog leggen dan doen we dat
voor de burgers. Voor alle burgers. We hebben de mani-
feste wil om de volgende vier jaar een reeks grondige
hervormingen door te voeren die de levenskwaliteit van
onze landgenoten op een directe en tastbare wijze ver-
beteren. De regering wil de gezinnen meer welvaart
geven door de werklozen een echt uitzicht op een job te
bezorgen, de belastingen te verlagen, de zelfstandigen
te verlossen van de overlast aan regels en formulieren,
de gepensioneerden een levenswaardig pensioen te
waarborgen, de kansarmen een beter bestaan te garan-
deren, mensen die vluchten voor vervolging een veilige
haven aan te bieden, onze kinderen en de toekomstige
generatie een leefbare toekomst aan te reiken, alle
rechtzoekenden binnen een redelijke termijn een rechter-
lijke uitspraak te verzekeren, jong en oud opnieuw te
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bevrijden van de angst voor de misdaad door middel
van een doeltreffende politie en justitie, de mensen het
comfort te gunnen van een klantvriendelijke en zorgza-
me administratie, de consumenten veilig voedsel te
garanderen en alle burgers meer inspraak te geven in
het politiek besluitvormingsproces. Dat is de ambitie van
de regering, de inzet van haar mandaat, de breuk met
het verleden. (Verder in het Nederlands)

Breken met het verleden gaat niet zonder horten of sto-
ten. Die illusie hebben wij ons nooit gemaakt. Daartoe is
er teveel puin achtergelaten (Rumoer) : de dioxinecrisis,
bijvoorbeeld, een kwestie die in het verleden fout werd
ingeschat en die wellicht vermeden had kunnen worden
indien eerder fundamentele keuzes waren gemaakt. De
voorbije twee maanden heeft de regering de dioxinecri-
sis grotendeels opgeruimd met de medewerking van tal
van mensen op het terrein : boeren, voedingsbedrijven,
exporteurs, handelaars, laboratoria, toegewijde ambte-
naren. Ik wil hier hulde brengen aan het doorzettingsver-
mogen van onze landbouwers en de mensen uit alle
getroffen sectoren. Ze hebben de voorbije maanden
moeilijke tijden doorgemaakt. Ze zagen door het misda-
dig gedrag van enkelen veel verloren gaan van wat ze
moeizaam hadden opgebouwd. Maar ze hebben niet
versaagd. Ze hebben gevochten voor hun bedrijf, hun
toekomst. Ze zijn niet weggevlucht in extremisme, in uit-
zichtloze acties. Ze bleven met hun twee voeten op de
grond staan. Op deze mentaliteit, op zo'n doorzettings-
vermogen bouwt men een toekomst. De dioxinewet die
onlangs bij het Parlement werd ingediend trekt een
streep onder deze crisis. Zij voorziet echter ook in een
verplichte bijdrage van die sectoren onder meer die van
de veevoeders die voor deze ramp medeverantwoorde-
lijkheid dragen. Een gezonde markteconomie veronder-
stelt immers een ethisch handelen van iedereen. Tenslot-
te zullen we alles in het werk blijven stellen om ook
Europese steun te krijgen precies zoals andere landen
zoals Groot-Brittannië die in het verleden hebben beko-
men.

Even belangrijk evenwel zijn de maatregelen om soort-
gelijke ongevallen in de toekomst te vermijden. In dat
perspectief hopen wij dat de parlementaire dioxinecom-
missie de nodige lessen trekt. De regering is in elk geval
klaar met haar wetsontwerp tot oprichting van een Fede-
raal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
dat alle controles op die voedselketen in één hand
brengt. Op basis van de ervaring van de voorbije weken,
onder meer de bijna twintigduizend testen, kiest de
regering voor een permanent systeem van analyse en
controle van aan de basis, de grondstoffen, tot aan de
eindproducten in de winkel. Op die manier kunnen ver-
storingen in de voedselproductie worden voorkomen. In
elk geval zal tegen zulke verstoringen veel sneller en effi-
ciënter kunnen worden opgetreden.

Ten slotte willen we het tijdelijk nadeel – de strengste
controles op landbouwproducten in de Europese Unie
waartoe deze crisis ons verplichtte – omzetten in een
duurzaam voordeel. Daartoe zullen we binnenkort een
imagocampagne lanceren die zal lopen over een langere
periode. Met de inbreng van de privé-sector zal de cam-
pagne gericht zijn op onze twintig voornaamste handels-
partners. (Verder in het Frans)

De oorlog in Kosovo, de dood van Semira Adamu en
een zeer grote toevloed van Oost-Europeanen, hebben
tot een crisis in ons asielbeleid geleid. Niet alleen viel de
afbouw van de achterstand in de afhandeling van de
aanvragen stil, er ontstond integendeel een nieuwe ach-
terstand. Daardoor nam het aantal mensen die onaan-
vaardbaar lang in onzekerheid leefden sterk toe. Alleen
criminele organisaties werden er beter van. Zij sprongen
in de gaten van het Belgisch asielbeleid en brachten een
heuse mensenhandel op gang, waarvan vooral onschul-
dige, naïeve gelukzoekers het slachtoffer werden. Het
was dus nodig dat nieuwe oplossingen werden gezocht.

De regering heeft daarbij voor een structurele aanpak
gekozen, m.a.w. voor een globaal beleidsplan dat
inspeelt op alle aspecten en dat stoelt op vier pijlers.

Vooreerst zal de procedure worden vereenvoudigd zodat
al wie voor asiel in aanmerking komt, kan rekenen op
een vlug antwoord. 

Ten tweede wil de regering onder bepaalde, strikte voor-
waarden een individuele regularisatie doorvoeren van
mensen die hier zonder geldige papieren verblijven.
Deze regularisatie is ingegeven door humanitaire
bekommernissen en moet een einde maken aan schrij-
nende sociale toestanden en talrijke vormen van uitbui-
ting. De regering had graag onmiddellijk werk gemaakt
van dit regularisatiebeleid. Maar aangezien de Raad van
State het desbetreffende koninklijk besluit geschorst
heeft is dat niet langer mogelijk. De regering verkiest in
deze omstandigheden om onmiddellijk met een wetsont-
werp naar het Parlement te komen. De regering hoopt
dat het Parlement dit ontwerp onverwijld zal behande-
len.

Op de derde plaats heeft de regering een effectief uitwij-
zingsbeleid opgezet voor alle illegale vreemdelingen die
niet voor regularisatie of asiel in aanmerking komen. De
grond van deze uitwijzingen hebben niets met etnie of
de nationaliteit te maken, maar stoelen uitsluitend op het
respect voor de rechtsstaat.

De vierde pijler van haar asielbeleid heeft betrekking op
de wijze waarop de steun aan asielzoekers wordt ver-
leend. De OCMW's zullen in de toekomst eerder mate-
riële hulp in plaats van financiële hulp verstrekken. Dat is
het beste wapen tegen de criminele organisaties die zich
inlaten met mensenhandel en fraude.
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De regering wil in dit dossier absoluut ook tot een Euro-
pees beleid komen, een beleid dat de asielkwestie bij de
bron aanpakt. Ik stel vast dat onze krachtlijnen voor een
menselijk maar kordaat asielbeleid een brede steun von-
den binnen de samenleving. Ik verheug mij erover dat
ook verschillende democratische oppositiepartijen zich
de voorbije dagen achter de grote opties van de rege-
ringsaanpak scharen. De regering verheugt zich daar-
over. Want in een democratie moet het beleid in zulke
dossiers op een breed maatschappelijke draagvlak stoe-
len. We nodigen de oppositie dan ook uit om in een con-
structieve sfeer mee te werken aan het verdere uitbou-
wen van dit effectief en humaan asielbeleid.

Ook op communautair vlak waait er een nieuwe wind,
die de steun krijgt van het overgrote deel van onze land-
genoten. De politieke bewindvoerders van de verschil-
lende gemeenschappen staan niet langer met getrokken
messen tegenover elkaar, men kampt niet langer met
een nodeloze profileerdrang ten koste van de andere.
Alleen in een klimaat van wederzijds respect en vertrou-
wen kan een constructieve dialoog ontstaan waarbinnen
duurzame oplossingen gevonden kunnen worden voor
de communautaire spanningen die ons land al te lang
hebben geteisterd. Ik ben ervan overtuigd dat de inter-
parlementaire en intergouvernementele conferentie,
voorgezeten door Philippe Moureaux en Patrik Van
Krunkelsven, en waarin alle parlementen en regeringen
van het federale België vertegenwoordigd zijn. Confe-
rentie die op 20 oktober van wal steekt en in staat zal
zijn die spanningen te overwinnen. Die aanpak sluit
alleszins nauw aan bij datgene wat de burgers van politi-
ci verwachten, namelijk dat ze respectvol met elkaar
omgaan, dat ze naar elkaar luisteren en dat ze oplossin-
gen vinden in plaats van nieuwe conflicten te doen ont-
staan. (Applaus bij de meerderheid) (Verder in het Neder-
lands)

Naast het opruimen van de dioxinecrisis, het herdenken
van ons asielbeleid en het opstarten van een commu-
nautaire dialoog heeft de regering de voorbije maanden
hard gewerkt om de engagementen van het regeerak-
koord in daden om te zetten. De begroting die wij u van-
daag voorstellen is hiervan de eerste weergave. Zij geeft
aan hoe de regering haar verbintenissen wil waar
maken. 

U zal merken dat het een begroting is die zowel voor-
zichtig en orthodox is als ambitieus. Voorzichtig wat de
uitgangspunten betreft, orthodox in haar methode en
ambitieus in de doelstellingen.

Vooreerst de uitgangspunten. De begroting vertrekt van
een voorzichtige groeihypothese van 2,5 procent, terwijl
de groeiverwachting in de consensusnota van de Natio-
nale Bank 2,9 procent bedraagt en de zakenbank J.P.
Morgan zelfs een economische groei van 3,6 procent
voor volgend jaar voorspelt. Ook de interestvoeten wer-

den voorzichtig ingeschat. De interestvoeten waarop de
begroting zich baseert zijn namelijk zowel voor de korte
als voor de lange termijn hoger dan de huidige rentevoe-
ten. Er werd bij de begrotingsopmaak ook helemaal
geen rekening gehouden met zogenaamde terugverdien-
effecten, met name de hogere inkomsten of geringere
uitgaven die te verwachten zijn van het regeringsbeleid.
Door zo te handelen werden in de begroting heel wat
stootkussens ingebouwd, budgettaire marges die er
garant voor staan dat de cijfers op het einde van de rit
zullen kloppen zelfs indien we met tegenvallers worden
geconfronteerd. Ook de begroting van de sociale zeker-
heid stoelt op dezelfde voorzichtige uitgangspunten. 

De methode die bij de opmaak van de begroting werd
gehanteerd, is orthodox. De ESER-95 methode werd
namelijk volledig toegepast. Er werden voor meerdere
tientallen miljarden franken aanpassingen doorgevoerd
en alle posten werden terug op een budgettair ortho-
doxe wijze geboekt. In het recente verleden is dit niet
altijd het geval geweest. Ook zal zoals reeds in het
regeerakkoord werd aangegeven de opbrengst van de
verkoop van activa niet gebruikt worden om nieuwe uit-
gaven te financieren, maar om de schuld versneld af te
bouwen. 

De uitgangspunten zijn voorzichtig, de opmaak ortho-
dox, maar de doelstellingen wel degelijk ambitieus. De
regering wil middels het handhaven van een primair
saldo van 6 procent het overheidstekort dat dit jaar 1,2
procent van het BBP zal bedragen, verder afbouwen tot
maximaal 1,0 procent in 2000, 0,5 procent in 2001, om
een budgettair evenwicht te bereiken en een sluitende
begroting te bekomen in het jaar 2002. Deze cijfers en
meer bepaald het cijfer van 1,0 procent voor volgend
jaar is een maximum. De regering verwacht immers dat
het tekort lager zal uitvallen. Zoals ik daarjuist reeds
aangaf, zal de opbrengst van de verkoop van activa in
mindering komen van de rijksschuld. Welnu met de
eventuele lagere interestbetalingen die daarvan het
gevolg zijn, werd geen rekening gehouden bij de vast-
stelling van het bovenvermeld tekort.

Binnen dit strikte budgettaire kader is de regering er in
geslaagd de belangrijkste doelstellingen van haar
regeerakkoord waar te maken en dit door het maken van
politieke keuzes. Ik herhaal de vijf belangrijkste doelstel-
lingen even die hun vertaling vinden in deze begroting :
de uitbouw van een actieve welvaartsstaat die de
tewerkstellingsgraad wil verhogen onder meer door het
verlagen van de lasten op de arbeid ; de modernisering
van de sociale zekerheid ; de duurzame ontwikkeling ;
het efficiënt maken van het overheidsapparaat ; de tot-
standkoming van een veilige en rechtvaardige samenle-
ving.

Vooreerst de actieve welvaartsstaat. Ons land beschikt
over de meest productieve arbeidskrachten ter wereld,
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maar onze tewerkstellingsgraad is een van de laagste
van Europa. Met andere woorden : we spelen onze
sterkste troef onvoldoende uit. Om hierin verandering te
brengen heeft de regering de uitbouw van de actieve
welvaartsstaat tot de centrale doelstelling van haar eco-
nomisch en sociaal beleid gemaakt. Deze actieve wel-
vaartsstaat wil zoveel mogelijk mensen, vrouwen zowel
als mannen, aan het arbeidsproces laten participeren.
De beste sociale bescherming is immers een inkomen
uit arbeid, een job. En hoe meer mensen een baan heb-
ben, hoe sterker opnieuw het financiële draagvlak wordt
van de sociale zekerheid. 

Om deze actieve welvaartsstaat te verwezenlijken en de
groei meer arbeidsintensief te maken voorziet de begro-
ting in een massieve financiële inspanning, namelijk een
verlaging van de lasten op arbeid van 50,1 miljard, wat
meer dan 70 miljard op jaarbasis betekent.

Vooreerst zal de regering concrete uitvoering geven aan
een plan van startbanen die moeten waarborgen dat
elke jongere binnen de zes maanden na het beëindigen
van zijn studies in de arbeidsmarkt wordt ingeschakeld.
De lastenverminderingen en tegemoetkomingen en de
bestaande tewerkstellingsverplichtingen zullen daarbij
versterkt worden. De regering voorziet hiervoor in een
inspanning van vier miljard netto. Zij zal hierover overleg
plegen met de sociale partners, de gemeenschappen en
de gewesten.

Voorts zal de regering vanaf 31 maart aanstaande een
algemene verlaging doorvoeren van de lasten op de
arbeid. Daartoe zal vanaf 1 april 2000 de loonlast sup-
plementair verminderd worden met gemiddeld 32.000
frank per werknemer. Deze ingrijpende maatregel moet
leiden tot de creatie van nieuwe banen. De regering
rekent erop dat het nieuwe interprofessioneel akkoord
waarover de onderhandelingen in de loop van volgend
jaar starten daartoe ook zal bijdragen. Dit zal bijgevolg
één van de elementen zijn waarmee de regering reke-
ning zal houden bij het beoordelen, het verderzetten en
het eventueel versterken ervan. Ook de ondernemingen
van de non-profit sector en van de sociale economie
nemen deel aan de economische groei, voornamelijk
omdat zij bijdragen tot het welzijn van de burger. In deze
sector is de arbeidsintensiteit overigens bijzonder groot.
Daarom werd in de begroting ook voor hen een bijko-
mende lastenverlaging en tegemoetkoming van meer
dan 2 miljard ingeschreven. (Verder in het Frans)

Ten derde zal de regering werk maken van het bestrijden
van werkloosheidsvallen. Belangrijke groepen in onze
samenleving zijn te laag geschoold of onvoldoende
gemotiveerd om een baan te vinden of een job te aan-
vaarden. Soms levert een baan nauwelijks meer op dan
een uitkering. Naast de verhoging van de laagste netto-
lonen die op 1 januari 2000 ingaat voorziet het regeerak-
koord een batterij van concrete maatregelen. Aan de

sociale partners hebben we gevraagd om voor het einde
van het jaar ook concrete voorstellen uit te werken.
Naast de voorstellen in het regeerakkoord om de werk-
gelegenheid van oudere werknemers te bevorderen o.m.
door een soepele eindeloopbaanregeling, hebben we
eveneens aan de sociale partners gevraagd om terzake
suggesties te formuleren. De ervaring van oudere werk-
nemers mag immers niet zo maar verloren gaan. Ook
voor deze nieuwe initiatieven zijn reeds middelen in de
begroting gereserveerd, met name 3,1 miljard, waartoe
ook de extra middelen behoren voor het aanmoedigen
van arbeidsduurvermindering.

De actieve welvaartstaat noodzaakt ook een ingrijpende
belastingshervorming zoals voorzien in het regeerak-
koord. De regering hoopt die in de tweede helft van de
legislatuur rond te hebben. De burger zal echter niet op
deze hervorming moeten wachten om zijn belastingen te
zien dalen. Vanaf volgend jaar zal de herindexering van
de belastingsschalen worden doorgevoerd. Daarmee
wordt een streep getrokken onder een sluipende en
onrechtvaardige belastingsverhoging. Anderzijds komt
er een stapsgewijze afschaffing van de aanvullende cri-
sisbelasting of solidariteitsbijdrage. Tenslotte zal de
BTW op een aantal arbeidsintensieve diensten worden
verlaagd van 21 tot 6 procent.

Naast de productiviteit van onze werknemers vormt de
creativiteit van onze kleine en middelgrote ondernemin-
gen onze grootste troef. Wil dit zo blijven dan moeten ze
actief inspelen op de nieuwste economische en techno-
logische ontwikkelingen. Ze moeten aansluiting vinden
bij wat men in de Angelsaksische landen de "knowledge
based economy" noemt. 

Daarnaast wil de regering de uitverkoop afremmen van
onze ondernemingen. Daartoe zal ze, binnen de afspra-
ken van het regeerakkoord, drie wetsontwerpen indie-
nen, respectievelijk met betrekking tot de werknemers-
participatie, de pensioenfondsen en de zogenaamde
corporate governance. 

De regering wil de sociale zekerheid grondig modernise-
ren.

In de gezondheidszorg zal de patiënt centraal staan. De
kwalitatieve vereisten van de volksgezondheid en de
budgettaire vereisten van de ziekteverzekering worden
op elkaar afgestemd. Voor het jaar 2000 werd het glo-
baal pakket uitgaven dan ook vastgelegd op 500,7 mil-
jard. Dit bedrag omvat een realistische groeinorm van
2,5 procent, meeruitgaven voor chronisch zieken alsme-
de de financiële weerslag van recente initiatieven zoals
het forfait voor palliatieve thuiszorg. Er vallen dus geen
"niet-gefactureerde verrassingen" te verwachten. Daar-
tegenover staan structurele besparingen voor een
bedrag van 7,5 miljard onder meer door transparantie
van de informatie, een rationeler gebruik van de genees-
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middelen, bij voorbeeld door de bevordering van generi-
sche geneesmiddelen, een permanente evaluatie van de
medische praktijk en een modernisering van de nomen-
clatuur van de geneeskundige verstrekkingen.

Door interne verschuivingen zal de regering in 2000 ook
een aantal nieuwe initiatieven kunnen voorstellen zoals
de uitbreiding van het globaal medisch dossier, de ver-
hoogde tussenkomst in de urgentiediensten en een ver-
beterde financiering van de specifieke medische behan-
deling voor kankerpatiënten en andere. 

De regering heeft zich in haar regeringsverklaring geën-
gageerd om de laagste pensioenen te verhogen. Een
inhaalbeweging is immers nodig. De regering kiest terza-
ke voor een tweesporenbeleid. Enerzijds komt er op 1
juli een aanzienlijke verhoging voor de laagste pensioe-
nen van zelfstandigen en werknemers die een belangrij-
ke loopbaan achter de rug hebben, op basis van een
aanpassing van het wettelijk minimum. Anderzijds, voor-
zien we een gelijkaardige verhoging van het gewaar-
borgd inkomen voor bejaarden, dat toegekend wordt
aan de personen die behoeftig zijn. Daarnaast wordt een
grondige modernisering van de wetgeving op het
gewaarborgd inkomen voor bejaarden voorbereid. Op
kruissnelheid betekent dit een budgettaire inspanning
van ongeveer 7 miljard.

De regering zal in de eerste helft van volgend jaar een
diepgaande modernisering in het beheer van de sociale
zekerheid doorvoeren door de sociale parastatalen een
verregaande autonomie te geven in het kader van
beheerscontracten met precieze doelstellingen inzake
kwaliteit van de dienstverlening.

Een troef waarover ons land onmiskenbaar beschikt, is
zijn geografische ligging. België vormt het hart van Euro-
pa. We beschikken over wereldhavens en een uitzonder-
lijk fijnmazig net van water- , spoor- en autowegen. Al
jaren voeren we meer dan tweederde van onze productie
uit naar het buitenland. De talenkennis van onze burgers
blijft van spreekwoordelijke kwaliteit. (Woordenwisselin-
gen bij het Vlaams Blok en de CVP) We moeten dan ook
de ambitie blijven koesteren onze positie als Europese
draaischijf van handel en economie te versterken. De
nieuwe Centraal- en Oost-Europese markten bieden
daartoe nieuwe perspectieven. Daarom zal de regering
de eis tot het verdiepen van de Westerschelde krachtig
ondersteunen en van het heropenen van de IJzeren Rijn,
de modernisering van de lijn Luxemburg-Brussel en de
HST van grens tot grens beleidsprioriteiten maken en
een algemene aanpak ontwikkelen van het goederen-
transport over heel het grondgebied.

Tegelijk leven we echter ook in een dichtbevolkt land.
Deze grote bevolkingsconcentratie op een klein opper-
vlak confronteert ons rechtstreeks met de noodzaak
anders om te springen met onze leefomgeving, weze het

nu het bijna klassiek geworden ozonalarm in de zomer
of de toenemende files op de autowegen. De oplossing
ligt bij de versterking van het gemeenschappelijk vervoer
zowel publiek als privaat. De regering zal een globaal
mobiliteitsplan voorstellen die het geheel van de ver-
voermodi zal integreren en waarvoor zowel fiscale als
structurele hefbomen zullen ingevoerd worden. In dat-
zelfde kader zal via de Federale Participatiemaatschappij
8,5 miljard bijkomend geïnvesteerd worden in de NMBS
en het hoofdstedelijk expresnet. Met hetzelfde doel voor
ogen zullen de preferentiële tarieven voor ouderen, jon-
geren en dagelijkse gebruikers vanaf 1 juli worden uitge-
breid (400 miljoen), terwijl het beheerscontract met de
publieke spoorwegmaatschappij zal worden herzien.
Doel is het spoor opnieuw marktaandelen te laten her-
winnen. (Verder in het Nederlands)

De regering gaat eveneens werk maken van de moderni-
sering van het overheidsapparaat. De burgers hebben
immers recht op een zorgzame en efficiënte dienstverle-
ning. De administratie moet de mensen de weg wijzen in
plaats van hen van het kastje naar de muur te zenden,
zoals dat vandaag nog al te vaak gebeurt. Het aantal
formulieren, regels en paperassen moet drastisch ver-
minderd worden. Wat overblijft, dient in een verstaanba-
re taal te worden opgesteld. Mensen moeten de garantie
krijgen dat ze binnen een redelijke tijd ook echt gehol-
pen worden. Om dat doel te bereiken, bereidt de rege-
ring vier maatregelen voor waarvoor overigens in de
begroting voor volgend jaar de nodige provisies werden
aangelegd.

Eerst en vooral zal met de hulp van een groep experts
uit audit-bureaus een nieuw organigram voor de federale
administratie worden uitgetekend. Met dit organigram
wil de regering over een plattegrond beschikken voor de
modelstaat van morgen. Overbodige instellingen en
diensten zullen verdwijnen, andere entiteiten zullen wor-
den samengevoegd of worden herschikt. Waar nodig
zullen nieuwe worden opgericht. 

Ten tweede moet een nieuw statuut voor de ambtenaren
een modern management mogelijk maken. Ook bij het
uitwerken hiervan zal een beroep worden gedaan op
externe expertise. In datzelfde kader denkt de regering
overigens aan een hervorming van het benoemings- en
bevorderingssysteem. Door middel van externe evaluatie
zullen uit alle kandidaten de besten worden geselec-
teerd. De regering nodigt het Parlement uit om in dit ver-
band een commissie aan te wijzen, waarbij zij al de
benoemingen van de leidende ambtenaren zal notifice-
ren. De regering wil immers de objectiviteit, de compe-
tentie, de verdienste en de kwaliteit van de benoemin-
gen versterken.

De informatisering van de overheid is de derde uitdaging
waarvoor de regering staat. Op technologisch vlak moe-
ten we met de overheid een sprong maken van zowat de
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Middeleeuwen naar het virtuele loket van de eenentwin-
tigste eeuw. De regering is gestart met de zoektocht
naar een informatietopambtenaar. Zijn taak zal erin
bestaan horizontaal de verschillende administratieve
diensten van de federale overheid inzake doorstroming
van informatie op elkaar af te laten afstemmen en te
integreren en bovendien ons overheidsapparaat aanslui-
ting te doen vinden bij de informaticarevolutie die zich
voor onze ogen voltrekt. 

Ten slotte komt er een jaarlijks actieprogramma voor
administratieve vereenvoudiging. In het eerste actiepro-
gramma 1999 – 2000 wordt onder meer op het vlak van
de personenbelasting en de belastingaangifte voorzien
in een sterke vereenvoudiging van de belastingbrief.
Tevens zullen tal van administratieve procedures vereen-
voudigd worden om bijvoorbeeld te vermijden dat bur-
gers of ondernemers telkens opnieuw dezelfde gege-
vens moeten indienen. Niet zonder democratisch belang
is ook de vereenvoudiging van de stemprocedure voor
Belgen in het buitenland, net als de vervanging van het
systeem van fiscale zegels en boetezegels door een
modern betalingssysteem.

In deze administratieve hervorming past ook de wijziging
van de wet op de overheidsbedrijven. Het valt niet te
ontkennen dat er nog steeds een ongezonde politisering
in de beheersstructuren van vele van deze bedrijven
bestaat. De beheerders ervan zijn onvoldoende verant-
woording verschuldigd. Daarvan zijn de burgers, de
cliënten, de reizigers de eerste slachtoffers. Zonder zich
met de dagdagelijkse leiding te bemoeien, wil de rege-
ring er moderne, efficiënte, klantvriendelijke onderne-
mingen van maken. Waar nodig kan dit leiden tot pri-
vaat-publieke samenwerkingsverbanden om de overle-
vingskansen van deze bedrijven veilig te stellen. In geval
dit verkoop van activa met zich meebrengt, zal zoals
hierboven reeds werd aangegeven de opbrengst geheel
in mindering gebracht worden van de overheidsschuld.  

Om de veiligheid van de burgers te verhogen mikt de
regering op leefbare steden en op een diepgaande her-
vorming van politie en gerecht. De eerste aanzetten
daartoe werden al in 1998 vastgelegd, in de historische
Octopus-akkoorden gesloten door acht politieke partij-
en. De regering zal alle nodige maatregelen treffen om
de uitvoering van deze akkoorden tot een goed einde te
brengen. Wat de hervorming van het gerechtelijk appa-
raat betreft, zal de regering samen met het Parlement
alle schikkingen treffen om de Hoge Raad voor de justi-
tie onverwijld in werking te laten treden. Wat de politie-
hervorming betreft is het onze vaste wil die in het jaar
2001 van start te laten gaan. Een gedetailleerde tijdsta-
bel werd in die zin uitgewerkt en zal aan alle Octopus-
partijen worden overgemaakt. Om dit alles mogelijk te
maken werden de middelen van justitie en politie opge-
trokken met bijna 5 miljard frank.

Aanvullend op de politie- en justitiehervorming is de
regering gestart met het opstellen van een federaal vei-
ligheidsplan. Dit plan stoelt op een veiligheidsketen die
zowel aandacht besteedt aan preventie en repressie als
aan een behoorlijke nazorg voor slachtoffers en daders
van misdrijven. Centrale doelstelling hierbij is een merk-
bare vermindering van de geweldsdelicten, naast een
verhoogde strijd tegen de georganiseerde misdaad, een
betere opsporing van de witteboordencriminaliteit, de
strijd tegen de mensenhandel, de jeugddelinquentie, het
hooliganisme, de strijd tegen de drugshandel en het
beperken van ongevallen met persoonlijk letsel. 

Rond deze negen prioriteiten worden projecten opge-
start die tegen einde november klaar moeten zijn. Het
veiligheidsplan zelf zal over enkele maanden worden
afgerond. Ook zal de minister van Justitie een wetsont-
werp indienen ter hervorming van het snelrecht, op basis
van een procedure van onmiddellijke verschijning die in
hooguit één tot twee weken tot een rechterlijke uitspraak
ten gronde moet leiden. 

Om het veiligheidsbeleid te versterken en de leefbaar-
heid van de steden te vergroten, zal de regering inter-
ventiezones in onze grootsteden aanduiden. Daarbinnen
zullen specifieke fiscale stimuli worden ontwikkeld en
openbare werken op touw worden gezet. Daartoe werd
een eerste provisie van 1,5 miljard in de begroting aan-
gelegd. Deze politiek moet er de burgers en de bedrijven
toe bewegen opnieuw te gaan leven en investeren in
onze grootsteden. (Verder in het Frans)

Op het vlak van de politieke besluitvorming wil de rege-
ring de positie van de burgers versterken. De mensen
moeten opnieuw greep krijgen op de politiek. De rege-
ring zal de maatregelen die ze in dit verband in haar
regeerverklaring heeft aangekondigd onder meer in ver-
band met het halveren van de invloed van de lijststem in
concrete wetsontwerpen bij het Parlement indienen. Dit
zal ook spoedig het geval zijn voor het nieuwe wetsont-
werp met betrekking tot de radicale vereenvoudiging van
de naturalisatieprocedure. 

Tevens herhaalt de regering haar uitnodiging aan het
Parlement om een commissie politieke vernieuwing op
te richten. Deze parlementscommissie moet de motor
worden in het moderniseringsproces van onze democra-
tie, onder meer op het vlak van het aanpassen van het
kiesstelsel en het versterken van de politieke participa-
tie. In dezelfde geest nodigt zij het Parlement opnieuw
uit om in haar schoot een deontologische commissie op
te richten die belangconflicten bij het uitoefenen van een
politiek mandaat sanctioneert en terzake een streng stel-
sel van onverenigbaarheden invoert. 

Ten slotte zullen bijzondere initiatieven genomen worden
voor een betere vertegenwoordiging van de vrouwen
aan de besluitvorming : de sociale verkiezingen en
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gemeenteverkiezingen vormen hierbij belangrijke mijlpa-
len.

België is een open land waarvan de dimensie een dyna-
misch buitenlands beleid vereist. Dat buitenlands beleid
is immers noodzakelijk om onze politieke, sociaal-eco-
nomische, commerciële en culturele positie in de wereld
te handhaven en invloed te verwerven in de internationa-
le organisaties die een grote impact hebben op onze
eigen prioriteiten.

Het belangrijkste kader van het Belgisch buitenlands
beleid blijft meer dan ooit de Europese Unie, de NAVO,
de Verenigde Naties. Die vormen ook het internationale
weefsel voor het beleid van conflictpreventie en conflict-
beheersing, mensenrechten en internationale samenwer-
king dat wij voorstaan. Hiertoe zullen de middelen voor
ontwikkelingssamenwerking stelselmatig verhoogd wor-
den, in 2000 tot 0,37 procent van het BNP tegenover
0,35 procent dit jaar. Binnen de Europese Unie gaat
onze bijzondere aandacht naar de problematiek van
asielzoekers en migranten, naar gerechtelijke en politio-
nele samenwerking, naar de institutionele hervormingen
met het oog op de uitbreiding van de Unie zonder haar
te verzwakken en naar de voorbereiding van het Belgi-
sche voorzitterschap in het tweede semester van 2001. 

Het werken in internationale samenwerkingsverbanden
neemt onze eigen verantwoordelijkheid niet weg. De
regering staat dan ook een actieve buitenlandse politiek
voor rond onze eigen prioriteiten, zoals onze historische
solidariteit met Centraal-Afrika. 

De buitenlandse politiek zal in Benelux-verband over-
legd en gecoördineerd worden, omdat de belangen van
de verschillende Benelux-landen in belangrijke mate
convergeren. Onze nationale buitenlandse prioriteiten
sluiten natuurlijk geen samenwerking uit met andere,
grotere staten. Daartoe zullen de bilaterale contacten
versterkt worden.

Op de vooravond van een nieuwe onderhandelingsronde
zal België op de Europese Raad pleiten opdat de vrijwa-
ring van de vrijhandel gepaard zou gaan met het respect
voor de internationale normen op het gebied van de
mensenrechten, de sociale rechten en het leefmilieu.

Inzake defensie zal de deelname aan buitenlandse
humanitaire operaties worden voortgezet. Zij zal evenwel
worden afgebouwd tot een niveau dat meer in overeen-
stemming is met onze financiële mogelijkheden. Een
meer algemene hervorming zal worden voorbereid die
rekening houdt met de internationale ontwikkelingen.
(Verder in het Nederlands)

Deze begroting en de federale beleidsverklaring zijn
geen overgangsbegroting of overgangsverklaring. Zij
bevatten immers al de ambitieuze doelstellingen die de
regering voor ogen heeft. De regering is daarin geslaagd

omdat ze bereid was keuzen te maken, prioriteiten naar
voor te schuiven en nieuwe wegen in te slaan. Deze
regering wil de last van het verleden achter zich laten en
resoluut de volgende eeuw tegemoet treden. Ze nodigt
daarbij de oppositie uit om – ieder vanuit zijn rol en ver-
antwoordelijkheid – mee te werken aan deze nieuwe
samenleving. Laten we niet alleen oog hebben voor wat
ons scheidt. Laten we ook kijken naar wat ons bindt.
Laten we zoeken naar wat de mensen kan samenbren-
gen. Laten we de positieve krachten in onze samenle-
ving bundelen. Laten we samen de bakens van ons land
verzetten. Laten we nieuwe politieke horizonten verken-
nen. De regering staat open voor een constructieve dia-
loog en voor opbouwende kritiek. Deze regering heeft
immers de vaste wil om te slagen. Haar opdracht is te
belangrijk. Ons land de 21ste eeuw inloodsen. De toe-
komst vrijwaren. De welvaart van de burgers veilig stel-
len. Het vertrouwen in de Staat herstellen. De veiligheid
opnieuw garanderen. De rechtsstaat veilig stellen. Nieu-
we kansen creëren. De solidariteit en het wederzijds res-
pect versterken. Deze ambities kunnen ons allen binden.
Over de grenzen van meerderheid en oppositie heen.
Laten we ze samen waarmaken. De burgers verwachten
dat van ons. Ze rekenen op ons. We mogen hun vertrou-
wen niet beschamen. Ik vraag u hiervoor het vertrouwen.
(Langdurig applaus bij de meerderheid)

De voorzitter : De eerste minister heeft een motie inge-
diend, waarin hij het vertrouwen in de regering vraagt.

REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN

De voorzitter : Zoals afgesproken in de Conferentie van
voorzitters zullen we morgen vanaf 10 uur het debat over
de regeringsverklaring aanvatten.

Eén spreker per fractie zal het woord kunnen voeren in
het debat zelf en bij de replieken. Donderdag is er dan
nog de mogelijkheid om een stemverklaring af te leggen.

- De vergadering wordt gesloten om 15.25 uur.

- Volgende plenaire vergaderingen, morgen, woensdag
13 oktober 1999 om 10 uur en om 14.15 uur.

BERICHTEN VAN VERHINDERING

Gezondheidsredenen : de h. José Canon

In het buitenland : de h. Aimé Desimpel

Met zending buitenslands : de h. Geert Versnick

Interparlementaire Unie : de hh. Jacques Lefevre, Jean-
Pol Henry, Denis D'Hondt

Leden van de federale regering :
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de h. Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en
Overheidsbedrijven en Participaties : met zending bui-
tenslands

de h. Pierre Chevalier, Staatssecretaris voor Buitenland-
se Handel : met zending buitenslands
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BIJLAGEKAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDI-
GERS

AANVULLENDE VERSLAGEN VAN DE COMMISSIES TOT ONDERZOEK

VAN DE GELOOFSBRIEVEN

1. Tweede aanvullend verslag van de 1ste commissie van
onderzoek der geloofsbrieven

PROVINCIES ANTWERPEN EN LIMBURG

Aanwezig : 

– de heer SEVENHANS, voorzitter

– de heer MORTELMANS

– de heer SCHOOFS

– mevrouw DRION, rapporteur

Dames en Heren,

Bij het onderzoek van de geloofsbrieven waartoe uw
commissie overging tijdens haar vergadering van 14 juli
1999, heeft de Kamer op haar voorstel de geldigverkla-
ring uitgesteld van de geloofsbrieven van de heren PAU-
WELS en VANDENBERGHE, opvolgers in de kieskring
Antwerpen.

Uw commissie, die inmiddels in het bezit werd gesteld
van de nodige bescheiden om tot de geldigverklaring
van de geloofsbrieven van de heren PAUWELS en VAN-
DENBERGHE over te gaan, heeft deze onderzocht en
eenparig beslist aan de Kamer hun toelating als opvol-
ger voor te stellen.

De Rapporteur, De Voorzitter,
Drion Sevenhans

2. Aanvullend verslag van de 2de commissie tot onder-
zoek van de geloofsbrieven

KIESKRINGEN VAN BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE,
VAN LEUVEN (VLAAMS BRABANT) EN VAN NIJVEL
(WAALS BRABANT)

Aanwezig : 

– de h. Janssens, Voorzitter,

– de hh. Laeremans, Bonte

en Delizée, rapporteur

Dames en heren,

Bij het onderzoek van de geloofsbrieven waartoe uw
Commissie overging tijdens haar vergadering van 14 juli
1999, heeft de Kamer op haar voorstel de geldigverkla-
ring uitgesteld van de geloofsbrieven van :

– mevr. Jiroflée (K.) opvolger voor de kieskring Leuven ;

– mevr. Corteville (M.), Gailly (A.-F.) en de hh. Casaer
(H.), Coeurnelle (D.), De Ro (J.), Muls (W.) en Rooryck
(M.), opvolgers voor de kieskring Brussel-Halle-Vil-
voorde.

Uw Commissie, die inmiddels in het bezit werd gesteld
van de nodige bescheiden om tot de geldigverklaring
van de geloofsbrieven van mevr. Corteville (M.), Gailly
(A.-F.), Jiroflée (K.) en van de heren Casaer (H.), Coeur-
nelle (D.), De Ro (J.), Muls (W.) en Rooryck (M.) heeft
deze onderzocht en eenparig besloten aan de Kamer
hun toelating als opvolger voor te stellen.

De Rapporteur, De Voorzitter,

3. Aanvullend verslag van de 3de commissie tot onder-
zoek van de geloofsbrieven

KIESKRINGEN VAN WEST-VLAANDEREN EN LUXEM-
BURG

Aanwezig : de heer Jean-Pierre VISEUR, voorzitter

mevrouw Colette BURGEON (PS), rapporteur

de heer Charles MICHEL (PRL-FDF)

Dames en heren,

Bij het onderzoek van de geloofsbrieven waartoe uw
Commissie overging tijdens haar vergadering van 14 juli
1999, heeft de Kamer op haar voorstel de geldigverkla-
ring uitgesteld van de geloofsbrieven van :
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voor de kieskring Brugge :

VANDERSTRAETEN (M.)
HIMPENS (H.M.)

voor de kieskring Kortrijk-Roeselare-Tielt :

DECLERCQ (K.R.)

Uw Commissie, die inmiddels in het bezit werd gesteld
van de nodige bescheiden om tot de geldigverklaring
van hun geloofsbrieven over te gaan, heeft deze onder-
zocht en eenparig besloten aan de Kamer hun toelating
als opvolger voor te stellen.

De Rapporteur, De Voorzitter,

4. Tweede aanvullend verslag van de 4de commissie van
onderzoek der geloofsbrieven

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

Aanwezig : 

– mevrouw VAN DEN POEL-WELKENHUYSEN, voorzitter

– mevrouw LEJEUNE, rapporteur

– de heer BORGINON

Dames en Heren,

Bij onderzoek van de geloofsbrieven waartoe uw com-
missie op 14 juli 1999 is overgegaan, heeft de Kamer, op
voorstel van de commissie, de geldigverklaring uitge-
steld van de geloofsbrieven van :

de heren SCHOULS, opvolger in de kieskring Gent-
Eeklo, WITTOCK, opvolger in de kieskring Sint-Niklaas-
Dendermonde, en VAN DER MEIREN, opvolger in de
kieskring Aalst-Oudenaarde.

Uw commissie, die inmiddels in het bezit werd gesteld
van de nodige bescheiden voor de geldigverklaring van
de geloofsbrieven van de heren Schouls, Wittock en Van
der Meiren, heeft deze onderzocht en eenparig beslist
aan de Kamer hun toelating als opvolger voor te stellen.

De voorzitter, De rapporteur,

4. Tweede aanvullend verslag van de vijfde commissie
tot onderzoek van de geloofsbrieven

PROVINCIE HENEGOUWEN

Aanwezig :

– mevr. HERZET (voorzitster)
– de heer DENIS
– de heer TIMMERMANS (rapporteur)

Dames en Heren,

Bij het onderzoek van de geloofsbrieven, waartoe uw
commissie overging tijdens haar vergadering van 14 juli
1999, heeft de Kamer, op haar voorstel, de geldigverkla-

ring uitgesteld van de geloofsbrieven van de heer P. Lau-
rent, vijfde opvolger in de kieskring Charleroi-Thuin.

Uw commissie, die inmiddels in het bezit werd gesteld
van de nodige bescheiden om tot de geldigverklaring
van de geloofsbrieven van de heer Laurent over te gaan,
heeft deze onderzocht en eenparig besloten aan de
Kamer zijn toelating als opvolger voor te stellen.

De rapporteur, De voorzitster, 

6. Aanvullend verslag van de zesde commissie van
onderzoek van de geloofsbrieven

PROVINCIES LUIK EN NAMEN

Aanwezig :

– de heer Y. HARMEGNIES (voorzitter)
– mevrouw J. MILQUET (rapporteur)

Dames en Heren,

Bij het onderzoek van de geloofsbrieven waartoe uw
commissie op 14 juli 1999 is overgegaan, heeft de
Kamer, op voorstel van de commissie, de geldigverkla-
ring uitgesteld van de geloofsbrieven van Mevr. V. HIAN-
CE.

Uw commissie, die inmiddels in het bezit werd gesteld
van de nodige bescheiden voor de geldigverklaring van
de geloofsbrieven van Mevr. V. HIANCE heeft deze
geloofsbrieven onderzocht en eenparig beslist aan de
Kamer haar toelating als opvolger voor te stellen.

De voorzitter, De rapporteur,
Y. HARMEGNIES J. MILQUET

COMMISSIES

Toevoegingen en wijzigingen

(toepassing van artikel 11.6 van het Reglement)

Toevoegingen en wijzigingen voorgesteld door de AGA-
LEV-ECOLO-fractie : 

Commissie voor de Sociale Zaken

Effectieve leden 

Mevrouw Marie-Thérèse Coenen vervangen door de
heer Paul Timmermans. 

Plaatsvervangers 

De heer Paul Timmermans vervangen door mevrouw
Marie-Thérèse Coenen en mevrouw Zoé Genot toevoe-
gen. 

Commissie voor de Landsverdediging

Effectieve leden 
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Mevrouw Zoé Genot vervangen door mevrouw Mirella
Minne. 

Plaatsvervangers 

Mevrouw Muriel Gerkens toevoegen. 

Commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschaps-
beleid, het Onderwijs, de nationale wetenschappelij-
ke en culturele Instellingen, de Middenstand en de
Landbouw

Effectieve leden 

Mevrouw Michèle Gilkinet vervangen door mevrouw
Muriel Gerkens en de heer Peter Vanhoutte schrappen. 

Plaatsvervangers 

Mevrouw Zoé Genot vervangen door mevrouw Michèle
Gilkinet. 

Commissie voor de Financiën en de Begroting

Plaatsvervangers 

Mevrouw Géraldine Pelzer-Salandra vervangen door
mevrouw Muriel Gerkens. 

Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de
Overheidsbedrijven

Plaatsvervangers 

De heer Paul Timmermans vervangen door mevrouw
Géraldine Pelzer-Salandra. 

Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen

Effectieve leden 

De heer Jef Tavernier schrappen. 

Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu
en de Maatschappelijke Hernieuwing

Effectieve leden

De heer Paul Timmermans vervangen door mevrouw
Michèle Gilkinet. 

Plaatsvervangers

Mevrouw Simonne Leen vervangen door mevrouw Zoé
Genot en mevrouw Martine Dardenne toevoegen. 

Commissie voor de Herziening van de Grondwet en
de Hervorming van de Instellingen

Effectieve leden

Mevrouw Martine Dardenne vervangen door mevrouw
Zoé Genot. 

Plaatsvervangers

Mevrouw Géraldine Pelzer-Salandra vervangen door
mevrouw Claudine Drion. 

Bijzondere commissie voor het Reglement en voor
de Hervorming van de parlementaire werkzaamhe-
den

Effectieve leden 

De heer Vincent Decroly vervangen door mevrouw
Marie-Thérèse Coenen. 

Plaatsvervangers

Mevrouw Marie-Thérèse Coenen vervangen door
mevrouw Zoé Genot. 

Commissie voor de Verzoekschriften

Effectieve leden

Mevrouw Mirella Minne vervangen door de heer Vincent
Decroly. 

Plaatsvervangers

Mevrouw Claudine Drion vervangen door mevrouw
Muriel Gerkens. 

Adviescomité voor Europese aangelegenheden

Effectieve leden

Mevrouw Claudine Drion vervangen door mevrouw
Muriel Gerkens. 

Plaatsvervangers

Mevrouw Martine Dardenne toevoegen. 

Adviescomité voor de Maatschappelijke Emancipatie

Effectieve leden 

Mevrouw Marie-Thérèse Coenen toevoegen. 

Plaatsvervangers

Mevrouw Michèle Gilkinet vervangen door de heer Paul
Timmermans. 

Commissie belast met de problemen inzake handels-
en economisch recht

Plaatsvervangers 

Mevrouw Mirella Minne vervangen door mevrouw Zoé
Genot en de heer Paul Timmermans door mevrouw
Muriel Gerkens. 

Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitga-
ven en de Boekhouding van de politieke partijen

Plaatsvervangers 

Mevrouw Martine Dardenne vervangen door mevrouw
Marie-Thérèse Coenen en mevrouw Géraldine Pelzer-
Salandra par Mme Claudine Drion. 

Commissie voor de Vervolgingen
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Effectieve leden

De heer Jef Tavernier toevoegen.

Wijziging voorgesteld door de Agalev-Ecolo-fractie : 

Bijzondere commissie voor het Reglement en voor
de Hervorming van de parlementaire werkzaamhe-
den

Plaatsvervangers

Mevrouw Fauzaya Talhaoui vervangen door mevrouw
Simonne Leen.    

Toevoegingen voorgesteld door de PS-fractie :  

Commissie voor de Justitie 

Effectieve leden 

De heer André Frédéric toevoegen.  

Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu
en de Maatschappelijke Hernieuwing 

Plaatsvervangers 

De heer André Frédéric toevoegen.  

Commissie voor de Verzoekschriften 

Plaatsvervangers 

De heer André Frédéric toevoegen.  

Commissie voor de Comptabiliteit 

Plaatsvervangers 

De heer André Frédéric toevoegen.   

Toevoegingen en wijzigingen voorgesteld door de PS-
fractie :  

Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu
en de Maatschappelijke Hernieuwing 

Plaatsvervangers 

De heer Jean-Marc Delizée toevoegen.  

Commissie voor de Vervolgingen 

Effectieve leden 

De heer Claude Eerdekens toevoegen. 

Commissie voor de Naturalisaties

Plaatsvervangers 

De heer Patrick Moriau toevoegen. 

Commissie voor de Verzoekschriften

Effectieve leden 

De heer Claude Eerdekens vervangen door de heer
André Frédéric. 

Plaatsvervangers

De heer André Frédéric vervangen door de heer Claude
Eerdekens en de heer Patrick Moriau toevoegen.  

Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de
Overheidsbedrijven

Effectieve leden 

De heer Charles Picqué vervangen door de heer Jac-
ques Chabot. 

Toevoeging voorgesteld door de PSC-fractie : 

Bijzondere commissie belast met de parlementaire
begeleiding van het vast comité van toezicht op de
Politiediensten

Mevrouw Joëlle Milquet toevoegen als lid zonder stem-
recht.     

Toevoeging voorgesteld door de SP-fractie : 

Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitga-
ven en de Boekhouding van de politieke partijen

Plaatsvervangers 

De heer Dirk Van der Maelen toevoegen.  

Wijzigingen voorgesteld door de SP-fractie : 

Commissie voor de Herziening van de Grondwet en
de Hervorming van de Instellingen

Effectieve leden 

De heer Erik Derycke vervangen door de heer Frederik
Erdman. 

Plaatsvervangers 

De heer Frederik Erdman vervangen door de heer Erik
Derycke.  

Wijzigingen voorgesteld door het Vlaams Blok : 

Commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschaps-
beleid, het Onderwijs, de nationale wetenschappelij-
ke en culturele Instellingen, de Middenstand en de
Landbouw

Effectieve leden 

De heer Gerolf Annemans vervangen door de heer
Roger Bouteca. 

Plaatsvervangers 

De heer Roger Bouteca vervangen door de heer Gerolf
Annemans. 

Toevoeging voorgesteld door het Vlaams Blok : 

Commissie voor de Verzoekschriften

Plaatsvervangers 

De heer Guy D'haeseleer toevoegen.  
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Wijzigingen voorgesteld door de VLD-fractie :  

Commissie voor de Comptabiliteit

Plaatsvervangers 

De heer Hugo Philtjens vervangen door de heer Herman
De Croo. 

Plaatsvervangers

De heer Stef Goris vervangen door de heer Hugo Phil-
tjens.    

Wijziging voorgesteld door de CVP-fractie :   

Parlementaire onderzoekscommissie belast met een
onderzoek van de Belgische vlees-, zuivel- en eier-
productie en naar de politieke verantwoordelijkhe-
den in het licht van de zogenaamde dioxinecrisis 

Effectieve leden 

De heer Stefaan De Clerck vervangen door de heer Paul
Tant. 

Wijzigingen voorgesteld door de VLD-fractie :  

Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de
Overheidsbedrijven 

Effectieve leden 

De heer Aimé Desimpel vervangen door de heer Arnold
Van Aperen. 

Plaatsvervangers 

De heer Arnold Van Aperen vervangen door de heer
Aimé Desimpel.   

Toevoegingen en wijziging voorgesteld door de VU-ID-
fractie :  

Commissie voor de Landsverdediging 

Plaatsvervangers 

Mevrouw Els Van Weert toevoegen.   

Adviescomité voor de maatschappelijke emancipatie 

Plaatsvervangers 

De heer Danny Pieters vervangen door mevrouw Anne-
mie Van de Casteele.  

Bijzondere commissie belast met de parlementaire
begeleiding van het vast comité van toezicht op de
Politiediensten  

De heer Karel Van Hoorebeke toevoegen als lid zonder
stemrecht. 

VOORSTELLEN

Toelating tot drukken

(art. 64-2 van het Reglement)

1. Wetsvoorstel (de heer Geert Bourgeois) tot wijziging
van artikel 46 van de wet van 8 april 1965 betreffende de
jeugdbescherming, nr. 26/1.  

2. Wetsvoorstel (de heer Jos Ansoms) tot wijziging van
de wet betreffende de politie over het wegverkeer met
het oog op de beteugeling van asociaal en agressief ver-
keersgedrag, nr. 27/1.  

3. Wetsvoorstel (de heren Jos Ansoms en Hubert
Brouns) tot wijziging van de wet van 21 juni 1985
betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig
voor vervoer te land, de onderdelen ervan evenals het
veiligheidstoebehoren moeten voldoen, nr. 28/1. 

4. Wetsvoorstel (de heer Jos Ansoms) tot oprichting van
een Belgisch Instituut voor het spoorvervoer, nr. 29/1. 

5. Wetsvoorstel (de heer Jos Ansoms) tot aanvulling van
de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, met
bepalingen betreffende de maximumtermijnen voor de
uitkering van schadevergoedingen door verzekeraars bij
letselongevallen in het verkeer, nr. 30/1. 

6. Wetsvoorstel (de heer Jos Ansoms) tot wijziging van
artikel 619 van het Wetboek van strafvordering, nr. 31/1. 

7. Wetsvoorstel (mevrouw Greta D'Hondt) tot wijziging
van artikel 51 van het Wetboek van de inkomstenbelas-
tingen 1992, nr. 33/1. 

8. Wetsvoorstel (de heer Pieter De Crem) tot wijziging
van artikel 7 van de wet van 12 juli 1973 houdende
statuut van de vrijwilligers van het actief kader van de
land-, de lucht- en de zeemacht en van de medische
dienst, nr. 34/1. 

9. Wetsvoorstel (de heer Pieter De Crem) tot invoeging
van een artikel 10bis in de wet van 20 mei 1994
betreffende de geldelijke rechten van de militairen, nr.
35/1. 

10. Wetsvoorstel (mevrouw Trees Pieters) tot wijziging
van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vast-
stelling van de tarieven van de belasting over de toege-
voegde waarde en tot indeling van de goederen en de
diensten bij die tarieven, nr. 36/1. 

11. Voorstel (de heer Geert Bourgeois) tot aanvulling van
het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordi-
gers met een hoofdstuk VIter, betreffende het adviesco-
mité voor de deontologische code, nr. 37/1. 

12. Wetsvoorstel (de heer Geert Bourgeois) tot introduc-
tie van nieuwe telecommunicatiemiddelen in de gerech-
telijke en de buitengerechtelijke procedure, nr. 38/1. 

13. Wetsvoorstel (de heer Geert Bourgeois) tot precise-
ring van de motiveringsplicht van de rechter, nr. 39/1. 
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14. Wetsvoorstel (de heer Geert Bourgeois) tot invoeging
van een snelrechtprocedure in het Wetboek van strafvor-
dering, nr. 40/1. 

15. Wetsvoorstel (de heer Geert Bourgeois) tot opheffing
van artikel 150, tweede lid, van het Wetboek van straf-
vordering, nr. 41/1. 

16. Wetsvoorstel (mevrouw Greta D'Hondt en de heer
Luc Goutry) tot wijziging van de wet van 27 februari
1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandi-
capten op het stuk van de tegemoetkoming voor hulp
aan bejaarden, nr. 42/1. 

17. Wetsvoorstel (de heer Hubert Brouns) tot erkenning
van patiëntenorganisaties en tot oprichting van een
Federatie voor de behartiging van patiëntenbelangen, nr.
43/1. 

18. Wetsvoorstel (mevrouw Greta D'Hondt) tot wijziging
van de regeling van het BTW-tarief voor bepaalde medi-
sche hulpmiddelen, nr. 44/1. 

19. Wetsvoorstel (de heer Hubert Brouns) tot aanvulling,
wat het klachtrecht van de patiënt betreft, van de wet op
de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, nr.
45/1. 

20. Wetsvoorstel (de heer Jo Vandeurzen) tot wijziging
van artikel 3, § 6, van boek III, titel VIII, hoofdstuk II,
afdeling II, van het Burgerlijk Wetboek, nr. 46/1. 

21. Wetsvoorstel (de heer Jos Ansoms) betreffende de
versnelde beteugeling van de verkeersmisdrijven door
de inning van forfaitaire verkeersboeten, nr. 48/1. 

22. Wetsvoorstel (de heer Jos Ansoms) tot oprichting
van een federaal fonds voor duurzame mobiliteit, nr.
49/1. 

23. Wetsvoorstel (de heer Stefaan De Clerck) tot aanvul-
ling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek
betreffende de aannemings- en de onderaannemings-
overeenkomst, nr. 50/1. 

24. Wetsvoorstel (de heer Dirk Pieters) tot wijziging van
artikel 5 van het Wetboek van de met de inkomstenbe-
lasting gelijkgestelde belastingen, nr. 51/1. 

25. Wetsvoorstel (mevrouw Annemie Van de Casteele)
tot wijziging van artikel 7 van de besluitwet van 28
december 1944 betreffende de maatschappelijke zeker-
heid der arbeiders en tot aanvulling van het koninklijk
besluit van 25 november 1991 houdende de werkloos-
heidsreglementering, nr. 52/1. 

26. Wetsvoorstel (mevrouw Annemie Van de Casteele)
tot wijziging van artikel 56 van de gemeentekieswet van
4 augustus 1932, nr. 53/1. 

27. Wetsvoorstel (de heren Stefaan De Clerck, Jozef Van
Eetvelt en Jos Ansoms) tot wijziging van de wet van 27

december 1994 tot goedkeuring van het Verdrag inzake
de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde
wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brus-
sel op 9 februari 1994 door de Regeringen van het
Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bonds-
republiek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en
het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een
eurovignet overeenkomstig richtlijn 93/89/EEG van de
Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 okto-
ber 1993, nr. 54/1. 

28. Voorstel van resolutie (mevrouw Simonne Creyf)
betreffende de berging van nucleair afval van categorie
A, nr. 55/1. 

29. Voorstel van resolutie (de heer Jos Ansoms)
betreffende de treinabonnementen, nr. 56/1. 

30. Wetsvoorstel (de heer Luc Goutry) houdende wijzi-
ging van artikel 2, § 2, van de wet van 27 februari 1987
betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten,
nr. 57/1. 

31. Wetsvoorstel (de heer Luc Goutry) tot wijziging van
artikel 21 van het koninklijk besluit van 6 juli 1987
betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming
en de integratietegemoetkoming, nr. 58/1. 

32. Wetsvoorstel (de heer Pieter De Crem) tot wijziging
van artikel 14 van de wet van 5 augustus 1991 betreffen-
de de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en spe-
ciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan
verbonden technologie, nr. 59/1. 

33. Wetsvoorstel (mevrouw Simonne Creyf) betreffende
de bescherming van particulieren bij vastgoedtransac-
ties, nr. 60/1. 

34. Wetsvoorstel (de heer Luc Goutry) tot wijziging van
de artikelen 12 en 104 van het Wetboek van de inkom-
stenbelastingen 1992, nr. 61/1. 

35. Wetsvoorstel (de heren Yves Leterme en Hubert
Brouns) tot invoeging van een artikel 156bis in het Wet-
boek van de inkomstenbelastingen 1992, nr. 62/1. 

36. Wetsvoorstel (de heren Hubert Brouns en Yves
Leterme) tot invoeging van een artikel 156bis in het Wet-
boek van de inkomstenbelastingen 1992, nr. 63/1. 

37. Wetsvoorstel (mevrouw Simonne Creyf) tot wijziging,
wat de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor brandweer
en dringende medische hulp betreft, van artikel 32 van
de wet van 16 juni 1989 houdende diverse institutionele
hervormingen, nr. 64/1. 

38. Wetsvoorstel (de heer Mark Eyskens) houdende
oprichting van een Waardenoverleg- en adviescentrum,
nr. 65/1. 

39. Wetsvoorstel (de heer Pieter De Crem) tot wijziging,
wat de procedures tot het verkrijgen van de hoedanig-
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heid van vluchteling betreft, van de wet van 15 decem-
ber 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied,
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreem-
delingen, nr. 66/1. 

40. Wetsvoorstel (de heren Jo Vandeurzen, Servais Ver-
herstraeten en Tony Van Parys) betreffende de echt-
scheidingsbemiddeling, nr. 67/1. 

41. Wetsvoorstel (de heer Pieter De Crem) betreffende
de berekening van de financiële impact van de aan de
kiezer voorgestelde partijprogramma's, nr. 68/1. 

42. Wetsvoorstel (de heer Pieter De Crem) tot invoering
van een uniforme legitimatiekaart, nr. 69/1. 

43. Wetsvoorstel (de heer Hubert Brouns) betreffende
het medisch zorgcontract en de rechten van de patiënt,
nr. 70/1. 

44. Wetsvoorstel (de heer Jo Vandeurzen) tot wijziging,
wat de behandeling met vervangingsmiddelen betreft,
van artikel 3 van de wet van 24 februari 1921 betreffen-
de het verhandelen van de gifstoffen, slaapmiddelen en
verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antisepti-
ca, nr. 71/1. 

45. Wetsvoorstel (de heer Jozef Van Eetvelt) ter vereen-
voudiging van de aan ondernemingen opgelegde admi-
nistratieve formaliteiten, nr. 72/1. 

46. Wetsvoorstel (de heren Stefaan De Clerck en Luc
Goutry) houdende het sociaal statuut van de podium-
kunstenaars, nr. 73/1. 

47. Wetsvoorstel (de heer Hubert Brouns) tot wijziging
van artikel 32 van de gecoördineerde wet van 14 juli
1994 betreffende de verplichte verzekering voor genees-
kundige verzorging en uitkeringen en artikel 52 van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, nr. 74/1. 

48. Wetsvoorstel (de heer Jos Ansoms) tot aanvulling
van artikel 44 van het BTW-Wetboek, met het oog op de
vrijstelling van diensten van diëtisten, nr. 75/1. 

49. Wetsvoorstel (de heer Hubert Brouns) tot wijziging
van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen
gelijkgestelde belastingen met het oog op de instelling
van een groene bonus-malustaxatie inzake verkeersfis-
caliteit, nr. 76/1. 

50. Wetsvoorstel (de heer Hubert Brouns) tot wijziging
van artikel 7 van de wet van 13 juni 1986 betreffende het
wegnemen en transplanteren van organen, nr. 77/1. 

51. Wetsvoorstel (de heren Geert Bourgeois en Karel Van
Hoorebeke) tot wijziging van de artikelen 75, 155 en 317
van het Wetboek van Strafvordering, nr. 78/1. 

52. Wetsvoorstel (de heren Geert Bourgeois en Karel Van
Hoorebeke) tot wijziging van de taalverhouding en het
aantal magistraten bij het Hof van Cassatie, nr. 79/1. 

53. Wetsvoorstel (de heren Geert Bourgeois, Fons Borgi-
non en Karel Van Hoorebeke) tot invoeging van een arti-
kel 992bis in het Gerechtelijk Wetboek, nr. 80/1. 

54. Wetsvoorstel (de heren André Schellens, Dirk Van
der Maelen en Patrick Lansens) tot invoering van een
sperperiode van vijf jaar waarin het bepaalde personen
verboden is enige functie uit te oefenen in wapenindus-
trieën, nr. 81/1. 

55. Wetsvoorstel (de heer Hubert Brouns) tot oprichting
van de Orde van tandartsen, nr. 84/1. 

56. Wetsvoorstel (de heer Hubert Brouns) tot oprichting
van de Orde van artsen, nr. 85/1. 

57. Wetsvoorstel (de heer Hubert Brouns) betreffende de
Orde van apothekers, nr. 86/1. 

58. Wetsvoorstel (de heer Jozef Van Eetvelt) tot wijziging
van de artikelen 78 en 79 van het Burgerlijk Wetboek
betreffende de aangifte en de akten van overlijden, nr.
87/1. 

59. Wetsvoorstel (de heer Jozef Van Eetvelt) tot wijziging
van titel V, hoofdstuk II, van de nieuwe gemeentewet, nr.
88/1. 

60. Wetsvoorstel (de heer Daniël Vanpoucke) tot wijzi-
ging van artikel 15 van de wet van 14 januari 1975 hou-
dende het tuchtreglement van de krijgsmacht en van
artikel 71 van de nieuwe gemeentewet, nr. 89/1. 

61. Voorstel (mevrouw Simonne Creyf) van archiefwet,
nr. 90/1. 

62. Wetsvoorstel (mevrouw Simonne Creyf) tot wijziging
van de provinciewet, nr. 91/1. 

63. Wetsvoorstel (mevrouw Simonne Creyf) tot wijziging
van artikel 132 van de nieuwe gemeentewet, nr. 92/1. 

64. Wetsvoorstel (de heer Frederik Erdman) betreffende
de problemen rond het levenseinde en de toestand van
ongeneeslijk zieke patiënten, nr. 93/1. 

65. Wetsvoorstel (de heer Frederik Erdman) tot wijziging
van artikel 232 van het Burgerlijk Wetboek en van artikel
1270bis van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot
echtscheiding op grond van feitelijke scheiding, nr. 94/1. 

66. Wetsvoorstel (de heer Luc Goutry) tot wijziging van
artikel 13 van de wet van 27 februari 1987 betreffende
de tegemoetkomingen aan gehandicapten, nr. 95/1. 

67. Wetsvoorstel (de heren Luc Goutry en Jo Vandeur-
zen) tot waarborging van de betaalbaarheid van een
opname in een psychiatrisch verzorgingstehuis, nr. 96/1. 

68. Wetsvoorstel (de heer Servais Verherstraeten) tot wij-
ziging van artikel 19 van de hypotheekwet van 16
december 1851 houdende invoering van een algemeen
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voorrecht op roerende goederen ten voordele van de
slachtoffers van strafrechtelijke misdrijven, nr. 97/1. 

69. Wetsvoorstel (de heer Servais Verherstraeten) tot wij-
ziging, wat de interesten op het terug te betalen gedeel-
te van de onteigeningsvergoeding betreft, van artikel 18
van de wet van 17 april 1835 op de onteigening ten
algemene nutte en artikel 21 van de wet van 26 juli 1962
betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstan-
digheden inzake onteigening ten algemene nutte, nr.
98/1. 

70. Wetsvoorstel (de heer Servais Verherstraeten) tot wij-
ziging van het Strafwetboek, houdende invoering van de
straf van de ontzetting van het recht om een motorvoer-
tuig, een vaartuig of een vliegtuig te besturen, nr. 99/1. 

71. Wetsvoorstel (de heer Servais Verherstraeten) tot wij-
ziging van artikel 171, 5°, van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992, nr. 100/1. 

72. Wetsvoorstel (de heer Servais Verherstraeten) tot
beteugeling van het tergend en roekeloos beroep bij de
afdeling administratie van de Raad van State, nr. 101/1. 

73. Wetsvoorstel (de heer Vincent Decroly en de dames
Fauzaya Talhaloui en Michèle Gilkinet) met betrekking tot
de niet-vergezelde asielzoekers beneden de achttien
jaar, nr. 102/1. 

74. Wetsvoorstel (de heer Daniël Vanpoucke) betreffende
de plaatsing van bewakings- en beveiligingscamera's op
de openbare weg, nr. 104/1. 

75. Wetsvoorstel (de heer Geert Bourgeois) tot wijziging
van artikel 192 en opheffing van artikel 193 van het Bur-
gerlijk Wetboek, nr. 105/1. 

76. Wetsvoorstel (de heer Geert Bourgeois) tot wijziging
van artikel 53, derde lid, van de wetten betreffende de
schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd
op 3 juni 1970, nr. 106/1. 

77. Wetsvoorstel (de heren Luc Goutry, Jo Vandeurzen
en Jos Ansoms) tot wijziging van de wetgeving
betreffende de bescherming van de goederen van per-
sonen die wegens hun lichaams- of geestestoestand
geheel of gedeeltelijk onbekwaam zijn die te beheren, nr.
107/1. 

78. Wetsvoorstel (de heer Servais Verherstraeten) tot wij-
ziging, wat de Nationale Orde van advocaten betreft, van
het tweede deel, boek III, van het Gerechtelijk Wetboek,
nr. 108/1. 

79. Wetsvoorstel (de heer Danny Pieters) tot wijziging
van artikel 2, vijfde lid, van het Wetboek van Koophan-
del, nr. 109/1. 

80. Wetsvoorstel (de heer Jo Vandeurzen) tot wijziging,
wat de arbeidsrechtbank van Tongeren betreft, van de

wet van 7 juli 1969 tot vaststelling van de personeelsfor-
matie van de arbeidshoven en rechtbanken, nr. 110/1. 

81. Wetsvoorstel (mevrouw Annemie Van de Casteele en
de heren Karel Van Hoorebeke en Alfons Borginon) tot
wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging
en de verwijdering van vreemdelingen, nr. 111/1. 

82. Voorstel van resolutie (de heren Jean-Pierre Viseur
en Jef Tavernier) betreffende het opstarten van onder-
handelingen binnen de Wereldhandelsorganisatie, nr.
112/1. 

83. Wetsvoorstel (mevrouw Annemie Van de Casteele en
de heer Geert Bourgeois) tot wijziging van artikel
43quater van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der
talen in gerechtszaken, nr. 113/1. 

84. Wetsvoorstel (mevrouw Colette Burgeon) tot wijzi-
ging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de
Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn met het
oog op een naamswijziging van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, nr. 114/1. 

85. Wetsvoorstel (de heer Alfons Borginon) tot wijziging
van artikel 27 van het Wetboek van de Inkomstenbelas-
tingen 1992, nr. 115/1. 

86. Wetsvoorstel (de heren Charles Janssens en Jean-
Pol Henry) tot oprichting van een "Waarnemingscentrum
voor het burgerschap", nr. 116/1. 

87. Wetsvoorstel (de heer Claude Eerdekens) tot wijzi-
ging van de artikelen 366 en 367 van het Gerechtelijk
Wetboek, nr. 117/1. 

88. Wetsvoorstel (de heer Charles Janssens) tot invoe-
ging van een artikel 1741bis in het Burgerlijk Wetboek,
nr. 118/1. 

89. Wetsvoorstel (de heer Claude Eerdekens) tot wijzi-
ging van de wet van 30 december 1975 betreffende de
goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of
op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnis-
sen tot uitzetting, nr. 119/1. 

90. Wetsvoorstel (de heer Claude Eerdekens) strekkend
tot het eenvormig maken van de termijnen van verzet en
hoger beroep in burgerlijke en in strafzaken en tot invoe-
ring van de betekening van in laatstgenoemde zaken
gewezen vonnissen op tegenspraak, nr. 120/1. 

91. Wetsvoorstel (de heer Claude Eerdekens) tot
opheffing van de artikelen 353 en 441 van het Gerechte-
lijk Wetboek, nr. 121/1. 

92. Wetsvoorstel (de heer Claude Eerdekens) tot wijzi-
ging van artikel 447, derde lid, van het Strafwetboek, nr.
122/1. 

KAMER • 1e GEWONE ZITTING VAN DE 50e ZITTINGSPERIODE 1999 2000 CHAMBRE •  1e  SESS ION ORDINAIRE DE LA 50e LÉGISLATUREKAMER • 1e GEWONE ZITTING VAN DE 50e ZITTINGSPERIODE 1999 2000 CHAMBRE •  1e  SESS ION ORDINAIRE DE LA 50e LÉGISLATUREKAMER • 1e GEWONE ZITTING VAN DE 50e ZITTINGSPERIODE 1999 2000 CHAMBRE •  1e  SESS ION ORDINAIRE DE LA 50e LÉGISLATUREKAMER • 1e GEWONE ZITTING VAN DE 50e ZITTINGSPERIODE 1999 2000 CHAMBRE •  1e  SESS ION ORDINAIRE DE LA 50e LÉGISLATUREKAMER • 1e GEWONE ZITTING VAN DE 50e ZITTINGSPERIODE 1999 2000 CHAMBRE •  1e  SESS ION ORDINAIRE DE LA 50e LÉGISLATURE



93. Voorstel van resolutie (de heer Claude Eerdekens) tot
afschaffing van het recht om aan de steden en gemeen-
ten nieuwe lasten op te leggen, nr. 123/1. 

94. Wetsvoorstel (de heer Jo Vandeurzen) betreffende de
zorgassociatie, nr. 124/1. 

95. Wetsvoorstel (mevrouw Colette Burgeon) tot wijzi-
ging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967
houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstan-
digen, nr. 125/1. 

96. Wetsvoorstel (de heer Yves Leterme) tot wijziging
van artikel 2, § 8, van bijlage I bij de wet van 21 maart
1991 betreffende de hervorming van sommige economi-
sche overheidsbedrijven, nr. 126/1. 

97. Wetsvoorstel (de heer Yves Leterme) tot wijziging
van artikel 105 van de provinciewet. nr. 127/1. 

98. Wetsvoorstel (de heren Bart Laeremans en Roger
Bouteca) tot wijziging van de artikelen 416 en 417 van
het Strafwetboek, nr. 129/1. 

99. Wetsvoorstel (de heer Daniël Vanpoucke en
mevrouw Simonne Creyf) tot oprichting van een Instituut
voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen, nr. 130/1.    

INTERPELLATIEVERZOEKEN

Het Bureau heeft interpellatieverzoeken ontvangen van :  

– de heer Luc Sevenhans tot de vice-eerste minister en
minister van Mobiliteit en Vervoer over "de evoluties in
het dossier 'IJzeren Rijn'".  

(nr. 5 – omgewerkt in mondelinge vraag)  

– mevrouw Frieda Brepoels tot de eerste minister over
"de ontwikkelingen in de dioxinecrisis en de verwarring
die de regering hierrond schept".  

(nr. 6 – verzonden naar de verenigde commissies voor
het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onder-
wijs, de nationale wetenschappelijke en culturele Instel-
lingen, de Middenstand en de Landbouw en voor de
Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke
Hernieuwing)  

– de heer Stefaan De Clerck tot de eerste minister en tot
de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid
en Leefmilieu over "de recente ontwikkelingen bij de
afhandeling van de dioxinecrisis".  

(nr. 7 – verzonden naar de verenigde commissies voor
het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onder-
wijs, de nationale wetenschappelijke en culturele Instel-
lingen, de Middenstand en de Landbouw en voor de
Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke
Hernieuwing)  

– de heer Gerolf Annemans tot de eerste minister over
"de recente aanpak van de dioxinecrisis en de gevolgen
hiervan".  

(nr. 8 – verzonden naar de verenigde commissies voor
het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onder-
wijs, de nationale wetenschappelijke en culturele Instel-
lingen, de Middenstand en de Landbouw en voor de
Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke
Hernieuwing)  

– mevrouw Frieda Brepoels tot de minister van Land-
bouw en Middenstand over "de analyses van de voeders
Dossche Zolder".  

(nr. 9 – verzonden naar de verenigde commissies voor
het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onder-
wijs, de nationale wetenschappelijke en culturele Instel-
lingen, de Middenstand en de Landbouw en voor de
Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke
Hernieuwing)  

– de heer Peter Vanvelthoven tot de eerste minister over
"de overdracht van dossiers en materiële uitrusting van
de ministeriële kabinetten ter gelegenheid van de rege-
ringswissel".  

(nr. 10 – omgewerkt in mondelinge vraag)  

– de heer Bart Laeremans tot de minister van Justitie
over "de aanpak van de jeugdcriminaliteit in Brussel".  

(nr. 11 – verzonden naar de commissie voor de Justitie)  

– de heer Francis Van den Eynde tot de eerste minister
over "de militant-francofone houding van vice-eerste
minister, mevrouw Laurette Onkelinx".  

(nr. 12 – omgewerkt in mondelinge vraag)  

– de heer Karel Van Hoorebeke tot de minister van Bin-
nenlandse Zaken en de minister van Justitie over "de
niet te stoppen stroom Kosovaarse vluchtelingen".  

(nr. 13 – verzonden naar de commissie voor de Binnen-
landse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar
Ambt)  

– de heer Gerolf Annemans tot de eerste minister over
"de overname van Tractebel door het Franse Suez Lyon-
naise des Eaux".  

(nr. 14 – verzonden naar de commissie voor het Bedrijfs-
leven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de natio-
nale wetenschappelijke en culturele Instellingen, de Mid-
denstand en de Landbouw)  

– mevrouw Greta D'hondt tot de vice-eerste minister ven
minister van Werkgelegenheid over "de dienstenche-
ques".  

(nr. 15 – omgewerkt in mondelinge vraag)  
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– de heer Gerolf Annemans tot de minister van Econo-
mie en Wetenschappelijk Onderzoek over "de export-
goedkeuring van nucleair materiaal door de firma Als-
tom".  

(nr. 16 – verzonden naar de commissie voor het Bedrijfs-
leven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de natio-
nale wetenschappelijke en culturele Instellingen, de Mid-
denstand en de Landbouw)  

– mevrouw Frieda Brepoels tot de staatssecretaris voor
Energie en Duurzame Ontwikkeling over "het voorstel tot
een vervroegde liberalisering van de electriciteitsmarkt".  

(nr. 17 – verzonden naar de commissie voor het Bedrijfs-
leven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de natio-
nale wetenschappelijke en culturele Instellingen, de Mid-
denstand en de Landbouw)  

– de heer Danny Pieters tot de minister van Sociale
Zaken en Pensioenen en tot de minister van Consumen-
tenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over "het sta-
tuut van de orde van apothekers".  

(nr. 18 – verzonden naar de commissie voor de Volksge-
zondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Her-
nieuwing)  

– de heer Pieter De Crem tot de Staatssecretaris voor
Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de
minister van Mobiliteit en Vervoer over "de verlenging
van een exportlicentie voor Alstom".  

(nr. 19 – verzonden naar de commissie voor het Bedrijfs-
leven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de natio-
nale wetenschappelijke en culturele Instellingen, de Mid-
denstand en de Landbouw)  

– de heer Pieter De Crem tot de minister van Binnen-
landse Zaken over "de vluchtelingenproblematiek".  

(nr. 20 – verzonden naar de commissie voor de Binnen-
landse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar
Ambt)  

– de heer Geert Bourgeois tot de minister van Justitie
over "de oprichting van een Vlaamse en een Waalse
orde van advocaten".  

(nr. 21 – omgewerkt in mondelinge vraag)  

– de heer Geert Bourgeois tot de minister van Justitie
over "de taalwetgeving in gerechtszaken".  

(nr. 22 – verzonden naar de commissie voor de Justitie)  

– de heer Bart Laeremans tot de minister van Justitie
over "de impasse in de huidige nationale orde van advo-
caten en de dringende vraag tot oprichting van twee
autonome orden van advocaten".  

(nr. 23 – omgewerkt in mondelinge vraag)  

– de heer Jo Vandeurzen tot de minister van Sociale
Zaken en Pensioenen over "de geraamde uitgavenont-
sporingen in de ziekteverzekering".  

(nr. 24 – verzonden naar de commissie voor de Sociale
Zaken)  

– de heer Gerolf Annemans tot de eerste minister over
"de moeilijkheden van de regering om de heer Busquin
te laten aanvaarden door de Europese instanties".  

(nr. 25 – omgewerkt in mondelinge vraag)  

– de heer Jean-Pierre Viseur tot de minister van Finan-
ciën over "de bestrijding van de witteboordencriminali-
teit en over de eventuele instelling van een functie van
regeringscommissaris voor de strijd tegen fraude met
overheidsgeld".  

(nr. 26 – omgewerkt in mondelinge vraag)  

– de heer Filip De Man tot de minister van Justitie over
"het plan van de minister om de vreemdelingencriminali-
teit in kaart te brengen".  

(nr. 27 – omgewerkt in mondelinge vraag)  

– de heer Bart Laeremans tot de minister van Justitie
over "de taalwetgeving in gerechtszaken en de Brussel-
se rechtbanken".  

(nr. 28 – verzonden naar de commissie voor de Justitie)  

– de heer Ferdy Willems tot de eerste minister over "de
positie van de heer Philippe Busquin als kandidaat-Euro-
pees commissaris voor België".  

(nr. 29 – omgewerkt in mondelinge vraag)  

– de heer Bart Laeremans tot de eerste minister over "de
gewaarborgde vertegenwoordiging van de Vlamingen in
Brussel".  

(nr. 30 – verzonden naar de commissie voor de Binnen-
landse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar
Ambt)  

– de heer Guido Tastenhoye tot de vice-eerste minister
en minister van Buitenlandse Zaken over "de kandida-
tuur van Turkije als EU-lidstaat".  

(nr. 31 – omgewerkt in mondelinge vraag)  

– de heer Gerolf Annemans tot de eerste minister over
"de agenda van de komende gespreksronde in de
staatshervorming en meerbepaald het aspect van de
splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel
(Halle Vilvoorde)".  

(nr. 32 – verzonden naar de commissie voor de Binnen-
landse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar
Ambt)  
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– de heer Francis Van den Eynde tot de vice-eerste
minister en minister van Buitenlandse Zaken over "de
noodsituatie op Oost-Timor".  

(nr. 33 – verzonden naar de commissie voor de Buiten-
landse Betrekkingen)  

– de heer Filip De Man tot de vice-eerste minister en
minister van Mobiliteit en Vervoer en de minister van
Binnenlandse Zaken over "het asielbeleid in het alge-
meen en de repatriëring van uitgeprocedeerden in het
bijzonder".  

(nr. 34 – ingetrokken bij brief van 22 september 1999)  

– de heer Jan Peeters tot de minister van Landsverdedi-
ging over "het verdwijnen van militaire tewerkstelling in
de Kempen en de Westhoek door de dreigende overhe-
veling van het 97 BN Log naar Zutendaal".  

(nr. 35 – omgewerkt in mondelinge vraag)  

– de heer Geert Bourgeois tot de minister van Justitie
over "de oprichting van colleges voor de zittende magi-
stratuur".  

(nr. 36 – omgewerkt in mondelinge vraag)  

– mevrouw Joëlle Milquet tot de minister van Binnen-
landse Zaken over "het immigratiebeleid".  

(nr. 37 – verzonden naar de commissie voor de Binnen-
landse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar
Ambt)  

– de heer Karel Van Hoorebeke tot de minister van Justi-
tie over "de werking van de Marokkaanse-Belgische
Commissie".  

(nr. 38 – verzonden naar de commissie voor de Justitie)  

– de heer Karel Van Hoorebeke tot de minister van Bin-
nenlandse Zaken over "de asielaanvragen van versteke-
lingen".  

(nr. 39 – verzonden naar de commissie voor de Binnen-
landse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar
Ambt)  

– de heer Daan Schalck tot de staatssecretaris voor
Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de
minister van Mobiliteit en Vervoer over "het voorstel tot
een vervroegde liberalisering van de elektriciteitsmarkt".  

(nr. 40 – ingetrokken bij brief van 30 september 1999)  

– de heer Ferdy Willems tot de eerste minister over "het
akkoord over de levering van nucleair materiaal aan
Pakistan".  

(nr. 41 – verzonden naar de verenigde commissies voor
het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onder-
wijs, de nationale wetenschappelijke en culturele Instel-
lingen, de Middenstand en de Landbouw en voor de
Buitenlandse Betrekkingen) 

– mevrouw Joëlle Milquet tot de minister van Justitie
over "de rechtbanken en het gebruik der talen in
gerechtszaken te Brussel".  

(nr. 42 – verzonden naar de commissie voor de Justitie)  

– mevrouw Joëlle Milquet tot de minister van Binnen-
landse Zaken en tot de minister van Justitie over "de
politiehervorming".  

(nr. 43 – verzonden naar de commissie voor de Justitie)  

– de heer Karel Van Hoorebeke tot de eerste minister
over "een amnestiemaatregel ter gelegenheid van het
prinselijk huwelijk".  

(nr. 44 – omgewerkt in mondelinge vraag)  

– de heer Jo Vandeurzen tot de minister van Consumen-
tenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over "de medi-
sche oncologie".  

(nr. 45 – omgewerkt in mondelinge vraag)  

– de heer Jo Vandeurzen tot de minister van Consumen-
tenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over "de her-
ziening van de ziekenhuiswet".  

(nr. 46 – omgewerkt in mondelinge vraag)  

– de heer Karel Van Hoorebeke tot de vice-eerste minis-
ter en minister van Mobiliteit en Vervoer over "het slecht
bestuur en de wilde stakingen bij de NMBS".  

(nr. 47 – verzonden naar de commissie voor de Infra-
structuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven)  

– de heer Karel Van Hoorebeke tot de minister van Bin-
nenlandse Zaken en tot de minister van Justitie over "de
toestand van de asielzoekers".  

(nr. 48 – verzonden naar de commissie voor de Binnen-
landse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar
Ambt) 

– de heer Francis Van den Eynde tot de eerste minister
over "de vluchtelingenstroom die Gent overspoelt".  

(nr. 49 – verzonden naar de commissie voor de Binnen-
landse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar
Ambt)  

– de heer Danny Pieters tot de minister van Consumen-
tenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en tot de
minister van Justitie over "het ziekenvervoer".  

(nr. 50 – omgewerkt in mondelinge vraag)  

– de heer Koen Bultinck tot de minister van Landbouw
en Middenstand over "rioolslib van slachthuizen in vee-
voeder".  

(nr. 51 – verzonden naar de verenigde commissies voor
het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onder-
wijs, de nationale wetenschappelijke en culturele Instel-
lingen, de Middenstand en de Landbouw en voor de
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Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke
Hernieuwing)  

– de heer Gerolf Annemans tot de minister van Telecom-
municatie en Overheid en Participaties over "de admini-
strateur-generaal bij 'De Post'".  

(nr. 52 – omgewerkt in mondelinge vraag)  

– de heer Vincent Decroly tot de minister van Binnen-
landse Zaken over "de opsluiting van kinderen in geslo-
ten centra en de opsluiting gedurende meer dan vijf
maanden van bepaalde asielzoekers in diezelfde centra,
over de opportuniteit om niet langer oorlogsvluchtelin-
gen uit te wijzen en over de criteria om over te gaan tot
een doeltreffende ingreep tot regularisatie van mensen
zonder papieren".  

(nr. 53 – verzonden naar de commissie voor de Binnen-
landse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar
Ambr)  

– de heer Gerolf Annemans tot de vice-eerste minister
en minister van Mobiliteit en Vervoer en tot de minister
van Binnenlandse Zaken over "het asielbeleid in het
algemeen en de repatriëring van uitgeprocedeerden in
het bijzonder".  

(nr. 54 – verzonden naar de commissie voor de Binnen-
landse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar
Ambt)  

– mevrouw Frieda Brepoels tot de minister van Land-
bouw en Middenstand over "de onwettige slibverwer-
king in veevoeder bij RENDAC en andere bedrijven".  

(nr. 55 – verzonden naar de verenigde commissies voor
het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onder-
wijs, de nationale wetenschappelijke en culturele Instel-
lingen, de Middenstand en de Landbouw en voor de
Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke
Hernieuwing)  

– de heer Koen Bultinck tot de minister van Sociale
Zaken en Pensioenen over "uitgavenontsporingen in de
ziekteverzekering".  

(nr. 56 – verzonden naar de commissie voor de Sociale
Zaken)  

– de heer Luc Sevenhans tot de vice-eerste minister en
minister van Mobiliteit en Vervoer over "de positie van
de heer Schouppe binnen de NMBS".  

(nr. 57 – verzonden naar de commissie voor de Infra-
structuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven)  

– mevrouw Simonne Creyf tot de staatssecretaris voor
Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de
Minister van Mobiliteit en Vervoer over "de liberalisering
van de elektriciteitsmarkt".  

(nr. 58 – verzonden naar de commissie voor het Bedrijfs-
leven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de natio-
nale wetenschappelijke en culturele Instellingen, de Mid-
denstand en de Landbouw)  

– mevrouw Annemie Van de Casteele tot de minister van
Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en
tot de minister van Sociale Zaken en Pensioenen over
"de facturering in de ziekenhuizen en de beschikbaar-
heid van de minimale klinische gegevens".  

(nr. 59 – omgewerkt in mondelinge vraag)  

– de heer Jacques Lefevre tot de vice-eerste minister en
minister van Buitenlandse Zaken over "de taalpariteit
binnen de raad van bestuur van de BDBH".  

(nr. 60 – verzonden naar de commissie voor de Buiten-
landse Betrekkingen)  

– de heer Claude Desmedt tot de minister van Justitie
over "de zorgwekkende toestand waarin te Brussel de
rechtbank van eerste aanleg en het parket verkeren
ingevolge het tekort aan magistraten".  

(nr. 61 – verzonden naar de commissie voor de Justitie)  

– de heer Jean-Pol Poncelet tot de minister van Binnen-
landse Zaken over "de werking van het Agentschap voor
Nucleaire Controle en het Telerad-netwerk voor de
meting van de radio-activiteit".  

(nr. 62 – omgewerkt in mondelinge vraag)  

– de heer Francis Van den Eynde tot de vice-eerste
minister en minister van Buitenlandse Zaken en tot de
Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toe-
gevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken over
"het beheer van de fondsen voor ontwikkelingssamen-
werking".  

(nr. 63 – verzonden naar de commissie voor de Buiten-
landse Betrekkingen)  

– de heer Ferdy Willems tot de vice-eerste minister en
minister van Buitenlandse Zaken over "het programma
voor Centraal-Afrika en het budjetbeheer van ontwikke-
lingssamenwerking".  

(nr. 64 – verzonden naar de commissie voor de Buiten-
landse Betrekkingen)  

– de heer Ferdy Willems tot de vice-eerste minister en
minister van Buitenlandse Zaken over "de ratificatie van
de Conventie 169 van de Internationale Arbeidsorgani-
satie".  

(nr. 65 – omgewerkt in mondelinge vraag)  

– de heer Guy D'haeseleer tot de vice-eerste minister en
minister van Werkgelegenheid over "het startbanen-
plan".  
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(nr. 66 – verzonden naar de commissie voor de Sociale
Zaken)  

– de heer Jo Vandeurzen tot de minister van Consumen-
tenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over "de
ondertekening van de Conventie voor de rechten van de
mens en de bio-geneeskunde".  

(nr. 67 – omgewerkt in mondelinge vraag)  

– de heer Geert Bourgeois tot de minister van Justitie
over "het aantal openstaande plaatsen in de magistra-
tuur en de Brusselse rechtbank en het Brusselse parket
in het bijzonder, de toepassing van de taalwetgeving in
gerechtszaken en de wettelijke basis van de commissie
gerechtelijke achterstand in Brussel".  

(nr. 68 – ingetrokken bij brief van 1 oktober 1999)  

– de heer Jo Vandeurzen tot de minister van Binnenland-
se Zaken over "de implementatie van de politiehervor-
ming".  

(nr. 69 – verzonden naar de commissie voor de Binnen-
landse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar
Ambt)  

– de heer Claude Eerdekens tot de minister van Land-
bouw en Middenstand over "de illegale handel in uit het
binnen- en het buitenland afkomstig afval".  

(nr. 70 – verzonden naar de commissie voor het Bedrijfs-
leven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de natio-
nale wetenschappelijke en culturele Instellingen, de Mid-
denstand en de Landbouw)  

– de heer Richard Fournaux tot de vice-eerste minister
en minister van Werkgelegenheid over "de jongste ver-
klaringen van de minister over haar nieuwe werkgelege-
neheidsbeleid voor jongeren".  

(nr. 71 – verzonden naar de commissie voor de Sociale
Zaken)  

– de heer Ferdy Willems tot de vice-eerste minister en
minister van Buitenlandse Zaken over "de houding van
België tegenover de 'nieuwe agenda coalitie : naar een
wapenvrije wereld'".  

(nr. 72 – omgewerkt in mondelinge vraag)  

– de heer Pieter De Crem tot de eerste minister over "de
oprichting van een intergouvernementele en interparle-
mentaire conferentie voor institutionele vernieuwing".  

(nr. 73 – verzonden naar de commissie voor de Binnen-
landse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar
Ambt)  

– de heer Jo Vandeurzen tot de minister van Justitie over
"de circulaire met betrekking tot het opsporings- en ver-
volgingsbeleid aangaande drugsdelicten".  

(nr. 74 – omgewerkt in mondelinge vraag)  

– de heer Daniel Bacquelaine tot de minister van Consu-
mentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over "de
diensten voor niet-dringend liggend ziekenvervoer".  

(nr. 75 – omgewekt in mondelinge vraag)  

– de heer Hubert Brouns tot de minister van Justitie over
"het arrest van het Arbitragehof inzake het verbod op
tabaksreclame".  

(nr. 76 – omgewerkt in mondelinge vraag)  

– mevrouw Joëlle Milquet tot de minister van Binnen-
landse Zaken over "de brutale uitzetting van Slowaakse
zigeuners-vluchtelingen".  

(nr. 77 – ingetrokken bij brief van 5 oktober 1999)  

– de heer Ferdy Willems tot de vice-eerste minister en
minister van Buitenlandse Zaken over "de oorlog in
Tsjetsjenië".  

(nr. 78 – omgewerkt in mondelinge vraag)  

– de heer Koen Bultinck tot de minister van Consumen-
tenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over "de Con-
ventie voor de rechten van de mens en de bio-genees-
kunde".  

(nr. 79 – omgewerkt in mondelinge vraag)  

– de heer Yves Leterme tot de minister van Economie en
Wetenschappelijk Onderzoek over "de opheffing van het
bankgeheim en de invoering van een vermogenskadas-
ter".  

(nr. 80 – verzonden naar de commissie voor de Finan-
ciën en de Begroting)  

– de heer Gerolf Annemans tot de minister van Telecom-
municatie en Overheid en Participaties over "de admini-
strateur-generaal bij 'De Post'".  

(nr. 81 – verzonden naar de commissie voor de Infra-
structuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven)  

– mevrouw Greta D'Hondt tot de vice-eerste minister en
minister van Werkgelegenheid over "de 'startbanen' en
het te voeren werkgelegenheidsbeleid".  

(nr. 82 – verzonden naar de commissie voor de Sociale
Zaken)  

– de heer Filip De Man tot de eerste minister en minister
van Binnenlandse Zaken over "de inefficiënte uitvoering
van het uitwijzingsbeleid en de concrete wijze waarop
het regularisatiebeleid zal uitgevoerd worden".  

(nr. 83 – verzonden naar de commissie voor de Binnen-
landse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar
Ambt)  

– de heer Geert Bourgeois tot de minister van Justitie
over "de economische oorlog en de rol van de Staats-
veiligheid en het parket".  
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(nr. 84 – verzonden naar de commissie voor de Justitie)  

– de heer Yves Leterme tot de minister van Justitie over
"de wet op de kansspelen, kansspelinrichtingen en de
bescherming van spelers".  

(nr. 85 – omgewerkt in mondelinge vraag)  

– de heer Karel Van Hoorebeke tot de minister van Bin-
nenlandse Zaken over "de uitspraak van de Raad van
State met betrekking tot de regularisatie van de illega-
len".  

(nr. 86 – verzonden naar de commissie voor de Binnen-
landse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar
Ambt)  

– de heer Ferdy Willems tot de minister van Landsverde-
diging over "de terugtrekking van de Belgische troepen
uit Bosnië".  

(nr. 87 – omgewerkt in mondelinge vraag)  

– de heer Hubert Brouns tot de minister van Consumen-
tenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over "de
gedeeltelijke vernietiging door het Arbitragehof van de
wet houdende verbod op de tabaksreclame".  

(nr. 88 – omgewerkt in mondelinge vraag)  

VERKIEZINGEN VAN 13 JUNI 1999  

Bij brief van 2 september 1999 zendt de voorzitter van
de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, in toepas-
sing van artikel 94ter van het Kieswetboek, de verslagen
over inzake de vaststelling van de verkiezingsuitgaven
met betrekking tot de verkiezing van 13 juni 1999 van
het Europese Parlement – Vlaamse kieskring.  

Verzonden naar de Controlecommissie betreffende de
verkiezingsuitgaven en de Boekhouding van de politieke
partijen

Het College van deskundigen belast met de controle van
de geautomatiseerde stemmingen en stemopneming
heeft zijn verslag betreffende de verkiezingen van 13 juni
1999 ingediend.  

Verzonden naar de commissie voor de Binnenlandse
Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt  

Bij brief van 18 augustus 1999 zendt de minister van
Binnenlandse Zaken de voorlopige uitgave van de offi-
ciële resultaten van de verkiezingen van 13 juni 1999
voor de Senaat, de Kamer van volksvertegenwoordigers
en het Europese Parlement over.  

Indiening ter griffie  

VERKIEZING VAN HET EUROPEES PARLEMENT VAN 13 JUNI 1999  

Bij brief van 11 oktober 1999 zendt de minister van Bin-
nenlandse Zaken, naar aanleiding van een klacht met
betrekking tot de verkiezing van het Europees Parlement
in de kieskantons Doornik, Moeskroen en Komen-War-
neton, het proces-verbaal van hertelling van de stem-
men, op 11 oktober 1999, van de verkiezing van het
Europees Parlement van 13 juni 1999, Frans kiescollege,
over.  

Verzonden naar de 7de commissie tot onderzoek van de
geloofsbrieven (Europese Verkiezingen) 

REGERING

UITGAVEN GEDAAN BUITEN DE BEGROTING

Bij brieven van 23 juli 1999 en 17 september 1999 zendt
de eerste minister, in uitvoering van artikel 44, § 1, lid 2,
van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd
op 17 juli 1991, exemplaren over van de beraadslagin-
gen nrs 3171 en 3172 door de ministerraad getroffen
betreffende uitgaven gedaan buiten de begroting.  

Verzonden naar de commissie voor de Financiën en de
Begroting 

KONINKLIJK BESLUIT

De minister van Binnenlandse Zaken heeft een kopie
overgezonden van de brief die hij aan de burgemeesters
heeft gericht betreffende de schorsing door de Raad van
State van het koninklijk besluit van 6 oktober 1999 tot
bepaling van de criteria die rechtvaardigen dat er een
aanvraag tot regularisatie van verblijf ingediend wordt
zonder dat men het bewijs moet leveren van buitenge-
wone omstandigheden bedoeld in artikel 9, derde lid van
de wet van de 15 december 1980 betreffende de toe-
gang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen.  

Verzonden naar de commissie voor de Binnenlandse
Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt 

INGEDIENDE VERSLAGEN

Bij brief van 17 augustus 1999 zendt de minister van
Financiën het halfjaarlijks verslag over betreffende het
beheer van de staatsschuld in functie van de Algemene
Richtlijnen voor het jaar 1999.  

Verzonden naar de commissie voor de Financiën en de
Begroting 

Bij brief van 15 september 1999 zendt de minister van
Binnenlandse Zaken, overeenkomstig artikel 62 van de
gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik
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van de talen in bestuurszaken, het jaarverslag van de
Vaste Commissie voor Taaltoezicht voor het jaar 1998
over.  

Indiening ter griffie en in de bibliotheek 

CONTROLEDIENST VOOR DE ZIEKENFONDSEN EN DE LANDSBON-
DEN VAN ZIEKENFONDSEN

Verslag 1998

Bij brief van 7 oktober 1999 zendt de minister van Socia-
le Zaken en Pensioenen, overeenkomstig artikel 52, 9°,
van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de zieken-
fondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, het jaar-
verslag 1998 van de Controledienst voor de ziekenfond-
sen en de landsbonden van ziekenfondsen over. 

Indiening ter griffie en in de bibliotheek  

OVERZICHT VAN DE PERSONEELSSTERKTE IN DE OVERHEIDS-
SECTOR

Bij brief van 6 september 1999 zendt de minister van
Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare
besturen een publicatie over betreffende het "Overzicht
van de personeelssterkte in de overheidssector (toe-
stand op 30 juni 1998 en 1 januari 1999)".

Ronddeling 

MILLENNIUM FORUM 2000 

Verslag

Bij brief van 21 september 1999 zendt de eerste minister
het vierde verslag over van het Millennium Forum 2000
dat aan de Ministerraad wordt voorgelegd. 

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

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. 91/99 uitgesproken op 15 juli 1999 over
de vordering tot schorsing van de wet van 11 december
1998 tot wijziging, wat de verjaring van de strafvordering
betreft, van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van
Strafvordering, ingesteld door M.-C.F.  

(rolnummer : 1681)  

– het arrest nr. 97/99 uitgesproken op 15 september
1999 over de beroepen tot vernietiging van de artikelen
133, 134, 136 en 138 van de wet van 22 februari 1998
houdende sociale bepalingen (betreffende de heffing op
de omzet van sommige farmaceutische producten) en
van artikel 147 van de wet van 25 januari 1999 houden-
de sociale bepalingen (betreffende de heffing op de
omzet van sommige farmaceutische producten), inge-
steld door de VZW Agim en anderen  

(rolnummers : 1317, 1377, 1403, 1404, 1405, 1654 en
1655)  

– het arrest nr. 98/99 uitgesproken op 15 september
1999 over de prejudiciële vragen betreffende artikel 35,
vierde lid, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van
de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders, gesteld door
de correctionele rechtbank te Luik bij vonnis van 26 juni
1998, inzake de arbeidsauditeur tegen F. Massin en door
het hof van beroep te Luik bij arresten van 30 september
1998, inzake het openbaar ministerie tegen respectieve-
lijk H. Berndt, P. Biondolillo, H. Zhang, G. Heusden, de
BVBA "Saint-Vincent", de NV "Le Burenville" en I.
Ahmed 

(rolnummers : 1365, 1429, 1430, 1431, 1432 en 1433) 

– het arrest nr. 99/99 uitgesproken op 15 september
1999 over de prejudiciële vraag betreffende artikel 71, §
1, 3°, en § 2, tweede lid, van het Wetboek van de inkom-
stenbelastingen 1964, gesteld door het hof van beroep
te Gent bij arrest van 24 juni 1998, inzake T. Hyde tegen
de Belgische Staat 

(rolnummer : 1371)  

– het arrest nr. 100/99 uitgesproken op 15 september
1999 over de prejudiciële vragen betreffende artikel 11,
§ 2, derde lid, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli
1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der
zelfstandigen, gesteld door het arbeidshof te Luik bij
arrest van 8 september 1998, inzake M. Safin tegen de
"Caisse wallonne d'assurances sociales des classes
moyennes" 

(rolnummer : 1417) 

– het arrest nr. 101/99 uitgesproken op 29 september
1999 over de prejudiciële vraag betreffende de artikelen
42 en 70bis van de wetten betreffende de kinderbijslag
voor loonarbeiders (gecoördineerd op 19 december
1939), zoals van kracht tussen de wetswijzigingen van
22 december 1989 en 21 april 1997, gesteld door de
arbeidsrechtbank te Antwerpen bij vonnis van 19 juni
1998, inzake J. Chaerle tegen de VZW Kinderbijslag-
fonds V.E.V.  

(rolnummer : 1372) 
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– het arrest nr. 102/99 uitgesproken op 30 september
1999 over de beroepen tot vernietiging van de wet van
10 december 1997 houdende verbod op de reclame
voor tabaksproducten, ingesteld door de VZW "Royal
Union Motor Entre-Sambre-et-Meuse" en anderen ; het
Hof vernietigt : 

1. paragraaf 2bis, 3°, van artikel 7 van de wet van 24
januari 1977 betreffende de bescherming van de
gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voe-
dingsmiddelen en andere produkten, ingevoegd door de
wet van 10 december 1997 houdende verbod op de
reclame voor tabaksproducten, in zoverre niet is voor-
zien in analoge uitzonderingen aan die waarin is voorzien
in het 2° van die bepaling, wat het verbod van reclame
betreft ten aanzien van producten waarvan het merk zijn
bekendheid hoofdzakelijk aan een tabaksproduct ont-
leent ; 

2. artikel 6 van de wet van 10 december 1997 houdende
verbod op de reclame voor tabaksproducten in zoverre
het vóór 31 juli 2003 van toepassing is op de op wereld-
niveau georganiseerde evenementen en activiteiten.
(rolnummers : 1321, 1332 en 1386 tot 1391)  

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 van de wet van 18 decem-
ber 1998 tot regeling van de gelijktijdige of kort opeen-
volgende verkiezingen voor de wetgevende federale
Kamers, het Europees Parlement en de gewest- en
gemeenschapsraden en van de wet van 18 december
1998 tot organisatie van de geautomatiseerde stemop-
neming door middel van een systeem voor optische
lezing en tot wijziging van de wet van 11 april 1994 tot
organisatie van de geautomatiseerde stemming, inge-
steld door L. Michel en anderen  

(rolnummer : 1707)  

– de beroepen tot vernietiging van de artikelen 63 tot 68,
84 tot 91 en 202 van het decreet van de Vlaamse
Gemeenschap van 18 mei 1999 houdende de organisa-
tie van de ruimtelijke ordening, ingediend door P. Snoy,
M.-N. Orban, J. De Backer, P. Nys en M. Nys en F.
Kamp ; de beschikking tot samenvoeging van de zaken
met rolnummers 1700, 1701 en 1703 ; de beschikking
tot samenvoeging van de zaken met rolnummers 1710
en 1725 en de reeds samengevoegde zaken met rol-
nummers 1700, 1701 en 1703  

(rolnummers : 1700, 1701, 1703, 1710 en 1725)  

– het beroep tot vernietiging van de artikelen 3 en 7, 1°
en 2°, van de wet van 18 december 1998 tot regeling
van de gelijktijdige of kort opeenvolgende verkiezingen
voor de federale Wetgevende Kamers, het Europees
Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsraden,
ingesteld door D. Féret en het 'Front National' ; de
beschikking tot samenvoeging van de zaak met rolnum-
mer 1714 met de zaak met rolnummer 1632  

(rolnummers : 1632 en 1714)  

– het beroep tot vernietiging van artikel 26 van het
decreet van het Vlaams Parlement van 19 december
1998 houdende bepalingen tot begeleiding van de
begroting 1999, ingesteld door de provincie Antwerpen
en de provincie Oost-Vlaanderen  

(rolnummer : 1716)  

– het beroep tot vernietiging van de wet van 15 decem-
ber 1998 tot wijziging van de wet van 19 december 1974
tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en
de vakbonden van haar personeel en van de wet van 1
september 1980 betreffende de toekenning en de uitbe-
taling van een vakbonspremie aan sommige personeels-
leden van de overheidssector en aan de in die sector
tewerkgestelde werklozen, ingediend door de Algemene
Centrale der openbare diensten  

(rolnummer : 1717)  

– de beroepen tot gedeeltelijke vernietiging van artikel
12 van het programmadecreet van het Waalse Gewest
van 16 december 1998 houdende verschillende maatre-
gelen inzake belastingen, taksen, afvalwaterzuivering,
plaatselijke besturen, ruimtelijke ordening en gewestelij-
ke luchthavens, ingesteld door de NV "Tiercé Franco-
Belge" en de NV Derby ; de beschikking tot samenvoe-
ging van deze zaken  

(rolnummers : 1718 en 1719)  

– de beroepen tot vernietiging van de artikelen 2 en 3
van de wet van 8 december 1998 houdende diverse
bepalingen betreffende de financiering van het Instituut
voor veterinaire keuring, ingesteld door de NV Vlees De
Clercq & Zoon en anderen, de VZW Nationale Federatie
der Fabrikanten van Vleeswaren en Vleesconserven en
anderen en de NV Openbaar Slachthuis ; de beschikking
tot samenvoeging van deze zaken  

(rolnummers : 1715, 1720 en 1721)  

– het beroep tot vernietiging van de artikelen 56 en 62
van het decreet van het Vlaams Parlement van 19
december 1998 houdende bepalingen tot begeleiding
van de begroting 1999, ingesteld door de Koninklijke
Federatie van Belgische Transporteurs en de NV Hen-
drickx Frans en Zonen 

(rolnummer : 1722)  
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– de beroepen tot vernietiging van de wet van 18
december 1998 tot wijziging van het Kieswetboek om
het stemrecht toe te kennen aan de Belgen die geves-
tigd zijn in het buitenland, voor de verkiezing van de
federale Wetgevende Kamers, ingesteld door J.-P. Van-
dersmissen, L. Michel en J.-P. Henckaerts ; de beschik-
king tot samenvoeging van deze zaken  

(rolnummers : 1712 en 1732)  

– het beroep tot vernietiging van artikel 147 van de wet
van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen (met
betrekking tot de heffing op het omzetcijfer van bepaal-
de farmaceutische producten), ingesteld door de BVBA
AGIM en anderen  

(rolnummer : 1734)  

– het beroep tot vernietiging van artikel 43, § 4, 2°, eer-
ste deel, van de wet van 26 maart 1999 betreffende het
Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en
houdende diverse bepalingen, ingesteld door B. Vander-
stichelen en anderen  

(rolnummer : 1738)  

– het beroep tot vernietiging van de artikelen 190, 191
en 194 van de wet van 25 januari 1999 houdende socia-
le bepalingen (wijziging van de wet op de ziekenhuizen),
ingesteld door de Vlaamse regering  

(rolnummer : 1739)  

– het beroep tot vernietiging van artikel 147 van de wet
van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen (met
betrekking tot de heffing op het omzetcijfer van bepaal-
de farmaceutische producten), ingesteld door de NV
Glaxo Wellcome Belgium en de NV Bristol-Myers Squibb
Belgium  

(rolnummer : 1749)  

– de beroepen tot gedeeltelijke vernietiging van de arti-
kelen 45, 89 en 102 van de wet van 22 december 1998
tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het
Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad
voor de Justitie, de benoeming en aanwijzing van magi-
straten en tot invoering van een evaluatiesysteem, inge-
steld door F. Bailly en anderen, G. Steffens en anderen
en L. Stangherlin en J.-M. Frères ; de beschikking tot
samenvoeging van deze zaken  

(rolnummers : 1747, 1750 en 1751)  

– het beroep tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van
de wet van 12 februari 1999 tot invoeging van een artikel
15ter in de wet van 4 juli 1989 betreffende de bepaling
en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de ver-
kiezingen van de federale Kamers, de financiering en de
open boekhouding van de politieke partijen en van een
artikel 16bis in de wetten op de Raad van State,

gecoördineerd op 12 januari 1973, ingesteld door de
VZW Vlaamse Concentratie en anderen  

(rolnummer : 1759)  

– het beroep tot vernietiging van artikel 4 van de wet van
26 januari 1999 houdende nieuwe maatregelen ten voor-
dele van de oorlogsslachtoffers, ingesteld door de Alge-
mene Centrale van het Militair Personeel  

(rolnummer : 1760)  

– het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van artikel 2
van de wet van 25 mei 1999 tot wijziging van de wetten
op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari
1973, van de wet van 5 april 1955 inzake de wedden van
de ambtsdragers bij de Raad van State, alsook van het
Gerechtelijk Wetboek, ingesteld door A. Bokken  

(rolnummer : 1761)  

– het beroep tot vernietiging van de organisatieafdeling
31, programma 1, basisallocatie 33.05 van het decreet
van de Franse Gemeenschap van 22 december 1997
houdende de tweede aanpassing van de algemene uit-
gavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het
begrotingsjaar 1997, ingesteld door de Vlaamse regering  

(rolnummer : 1765)  

– het beroep tot vernietiging van : 

– de artikelen 91 tot 94 van de wet van 15 maart 1999
betreffende de beslechting van fiscale geschillen ; 

– het koninklijk besluit van 12 april 1999 tot bepaling van
de procedure voor de gouverneur of voor het college
van burgemeester en schepenen inzake bezwaarschrift
tegen een provincie- of gemeentebelasting, ingesteld
door F. Van Driessche en R. Van Mulders  

(rolnummer : 1766)  

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 betreffende artikel 67bis van het
koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van
de wetten betreffende de politie over het wegverkeer,
zoals ingevoegd door artikel 10 van de wet van 4 augus-
tus 1996, gesteld door de politierechtbank te Gent bij
vonnis van 1 juni 1999, inzake het openbaar ministerie
tegen H. Van Belle ; de beschikking tot samenvoeging
van de zaak met rolnummer 1705 en de reeds samenge-
voegde zaken met rolnummers 1469 en 1576  

(rolnummers : 1469, 1576 en 1705)  
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– de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 267 en
volgende van het koninklijk besluit van 18 juli 1977 tot
coördinatie van de algemene bepalingen inzake douane
en accijzen, gesteld door het hof van beroep te Antwer-
pen bij arrest van 16 juni 1999, inzake het openbaar
ministerie en het ministerie van Financiën tegen D. Bam-
bust, het hof van beroep te Gent bij arrest van 23 juni
1999, inzake het openbaar ministerie en de minister van
Financiën tegen M. Heyde en anderen, door het hof van
beroep te Antwepren bij arrest van 30 juni 1999, inzake
het openbaar ministerie en de minister van Financiën
tegen J.-P. Lange en anderen, door de rechtbank van
eerste aanleg te Antwerpen bij vonnis van 23 juni 1999,
inzake het openbaar ministerie tegen D. Ben-David en
anderen ; de beschikking tot samenvoeging van de
reeds samengevoegde zaken met rolnummers 1447,
1623, 1645 en 1670 en de zaken met rolnummers 1706,
1724, 1728 en 1729  

(rolnummers : 1447, 1623, 1645, 1670, 1706, 1724, 1728
en 1729)  

– de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 531
(zoals van toepassing voor de wijziging ervan bij artikel
12 van de wet van 6 april 1992), 610 en 1088 van het
Gerechtelijk Wetboek en betreffende artikel 14, eerste
lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van
State, gesteld door de Raad van State bij arrest van 7
juni 1999, inzake G. Wijnen tegen de arrondissements-
kamer van gerechtsdeurwaarders te Mechelen  

(rolnummer : 1708) 

– de prejudiciële vraag over artikel 320, 4°, van het Bur-
gerlijk Wetboek, gesteld door de rechtbank van eerste
aanleg te Brussel bij vonnis van 9 juni 1999, inzake S.
Lachaal  

(rolnummer : 1711)  

– de prejudiciële vraag over artikel 28, tweede lid, van de
wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetko-
mingen aan gehandicapten, gesteld door het arbeidshof
te Luik bij arrest van 28 juni 1999, inzake M. Baronheid
tegen de Belgische Staat  

(rolnummer : 1727)  

– de prejudiciële vraag over artikel 31, tweede lid, van de
wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van
het loon der werknemers, gesteld door de rechtbank van
eerste aanleg te Gent bij vonnis van 25 juni 1999, inzake
S. De Wachtere tegen de NV Citibank Belgium NV Divi-
sion Cards Service  

(rolnummer : 1730)  

– de prejudiciële vragen over artikel 97 van de wet van 9
augustus 1963 tot instelling en organisatie van een rege-
ling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering,
gesteld door de arbeidsrechtbank te Verviers bij vonnis

van 28 juni 1999, inzake de Nationale Unie van Socialis-
tische Mutualiteiten tegen J. Bradfer 

(rolnummer : 1731) 

– de prejudiciële vraag betreffende 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 de correctionele rechtbank te
Hasselt bij vonnis van 17 juni 1999, inzake de minister
van Financiën tegen de BVBA Brandstoffen Vaes en
anderen  

(rolnummer : 1735)  

– de prejudiciële vraag betreffende artikel 394bis van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld
door de Raad van State bij arrest van 6 juli 1999, inzake
D. Baras tegen de Belgische Staat  

(rolnummer : 1736)  

– de prejudiciële vraag betreffende artikel 21, tweede lid,
van de gecoördineerde wetten op de Raad van State,
gesteld door de Raad van State bij arrest van 20 juli
1999, inzake A. Grigoreva tegen de Belgische Staat en
de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen  

(rolnummer : 1756)  

Ter kennisgeving 

REKENHOF 

JAARVERSLAG 1998

Het Rekenhof heeft zijn jaarverslag 1998 overgezonden.  

Indiening ter griffie, in de bibliotheek en verzonden naar
de commissie voor de Comptabiliteit 

BUDGETTAIRE AANREKENINGEN

Bij brief van 4 augustus 1999 zendt de eerste voorzitter
van het Rekenhof de lijst over van de budgettaire aanre-
keningen die in de loop van de maand juli op de begro-
ting van het Rekenhof zijn uitgevoerd voor het jaar 1999.

Indiening ter griffie en verzonden naar de commissie
voor de Comptabiliteit 

DEEL II 146E BOEK VAN OPMERKINGEN

Bij brief van 23 juli 1999 zendt de eerste voorzitter van
het Rekenhof, in uitvoering van artikel 180 van de
Grondwet, het deel II (bijvoegsel) van het 146e boek van
opmerkingen over.

Indiening ter griffie, in de bibliotheek en verzonden naar
de commissie voor de Financiën en de Begroting 
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DEEL II 147E BOEK VAN OPMERKINGEN

Bij brief van 23 juli 1999 zendt de eerste voorzitter van
het Rekenhof, in uitvoering van artikel 180 van de
Grondwet, het deel II van het 147e boek van opmerkin-
gen over.

Indiening ter griffie, in de bibliotheek en verzonden naar
de commissie voor de Financiën en de Begroting 

VAST COMITÉ VAN TOEZICHT OP DE INLICHTIN-
GENDIENSTEN

VERTROUWELIJKE ONDERZOEKSVERSLAGEN

Bij brieven van 12 juli 1999, 9 en 20 september 1999
zendt de voorzitter van het Vast Comité van toezicht op
de inlichtingendiensten, overeenkomstig de artikelen 33
en 35 van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het
toezicht op politie- en inlichtingendiensten, drie vertrou-
welijke onderzoeksverslagen over.  

Verzonden naar de bijzondere commissie belast met de
parlementaire begeleiding van het Vast Comité van toe-
zicht op de politiediensten 

FEDERALE VOORLICHTINGSDIENST

VERSLAG 1998

Bij brief van 15 juli 1999 zendt de Federale Voorlich-
tingsdienst het jaarverslag (N) voor 1998 over.  

Verzonden naar de commissie voor de Binnenlandse
Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt 

CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN

VERSLAG

Bij brief van 20 september 1999 zendt de voorzitter van
de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, met toepassing
van artikel 5 van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering
van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring
van het concurrentievermogen, het technisch verslag
betreffende de maximale beschikbare marges voor de
loonkostenontwikkeling over.  

Indiening ter griffie, in de bibliotheek, verzonden naar de
commissie voor de Sociale Zaken en naar de commissie
voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het
Onderwijs, de nationale wetenschappelijke en culturele
Instellingen, de Middenstand en de Landbouw  

CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN EN
NATIONALE ARBEIDSRAAD

GEZAMENLIJK VERSLAG

Bij brief van 20 september 1999 zendt de voorzitter van
de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven het gezamenlijk
verslag over van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
en de Nationale Arbeidsraad betreffende de evaluatie
van de ontwikkeling van de loonkosten, de werkgele-
genheid en de vormingsinspanningen, opgemaakt in
toepassing van artikel 22 van de wet van 26 maart 1999
betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegen-
heid 1998 en houdende diverse bepalingen.  

Verzonden naar de commissie voor de Sociale Zaken en
naar de commissie voor het Bedrijfsleven, het Weten-
schapsbeleid, het Onderwijs, de nationale wetenschap-
pelijke en culturele Instellingen, de Middenstand en de
Landbouw 

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID

STATISTIEKEN

De Rijksdienst voor sociale zekerheid zendt de statistie-
ken (N) over inzake het aantal op 30 juni 1998 in de
sociale zekerheid opgenomen werkgevers en werkne-
mers uit de privé-sector.  

Verzonden naar de commissie voor de Sociale Zaken 

RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERK-
NEMERS

STATISTIEKEN

Bij brief van 10 augustus 1999 zendt de administrateur-
generaal van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor
werknemers de uitgave 1999 (N) over van "De statisti-
sche reeksen – het stelsel van de kinderbijslag bij de
zelfstandigen – het stelsel van de kinderbijslag bij de
openbare overheid".  

Verzonden naar de commissie voor de Sociale Zaken 

RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE VERZEKERIN-
GEN DER ZELFSTANDIGEN

VERSLAG 1998

Het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelf-
standigen heeft het jaarverslag 1998 betreffende de sta-
tistieken van de personen van vreemde nationaliteit die
onder de toepassing vallen van het sociaal statuut van
de zelfstandigen overgezonden.  
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Ronddeling 

ALGEMEEN CHRISTELIJK VAKVERBOND

INTERNATIONALE ARBEIDSCONFERENTIE

Bij brief van 15 juli 1999 zendt de voorzitter van het
Algemeen Christelijk Vakverbond de voorlopige versla-
gen over van de 87ste zitting van de Internationale
Arbeidsconferentie die te Genève in juni 1999 heeft
plaatsgevonden.  

Verzonden naar de commissie voor de Sociale Zaken 

ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE BELASTINGEN

VERSLAG 1998

Bij brief van 1 oktober 1999 heeft de administrateur-
generaal van de belastingen van het ministerie van
Financiën het jaarverslag 1998 van de Algemene admini-
stratie van de belastingen overgezonden.  

Verzonden naar de commissie voor de Financiën en de
Begroting 

INSTITUUT VOOR DE NATIONALE REKENINGEN

REKENINGEN VAN DE OVERHEID 1998

Bij brief van 27 juli 1999 zendt de voorzitter van het Insti-
tuut voor de Nationale Rekeningen, overeenkomstig arti-
kel 120 van de wet van 21 december 1994 houdende
sociale en diverse bepalingen, het deel II van de rekenin-
gen van de overheid voor het jaar 1998 over.  

Indiening ter griffie, in de bibliotheek, verzonden naar de
commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbe-
leid, het Onderwijs, de nationale wetenschappelijke en
culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw
en naar de commissie voor de Financiën en de Begro-
ting 

COMMISSIE VOOR DE TOEGANG TOT BESTUURS-
DOCUMENTEN

BROCHURE

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de brochu-
re "De Commissie voor de toegang tot bestuursdocu-
menten : overzicht van de adviespraktijk september
1994 – december 1997" overgezonden.  

Ronddeling 

OPVOLGINGSCOMMISSIE BETREFFENDE DE
MILIEUTAKSEN

VERSLAG 1997

Bij brief van 7 september 1999 zendt de voorzitter van
de Opvolgingscommissie betreffende de milieutaksen,
overeenkomstig artikel 390, § 1, 3°, van de gewone wet
van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale
staatsstructuur, het jaarverslag 1997 van de Opvolgings-
commissie betreffende de milieutaksen over.  

Indiening ter griffie, in de bibliotheek en verzonden naar
de commissie voor de Financiën en de Begroting 

DIENST VOOR DE SCHEEPVAART

VERSLAG 1998

Bij brief van 4 augustus 1999 zendt de administrateur-
generaal van de Dienst voor de Scheepvaart het jaarver-
slag 1998 over.  

Verzonden naar de commissie voor de Infrastructuur, het
Verkeer en de Overheidsbedrijven 

INFORMATIE-EN ADVIESCENTRUM INZAKE DE
SCHADELIJKE SEKTARISCHE ORGANISATIES

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Bij brief van 27 juli 1999 zendt de plaatsvervangende
voorzitter van het Informatie- en adviescentrum inzake
de schadelijke sektarische organisaties, overeenkomstig
artikel 5 van de wet van 2 juni 1998 houdende oprichting
van een Informatie- en adviescentrum inzake de schade-
lijke sektarische organisaties, het huishoudelijk regle-
ment van het Centrum ter goedkeuring van de Kamer
over.  

Verzonden naar de commissie voor de Justitie 

ONTSLAG VAN EEN PLAATSVERVANGEND LID

Bij brief van 15 september 1999 deelt de voorzitter van
het Informatie- en adviescentrum inzake de schadelijke
sektarische organisaties mee dat mevrouw Raymonde
Dury, plaatsvervangend lid, haar ontslag heeft gegeven.  

De Kamer zal mevrouw Raymonde Dury op een later
tijdstip en op voordracht van de regering vervangen.  

Ter informatie 
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CONFERENTIE VAN DE PARLEMENTEN VAN DE
HOOFDSTEDELIJKE REGIO'S VAN DE EUROPESE
UNIE

SLOTVERKLARING VAN DE 1STE CONFERENTIE

Bij brief van 22 juli 1999 zendt de voorzitter van de Brus-
selse Hoofdstedelijke Raad de slotverklaring over van de
1ste Conferentie van de Parlementen van de Hoofdste-
delijke Regio's van de Europese Unie die in Madrid van
18 tot 20 april 1999 heeft plaatsgevonden.  

Verzonden naar het Adviescomité voor de Europese
Aangelegenheden 

EUROPEES PARLEMENT

RESOLUTIES

Bij brieven van 3 augustus 1999 en 29 september 1999
zendt de secretaris-generaal van het Europees Parle-
ment de teksten over van vier resoluties aangenomen
door deze vergadering : 

1. Resolutie over de verontreiniging van levensmiddelen
in België met dioxine  

Verzonden naar de commissie voor de Buitenlandse
Betrekkingen, naar de commissie voor het Bedrijfsleven,

het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de nationale
wetenschappelijke en culturele Instellingen, de Midden-
stand en de Landbouw, naar de commissie voor de
Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke
Hernieuwing, naar de parlementaire onderzoekscommis-
sie belast met een onderzoek van de Belgische vlees-,
zuivel- en eierproductie en naar de politieke verantwoor-
delijkheden in het licht van de zogenaamde dioxinecrisis
en naar het Adviescomité voor de Europese Aangele-
genheden 

2. Resolutie over de opstelling van het Handvest van de
fundamentele rechten  

3. Résolutie over de situatie op Oost-Timor  

4. Resolutie over Birma  

Verzonden naar de commissie voor de Buitenlandse
Betrekkingen en naar het Adviescomité voor de Europe-
se Aangelegenheden 

VERZOEKSCHRIFT

Bij brief van 27 september 1999 zendt een particulier
een verzoekschrift over betreffende de geautomatiseer-
de stemming.  

Verzonden naar de commissie voor de Verzoekschriften
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