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MEDEDELINGEN

De voorzitter : Verscheidene mededelingen moeten aan

de Kamer worden gedaan. Zij worden als bijlage in het

Beknopt Verslag opgenomen.

BESPREKING VAN DE VERKLARING VAN DE REGE-
RING

De voorzitter : Aan de orde is de bespreking van de ver-

klaring van de regering.

De heer Marc Van Peel (CVP) : Ik feliciteer premier Ver-

hofstadt met zijn eerste federale beleidsverklaring. Ieder-

een zal moeten toegeven dat hij het onmogelijke doet

om deze bont-en-blauwe coalitie samen te houden.

Sinds geruime tijd sukkelt hij van crisisvergadering naar

crisisvergadering, ondermeer rond de dioxinecrisis en

het asielbeleid. Het stramien is ondertussen welbekend.

Hij getuigt bovendien van moed en zelfopoffering, door

het programma van zijn partij ondergeschikt te maken

aan den wensen van PS en PRL, die hun wil opdringen

aan groenen en Vlamingen. De heer Boutmans, groen en

Vlaams, mocht dat al aan de lijve ondervinden. Ook de

heer Deleuze, van wie bepaalde bevoegdheden werden

afgenomen, ontsnapte niet aan dat stramien.

De heer Michel en de heer Verhofstadt zullen uiteindelijk
alle bevoegdheden uitoefenen. Dan kunnen we naar de
eindstrijd gaan.

De groenen worden geteisterd door allerlei trendbreu-
ken. Waar is de tijd dat de HST het zwart beest was ?
Nu beschouwt de regeringsverklaring de aanleg van de
HST als een prioriteit. Verkeersveiligheid komt in de
regeerverklaring niet voor. Beseft men dat het aantal ver-
keersslachtoffers een veelvoud is van alle slachtoffers
samen van criminaliteit ? 

De eerste minister heeft gisteren lang gesproken, maar
weinig gezegd. Wat zal er gebeuren met de herziening
van de financieringswet ? Blijkbaar zal er Vlaams geld
naar het Franstalig onderwijs gaan. Tijdens de regerings-
onderhandelingen ontkende de premier dat hij toezeg-
gingen had gedaan met betrekking tot de financierings-
wet, maar we weten dat het anders is. Dat was trouwens
ook het eerste wat hij toegaf toen hij in 1991 formateur
was. 

VLD-voorzitter De Gucht zei dat hij de herziening van de
financieringswet in de Costa zou gebruiken om er een
Vlaamse belastingverlaging door te krijgen. Na het njet
van minister Reynders daaromtrent en de toegevingen
van de premier op het eerste punt, staat hij tweemaal
met lege handen. Ook de heer Vankrunkelsven verklaar-
de al geen enkele hefboom meer in handen te hebben.
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De heer Michel en mevrouw Onkelinx overtroffen giste-
ren alles met hun uitspraken over de "chambres flamin-
gantes" van de Raad van State. Deze laatste zou blijk-
baar politieke uitspraken moeten doen. De heer Van-
krunkelsven eiste daarop prompt het ontslag van minis-
ter Onkelinx. Met hun uitspraken beledigen beide minis-
ters niet alleen de rechtsstaat, maar ook de Vlamingen.
De premier laat begaan.

Gelukkig is er nog minister Daems, die "ontroerd" is
door het leiderschap van de premier. Tijdens de vorige
regeerperiode hadden we een loodgieter, nu hebben we
een pompier, die na de brand niets anders kan doen dan
het huis in puin achterlaten.

Deze regering is na nauwelijks drie maanden een
onoverzichtelijk slagveld. De tegenstrijdige verklaringen
en de flaters stapelen zich op.

Gelukkig heeft deze regering budgettaire ruimte. Minister
Vande Lanotte noemde dat de verdienste van de vorige
regering. Wij zijn ook verantwoordelijk van wat goed
ging in het verleden. Om de toekomst te vrijwaren heb-
ben wij een strenge norm nageleefd. Dankzij de econo-
mische groei zou men de overheidschuld versneld kun-
nen verminderen. Dat doet men nu niet meer. Dat tekort
zal drie jaar hetzelfde blijven, het primair overschot
neemt zelfs af. De norm van de Hoge Raad voor finan-
ciën wordt verlaten. Dit is geen ambitieuze begroting en
het zal moeilijk zijn om ze in Europa te verdedigen. De
regering had de kans om de schuldenlast verder te ver-
minderen. Ze doet het niet.

De concrete maatregelen raken de mensen niet echt, op
de herindexering van de belastingschalen na, waartoe
vroeger echter al beslist was. 

De premier kiest voor politieke overleving en werpt elke
partij wat lekkers toe. Wij zouden de budgettaire ruimte
hebben gebruikt om de begrotingsschuld verder terug te
dringen en de fiscale discriminatie van gehuwden verder
weg te werken. De regeerverklaring rept met geen woord
over gezinsvriendelijke maatregelen. De grote voorbeel-
den van de premier, Kok en Blair, doen dat wel. Wij zul-
len de nodige voorstellen op dat vlak indienen.

Deze regering wil komen tot een modelstaat. Het eerste
regeringswerk was daarvan niet onmiddellijk een school-
voorbeeld. Ik denk onder meer aan de beschuldigingen
van minister Gabriëls aan de buitenlandse voedselketen,
die prompt weer moesten worden ingetrokken. Inzake
het Federale Agentschap voor de voedselketen bestaan
nog steeds geen teksten. Als men de normale parlemen-
taire procedure volgt kan een wetsontwerp niet meer
klaar zijn tegen 1 januari. Er komt blijkbaar een groene
volmachtenwet. Volgens minister Aelvoet gaat het echter
om een kaderwet. Wij stellen voor dat het uitgewerkt

wetsvoorstel van de heer Brouns wet wordt. Dan is er
geen kaderwet nodig.

Deze regering voert geen beleid, ze doet aan communi-
catie. In persberichten en interviews worden allerlei nieu-
we zaken aangekondigd, zelfs met data, maar we heb-
ben er nog niets van op zich gezien. De regering en de
meerderheid denken dat het woord op zich werkelijks-
heidsscheppend is. Ondertussen komen er dan tegen-
manifestaties van leden van de meerderheid, zodat de
zaak terug ter discussie wordt gesteld.

De toestroom van asielzoekers is een Europees pro-
bleem, maar sinds het aantreden van minister Duquesne
en zijn verklaringen verdubbelde het aantal asielzoekers.
Er werd een nieuw asielbeleid ingevoerd. Van dan af liep
alles mis. Het allerergste was het viseren van één etni-
sche groep bij het uitwijzingsbeleid. Zouden wij dat heb-
ben gedaan, dan zouden de Franstaligen ons verweten
hebben dat we extreem rechts nalopen. (Applaus bij de
CVP)

De minister van Binnenlandse Zaken diaboliseert de Vla-
mingen en de stad Gent.

De heer Jef Tavernier (Agalev-Ecolo) : Ik ga akkoord dat
het niet goed is een bepaalde etnische groep te stigma-
tiseren. De heer Van Peel heeft opmerkingen bij bepaal-
de kritische uitlatingen van parlementsleden van de
meerderheid. Zijn partij hebben we echter maar achteraf
bedenkingen horen formuleren.

De heer Marc Van Peel (CVP) : Vroeger waren er ook
pittige discussies tussen ministers en parlementsleden.
Wanneer de regering met een project kwam, stond de
meerderheid daar echter wel achter.

Ik wijs erop dat de mening van de oppositie niet werd
gevraagd. De regularisatie zou bij koninklijk besluit
gebeuren. Pas na de kritiek van de Raad van State
moest er een wetsontwerp komen. Vrijdag werd er nog
snel en efficiënt gewerkt, maandag werd dat traag en
inefficiënt. Dit beleid zal niet worden uitgevoerd, ook de
administratie zal niet worden hervormd.

In de toekomst zal het gelukkig beter gaan, want het
openbaar ambt wordt snel hervormd, na het houden van
een volksraadpleging. Wat zal de vraag zijn ? Er komt
een doorgedreven depolitisering. Daarvoor komt er een
parlementaire commissie. Daarvan weten we hoe gede-
politiseerd ze werkt. Onlangs nog viel de heer Coveliers
de minister van Justitie aan omdat deze een christen-
democraat benoemde, na positieve adviezen.

Een jaar geleden verklaarde de heer Dewael hier dat hij
genoeg had van de PS-veto's in economische dossiers.
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Nu is dat natuurlijk afgelopen, zoals blijkt uit het plan
van mevrouw Onkelinx inzake de tewerkstelling van jon-
gere werklozen. Dit is nu toch echt een dirigistische
maatregel uit de oude doos. De eerste minister weigerde
daarop in te gaan toen hem daarover een vraag werd
gesteld op "de dag van de klant". Hij weigert keuzes te
maken. 

Wij zullen volledig meewerken aan de uitvoering van het
Octopus-akkoord, maar wij willen vlugger worden
betrokken bij de intenties. Wanneer komen de aange-
kondigde hervormingen er ?

Minister Marc Verwilghen (in het Nederlands) : Mijn
voorganger stelde die werkgroepen samen, die hun
werkzaamheden nog niet hebben beëindigd. Ik wacht op
hun voorstellen.

De heer Marc Van Peel (CVP) : Werkgroepen werken
onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister,
niet omgekeerd. De minister kondigt heel wat onnodige
studies omtrent veiligheid aan. Er moeten echter drin-
gende maatregelen komen.

Ik kom tot een aantal concrete vragen. Wie is bevoegd
voor ontwikkelingssamenwerking ? Met welk budget ?
Steunt de premier de heer Reynders wanneer deze de
Vlaamse belastingverlaging aanvecht bij het
Arbitragehof ? Staat de volledige regering achter de
aangekondigde verstrenging van de wapenwet ? Hoe
vallen de verklaringen van de premier over de overheids-
bedrijven te rijmen met de uitlatingen van minister
Durant over de herpolitisering van de NMBS ? Wat met
de herziening van de financieringswet ? Welke regeling
wordt hier voorgesteld ? Gaan de federale ambtenaren
al dan niet gratis openbaar vervoer krijgen ?

De regeringsverklaring heeft voor een primeur gezorgd :
voor het eerst is er in een officieel document sprake van
"de Belgische ziekte". Deze masochistische oppositiet-
aal hoort in zo'n document niet thuis. In geen enkel land
gebeurt zoiets. België is niet ziek. Het scoort internatio-
naal zelfs bijzonder goed. Er kan inderdaad veel worden
gemoderniseerd en verbeterd in het bestuur, maar
gebruik toch niet zo'n termen ! De eerste minister zou
beter beginnen met de regering te leiden. Dat hij zich
laat omscholen tot "loodgieter". Maak van de regering
een ploeg ! Van Jean-Luc Dehaene werd de uitspraak
voortdurend voor de voeten geworpen dat hij de proble-
men maar oploste als ze zich stelden ; premier Verhof-
stadt creëert echter aan de lopende band problemen die
nog niet bestonden, en vergeet ze dan op te lossen.

Als dit de modelstaat is, dan begrijp ik waarom de heer
Verhofstadt vroeger pleitte voor het recht van elke bur-

ger om uit de Staat te stappen. (Applaus bij CVP en
PSC)

De heer André Smets (PSC) : Het verheugt mij dat Bel-
gië op de vijfde plaats staat wat de graad van menselijke
ontwikkeling betreft, maar ik wil vooral de meerderheid
aanmoedigen om haar intenties in verband met de finan-
ciering van het Franstalig onderwijs waar te maken.
(Geroep bij het Vlaams Blok – Gelach bij de PS en de
PRL FDF MCC)

De heer Jean-Pol Poncelet (PSC) : Voor de tweede keer
in drie maanden zegt u ons dat de regering ons land op
de weg naar de eenentwintigste eeuw zet. Prachtig ! Wat
een mooie slogan. Toch zullen die mooie praatjes ons
niet om de tuin kunnen leiden.

Bovendien ligt de verandering die u voorstaat, in het ver-
lengde van wat de vorige regering heeft verwezenlijkt. 

Het overheidstekort zal in 2002 teruggebracht worden
tot 0 procent, in het verlengde van de door de vorige
regering uitgestippelde beleidslijn. De loonlastenverla-
ging wordt, na een eerste verlaging met 80 miljard frank,
voortgezet. Uw maatregelen zijn niet meer dan een
voortzetting van eerder genomen maatregelen, die
indertijd nochtans op hoongelach werden onthaald. U
heeft het over een aanpassing van de belastingschalen,
maar die maatregel staat al in het besluit betreffende het
tarief van de bedrijfsvoorheffing.

U spiegelt ons een rooskleurige toekomst voor. De PS-
voorzitter beroemde zich er dit weekend op dat er jaar-
lijks voor 100 à 150 miljard was bespaard, hoewel de
aanzet tot de verbetering jaren geleden werd gegeven.

Het is dankzij de inspanningen van de vorige regeringen
dat

ons land vandaag op een aantal gebieden koploper is.
Eigenlijk brengt u nu hulde aan de vorige regering voor
haar begrotingsbeleid en haar werkgelegenheidsbeleid,
en voor de keuzen die ze heeft gemaakt. 

U wil nu een nieuwe koers uitzetten, maar jammer
genoeg gaat die in tegen de aanbevelingen van de Hoge
Raad van financiën voor het jaar 2000, met name wat de
stabilisering van het primaire saldo betreft. Het zou
anders een goede gelegenheid geweest zijn om onze
schuldenlast te verlagen dankzij de extra armslag waar-
over u beschikt. De Europese autoriteiten zullen u wel
terugfluiten.

U teert op de verworvenheden van de vorige regering.
Tenslotte moet u uw partners uitbetalen.
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Dat is de herhaling van wat in 1988-1989 na uw vertrek
is gebeurd. U pakt opnieuw uit met de "retour du coeur".
U spreekt over een koersverandering. Maar wat met de
toekomstige generaties, met de veroudering van de
bevolking, de pensioenen ... ? Uw nieuwe koers is selec-
tief.

De moeilijkheden van de voorbije weken doen ons twij-
felen aan uw vermogen de problemen sereen op te los-
sen. U kondigt een humaner asielbeleid aan. Maar uw
ploeg flatert en blundert.

U klaagt de "Belgische ziekte" aan en verkondigt dat de
vorige regering niet in staat was op de maatschappelijke
veranderingen in te spelen, maar de onduidelijke beslis-
singen, de uitzonderingsregelingen en de nieuwe proble-
men stapelen zich op.

U wil de oppositie bij het oplossen van het immigratie-
probleem betrekken. Wij vragen al lang een wet terzake.
Wij zullen onze standpunten dus verdedigen en zullen
snel weten of het om een valstrik gaat.

Voorts stemde uw regering in met het leveren van nucle-
aire technologie aan een land dat vandaag de democra-
tie met voeten treedt. 

Ons ministerie van Landbouw brengt Nederland onte-
recht in opspraak in verband met de dioxinecrisis. De
regering schroeft tevens de humanitaire bijdrage in Bos-
nië-Herzegovina terug, ondanks het feit dat die ons
beste visitekaartje is, en vervangt ze door een diploma-
tiek optreden van de heer Michel. Ook de begroting van 

Ontwikkelingssamenwerking wordt teruggeschroefd.

Er gaapt een kloof tussen uw woorden en uw daden.

U stelt het gewijzigd communautair klimaat voor als een
soort "nirwana." Ik leid daaruit af dat u de overeenkomst
betreffende de bescherming van de minderheden snel
zal ondertekenen. Inzake de financiering van het onder-
wijs zien wij niet goed in wat de zin is van het compro-
mis dat de Vlaamse regeringspartijen nastreven. Welke
kunstgreep heeft u toegepast, welke prijs zal voor het
compromis moeten worden betaald en wie zal die beta-
len ?

U kondigt nog andere wankele compromissen aan die
werden bereikt na afpraken met de partijen die samen
uw heterogene meerderheid vormen.

Het verheugt mij dat u een technische aanpassing van
onze besturen aankondigt, maar de aanwijzing van een
goeroe of – nog maar – een deskundige heeft veel weg
van exorcisme. U heeft helemaal geen oog voor de ver-
traging waarmee ons rechtsstelsel ondanks de huidige

technologische vooruitgang kampt. Ik dring er dan ook
op aan dat u terzake maatregelen zou treffen. Levert
men een dergelijke inspanning niet, dan zal men zeggen
dat de samenleving is veranderd, maar dat men
gemeend heeft met behulp van de bestaande juridische
instrumenten op die veranderingen te moeten inspelen.

Dat het Belgacom-monopolie wordt gehandhaafd, is
onbegrijpelijk. Miljoenen internetgebruikers worden op
die manier immers gegijzeld. Er moeten snel maatrege-
len worden genomen : voeg de daad bij het woord !

Een aantal van uw doelstellingen vinden wij interessant,
maar toch doen uw daden heel wat twijfels rijzen. De
oplossingen die u de jongste maanden heeft uitgewerkt,
hebben ons wantrouwig gemaakt.

Wij zullen uw programma in alle eerlijkheid en op zijn
echte waarde evalueren. In afwachting zullen wij tegen
uw plannen stemmen. (Applaus bij de PSC en de CVP)

De heer Jef Tavernier (Agalev-Ecolo) : Ik kan de CVP-
PSC geruststellen : de groenen zullen unaniem het ver-
trouwen in de regering bevestigen. Zowel in de rege-
ringsverklaring als in de beleidsverklaring zitten voor ons
fundamenteel belangrijke punten die wij willen steunen,
wat niet wegneemt dat wij ook kritiek durven uiten op
onevenwichtigheden of manke uitvoeringsmodaliteiten.
Het akkoord in zijn geheel krijgt wel onze steun.

Een aantal zogenaamde onevenwichten, bijvoorbeeld
inzake asielbeleid en regularisaties, worden nu door de
CVP-PSC bekritiseerd, ook al gaan zij eigenlijk akkoord
met de principes ervan. Het is mij echter nog steeds niet
duidelijk welke criteria inzake de regularisaties voor hen
al dan niet aanvaardbaar zijn.

De heer Francis Van den Eynde (VL. BLOK) : De groe-
nen gaan vanzelfsprekend akkoord met het asielbeleid :
voor de show werden enkele illegalen uitgewezen, maar
tienduizenden zullen worden gelegaliseerd. Ik ben echter
benieuwd naar de reacties van de rechtervleugel van de
liberalen.

De heer Marc Van Peel (CVP) : Het asieldebat zullen we
later voeren. Maar ik wil nu al weten hoe de groenen
staan tegenover de overigens stuntelig uitgevoerde
gedwongen en collectieve repatriëringen zoals we die
vorige week gezien hebben.

Mevrouw Joëlle Milquet (PSC) : U steunt het asielbeleid
van de regering, maar staat u ook achter het behoud van
de gesloten centra en het opsluiten van kinderen in die
centra ? Staat u achter de omstreden collectieve uitwij-
zingen en de miskenning van de beslissing van het Hof
voor de rechten van de mens ? Ecolo heeft onlangs een
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perscommuniqué verspreid, maar u zwijgt in alle talen
over dat onderwerp... 

Een beetje manifesteren hier en daar is prima, maar wij
vragen de daad bij het woord te voegen.

De heer Jef Tavernier (Agalev-Ecolo) : Er is een verschil
tussen uitwijzing en uitdrijving. Uitwijzingen hebben altijd
bestaan, maar wat vorige week gebeurde mag niet meer
worden herhaald.

Minderjarige asielzoekers horen niet thuis in gesloten
instellingen. De maximumduur voor vasthouding in
gesloten instellingen – die mede door de CVP werd
ingevoerd – moet strikt worden gerespecteerd. Wij heb-
ben nu tot doel de minderjarigen te laten schoollopen,
de termijnen van vasthouding in te korten en de jonge-
ren te begeleiden.

Ik wijs erop dat in Gent zonder enige dwang een hon-
derdtal asielzoekers kon worden uitgewezen. Toch zijn
collectieve uitwijzingen onaanvaardbaar. Wij willen geen
etnische groepen stigmatiseren. Bovendien moet reke-
ning worden gehouden met de situatie in de landen van
herkomst.

Met meer ontwikkelingssteun en conflictpreventie kan
men beletten dat steeds nieuwe stromen vluchtelingen
op gang komen.

De heer Marc Van Peel (CVP) : De heer Tavernier was
duidelijk. Ik zal dezelfde vraag stellen aan de liberalen.

De heer Jef Tavernier (Agalev-Ecolo) : De groenen kun-
nen zich zonder moeite achter veel punten uit de begro-
ting scharen : meer middelen voor de chronische zieken,
voor leefbare steden, voor de laagste lonen, voor jonge
werklozen, en voor BTW-verlaging voor de arbeidsinten-
sieve diensten. Bedoelt men overigens met deze inten-
sieve diensten ook de kringloopcentra ?

Mevrouw Greta D'Hondt (CVP) : De heer Tavernier ver-
heugt zich over de verhoging van de laagste inkomens.
Waarom stemde hij dan tegen het voorstel-Lenssens in
verband met de invoering van een bodemcategorie voor
bejaarden ? Uit platte politieke berekening ?

De heer Yves Leterme (CVP) : Is de invoering van een
vermogenskadaster één van uw doelstellingen ?

De heer Jef Tavernier (Agalev-Ecolo) : Dat aspect is
belangrijk binnen de globale fiscale hervorming die
wordt voorbereid. Wij willen daarin onze groene accen-
ten leggen. Dit komt zeker ter sprake bij de fiscale
besprekingen volgend jaar.

We steunen ook de lastenverlaging, op voorwaarde dat
ze gekoppeld wordt aan een tewerkstellingsengage-
ment. Dit moet over twee jaar worden geëvalueerd.

Duurzame ontwikkeling moet de leidraad worden bij heel
het beleid. 

We werden ook aangenaam verrast door het grotere ver-
antwoordelijkheidsbesef dat men vraagt van overheids-
diensten en overheidsbedrijven.

Slotsom is dat de groenen dit beleid kunnen steunen.
We zullen wel eigen accenten trachten te leggen – ik
denk aan de gelijkberechtiging van mannen en vrouwen
– ook omdat we menen dat goed besturen een wissel-
werking tussen regering en Parlement veronderstelt.
Ondertussen geven we ons vertrouwen aan de regering.
(Applaus bij de meerderheid)

De heer Servais Verherstraeten (CVP) : Bij het investi-
tuurdebat legde de heer Tavernier andere accenten
namens de groenen : verkorting van de arbeidsduur,
eco-fiscaliteit, stemrecht voor migranten, geen uitver-
koop van de overheidsbedrijven. Wat blijft daarvan nog
overeind ?

De heer Jef Tavernier (Agalev-Ecolo) : Er komt een
ondersteuning voor de deeltijdse arbeid, een recht op 20
procent loopbaanonderbreking en een globale fiscale
herziening ; vóór 2000 kan er echter niets veranderen
aan het stemrecht voor niet-Belgen, doch dit is te wijten
aan het feit dat dit grondwettelijk werd vastgelegd, mede
door toedoen van de CVP.

De heer Claude Eerdekens (PS) : De PS is blij dat zij de
ambitieuze plannen die in de regeringsverklaring werden
verwoord, mede gestalte kan geven.

Wij maken van de gelegenheid gebruik om te herinneren
aan een aantal van onze prioriteiten, meer bepaald in het
licht van de ontwikkelingen van de drie jongste maanden
en in het vooruitzicht van de komende gebeurtenissen.

Eerst en vooral wens ik eraan te herinneren dat onze
assemblee onverwijld is gestart met de analyse van de
precieze oorzaken en gevolgen van de dioxinecrisis en
daartoe de onderzoekscommissie onder het voorzitter-
schap van de heer Charles Janssens heeft opgericht.
Aan de hand van de besluiten van die commissie moe-
ten wij alle nodige maatregelen treffen opdat een derge-
lijke crisis zich nooit meer zou voordoen.

Als socialisten zijn wij in ieder geval gekant tegen een
voedselaanbod met twee snelheden, waarbij enkel de
gegoeden een gezonde voeding kunnen genieten. In dat
verband verheugen wij ons over de oprichting van een
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Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedsel-
keten.

Wij zijn eveneens verheugd dat de regering al de eerste
lessen uit die crisis heeft getrokken en een echte strate-
gie van duurzame ontwikkeling heeft uitgewerkt. In die
geest zullen wij alle mogelijke initiatieven inzake ratio-
neel energiegebruik en groene labels nemen of steunen.

Mobiliteit is ook een van onze grote bekommernissen. Er
moet inderdaad een mobiliteitsbeleid worden uitgestip-
peld dat kadert in het beleid van duurzame ontwikkeling.
Het openbaar vervoer moet een geloofwaardig alterna-
tief voor de auto worden. Daartoe zal er werk worden
gemaakt van de aanleg van het Gewestelijk Expresnet
voor Brussel (GEN). De heer Daerden had al onder de
vorige regering een initiatief in die zin genomen. Men
heeft nu voor de verwezenlijking van het project in een
eerste fase een krediet van 8,5 miljard frank uitgetrok-
ken. Er zullen fiscale maatregelen worden genomen om
het gebruik van het openbaar vervoer te bevorderen.
Ook carpooling moet worden aangemoedigd. 

De PS-fractie gaat volledig akkoord met het regularise-
ringsbeleid van de regering. Ze zal erover waken dat het
wetsontwerp dat de principes van het door de Raad van
State opgeschorte koninklijk besluit herneemt, zo vlug
mogelijk wordt aangenomen. 

Er moet terdege rekening worden gehouden met de
complexiteit van de migratiestromen. Dat is ook de
bedoeling van het regularisatiebeleid. De PS-fractie ver-
zoekt de minister van Binnenlandse Zaken de uitvoering
van de regularisatiemaatregel te waarborgen. Er mogen
geen mensen die in aanmerking komen voor een regula-
risatie, worden uitgewezen en er moet een klimaat van
vertrouwen worden geschapen. 

De PS-fractie wil bepaalde ondemocratische fracties die
hun ideologie via hoven en rechtbanken willen versprei-
den en allerhande vertragingsmanoeuvres bedenken, nul
op het rekest geven. Alle democratische fracties moeten
zich beijveren om aan te tonen hoe hol die manoeuvres
zijn en hoe perfide die houding is.

Wij willen een snellere en doorzichtigere asielprocedure.
De in het regeerakkoord vastgestelde vereenvoudiging
van de naturalisatieprocedure moet zo spoedig mogelijk
geconcretiseerd worden, zodat de Kamer van Volksver-
tegenwoordigers alleen nog de moeilijkste gevallen te
behandelen krijgt. 

De heer Paul Tant (CVP) : De CVP is bereid om mee te
werken aan een versoepeling van de naturalisatieproce-
dure. U bent echter voorzitter van de bevoegde commis-
sie en u misbruikt daar uw positie om aan sociaal

dienstbetoon te doen. Pas de wet correct toe voor u ze
verandert. (Applaus bij CVP en Vlaams Blok)

De voorzitter : Die opmerking is hier niet op haar plaats.
Zo'n kritiek moet u uiten in de Conferentie van de voor-
zitters. (Applaus op de banken van de meerderheid)

PERSOONLIJK FEIT

De heer Claude Eerdekens (PS) : De commissie voor de
Naturalisaties heeft zich altijd in dezelfde zin uitgespro-
ken. Wij hebben onlangs duizenden dossiers goedge-
keurd. De elementaire beleefdheid vereist dat mensen
die zich zorgen maken over de voortgang van hun dos-
sier, antwoord krijgen, en die regel zal ik tot het einde
van mijn politieke carrière handhaven. Dat betekent
helemaal niet dat de afhandeling van de dossiers gepoli-
tiseerd wordt. (Applaus)

Wat de begroting betreft, is er een fundamenteel nieuw
gegeven : er wordt inderdaad niet langer over besparin-
gen gesproken, maar over meer armslag. De groeiprog-
noses waarmee gewerkt wordt, zijn uiterst voorzichtige
vooruitzichten. Aangename verrassingen zijn dus geens-
zins uitgesloten. De positieve maatregelen inzake her-
verdeling van de rijkdommen moeten worden besten-
digd. Ik complimenteer deze regering trouwens wegens
haar loyaliteit bij de oplossing van het probleem van de
financiering van de Franse Gemeenschap.

Het werkgelegenheidsbeleid is een complex vraagstuk,
waarvoor geen panacee bestaat. De moeilijkheden
waarop jonge werkzoekenden stuiten, moeten prioritair
worden aangepakt. Dat staat ook in het regeerakkoord,
en wat dat betreft, verheugen wij ons over de gezwind-
heid waarmee minister Onkelinx zich over het probleem
heeft gebogen.

De heer Bart Laeremans (VL. BLOK) : De heer Eerde-
kens steunt minister Onkelinx inzake het tewerkstellings-
beleid. Geldt dat ook voor haar "stalinistisch" voorstel
om per honderd werknemers vier extra werknemers ver-
plicht in dienst te nemen ? Dat is in Vlaanderen onuit-
voerbaar.

De heer Claude Eerdekens (PS) : Het is wel grappig dat
een ondemocratische partij ons van stalinisme beschul-
digt !

Haar plan inzake de startbanen voor jongeren is een
groots project. Met dat plan zal de overheid tevens kun-
nen rekenen op de deelname van jongeren aan verschei-
dene openbare nutsprojecten of sociaal prioritaire pro-
jecten zoals veiligheid of opvang van kinderen. 
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Wij nemen nota van de kritiek van de werkgevers in ver-
band met de verplichte aanwervingen. Hoe kan het ook
anders wanneer men rekening houdt met de weinig
scrupuleuze toepassing van de verplichting waarin de
RVA-stage al voorziet ? Voor de socialisten moeten de
lastenverminderingen het allereerst mogelijk maken de
kost van de arbeid te drukken. Zij moeten de werkge-
vers ook tot nieuwe aanwervingen aanzetten. Zij zijn als
het ware een overeenkomst met resultaatsverplichting
tussen de Staat en de werkgever om de werkgelegen-
heid aan te zwengelen. Spijtig genoeg zijn solidariteit en
actief burgerschap niet bij alle burgers instinctief aanwe-
zig en moet de medewerking soms worden opgelegd.

Op lange termijn zal die keuze doeltreffender zijn. Wij
zullen die doelstellingen en dat beleid steunen.

Het verhogen van de werkgelegenheidsgraad verdient
echter de grootste aandacht. Onze werkgelegenheids-
graad wordt beïnvloed door de hoge arbeidskosten, het
feit dat het profiel van de werkzoekenden niet aan het
aanbod op de arbeidsmarkt beantwoordt en een onvol-
ledig opleidingssysteem.

Wij moeten daarom zo snel mogelijk oplossingen zoeken
voor de problemen van de eindeloopbaanregeling, de
langdurig werklozen, de werktijdverkorting, de werkloos-
heidsvallen en de strijd tegen het zwartwerk.

Wij verheugen ons over de verbintenissen die in de rege-
ringsverklaring worden aangegaan en over het optrek-
ken van het minimumloon. Wij kijken uit naar meer con-
crete maatregelen. Wij zullen er niettemin op toezien dat
de fundamentele principes en rechten van de werkne-
mers niet moeten wijken voor pragmatisme of dringende
maatregelen. Wij zullen evenmin aanvaarden dat werk
onzeker wordt en dat de inkomsten systematisch wor-
den verdeeld in naam van de werkgelegenheidsgraad.

De flexibiliteit mag niet alleen een zaak zijn van de meest
kwetsbare categorieën van werknemers. De klemtoon
moet worden gelegd op meer "flexicurity", een combina-
tie van flexibiliteit en veiligheid. De vierdagenweek mag
bijvoorbeeld niet worden opgevat als het verdelen van
werk en inkomsten maar is een formule om de kwaliteit
van het leven te verbeteren, banen te creëren en de
ondernemingen dynamisch te maken.

Ten slotte moeten de maatregelen perfect aansluiten bij
wat in Luxemburg werd beslist en moet de medewerking
van alle bevoegdheidsniveaus zijn gewaarborgd. Men
moet ook oog hebben voor budgettaire weerslag van de
maatregelen. 

De socialisten zullen het regeringsbeleid efficiënt steu-
nen en zullen er ook actief, creatief, loyaal en vooral

trouw aan de idealen van vooruitgang en solidariteit aan
meewerken. 

De sociale zekerheid van de eenentwintigste eeuw moet
de sociale cohesie nog versterken. Het is een wettelijk
en federaal stelsel dat berust op interpersoonlijke solida-
riteit, met voor iedereen even toegankelijke sociale uitke-
ringen. 

Het minimumpensioen van zo'n 450.000 gepensioneer-
den wordt opgetrokken, wat voor de zelfstandigen en
werknemers uit de particuliere sector sinds 1991 niet
meer gebeurd is. Gelet op de heterogeniteit van de
betrokken leeftijdscategorie en de demografische voor-
uitzichten moet een beleid gevoerd worden dat met de
specificiteit en de behoeften van eenieder rekening
houdt. Het federale seniorenbeleid mag zich niet beper-
ken tot het optrekken van de laagste pensioenen. Het
debat over de zorgverzekering moet snel hervat worden
en uitmonden in concrete en werkbare oplossingen voor
de hele Belgische bevolking. 

Er is een overschot van meer dan 38 miljard op de
begroting voor de sociale zekerheid. Dat hebben we nog
niet vaak meegemaakt. Dit moment van euforie mag ons
echter het hoofd niet op hol brengen : de begroting van
de sociale zekerheid moet gebruikt worden voor inko-
mensherverdeling en vrijwaring van de sociale cohesie.
Daartoe is het essentieel dat de beschikbare marges op
correcte wijze worden aangewend en dat naar een even-
wicht tussen een verbetering van de verstrekkingen en
een vermindering van de lasten op de arbeid wordt
gestreefd. Voor het jaar 2000 zijn wij daarin geslaagd.
Wij zullen erop toezien dat dat ook in de toekomst zo
blijft.

De grondslag voor de financiering van de sociale zeker-
heid moet tot andere bronnen dan de inkomsten op
arbeid worden uitgebreid. Ik hoop dat in dat verband alle
denkpistes tijdens de huidige zittingsperiode worden
onderzocht.

Wat de gezondheidszorg betreft, werd de groeinorm op
2,5 procent gebracht. Wij vrezen echter dat voor 1999
de reële uitgavengroei beneden dit percentage blijft en
dat de beschikbare ruimte tot niets wordt herleid.

Anderzijds is het van essentieel belang dat wij zo snel
mogelijk besprekingen met onze partners binnen het
systeem zouden aanvatten om de beschikbare inkom-
sten te optimaliseren.

Ons sociaal zekerheidsstelsel is een van de beste ter
wereld, en dat moet zo blijven. Daar zullen wij op toe-
zien.
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Inzake fiscaliteit verheug ik mij over de wil van de rege-
ring om de fiscale druk op arbeid te doen afnemen. Het
is evenwel belangrijk dat de – voor de herverdelings-
functie van de inkomsten essentiële – principes van
progressiviteit en draagvlak worden gehandhaafd. Daar-
enboven moet bij het zoeken naar een nieuw evenwicht
binnen het fiscaal stelsel rekening worden gehouden
met de inspanningen die worden gedaan om tot een
Europese harmonisering te komen. De verschillen inzake
belasting op – onder meer roerende – inkomsten moeten
op billijke wijze worden weggewerkt. 

Ik wens dat België gebruik zou maken van zijn voorzit-
terschap van de Europese Unie in 2001 om inzake een
billijke belasting op het spaargeld en de invoering van
een CO2-taks een doortoestand beleid te voeren.

Anderzijds moeten de inspanningen inzake bestrijding
van de belastingontduiking worden opgedreven, zodat
het vertrouwen in het vermogen van de Staat om de
naleving van de wetten en reglementen af te dwingen,
wordt hersteld. De bestrijding van de fiscale fraude is
ook een middel om zwartwerk aan te pakken en de
mechanismen van gezonde concurrentie tussen onder-
nemingen die de fiscale regels naleven, opnieuw te laten
spelen.

Ik leg ook de nadruk op de noodzaak om onverwijld fis-
cale rechters te benoemen. Als die benoeming er niet
komt, valt immers te vrezen dat de fiscale hervorming
dode letter blijft. Wat de vennootschapsbelasting betreft,
moet een verlaging van het tarief door een vermindering
van het aantal aftrekmogelijkheden, binnen een neutraal
begrotingskader worden gecompenseerd. 

Het verheugt mij dat, overeenkomstig het akkoord van
Turku, de regering voornemens is de BTW-tarieven
waaraan bepaalde arbeidsintensieve diensten zijn
onderworpen, te verlagen. De weerslag van die maatre-
gelen op de werkgelegenheid moet worden geëvalueerd. 

De PS hecht trouwens veel belang aan het ambitieuze
plan dat de regering inzake de grootsteden heeft uitge-
werkt, en dat haar ertoe bracht een specifiek commissa-
riaat op te richten. Vermits de stad aan de oorsprong
van talrijke vormen van uitsluiting ligt, vindt de PS het
een goede zaak dat een omvattend actieplan voor de
probleemwijken werd aangenomen. 

Er moet een samenhangend en gecoördineerd beleid op
diverse gebieden worden gevoerd door vernieuwde
instrumenten, zoals een gedifferentieerd beleid, in te
voeren waarbij de vestiging van bedrijven in stedelijke
zones wordt gestimuleerd. 

Ook het voornemen van de regering om het staatsappa-
raat nieuw leven in te blazen, draagt de goedkeuring van

de socialisten weg. Ze zijn immers de mening toegedaan
dat de overheidsdiensten collectieve diensten zijn die
voor de ontplooiing van de mens noodzakelijk zijn als-
mede waarborgen inzake toegankelijkheid en doelmatig-
heid moeten bieden. 

De heer Jean-Pol Poncelet (PSC) : U verheugt zich dus
over de plannen om de besturen te herwaarderen. Wat is
uw mening, als fractieleider van de PS die deel uitmaakt
van de meerderheid, over het bereikte akkoord inzake
de financiering van de Franse Gemeenschap ? Hoeveel
geld zal zij ontvangen ? Wie moet daarvoor opdraaien ?
Wie zal de tegemoetkoming ten gunste van de Franse
Gemeenschap betalen ?

De heer Claude Eerdekens (PS) : De wet werd in het
raam van de federale loyaliteit toegepast. Met wat
goede wil moet het mogelijk zijn de steriele communau-
taire twisten die het echte debat naar de achtergrond
verdringen, achter zich te laten. Dat is absoluut noodza-
kelijk wil men het vertrouwen tussen de burger en de
besturen herstellen.

De PS-fractie verheugt zich over de nakende intergou-
vernementele en interparlementaire conferentie die het
met name mogelijk zal maken de werking van de struc-
turen van de Staat te verbeteren.

Wil men het vertrouwen van de burgers herstellen, dan
moet men zich in de eerste plaats om de veiligheid van
de mensen bekommeren en hen een betere toegang tot
een doeltreffend gerechtelijk en politieapparaat garande-
ren.

Inzake justitie zal de PS-fractie erop toezien dat het Par-
lement sneller werk maakt van de benoeming van niet-
magistraten tot lid van de Hoge Raad voor justitie.

Wat de politiediensten betreft, zal de PS-fractie erop
toezien dat de hervorming er daadwerkelijk komt en ver-
zoekt zij de regering de uitvoeringsbesluiten terzake zo
snel mogelijk uit te vaardigen.

Aan het principe van de politieke verantwoordelijkheid
van de burgemeesters op lokaal vlak kan evenwel niet
worden getornd. De PS-fractie vraagt in dat kader dat
de Octopus-akkoorden onverminderd worden uitge-
voerd. Hierbij moet evenwel ook gekeken worden naar
hoe in het buitenland wordt gewerkt. 

Onze fractie wenst de eerste minister te waarschuwen
voor de overhaaste invoering van een versnelde proce-
dure in strafzaken. Actieve maatregelen ter bestrijding
van de gerechtelijke achterstand kunnen zonder risico
tot dezelfde resultaten leiden. 
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De PS-fractie neemt nota van de wil van de regering om
het ambtenarenstatuut te wijzigen. De prioriteit van het
statuut moet daarbij evenwel gewaarborgd blijven. In het
kader van die hervorming moet voorrang worden ver-
leend aan de vorming en aan de mobiliteit van de amb-
tenaren. 

Om het staatsapparaat te vrijwaren moet er ook grote
aandacht worden besteed aan de overheidsbedrijven.
Ook de Europese instellingen moeten doorzichtiger wor-
den. De Belgische parlementaire assemblees moeten
continu bij de besluitvorming betrokken worden. Wij zul-
len er ook voor waken dat tijdens het Belgische voorzit-
terschap van de EU de sociale en de fiscale dossiers
voorrang krijgen. 

Wat het buitenlands beleid betreft, zal de PS-fractie soli-
dariteit met Centraal-Afrika bepleiten. In het jaar 2000
komt de "Millennium Round" bijeen. Dat zal voor de PS
de gelegenheid zijn om te pleiten voor een kader voor de
regulering van de wereldhandel. Aldus kan worden inge-
gaan tegen de wet van de sterkste, die de facto geldt,
en kan werk worden gemaakt van duurzame ontwikke-
ling. Wij blijven voorstander van een hervorming van de
instellingen van Bretton Woods. Op langere termijn moet
er een echte Economische en Sociale Veiligheidsraad
komen.

De PS-fractie is blij met het in juli geuite voornemen van
de regering om het Parlement opdracht te geven over
ethische kwesties zoals euthanasie, bio-ethiek, wettelij-
ke samenwoningsregelingen, enz., te debatteren alsook
met het budget dat de regering voor het gelijkekansen-
beleid voor mannen en vrouwen heeft uitgetrokken.

Regering en Parlement wacht nog heel wat werk. Dat
kan een boeiende ervaring worden in de originele con-
text van een regenboogcoalitie. Aangezien wij ons voor
een groot stuk in dit toekomstproject kunnen vinden,
schenkt de PS-fractie de regering haar vertrouwen.
(Applaus bij de meerderheid)

De heer Daniel Féret (FN) : Ik ben geenszins verbaasd
over de inhoud van de regeringsverklaring, die het sluit-
stuk is van een propagandacampagne die de kopstuk-
ken van de regering de hele zomer lang in de media
hebben gevoerd. Rozengeur en maneschijn alom ! De
eerste minister beweert de lat zeer hoog te leggen. Alle
vorige regering hebben dezelfde beloften gedaan maar
werden ertoe genoodzaakt de lat te laten zakken.

Volgens de regering zullen nog uitzettingen plaatsvin-
den. De blunders in verband met de uitzetting van de
Slowaken hebben heel wat beroering verwekt. Dat mag
ons echter niet uit het oog doen verliezen dat in de eer-
ste zes maanden van het jaar bijna 20.000 asielaanvra-

gen werden ingediend. Men moet het asielrecht herzien :
90 procent van alle Afrikanen willen naar ons land
komen.

Het resultaat van de humanitaire naïviteit zou zijn dat wij
alle onderdrukten uit de derde wereld ontvangen. Door
de armoede te importeren wordt ze niet verzacht. Een
voorkeurbeleid voor bepaalde nationaliteiten of gemeen-
schappen en een samenwerking toegespitst op buurlan-
den zou een redelijke houding zijn.

De Oost-Europese landen gingen zeventig jaar lang
gebukt onder het communisme. Het zijn die volken die
onze hulp nodig hebben. 

De dioxinecrisis werd in een paar weken opgelost door
de verantwoordelijkheid af te schuiven op de vorige
regering en een SP-minister, terwijl die partij opnieuw
deel uitmaakt van de regering.

Op het stuk van de gezondheidszorg wordt een ratione-
ler geneesmiddelenverbruik voorgesteld. Maar vijf
essentiële geneesmiddelen voor de behandeling van
sommige kankers worden niet langer terugbetaald. Moet
het verlagen van de artsenhonoraria ertoe leiden dat de
patiënt centraal staat in het gezondheidsbeleid ?

Liberale en socialistische burgemeesters zijn er niet
geslaagd te voorkomen dat steden als Brussel en Char-
leroi tot onveilige plaatsen zijn verworden. Ik vraag me af
waarom de paarse coalitie dat wel zou kunnen !

Een toespraak in het Nederlands door de minister-presi-
dent van het Waals Gewest zal mijns inziens niet vol-
staan om de faciliteiten in de gemeenten van de Brus-
selse rand veilig te stellen. 

Ons democratisch bestel moet worden aangepast.
Waarom legt de regering het Parlement geen wetsont-
werp voor tot instelling van de bindende volksraadple-
ging, zoals in Zwitserland bestaat ?

De belastinghervorming wordt een minihervorminkje,
mogelijk gemaakt dankzij de goede conjunctuur. De
echte grote hervorming wordt uitgesteld tot later, want
telkens als de liberalen aan de macht zijn, krabbelen ze
terug. Maar "later" is de conjunctuur wellicht niet meer
zo gunstig en dus komt er helemaal geen grote hervor-
ming. De diagnose is misschien onvolledig, maar exact.
Met een iets grondiger onderzoek had een verkeerde
behandeling voorkomen kunnen worden. De Belgische
bevolking weet dat het land versterkende middelen
nodig heeft, maar u blijft maar neuroleptica en antide-
pressiva toedienen die niemand meer wil. 
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Kortom, voor deze regering is het leven mooi, en ze
dronken een glas, ze deden een plas, en alles bleef
zoals het was.

– De vergadering wordt gesloten om 12.15 uur.

– Volgende plenaire vergadering, vanmiddag 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 :

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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KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

COMMISSIES

Toevoegingen

(toepassing van artikel 11.6 van het Reglement)

Toevoegingen voorgesteld door de AGALEV-ECOLO-
fractie : 

Commissie voor de Landsverdediging 

Plaatsvervangers

Mevrouw Leen Laenens 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 Leen Laenens toevoegen. 

Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen 

Effectieve leden

Mevrouw Leen Laenens toevoegen. 

VOORSTELLEN

Toelating tot drukken

(art. 64-2 van het Reglement)

1. Wetsvoorstel (mevrouw Jacqueline Herzet) tot wijzi-
ging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de familie-
naamsverandering mogelijk te maken, nr. 131/1. 

2. Wetsvoorstel (de heren Hubert Brouns en Marcel
Hendrickx) tot wijziging van de artikelen 1 en 24 van de
wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbe-
zorging, nr. 132/1.  

3. Wetsvoorstel (mevrouw Trees Pieters) tot wijziging van
artikel 52 van de wet van 26 maart 1999 betreffende het
Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en
houdende diverse bepalingen, wat de dienstencheques
betreft, nr. 133/1.  

4. Wetsvoorstel (de heer Jo Vandeurzen) tot wijziging
van artikel 365 van het Gerechtelijk Wetboek betreffende
de wedden van de magistraten der rechterlijke orde en
tot aanvulling van de artikelen 90 en 171 van het Wet-
boek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde de
aanslag te wijzigen inzake de inkomsten van de rechters
in handelszaken en de rechters in sociale zaken, nr.
134/1.  

5. Wetsvoorstel (de heer Daniel Bacquelaine) tot wijzi-
ging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het
verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdo-
vende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica, nr.
135/1.

INTERPELLATIEVERZOEK

Het Bureau heeft een interpellatie ontvangen van :

– de heer Olivier Maingain tot de minister van Binnen-
landse Zaken over "het verbieden van voetbalwedstrij-
den wegens voetbalvandalisme en de maatregelen met
het oog op EURO 2000".

(nr. 89 – verzonden naar de commissie voor Binnenland-
se Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt)
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REGERING

ALGEMENE UITGAVENBEGROTING

Herverdeling der basisallocaties

In uitvoering van artikel 15 van de gecoördineerde wet-
ten op de rijkscomptabiliteit zendt de vice-eerste minis-
ter en minister van Begroting :  

– Bij brieven van 10, 14 september 1999 en 1 oktober
1999 drie lijsten van herverdelingen der basisallocaties
voor het begrotingsjaar 1999 betreffende het ministerie
van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu.  

– Bij brief van 2 september 1999 een lijst van herverde-
lingen der basisallocaties voor het begrotingsjaar 1999
betreffende het ministerie van Landbouw en Midden-
stand.  

– Bij brief van 28 september 1999 een lijst van herverde-
lingen der basisallocaties voor het begrotingsjaar 1999
betreffende de Diensten van de eerste minister.  

Verzonden naar de commissie voor de Financiën en de
Begroting 

REKENHOF

BUDGETTAIRE AANREKENINGEN

Bij brief van 6 oktober 1999 zendt de eerste voorzitter
van het Rekenhof de lijst over van de budgettaire aanre-
keningen die in de loop van de maand september op de
begroting van het Rekenhof zijn uitgevoerd voor het jaar
1999.  

Indiening ter griffie en verzonden naar de commissie
voor de Comptabiliteit 

INZAGE- EN INFORMATIERECHT VAN DE PARLEMENTSLEDEN

Bij brief van 6 oktober 1999 zendt de eerste voorzitter
van het Rekenhof, in toepassing van artikel 34 van het
Reglement van Orde van het Rekenhof van 5 februari
1998, het overzicht over van de door de parlementsle-
den geraadpleegde dossiers en de daartoe gevoerde
briefwisseling van 22 april 1999 tot op heden.  

Verzonden naar de commissie voor de Financiën en de
Begroting 
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