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MEDEDELINGEN

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

MONDELINGE VRAGEN

De voorzitter : Aan de orde zijn de mondelinge vragen.

SCHADELOOSSTELLING VAN DE SLACHTOFFERS VAN DE DIOXINE-
CRISIS

De heer Richard Fournaux (PSC) : De regering heeft
beslist in de eerste plaats de landbouwers voor de
rechtstreekse gevolgen van de dioxinecrisis te vergoe-
den. Het inkomstenverlies dat landbouwers lijden, over-
treft echter de directe gevolgen van de crisis. 

Is de regering zich hiervan bewust ? Is ze bereid die
impact in overleg met de gewesten te evalueren om uit
te maken of het geleden verlies een rechtstreeks of
onrechtstreeks gevolg van de dioxinecrisis is en vervol-
gens de nodige maatregelen te treffen ? 

Eerste minister Guy Verhofstadt (in het Frans) : De rege-
ring heeft alle nodige maatregelen genomen. Wij hebben
de in het vooruitzicht gestelde vergoedingen betaald. De

belangrijkste financiële instellingen van het land hebben
overbruggingskredieten toegekend. 

Het Parlement keurde de dioxinewet goed. Die wet voor-
ziet ten aanzien van landbouwbedrijven in schadeloos-
stelling voor de onrechtstreekse gevolgen van de crisis.
Een duizendtal dossiers werd ingediend. De eerste ver-
goedingen zijn al uitbetaald. Enkele tientallen gevallen
zijn geregeld. De betalingen van de andere in aanmer-
king genomen kosten worden uitgevoerd.

Voor de dossiers die betrekking hebben op de onrecht-
streekse gevolgen van de crisis, worden de eerste bet-
alingen verricht, en ik zal de ministers Aelvoet en
Gabriëls vragen de bevoegde commissie van de voort-
gang van de dossiers op de hoogte te houden.

Voor de niet-landbouwondernemingen zijn de gewesten
bevoegd. Zij beslissen of de betrokken bedrijven recht
hebben op schadeloosstelling.

De heer Richard Fournaux (PSC) : Ik stel de wijze waar-
op de schadeloosstelling verloopt niet ter discussie. Ik
zeg dat de waarnemingsperiode te kort is.

De marktprijzen herstellen zich niet, ondanks de geno-
men maatregelen. Er staan de landbouwbedrijven ernsti-
ge moeilijkheden te wachten.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

PLENAIRE VERGADERING

DONDERDAG 27 JANUARI 2000

NAMIDDAG

VOORZITTER :

de heer Herman DE CROO

De vergadering wordt geopend om 14.17 uur.
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WERKGROEP "LUCHTHAVEN BRUSSEL-NATIONAAL"

De heer Olivier Maingain (PRL FDF MCC) : De werk-
groep "Luchthaven Brussel-Nationaal" heeft haar werk-
zaamheden aangevat. Hoe is de werkgroep samenge-
steld ? Worden de gewesten bij de werkzaamheden
betrokken ? Komen er hoorzittingen met belangengroe-
peringen en aanverwante verenigingen ? Een aantal ver-
enigingen die de omwonenden vertegenwoordigen,
werd gehoord, maar een belangrijke Brusselse vereni-
ging werd nog niet uitgenodigd. Kan u mij verzekeren
dat de gewesten en de betrokken instanties niet alleen
zullen worden gehoord maar ook actief bij de werkzaam-
heden zullen worden betrokken ? 

Eerste minister Guy Verhofstadt (in het Frans) : De
werkgroep bestaat uit de ministers die in het kernkabinet
zitten en de ministers die bevoegd zijn voor een deelas-
pect van het dossier. Wij zullen de komende dagen ook
de gewesten raadplegen. Het is echter niet de bedoeling
elke groepering die een mening heeft over het probleem
bij de werkzaamheden te betrekken. Hun standpunt is
ons bekend. De komende weken zullen wij ons binnen
het kernkabinet, en vervolgens op de Ministerraad, over
het dossier uitspreken. Dat dossier zal trouwens meer
omvatten dan enkel het vraagstuk van het verbod op
nachtvluchten.

De heer Olivier Maingain (PRL FDF MCC) : Ik neem
nota van het feit dat de gewesten en de verenigingen te
gelegener tijd hun mening te kennen zullen kunnen
geven. Ik ga ervan uit dat de voorzitter van de werk-
groep erop zal toezien dat zij hun zeg hebben.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

EXTREEM RECHTS IN OOSTENRIJK

Mevrouw Leen Laenens (Agalev-Ecolo) : Na drie weken
aarzelen worden er onderhandelingen gevoerd tussen
de Europese Volkspartij en de xenofobe FPÖ-partij van
Haider. Oostenrijk is lid van de Raad van Europa en
heeft ook de rechten van de mens erkend.

Welke stappen op politiek, economisch of diplomatiek
vlak overweegt België om onze ongerustheid duidelijk te
maken ? Wij willen een voorstel van resolutie indienen. Ik
hoop dat alle democratische partijen in dit Parlement dit
voorstel mee zullen ondertekenen. Ik denk daarbij vooral
aan de CVP, die haar contacten met de ÖVP zou kunnen
gebruiken om onze onrust duidelijk te maken.

Eerste minister Guy Verhofstadt (in het Nederlands) : In
Oostenrijk is er vooralsnog geen sprake van de totstand-
koming van een nieuwe regering. Dat is een initiatief

voor de president. Er zijn enkel informele gesprekken
gaande. Wij volgen de situatie. Met de minister van Bui-
tenlandse Zaken schreef ik een brief om de Raad van
Algemene en Buitenlandse Zaken van de Raad van
Europa bijeen te roepen en het punt "Oostenrijk" op de
agenda te plaatsen. De Oostenrijkse minister van Bui-
tenlandse Zaken, die lid is van de ÖVP en ook politiek
leider is van de EVP, kan op die vergadering aanwezig
zijn en onze bezorgdheid en protest akteren.

Mevrouw Leen Laenens (Agalev-Ecolo) : Ik denk dat er
een belangrijke eerste stap is gezet om het "cordon
sanitaire" te doorbreken. 

De voorzitter : Het incident is gesloten.

ASIELCENTRUM TE WINGENE

De heer Koen Bultinck (VL. BLOK) : Vorige week werd
een themadebat gevoerd over de opening van twee
asielcentra in Antwerpen. De minister verklaarde toen
dat ook in West-Vlaanderen centra zouden worden geo-
pend. De burgemeester van Wingene heeft ondertussen
laten uitschijnen niet akkoord te gaan met een asielcen-
trum in zijn gemeente. Aan welke sites denkt de
minister ? Kloppen de geruchten over Wingene ? Over
welke opvangcapaciteit zal het gaan ?

Minister Johan Vande Lanotte (in het Nederlands) : Vol-
gens het akkoord met het Rode Kruis moet dit een
bepaald contingent vullen. Op dit moment is dat contin-
gent na de sluiting in Oostende inderdaad niet opgevuld.
Er wordt een nieuw asielcentrum gezocht in dezelfde
provincie, namelijk in West-Vlaanderen. Er werd nog
geen beslissing genomen.

De heer Koen Bultinck (VL. BLOK) : Dit antwoord ver-
heldert niets. Bovendien wil ik erop wijzen dat een lid
van Artsen zonder Grenzen zelf aanstuurde op het slui-
ten van het asielcentrum in Oostende in de achtertuin
van de minister. Wat een gastvrijheid in de eigen achter-
tuin !

De voorzitter : Het incident is gesloten.

TRACÉS VAN DE IJZEREN RIJN

De heer Ludo Van Campenhout (VLD) : De minister
nam reeds verschillende initiatieven voor de heringe-
bruikname van het IJzeren Rijn-tracé. Er bestaat een
consensus tussen de Vlaamse, Belgische en Duitse
regeringen over het hergebruik van het IJzeren Rijn-tra-
ject. Nederland ligt echter dwars en probeert het project
te vertragen. Nederland vindt dat het internationaal ver-
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dragsrecht dat België inroept niet relevant is. Bovendien
wil men het heropenen van het IJzeren Rijn-tracé koppe-
len aan de resultaten van een milieu-effectenrapport.

Ik vraag de minister om haar Nederlandse collega om
opheldering te vragen.

Minister Isabelle Durant (in het Nederlands) : Een onaf-
hankelijke commissie bestudeert acht tracés en zal een
advies geven aan de Nederlandse minister. Dat advies is
niet bindend voor minister Netelenbos. België wil slechts
drie varianten van het historisch tracé onderzoeken, net
zoals Duitsland. Ons doel is het historisch tracé zo vlug
mogelijk terug in gebruik te nemen. De Duitsers steunen
ons daarin. Ik houd de commissie Infrastructuuur van
nabij op de hoogte van de evolutie in dit dossier. 

De heer Ludo Van Campenhout (VLD) : Er is het inter-
nationaal verdragrecht dat België kan inroepen en dat
moet verdedigd worden. Ik dring daarop aan. 

De voorzitter : Het incident is gesloten.

BRUTAAL OPTREDEN VAN DE POLITIE BIJ HET PRINSELIJK BEZOEK

IN ANTWERPEN

De heer Guido Tastenhoye (VL. BLOK) : De Blijde Intre-
de van het prinselijk paar in Antwerpen is uitgedraaid op
een mislukking. De opkomst was zeer laag, ondanks het
optrommelen van schoolkinderen. De tussenkomst van
de politie was eveneens een mislukking. De politie sprak
over gecontroleerde intimidatie, maar er werden zelfs
gehandicapten, jonge meisjes en een politieagent in bur-
ger opgepakt.

Er mogen geen aanhoudingen gebeuren zonder een dui-
delijk aanwijsbare reden. Dit is een zware inbreuk op de
regels van het Comité-P. De Antwerpse politie heeft zich
hieraan schuldig gemaakt. Is de minister van plan een
onderzoek vanwege het Comité-P naar de baldadighe-
den in te stellen ?

Verder vraag ik de minister om een eind te stellen aan
het misbruik van kleutertjes voor dergelijke festiviteiten.

Minister Antoine Duquesne (in het Nederlands) : Er
loopt een administratief onderzoek om uit te maken of er
tekortkomingen of machtsmisbruik zijn geweest. Ik kan
daarover nog geen details geven. In de volgende com-
missie Binnenlandse Zaken zal ik dus een antwoord
geven op uw vragen.

De heer Guido Tastenhoye (VL. BLOK) : Indien blijkt dat
de ordediensten hun boekje te buiten gingen, dan dring

ik erop aan dat de regering zich verontschuldigt tegen-
over de slachtoffers.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

BEKRACHTIGING VAN SAMENLEVINGSCONTRACTEN

De heer Henk Verlinden (SP) : Sedert enkele weken
kunnen samenlevingscontracten worden afgesloten op
het gemeentehuis.

Sommige gemeenten boycotten die ceremonie met
allerlei manoeuvres.

Zijn er specifieke documenten vereist voor een dergelijk
contract ?

Wie moet die ceremonie leiden : de burgemeester, een
schepen of de ambtenaar van de burgerlijke stand ?

Kan men dergelijke samenlevingscontracten laten afslui-
ten in een achterzaaltje van het gemeentehuis ?

Minister Antoine Duquesne (in het Nederlands) : Er zijn
geen specifieke vormvereisten. De organisatie komt toe
aan de gemeentebesturen. De praktische uitwerking van
de rondzendbrief, van 1999 zal worden geëvalueerd.
(Verder in het Frans)

De verplichting van openbaarheid zoals bepaald bij arti-
kel 166 van het Burgerlijk Wetboek is enkel van toepas-
sing op de huwelijksplechtigheid en geldt dus niet voor
het wettelijk samenwonen.

De heer Henk Verlinden (SP) : De minister moet alle
mogelijke middelen aanwenden om te zorgen voor een
echte gelijkberechtiging van alle samenwonenden.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

MAATREGELEN IN VERBAND MET DE REGULARISATIES

Mevrouw Claudine Drion (Ecolo-Agalev) : De regularisa-
tiecampagne is haar derde en laatste week ingegaan.
Op sommige plaatsen blijkt de termijn om de dossiers in
te dienen echter te kort. U heeft nu beslist de gemeen-
teambtenaren te laten bijstaan door federale ambtena-
ren. Dat is een goed idee, maar het zal wellicht niet vol-
staan. 

In Luik bijvoorbeeld neemt de procedure erg veel tijd in
beslag. De gemeenteambtenaren moeten goed weten
dat hun taak zich beperkt tot het registreren van de aan-
vragen. Welke maatregelen denkt u te nemen om de
mensen een ontvangstbewijs te bezorgen binnen de
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gestelde termijn ? Als er zondag om middernacht nog
mensen in de rij staan te wachten, wat gaat u dan
doen ? 

Minister Antoine Duquesne (in het Frans) : Nooit eerder
werden er op administatief vlak zo veel voorzorgen
genomen voor het indienen van dossiers. Per brief de
dato 17 en 21 januari heb ik de gemeentebesturen
gevraagd uitzonderlijke maatregelen te treffen in ver-
band met de openingsuren van de kantoren en het orga-
niseren van een weekenddienst. Ik heb ze erop gewezen
dat zij slechts als doorgeefluik fungeren, waardoor er
ook meer dossiers kunnen worden ingediend. 

Het verwondert me dat er sprake is van een toevloed
van aanvragen. Ik heb inlichtingen ingewonnen, en met
name de burgemeesters van Luik en Schaarbeek verze-
keren mij dat alles probleemloos tijdig zal worden
behandeld.

Een extrapolatie op grond van het aantal door de NGO's
en de advocaten aangevraagde formulieren geeft geen
echte indicatie over het aantal dossiers dat zal worden
ingediend. Tal van personen komen immers de formulie-
ren zelf afhalen, en dan is er dus sprake van een over-
lapping met de formulieren die door de NGO's en de
advocaten worden aangevraagd. Voor het ogenblik wijst
niets erop dat bijkomende uitzonderlijke maatregelen
moeten worden genomen. 38 federale ambtenaren zul-
len de gemeenteambtenaren bijstaan.

Mevrouw Claudine Drion (Ecolo-Agalev) : Het gaat hier
niet om een extrapolatie, het komt erop aan de rechts-
staat na te leven. In Luik deelt de OCMW-voorzitter onze
ongerustheid. Ik hoop dat u gelijk heeft. Zal u inhaal-
maatregelen treffen als volgende maandag niet alles
rond is ?

Minister Antoine Duquesne (in het Frans) : Ik heb de
gemeentediensten verscheidene rappels met betrekking
tot de toepassing van de wet gestuurd. Niet de OCMW's
maar de burgemeesters zijn bevoegd, en de burgemees-
ter van Luik heeft ons bevestigd dat er geen problemen
zouden rijzen.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

BESMET VEEVOEDER

Mevrouw Colette Burgeon (PS) : Maandag berichtte de
pers over de toenemende ongerustheid na de geheim-
zinnige dood van tien melkkoeien in West-Vlaanderen.

Blijkbaar heeft de dioxinecrisis ook positieve gevolgen,
zoals blijkt uit het crisiscomité dat u samen met
mevrouw Aelvoet hebt opgericht.

Eerst werd gedacht dat de dood van de koeien te wijten
was aan de aanwezigheid van een onbekend product in
hun voeding ; onderzoeken hebben echter uitgewezen
dat het veevoeder noch pesticiden, noch formol bevat.

Bevestigt u dat er momenteel geen gevaar is voor de
volksgezondheid en waarom ?

Zijn de oorzaken van de besmetting gekend ? Er was
sprake van besmetting van de onder het veevoeder
gemengde pulp.

Werden maatregelen genomen om verspreiding van de
besmetting te voorkomen ? Werden de dieren geslacht ?

Bent u van plan uw Europese collega's op de hoogte te
brengen wanneer de diagnose is gesteld ?

De heer Paul Tant (CVP) : In Zwalm stierven in eenzelfde
week drie runderen om onverklaarbare redenen. Reeds
op 12 januari waren uw kabinet en uw diensten daarvan
op de hoogte. Nochtans werden op 19 januari nog vier
runderen naar het slachthuis vervoerd. Men kon die kar-
kassen slechts in extremis opsporen. Hoe verklaart men
dat dralen ?

Reeds in december was er een gelijkaardige geval in
Sint-Laureins dat door DG 4 werd onderzocht. In Zwalm
onderzocht DG 5 de zaak onmiddellijk. Toch blijkt er een
totaal gebrek aan samenwerking tussen de diensten van
Volksgezondheid en Landbouw.

Klopt deze informatie ? Is de oorzaak van de uitzonder-
lijke sterfte van het vee te wijten aan de pulp of is er een
andere oorzaak ?

Minister Jaak Gabriëls (in het Frans) : Dat probleem
moet in de juiste context worden geplaatst. Er zijn altijd
problemen in de veesector. De veearts verricht het eer-
ste onderzoek en brengt de DG 5 op de hoogte van een
mogelijke ziekte of besmetting. Dagelijks sterven dieren.

In januari stierven 1.200 koeien of kalveren per week, en
het was daarbij niet altijd mogelijk een diagnose te stel-
len.

In de winter wordt het vee gevoed met pulp, en dan kan
een slechte gisting voor problemen zorgen.

Wanneer een probleem wordt vastgesteld, worden de
diergeneeskundige diensten in elk geval ingeschakeld.
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Er is geen gevaar voor de volksgezondheid. In dringende
gevallen is het steeds mogelijk een bedrijf van de buiten-
wereld af te sluiten. Dat is meteen gebeurd voor de twee
bedrijven toen het probleem was vastgesteld. (Verder in
het Nederlands)

Er werd snel en adequaat opgetreden. Op 12 januari
werden het kabinet en DG 5 op de hoogte gebracht. De
bedrijfsdierenarts vroeg bijkomende onderzoeken aan
de Gentse universiteit. Ook het IVK werd verwittigd
omdat dieren naar het slachthuis waren gebracht. Bij de
keuring voor en na het slachten werd niets abnormaals
vastgesteld. Toch werden de nodige maatregelen geno-
men.

In december 1999 kwam een ander bedrijf in het Meet-
jesland in moeilijkheden. Daar was de oorzaak de pulp.
Het gaat om een bevoegdheid van DG 4, dat een onder-
zoek instelde bij de suikerfabriek die de pulp leverde. 

We kunnen nu nog geen verklaring geven. De onderzoe-
ken gaan verder. Wij hebben de andere bedrijven get-
raceerd. De onderzoeken lopen. (Verder in het Frans)

Ik benadruk nogmaals dat mijn diensten al het nodige
hebben gedaan om elk risico uit te sluiten. Bijgevolg
bestaat er geen gevaar voor de volksgezondheid.

Mevrouw Colette Burgeon (PS) : Acht de minister het
noodzakelijk zijn Europese collega's te waarschuwen ? 

De heer Paul Tant (CVP) : Volgens de minister is er op
geen enkel ogenblik gevaar geweest voor de volksge-
zondheid. Het bedrijf in Zwalm is slechts op 21 januari
geblokkeerd, terwijl het probleem al op 12 januari
bekend was. Wat is er met de melk uit die tussenperiode
gebeurd ?

Ik stel vast dat er eens te meer een communicatiestoor-
nis is geweest tussen DG 4 en DG 5.

Minister Jaak Gabriëls (in het Frans) : Ja, de Europese
instanties, met inbegrip van het PVC (Permanent Veteri-
nair Comité), zijn onmiddellijk op de hoogte gebracht.
(Verder in het Nederlands)

De bedrijfsdierenarts heeft het probleem sinds 12 januari
op de voet gevolgd en telkens DG 5 en het labo van de
universiteit op de hoogte gebracht. Als een bedrijf wordt
geblokkeerd, worden niet alleen de dieren geblokkeerd,
maar ook de producten, zoals de melk.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

BTW-VERLAGING VOOR ARBEIDSINTENSIEVE DIENSTEN

Mevrouw Trees Pieters (CVP) : Een Europese richtlijn
van vorig jaar stelt de lidstaten in de mogelijkheid om
een BTW-verlaging toe te staan voor bepaalde arbeids-
intensieve diensten.

Op 28 oktober 1999 heeft ons land een lijst opgesteld
van de diensten die in aanmerking komen. Die lijst werd
in een KB omgezet en aan de Raad van State voorge-
legd. De Raad van State merkte op dat dit KB eerst aan
de Europese instanties moest worden voorgelegd. Is dit
ondertussen al gebeurd ? 

Onlangs verklaarde de minister dat van het KB "zeer
binnenkort" in het Belgisch Staatsblad zou worden
gepubliceerd. Volgens de Europese instanties moet
Ecofin in laatste instantie nog een beslissing nemen,
zodat het KB niet voor half februari zal worden gepubli-
ceerd.

Wanneer wordt het publiek ingelicht over een maatregel
die volgens de minister met terugwerkende kracht in
werking zou treden op 1 januari, maar volgens de Euro-
pese instanties pas vanaf de publicatie ?

Minister Didier Reynders (in het Nederlands) : Het KB
met de BTW-verlaging dateert van 18 januari 2000 en zal
morgen, op 28 januari 2000, in het Belgisch Staatsblad
verschijnen. Het KB is retroactief van toepassing vanaf 1
januari 2000.

Een ander KB, van 29 december 1992, bepaalt dat het
BTW-bedrag opeisbaar is uiterlijk de vijfde werkdag na
de maand waarop de facturatie is gebeurd. Er rijst dus
geen enkel probleem met de retroactiviteit. 

Mevrouw Trees Pieters (CVP) : Ik zal de publicatie mor-
gen met aandacht lezen.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

LUXEMBURGSE REKENING VAN HET ACV

De heer Hugo Coveliers (VLD) : Gisteren lazen wij
berichten over een nummerrekening in Luxemburg van
een Belgische vakbondsorganisatie. Dat bericht werd
intussen bevestigd.

Voor heel wat argumenten heb ik begrip. We stellen ech-
ter vast dat heel wat overheidsgeld gaat naar deze feite-
lijke verenigingen, telkens met een welbepaald doel.
Men kan moeilijk de rechtspersoonlijkheid opleggen,
maar er is toch een open boekhouding nodig, niet om de
inhoud van de stakingskas te kennen, maar wel om na
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te gaan of overheidsgelden aan het juiste doel worden
besteed.

Minister Rudy Demotte, namens minister Laurette
Onkelinx (in het Nederlands) : Vakbonden zijn feitelijke
verenigingen. Dat betekent dat ze geen rechtspersoon-
lijkheid hebben en bijgevolg plichten noch rechten.

Ik bestudeer de mogelijkheid om een meer transparante
boekhouding in te voeren voor zulke verenigingen.

De heer Hugo Coveliers (VLD) : Ik ben blij dat ik nog
eens gelijk krijg van een minister. (Glimlachjes)

Kan men ook niet dezelfde transparantie nastreven voor
andere instanties ?

De voorzitter : Het incident is gesloten.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

STAND VAN ZAKEN

De voorzitter : Op schriftelijke vragen moet binnen de
twintig werkdagen worden geantwoord. Wij hebben
beslist deze aangelegenheid nauwgezet op te volgen.

Op 9 december heb ik terzake al een eerste resultaat
verschaft. Sinds oktober en tot 18 januari heb ik de
regering daarop geattendeerd : de parlementaire vragen
zijn belangrijk en zij moeten tijdig worden beantwoord. 

Schriftelijke vragen maken het ook mogelijk het aantal
mondelinge vragen en interpellaties te verminderen.

Dit was de stand van zaken op 26 januari :

(zie bladzijde hiernaast)

Ik stel u dus voor dat wij dat regelmatig zouden chec-
ken. (Instemming)

Het informatierecht van de kamerleden en de informatie-
plicht van de ministers zijn essentieel voor een goede
werking van de parlementaire democratie. Tussen alle
procedures die via het kamerreglement aan het informa-
tierecht gestalte geven zoals de interpellaties, de mon-
delinge vragen in plenaire vergadering, de mondelinge
vragen in commissie en de schriftelijke vragen, nemen
de schriftelijke vragen een belangrijke plaats in.

De laatste jaren maar vooral de laatste maanden stellen
we een aanzienlijke toename van de interpellaties en de
mondelinge vragen in de commissies vast. Deze toena-
me dreigt het commissiewerk te verstikken. Er dringt

zich een stroomlijning op in het gebruik van de parle-
mentaire controle- en informatiemiddelen met als doel
de efficiëntie en de leesbaarheid van de kamerwerk-
zaamheden te verbeteren.

Het is de bedoeling om het aantal interpellaties zo nodig
te beperken en voor te behouden voor aangelegenheden
met echte politieke draagwijdte. Die interpellaties zou-
den dan geregeld gehouden worden in de plenaire ver-
gadering.

Een groot deel van de thans ingediende interpellaties
kunnen omgevormd worden in mondelinge vragen en in
de commissies behandeld worden.

In de commissies is het dus de ambitie om de kamerle-
den korte mondelinge vragen te laten stellen waarop de
ministers bondig antwoorden. Mondelinge vragen met
een beperkte draagwijdte worden omgevormd tot schrif-
telijke vragen. Dit kan maar als de volksvertegenwoordi-
ger de zekerheid heeft dat zijn schriftelijke vragen tijdig
beantwoord worden. 

Geen bezwaar ? (Neen)

Aldus zal geschieden.

AGENDA

De voorzitter : Overeenkomstig het advies van de Con-
ferentie van voorzitters van 26 januari 2000, stel ik u
voor op de agenda van de plenaire vergadering van deze
namiddag het voorstel van resolutie (de heer Daniel Bac-
quelaine) betreffende de uitlevering van generaal Augu-
sto Pinochet Ugarte, nrs 391/1 tot 4 in te schrijven.  

Geen bezwaar ? (Neen)

Aldus zal geschieden. 

WETSVOORSTEL

WIJZIGING VAN ART. 192 EN OPHEFFING VAN ART. 193 VAN HET

BURGERLIJK WETBOEK

De voorzitter : Aan de orde is de bespreking van het
wetsvoorstel (de heer Geert Bourgeois) tot wijziging van
artikel 192 en opheffing van artikel 193 van het Burgerlijk
Wetboek, nrs 105/1 tot 5.   

De heer Jo Vandeurzen verwijst naar zijn schriftelijk ver-
slag.
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De algemene bespreking is geopend.

De heer Geert Bourgeois (VU-ID) : Ik dank de rappor-

teur voor zijn verslag en de collega's van de commissie

en de minister voor de snelle behandeling. 

Ik denk dat dit voorstel de wet verbetert. Het is het

resultaat van een vruchtbare samenwerking tussen Par-

lement en regering, waardoor dit kleine voorstel is uitge-
groeid tot een omvangrijker geheel.

Zou het niet beter zijn "consulair corps" te vervangen
door "consulaire ambtenaren, zoals er ook wordt
gesproken over "diplomatieke ambtenaren", en zou men
niet beter spreken van "vrouwen van Belgische en
vreemde nationaliteit" in plaats van over "Belgische en
vreemde vrouwen" ?

BV 50 PLEN 037 –  27.01.2000 11

K A M E R  •  2 e  Z I T T I N G  V A N  D E  5 0 e  Z I T T I N G S P E R I O D E 1999 2000 C H A M B R E  •  2 e  S E S S I O N  D E  L A 5 0 e  L É G I S L A T U R E

Naam minister Totaal aantal Aantal niet tijdig Percentage
gestelde vragen Beantwoorde vragen

Verhofstadt, Eerste minister 32 0 0 %

Onkelinx, Werkgelegenheid 60 7 11,6 %

Michel, Buitenlandse Zaken 30 0 0 %

Vande Lanotte, Begroting 14 0
Maatschappelijke Integratie 19 0
Sociale Economie 9 0
Totaal 42 0 0 %

Durant, Mobiliteit, Vervoer 109 8 7,3 %

Aelvoet, Consumentenzaken 34 6
Volksgezondheid 63 9
Leefmilieu 11 2
Totaal 108 17 15,7 %

Duquesne, Binnenlandse Zaken 112 35 31,2%

Vandenbroucke, Sociale Zaken 70 4
Pensioenen 14 0
Totaal 84 4 4,7 %

Van den Bossche, Ambtenarenzaken 33 0
Modernisering openbare besturen 9 0
Totaal 42 0 0 %

Flahaut, Landsverdediging 47 5 10,6 %

Gabriëls, Landbouw 24 4
Middenstand 19 3
Totaal 43 7 16,2 %

Verwilghen, Justitie 145 54 37,2 %

Reynders, Financiën 210 88 41,9 %

Daems, Telecommunicatie 47 0
Overheidsbedrijven en Participaties 18 0
Totaal 65 0 0 %

Demotte, Economie 45 5
Wetenschappelijk Onderzoek 38 7
Totaal 83 12 14,4 %

Chevalier, Buitenlandse Handel 11 1 9 %

Boutmans, Ontwikkelingssamenwerking 20 0 0 %

Deleuze, Energie 11 3
Duurzame Ontwikkeling 7 0
Totaal 18 3 16,6 %
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Ik heb ook nog een inhoudelijk probleem. Worden de

statenlozen op hetzelfde niveau geplaatst als de vrou-

wen van Belgische nationaliteit en de vrouwen van

vreemde origine ?

De voorzitter : Moet de tekst eventueel terug naar de

commissie Justitie ?

De heer Fred Erdman (SP) : De geijkte terminologie

werd consequent gevolgd. Het is altijd delicaat de

inhoud van het ontwerp aan te tasten door bepaalde

veranderingen door te voeren. 

Minister Marc Verwilghen (in het Nederlands) : De taal-

kundige opmerkingen zijn wel terecht, maar ze nu aan-

nemen zou een inconsequentie met al de voorgaande

teksten in het leven roepen. Dat moeten we vermijden. 

Wat de opmerking over de statenlozen betreft is er geen

probleem inzake hun rechtspositie. Zowel internationale

verdragen als de Belgische rechtspraak zijn terzake dui-

delijk.

De voorzitter : De minister wenst dus de bewoordingen

te bewaren zoals ze er nu staan en geeft een inhoudelijk

antwoord. Ik wens dat er ofwel over de bestaande tekst

wordt gestemd, of dat het voorstel wordt teruggestuurd

naar de commissie.

De heer Geert Bourgeois (VU-ID) : Ik dring niet aan. Als

mijn voorstellen aanvaard waren als technische verbete-

ringen, dan was alles opgelost geweest. Het inhoudelijke

antwoord van de minister is belangrijk.

De voorzitter : De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter : Wij gaan over tot de artikelsgewijze

bespreking.

Conform artikel 66 (nr. 4) van het Reglement dient de

door de commissie aangenomen tekst als basis voor de

artikelsgewijze bespreking.

– De artikelen worden zonder opmerkingen aangeno-

men.

De voorzitter : Wij zullen later over de tekst in zijn

geheel stemmen.

VOORSTEL VAN RESOLUTIE

UITLEVERING VAN GENERAAL PINOCHET

De voorzitter : Aan de orde is de bespreking van het
voorstel van resolutie (de heer Daniel Bacquelaine)
betreffende de uitlevering van generaal Augusto Pino-
chet Ugarte, nrs 391/1 tot 4.   

De algemene bespreking is geopend. 

Mevrouw Claudine Drion, rapporteur : Vorige week heb-
ben wij de spoedbehandeling gevraagd voor het voor-
stel van resolutie betreffende de uitlevering van generaal
Pinochet. Minister Louis Michel heeft een reeks maatre-
gelen toegelicht die de regering genomen heeft, en tij-
dens de daaropvolgende vergadering van de commissie
voor de Buitenlandse Betrekkingen hebben wij het voor-
stel van resolutie geamendeerd.

Zo werd meer bepaald het derde punt betreffende de
rechtsmiddelen scherper geformuleerd, en werd de
mogelijkheid geopperd dat in de resolutie de demarches
worden vermeld die de Belgische regering zou doen
mocht generaal Pinochet jammer genoeg naar Chili
terugkeren.

De heer Jean-Pol Poncelet (PSC) : Alle democratische
partijen zijn het door de minister verdedigde standpunt
in verband met de uitlevering van Pinochet bijgetreden.
Wij zijn het eens met het voorstel van resolutie en de for-
mulering ervan, alsook met het in de commissie aange-
nomen amendement. Bedoeld amendement strekt ertoe
alle juridische beroepsmogelijkheden aan te wenden.
Strookt de geamendeerde resolutie wel met de daden
van de regering ? 

Op 24 januari gaf de minister opdracht beroep aan te
tekenen bij het Internationaal Hof van Justitie in Den
Haag. Een dag later kondigde het ministerie van Buiten-
landse Zaken aan dat België niet naar het Internationaal
Hof van Justitie ging !

Ik veronderstel dat de minister goede politieke redenen
heeft om die houding te rechtvaardigen.

De regering geeft blijkbaar de voorkeur aan de optie
generaal Pinochet in Chili voor de rechtbank te brengen.
Staat het vast dat dergelijk proces in dat land kan
plaatsvinden ?

Belgische dokters zouden een nieuw geneeskundig
onderzoek mogen bijwonen. Volgens Eric David, specia-
list internationaal recht, is Groot-Brittannië verplicht een
rogatoire commissie toe te laten. 
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Is een rogatoire commissie niet strijdig met het amende-
ment ? 

Afgezien daarvan gaat de PSC volledig akkoord met de
resolutie. 

De heer Francis Van den Eynde (VL. BLOK) : Het
Vlaams Blok bestrijdt elke dictatuur, of ze rechts is of
links. Het heeft de vrijheid lief, des te meer omdat onze
vrije mening worden bedreigd.

Het Vlaams Blok houdt niet van de dictatuur, niet van
Pinochet. Maar ook niet van hypocrisie. Dezelfde dag
waarop België het voortouw neemt in de zaak-Pinochet,
gaat men in New York Kabila omhelzen. Dit is geen
ongelukje in de Belgische buitenlandse politiek. Telkens
weer ziet men die hypocrisie. Men vervolgt Pinochet,
maar gaat zonder probleem naar China. Pas nog werd
een Chinees vice-premier met open armen ontvangen in
Gent en niemand sprak over mensenrechten.

Het verhaal gaat nog verder. In 1999 ging een Belgisch
socialistisch minister op bezoek in Cuba bij Fidel Castro,
een dictator die het al veel langer volhoudt dan Pinochet
ooit heeft gedaan. 

Op de koop toe is België een van de belangrijkste
wapenleveranciers van Saoudi-Arabië, een ondemocrati-
sche en theocratische staat. Ik hoor hiertegen geen pro-
test van de politiek correcten.

Zijn dit allemaal uitingen van de raison d'État ? Het
Vlaams Blok reageert niet op basis van dit belachelijke
principe. Wij spreken vanuit ons hart en vanuit onze
afkeer voor hypocrisie.

Jaag op Pinochet, maar ook op Castro ! Bestrijd dictatu-
ren, maar doe dat dan overal ! Alleen dan zal het spre-
ken over mensenrechten oprecht overkomen. Dit gebrek
aan consequentie klaagt het Vlaams Blok met overtui-
ging aan. Wij spelen met die vunzige spelletjes niet mee.
Wij zullen ons dan ook bij de stemming onthouden.
(Applaus van het Vlaams Blok)

De heer Daniel Féret (FN) : Ik heb geen enkele sympa-
thie voor generaal Pinochet. Hij heeft wellicht mensen
laten vermoorden en folteren, maar ik ben niet in staat
dat te bewijzen. Ik ben waarschijnlijk echter de enige
hier die door de handlangers van generaal Pinochet
werd mishandeld. Een en ander vond plaats op 5 juli
1988 op de luchthaven van Madrid.

Generaal Pinochet was ook actief in een vrijmetselaars-
sekte. Als staatshoofd was hij enkel maar een vazal van
de Verenigde Staten. Ook daarvoor zou hij moeten wor-
den aangeklaagd. Hij moet echter worden berecht door

het Chileense volk, ook al worden de rechters er door de
politici benoemd. Ik zal mij bij de stemming onthouden.

De heer Alfons Borginon (VU-ID) : De VU-ID-fractie
steunt deze resolutie en waardeert de stappen die de
regering zet om recht te laten geschieden. Het is echter
makkelijk om moedig te zijn ten aanzien van een oud-
dictator. Waarom brengen we die moed niet op tegen-
over machtshebbers die nog aan de macht zijn ?

Toch is dit een grote verandering in de politieke zeden ;
elke machthebber weet nu dat hij ooit ter verantwoor-
ding kan worden geroepen.

Minister Louis Michel (in het Frans) : In antwoord op de
betogen, inzonderheid dat van de heer Poncelet, herin-
ner ik u eraan dat die vraag gesteld wordt nadat de
regering al verzoeken om uitlevering heeft geformuleerd.

Naar aanleiding van de vragen van de advocaten van de
Belgische regering, op zaterdag 22 januari, heeft de Brit-
se minister van Binnenlandse Zaken, de heer Jack
Straw, op maandag 24 januari laten weten dat hij niet de
zekerheid kon geven dat de heer Pinochet een nieuw
medisch onderzoek zou moeten ondergaan, ditmaal in
aanwezigheid van een Belgische deskundige. Dat had
onderzoeksrechter Vandermeersch in de onderzoeks-
commissie gevraagd, verzoek dat op 20 januari aan de
Britse overheid werd overgezonden. Evenmin werd ver-
zekerd dat het verslag van de medische expertise die de
heer Pinochet op 5 januari jongstleden onderging, toe-
gankelijk zou zijn. De heer Straw heeft niet laten blijken
of hij een van die verzoeken zou inwilligen vóór hij zich
definitief over de vrijlating van de heer Pinochet uit-
spreekt.

Wij zijn van mening dat Groot-Brittannië niet kan weige-
ren de heer Pinochet uit te leveren op basis van elemen-
ten die de vertegenwoordigers van België noch op hun
gegrondheid noch op hun waarde hebben kunnen tes-
ten. Dat zou een duidelijke schending zijn van het eerste
artikel van de Europese Conventie over uitleveringen van
13 december 1957 en van de artikels 3 en 13 van de
Europese Conventie van gerechtelijke samenwerking bij
strafzaken van 20 april 1959, en van artikel 7 van de
Conventie van de Verenigde Naties tegen foltering van
10 december 1984, instrumenten die door beide landen
werden ondertekend. Schijnbaar interpreteert Groot-
Brittannië die drie internationale conventies op een
andere manier.

Om klaarheid te scheppen heeft de Belgische regering
beslist zich te laten bijstaan door een internationaal
advocatenbureau in Londen dat gespecialiseerd is in het
Engelse administratief recht. Dat bureau heeft de zaak
aanhangig gemaakt bij de High Court of Justice, en de
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High Court of Justice onderzoek de kwestie op 26 janu-
ari.

Stelt de High Court of Justice vast dat het beroep dat
België heeft ingediend, niet ontvankelijk is, dan moet
België beslissen of het beroep aantekent tegen die
beslissing bij het Hof van Beroep van de High Court of
Justice dan wel, of het, tijdens en na afloop van de
beroepsprocedure, een beroep indient bij het Internatio-
naal Hof van Justitie in Den Haag om te voorkomen dat
senator Pinochet verwijderd wordt zolang alle mogelijk-
heden tot beroep van het interne Britse recht nog niet
zijn uitgeput.

Tijdens mijn onderhoud met de Chileense minister van
Buitenlandse Zaken in New York is gebleken dat er nog
een derde mogelijkheid tot beroep is. Het blijkt immers
dat er voor ten minste 2 klachten van de 54 die in Chili
tegen de heer Pinochet werden ingediend, een opheffing
van de onschendbaarheid zou kunnen worden verkre-
gen. Dat zou de weg openen voor een proces in Chili
zelf. Ik stip hierbij aan dat de dochter van president
Allende de wens heeft uitgedrukt dat generaal Pinochet
in Chili zou terechtstaan.

Is het beroep bij de High Court of Justice ontvankelijk,
dan heeft het weinig zin beroep aan te tekenen bij het
Internationaal Hof van Justitie.

Volgens de informatie waarover wij beschikken, zou de
Britse minister van Binnenlandse Zaken, Jack Straw,
Pinochet niet laten gaan alvorens het Hoag Gerechtshof
van Londen zich over de grond van de zaak heeft uitge-
sproken.

De zitting van de High Court van Londen van 26 januari
werd verdaagd naar donderdag 27 januari om 10.30 uur.
De rechter heeft laten weten dat hij zijn beslissing niet
voor vrijdag of zelfs maandag bekendmaakt.

Wij wachten nu de definitieve beslissing van Groot-Brit-
tannië af en zullen de afweging maken na de uitspraak
van de High Court. Als de beslissing negatief is, kunnen
wij tegen de uitspraak van de High Court in hoger
beroep gaan en daarna eventueel beroep aantekenen bij
het Hof van Justitie in Den Haag. Wel moeten de conse-
quenties van een dergelijke demarche goed overwogen
worden, want het gaat dan om een geding dat door een
Europese Staat tegen een andere Staat wordt aange-
spannen. We moeten dus goed nagaan wat de gevolgen
van een dergelijke procedure zijn voor onze diplomatie.

Ik ga dus niet vooruitlopen op de beslissing van de High
Court. (Applaus op vele banken)

De heer Francis Van den Eynde (VL.BLOK) : De minis-
ter heeft een rechtscollege gegeven, maar heeft niet

geantwoord op onze beschuldiging van hypocrisie.
Kabila is geen greintje beter dan Pinochet, maar dat
vormt blijkbaar geen probleem. Men keert zich pas
tegen een dictator als die de macht verloren heeft. Dat is
een vunzig politiek spelletje. (Applaus bij het Vlaams
Blok)

De voorzitter : De algemene bespreking is gesloten.

Bespreking van de consideransen en aanbevelingen

De voorzitter : Wij gaan over tot de bespreking van de
consideransen en aanbevelingen.

Conform artikel 66 (nr. 4) van het Reglement dient de
door de commissie aangenomen tekst als basis voor de
bespreking van de consideransen en aanbevelingen.

– De consideransen en aanbevelingen worden zonder
opmerkingen aangenomen.

De voorzitter : Wij zullen later over de tekst in zijn
geheel stemmen.

INOVERWEGINGNEMING VAN VOORSTELLEN

De voorzitter : In de laatst rondgedeelde agenda komt
een lijst van voorstellen voor waarvan de inoverweging-
neming is gevraagd.  

Ik stel u ook voor in overweging te nemen het wetsvoor-
stel (de heer Daniel Bacquelaine en mevrouw Pierrette
Cahay-André) tot wijziging van artikel 50bis van de op
14 juli 1994 gecoördineerde wet betreffende de verplich-
te verzekering voor geneeskundige verzorging en uitke-
ringen, nr. 407/1. 

Verzonden naar de commissie voor de Sociale Zaken 

Geen bezwaar ? (Neen)

Aldus wordt besloten. 

Zijn er opmerkingen bij de overige inoverwegingnemin-
gen ?

Als er geen andere opmerkingen of bezwaren zijn,
beschouw ik de lijst van inoverwegingnemingen als
goedgekeurd. Overeenkomstig het Reglement worden
de voorstellen naar de bevoegde commissies verzon-
den. (Instemming)

Aldus wordt besloten

De lijst met in overweging genomen voorstellen zal als
bijlage in het Beknopt Verslag worden opgenomen.
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URGENTIEVERZOEK

Mevrouw Claudine Drion (Ecolo-Agalev) : Ons voorstel
van resolutie betreffende het standpunt van België in de
verhoudingen tussen de Europese Unie en de Staat
Israël, nr. 399, is irrelevant geworden door de goedkeu-
ring door de Kamer op 20 januari jongstleden van het al
in de Senaat aangenomen wetsontwerp houdende
instemming met de Euro-mediterrane Overeenkomst
waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen
de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, ener-
zijds, en de Staat Israël, anderzijds, de bijlagen I, II, III,
IV, V, VI en VII, protocollen 1, 2, 3, 4 en 5, en Slotakte,
gedaan te Brussel op 20 november 1995, nr. 351. Wij
vragen de urgentie voor ons voorstel. 

De voorzitter : Ik zal aan de commissievoorzitter, de
heer Versnick, vragen de nodige spoed aan de dag te
leggen.

NAAMSTEMINGEN

De voorzitter : Aan de orde is de stemming over de
moties ingediend tot besluit van de interpellaties van :

– de heer Geert Bourgeois over "de benoeming tot voor-
zitter van de rechtbank van eerste aanleg te Luik" (nr.
208) ;

– de heer Tony Van Parys over "de beleidslijnen inzake
benoemingen" (nr. 210) ;

– de heer Bart Laeremans over "de benoeming van de
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Luik"
(nr. 211) ;

– de heer Jean-Pol Poncelet over "de aanstelling van
mevrouw Reynders tot voorzitter van de rechtbank van
eerste aanleg te Luik" (nr. 218) ;

(gehouden in de openbare vergadering van de commis-
sie voor de Justitie van 19 januari 2000).

Vier moties werden ingediend (nr. 25/42) :

– een eerste motie van aanbeveling werd ingediend door
de heren Geert Bourgeois en Tony Van Parys ;

– een tweede motie van aanbeveling werd ingediend
door de heer Bart Laeremans ;

– een motie van wantrouwen werd ingediend door de
heer Jean-Pol Poncelet ;

– een eenvoudige motie werd ingediend door de dames
Fauzaya Talhaoui en Jacqueline Herzet en de heren
Hugo Coveliers, André Frédéric en Bart Somers.

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang
heeft, breng ik deze in stemming.

De heer Tony Van Parys (CVP) : De benoeming van de
zus van de minister van Financiën bij de rechtbank van
eerste aanleg te Luik heeft veel opzien gebaard. Er werd
zelfs een miniprotestbetoging georganiseerd door advo-
caten en magistraten.

De Kamer moet deze overduidelijke politieke benoeming
aanklagen. We hebben onlangs de nodige wetgevende
stappen gezet die dergelijke politieke benoemingen in
de toekomst onmogelijk moeten maken.

Collega Bourgeois en ikzelf vragen in de motie dat artikel
151 van de Grondwet ten volle zou worden gerespec-
teerd en dat benoemingen volgens bekwaamheid en
geschiktheid zouden gebeuren, zoals in de Octopus-
akkoorden overigens werd gestipuleerd. Ik doe vooral
een beroep op de groenen. De heer Tavernier had het in
casu over een "brolbenoeming". Indien de groenen met
die omschrijving akkoord gaan, dan moeten zij onze
motie van aanbeveling goedkeuren. De eenvoudige
motie goedkeuren betekent immers de legitimering van
dit soort benoemingen. (Applaus)

De heer Jean-Pol Poncelet (PSC) : Wij hebben een
motie van wantrouwen ingediend en zullen de eenvoudi-
ge motie dus niet goedkeuren. Het is de eerste maal dat
de minister van Justitie, in het kader van de benoeming
van een voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg,
van de dubbele rangschikking die door het hof van
beroep en de provincieraad wordt voorgesteld, afwijkt.

Hij heeft gekozen voor iemand die slechts de tweede
keus van dat politiek orgaan was. De minister heeft
onvoldoende uitleg gegeven. Waarom heeft de kandida-
te die werd opzijgeschoven en die die functie ad interim
tot ieders tevredenheid heeft waargenomen, niet de
kans gekregen om uit te leggen hoe zij het beheer van
de rechtbank zag ? Iedereen weet dat de minister van
Justitie contact heeft gehad met de minister van Finan-
ciën, die de broer is van de gekozen kandidate.

De omstandigheden waarin die benoeming zijn verlopen,
enkele weken na de installering van de Hoge Raad voor
de Justitie, zijn veelzeggend. Alles wijst erop dat de
minister een politieke en zelfs partijpolitieke benoeming
heeft gedaan, wat zeer verwonderlijk is voor iemand die
een vooraanstaande rol in de commissie-Dutroux heeft
gespeeld. Zullen de socialisten, groenen en liberalen hun
ronkende verklaringen laten varen en hun zegen geven
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aan een politieke benoeming die tekenend is voor een
toestand waartegen wij allen hebben geprotesteerd ?
(Applaus bij de PSC en de CVP)

De heer Geert Bourgeois (VU-ID) : We hoopten over dit
onderwerp niet meer te hoeven interpelleren. Volgens
het Octopus-akkoord mag bij een benoeming alleen met
de bekwaamheid en geschiktheid van een kandidaat
rekening worden gehouden. Niettemin zien we dat dit
nog niet wordt nageleefd : mevrouw Reynders werd
benoemd tot voorzitter van de rechtbank van eerste
aanleg in Luik, hoewel ze niet de eerste voorgedragen
kandidate was.

De minister van Justitie beweert dat hij niet door zijn col-
lega van Financiën werd benaderd. Hij verklaart dat het
niet om een politieke benoeming gaat, maar vraagt ter-
zelfdertijd dat hij niet meer zou worden benaderd
betreffende benoemingen.

De benoeming ruikt naar nepotisme. Waarom verkiest de
minister iemand die niet werd voorgedragen door het hof
van beroep ? Waarom was mevrouw Reynders beter dan
de eerste kandidaat, die reeds gedurende een hele tijd
de functie ad interim waarnam ?

Er moet meer transparantie komen. Ik klaag het feit aan
dat wij parlementairen op dit stuk minder rechten heb-
ben dat een gemeenteraadslid, dat minstens het dossier
kan inkijken in verband met benoemingen of bevorderin-
gen. De minister weigert uit te leggen waarom mevrouw
Reynders de beste kandidaat was en waarom zij dus
werd benoemd.

– De eenvoudige motie wordt aangenomen met 74 tegen
49 stemmen en 12 onthoudingen.

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

De heer François Dufour (PS) : Ik heb mij onthouden
om de oppositie duidelijk te maken dat ik vind dat er een
einde moet komen aan de politieke benoemingen. Eerst
moet echter het evenwicht zijn hersteld. Nu is immers
nog 70 procent van de Luikse magistraten van PSC-
strekking. (Woordenwisselingen bij de PSC en de CVP)

De heer Hubert Brouns (CVP) : Ik heb een stemafspraak
met de heer Peter Vanvelthoven.

De voorzitter : Aan de orde is de stemming over de
moties ingediend tot besluit van de interpellaties van : 

– de heer Geert Bourgeois over "de tussenkomst van de
minister van Justitie in de voorlopige aanhouding van
Michel Nihoul" (nr. 209) ; 

– de heer Tony Van Parys over "de beleidslijnen inzake
de uitoefening van het positief injunctierecht" (nr. 217).
(gehouden in de openbare vergadering van de commis-
sie voor de Justitie van 19 januari 2000). 

Twee moties werden ingediend (nr. 25/43) : 

– een motie van aanbeveling werd ingediend door de
heren Geert Bourgeois en Tony Van Parys ; 

– een eenvoudige motie werd ingediend door mevrouw
Jacqueline Herzet en mevrouw Fauzaya Talhaoui en de
heren André Frédéric en Guy Hove. 

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang
heeft, breng ik deze motie in stemming. 

– De eenvoudige motie wordt aangenomen met 84 tegen
49 stemmen en 3 onthoudingen.

(Naamstemming nr. 2 – Het detail van de stemming
wordt als bijlage opgenomen)

– Het wetsvoorstel van de heer Geert Bourgeois tot wij-
ziging van de artikelen 167, 170, 192 en 193 van het
Burgerlijk Wetboek en van artikel 8 van het Wetboek van
zegelrechten, nr. 105/5, wordt door de 136 aanwezige
leden eenparig aangenomen.

(Naamstemming nr. 3 – Het detail van de stemming
wordt als bijlage opgenomen)

De voorzitter : Wij gaan over tot de stemming over het
voorstel van resolutie van de heer Daniel Bacquelaine
betreffende de uitlevering van generaal Augusto Pino-
chet Ugarte, nr. 391/4, in zijn geheel.

De heer Daniel Bacquelaine (PRL FDF MCC) : De com-
missie voor Buitenlandse Zaken heeft het voorstel van
resolutie eenparig aangenomen. Het verheugt mij dat het
Parlement deze motie goedkeurt en dus het uitleverings-
verzoek steunt. 

Ik wil de minister van Buitenlandse Zaken feliciteren voor
zijn inzet terzake. De politieke moed van België wordt
internationaal sterk geprezen. 

Weliswaar rijst bij sommigen de vraag of het zin heeft
een oude man, die naar het schijnt ziek is, hardnekkig
op de huid te zitten. Het ligt niet in onze bedoeling een
folteraar te folteren. Het zou echter onaanvaardbaar zijn
dat Pinochet niet voor zijn daden terechtstaat. Andere
dictators zouden zich dan immers op zijn straffeloosheid
beroepen.

K A M E R  •  2 e  Z I T T I N G  V A N  D E  5 0 e  Z I T T I N G S P E R I O D E 1999 2000 C H A M B R E  •  2 e  S E S S I O N  D E  L A 5 0 e  L É G I S L A T U R E



Met onze resolutie willen wij ervoor zorgen dat de feiten
niet in de vergetelheid raken en dat gerechtigdheid
geschiedt. (Applaus bij de meerderheid)

De heer Yvon Harmegnies (PS) : De jongste dagen
opperden sommigen de mogelijkheid dat Pinochet zou
vrijkomen. Dat zijn doemdenkers.

Voor mijn partij is een politiek regime dat de mensen-
rechten schendt onaanvaardbaar. De gewezen dictator
moet worden veroordeeld voor misdaden tegen de
mensheid. Als democraten zullen wij alle regeringsinitia-
tieven steunen die de uitlevering van Pinochet beogen.
(Applaus)

Wij weten dat Groot-Brittannië de eindbeslissing zal
nemen, maar zowel symbolisch als juridisch is het
essentieel dat ons land de mensenrechten en de demo-
cratie blijft verdedigen. (Protest bij het Vlaams Blok)

De resolutie van de heer Bacquelaine sluit aan bij onze
doelstellingen. Wij zijn gekant tegen alle – ook commu-
nistische -dictaturen. Het Vlaams Blok onthoudt zich
omdat het het regime van Pinochet steunt en dat is niet
nieuw. (Fel protest bij het Vlaams Blok)

Pinochet moet, zoals alle dictators, door een internatio-
nale rechtbank worden berecht ! (Applaus bij de meer-
derheid)

– Het voorstel van resolutie van de heer Daniel Bac-
quelaine betreffende de uitlevering van generaal Augu-
sto Pinochet Ugarte, nr. 391/4, wordt aangenomen met
188 stemmen en 15 onthoudingen. 

(Naamstemming nr. 4 – Het detail van de stemming
wordt als bijlage opgenomen)

ONWERPAGENDA VOOR VOLGENDE WEEK

De voorzitter : Het voorstel voor de agenda van de ple-
naire vergaderingen van volgende week werd aan de
leden rondgedeeld. Indien er geen bezwaar is, is het
voorstel aangenomen.

De agenda van de plenaire vergadering van volgende
week wordt als bijlage in het Beknopt Verslag opgeno-
men.

– Volgende vergadering volgende week donderdag 3
februari om 14.15 uur.

– De vergadering wordt gesloten om 16.20 uur.

BERICHTEN VAN VERHINDERING

Gezondheidsredenen : de hh. José Canon, Ferdy Wil-
lems, mevr. Greta D'Hondt, de h. Roger Bouteca

Ambtsplicht : de hh. Gerolf Annemans, Jacques Chabot

Raad van Europa : de hh. Erik Derycke, Georges Clerfayt

In het buitenland : mevr. Joke Schauvliege

Leden van de federale regering :

mevr. Magda Aelvoet, minister van Consumentenzaken,
Volksgezondheid en Leefmilieu : buitenslands

de h. André Flahaut, minister van Landsverdediging :
buitenslands

de h. Eddy Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikke-
lingssamenwerking : buitensland
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KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

COMMISSIES

Toevoeging en weglating

(toepassing van artikel 11.6 van het Reglement)

Toevoeging en weglating voorgesteld door de SP-
fractie : 

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

Effectieve leden 

De heer André Schellens toevoegen. 

Plaatsvervangers 

De heer André Schellens weglaten. 

INGEDIENDE VERSLAGEN

Volgende verslagen werden ingediend : 

namens de commissie voor de Buitenlandse Betrekkin-
gen, 

– door mevrouw Leen Laenens, over het voorstel van
resolutie (de heer Guido Tastenhoye) betreffende het sta-
tuut van kandidaat-lidstaat van de Europese Unie, dat
mogelijk verleend zal worden aan Turkije : nr. 258/3. 

– door mevrouw Claudine Drion, over het voorstel van
resolutie (de heer Daniel Bacquelaine) betreffende de uit-
levering van generaal Augusto Pinochet Ugarte : nr.
391/3 ; 

namens de commissie voor de Justitie, 

– door de heer Jo Vandeurzen, over het wetsvoorstel (de
heer Geert Bourgeois) tot wijziging van artikel 192 en
opheffing van artikel 193 van het Burgerlijk Wetboek :
nr. 105/4. 

Volgende verslagen werden ingediend : 

namens de commissie voor de Sociale Zaken, 

– door de heer Jean-Marc Delizée, over : 

* het wetsvoorstel (de heren Hans Bonte en Jan Peeters)
tot wijziging van de artikelen 42 en 51 van de samenge-
ordende wetten van 19 december 1939 betreffende de
kinderbijslag voor loonarbeiders : nr. 289/3 ; 

* het wetsvoorstel (de heer Alfons Borginon, mevrouw
Annemie Van de Casteele en de heer Danny Pieters) tot
wijziging van artikel 51 van de samengeordende wetten
betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders :
nr. 241/2. 

namens de commissie voor de Financiën en de Begro-
ting, 

– door de heer Eric van Weddingen, over het wetsont-
werp houdende twaalfde aanpassing van de Algemene
Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 1999 : nr.
327/3. 

VOORSTELLEN

Toelating tot drukken

(art. 64-2 van het Reglement)

1. Voorstel van resolutie (mevrouw Claudine Drion c.s.)
betreffende het standpunt van België in de verhoudingen
tussen de Europese Unie en de Staat Israël, nr. 399/1. 
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2. Wetsvoorstel (de heren André Frédéric, Charles Jans-
sens, Yvon Harmegnies en Maurice Dehu) ter bevorde-
ring van meer transparantie in het beheer van de reke-
ningen en goederen van de erkende erediensten, nr.
400/1. 

3. Voorstel van resolutie (de heer Georges Clerfayt c.s.)
strekkende tot ondertekening door België van het
Kaderverdrag van de Raad van Europa inzake de
bescherming van nationale minderheden, nr. 401/1. 

4. Wetsvoorstel (de heer Jean-Pierre Viseur en mevrouw
Annemie Descheemaeker) tot instelling van een verbod
op het klonen van mensen, nr. 402/1. 

5. Wetsvoorstel (de heer Filip Anthuenis) tot wijziging van
artikel 7 van de wet van 1 april 1969 tot instelling van
een gewaarborgd inkomen voor bejaarden, nr. 403/1. 

6. Wetsvoorstel (de heer Filip Anthuenis) tot wijziging van
de artikelen 4 en 18 van de wet van 1 april 1969 tot
instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden,
nr. 404/1. 

7. Wetsvoorstel (de heren Jean-Pol Poncelet, Philippe
Collard en Guy Larcier) tot wijziging van de wet van 21
juni 1985 betreffende het onderwijs en de wet van 4
augustus 1986 tot regeling van de oppensioenstelling
van de leden van het onderwijzend personeel van het
universitair onderwijs en tot wijziging van andere bepa-
lingen van de onderwijswetgeving, nr. 405/1. 

8. Wetsvoorstel (de heren Gerolf Annemans, Bart Laere-
mans en Filip De Man) tot wijziging van het Kieswet-
boek, nr. 406/1. 

9. Wetsvoorstel (de heer Daniel Bacquelaine en
mevrouw Pierrette Cahay-André) tot wijziging van artikel
50bis van de op 14 juli 1994 gecoördineerde wet
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundi-
ge verzorging en uitkeringen, nr. 407/1. 

10. Wetsvoorstel (mevrouw Trees Pieters) strekkende om
de sociale-verzekeringskassen te ontslaan van de ver-
plichting een verhoging toe te passen op de door de
zelfstandigen verschuldigde bijdragen, nr. 408/1. 

11. Wetsvoorstel (mevrouw Greta D'Hondt en de heer
Luc Goutry) tot aanvulling van de bij het koninklijk
besluit van 19 december 1939 samengeordende wetten
betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, hou-
dende een billijke verdeling van de middelen van het
Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten tussen
de gemeenschappen, nr. 409/1.

Inoverwegingneming

1. Wetsvoorstel (de heren Filip De Man, Hagen Goy-
vaerts en Luc Sevenhans) tot wijziging van de provincie-
wet, nr. 387/1 

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

2. Wetsvoorstel (de heren Gerolf Annemans en Filip De
Man) tot versoepeling van de vervolgingen en opsporin-
gen in het kader van het drugbeleid, nr. 388/1   

Verzonden naar de commissie voor de Justitie  

3. Wetsvoorstel (de heren Gerolf Annemans en Filip De
Man) tot verstrenging van de straffen zoals bepaald in de
wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen
van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende midde-
len, ontsmettingsstoffen en antiseptica, nr. 389/1  

Verzonden naar de commissie voor de Volksgezondheid,
het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing  

4. Wetsvoorstel (mevrouw Magda De Meyer) betreffende
de rechten van de patiënt, nr. 390/1   

Verzonden naar de commissie voor de Volksgezondheid,
het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing  

5. Wetsvoorstel (mevrouw Pierrette Cahay-André) tot wij-
ziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober
1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor
werknemers teneinde de cumulatie toe te staan van een
overlevingspensioen en een uitkering wegens ziekte,
invaliditeit of onvrijwillige werkloosheid, nr. 392/1   

Verzonden naar de commissie voor de Sociale Zaken  

6. Wetsvoorstel (de heer Alfons Borginon c.s.) tot wijzi-
ging van artikel 345 van de nieuwe gemeentewet,
nr. 393/1   

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

7. Wetsvoorstel (de heren Jean-Pierre Viseur en Jef
Tavernier) tot wijziging van artikel 171, 4°, f, van het Wet-
boek van de inkomstenbelastingen, nr. 394/1  

Verzonden naar de commissie voor de Financiën en de
Begroting  

8. Wetsvoorstel (de heren Thierry Giet, Charles Michel en
André Frédéric) tot wijziging van artikel 355 van het Bur-
gerlijk Wetboek betreffende adoptie, nr. 395/1   

Verzonden naar de commissie voor de Justitie  
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9. Wetsvoorstel (de heren Jaak Van den Broeck, Filip De
Man en Guido Tastenhoye) tot wijziging van de nieuwe
gemeentewet, nr. 396/1   

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

10. Wetsvoorstel (de heren Gerolf Annemans, Koen Bul-
tinck, Guido Tastenhoye, Bart Laeremans en Jaak Van
den Broeck) tot opheffing van het vermoeden van taal-
kennis, nr. 397/1   

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

11. Wetsvoorstel (mevrouw Alexandra Colen) tot wijzi-
ging van verscheidene bepalingen van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen 1992, tot opheffing van de fis-
cale discriminatie van gezinnen van gehuwden, nr. 398/1   

Verzonden naar de commissie voor de Financiën en de
Begroting  

12. Voorstel van resolutie (mevrouw Claudine Drion c.s.)
betreffende het standpunt van België in de verhoudingen
tussen de Europese Unie en de Staat Israël, nr. 399/1 

Verzonden naar de commissie voor de Buitenlandse
Betrekkingen 

13. Wetsvoorstel (de heer Daniel Bacquelaine en
mevrouw Pierrette Cahay-André) tot wijziging van artikel
50bis van de op 14 juli 1994 gecoördineerde wet
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundi-
ge verzorging en uitkeringen, nr. 407/1. 

Verzonden naar de commissie voor de Sociale Zaken   

INTERPELLATIEVERZOEKEN

Het Bureau heeft interpellatieverzoeken ontvangen van : 

– de heer Danny Pieters tot de vice-eerste minister en
minister van Werkgelegenheid over "de mogelijkheid om
Vlaamse collectieve arbeidsovereenkomsten af te slui-
ten".  

(nr. 222 – verzonden naar de commissie voor de Sociale
Zaken)  

– de heer Jean-Jacques Viseur tot de vice-eerste minis-
ter en minister van Buitenlandse Zaken over "het gevolg
dat werd gegeven aan de in de plenaire vergadering van
23 december 1999 door de minister van Justitie afgeleg-
de verklaring dat beide voor de institutionele hervormin-
gen bevoegde ministers ermee werden belast een studie

over de hervorming van de taalwetgeving te laten uitvoe-
ren".  

(nr. 223 – verzonden naar de commissie voor de Herzie-
ning van de Grondwet en de Hervorming van de Instel-
lingen)  

– de heer Pieter De Crem tot de minister van Binnen-
landse Zaken over "het einde van de eerste fase van de
regularisatieperiode".  

(nr. 224 – zonder voorwerp)  

– de heer Pieter De Crem tot de vice-eerste minister en
minister van Buitenlandse Zaken over "de ontmoeting
van de minister met de Kongolese president Laurent-
Désiré Kabila in New York".  

(nr. 225 – verzonden naar de commissie voor de Buiten-
landse Betrekkingen)  

– de heer Francis Van den Eynde tot de vice-eerste
minister en minister van Buitenlandse Zaken over "de
ontmoeting van de minister met de Kongolese presi-
dent".  

(nr. 226 – verzonden naar de commissie voor de Buiten-
landse Betrekkingen)  

SENAAT

WETSONTWERP OVERGEZONDEN MET HET OOG OP DE KONINKLIJ-
KE BEKRACHTIGING

Bij brief van 20 janvier 2000, zendt de Senaat over, met
het oog op de koninklijke bekrachtiging, het niet
geamendeerde wetsontwerp houdende oprichting van
het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
voedselketen (Stuk Kamer nr. 232/6).   

Ter kennisgeving 

WETSONTWERPEN VAN VERVAL ONTHEVEN EN GEËVOCEERD

Bij brieven van 21 januari 2000, deelt de Senaat mij
mede dat met toepassing van artikel 78 van de Grond-
wet, tot evocatie is overgegaan van de volgende wets-
ontwerpen : 

– Wetsontwerp tot invoering van een getuigschrift van
bekwaamheid en geschiktheid om te adopteren (Stuk
Senaat nr. 2-278/1) ; 
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– Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 21ter in de
Voorafgaande Titel van het Wetboek van strafvordering
(Stuk Senaat nr. 2-279/1) ; 

– Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van straf-
vordering en van artikel 27 van de wet van 20 juli 1990
betreffende de voorlopige hechtenis teneinde de rechts-
pleging voor het hof van assisen te stroomlijnen (Stuk
Senaat nr. 2-282/1) ; 

– Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 juni 1921
waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en
aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijk-
heid wordt verleend (Stuk Senaat nr. 2-283/1) ; 

– Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 34, § 1, en
39 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
(Stuk Senaat nr. 2-286/1) ; 

– Wetsontwerp ter bevordering van sociaal verantwoor-
de productie (Stuk Senaat nr. 2-288/1) ;  

Ter kennisgeving 

REGERING

INGEDIEND WETSONTWERP

De regering heeft het wetsontwerp tot wijziging van de
wet van 4 april 1995 houdende fiscale en financiële
bepalingen, nr. 410/1, ingediend.  

Dit ontwerp wordt verzonden naar de commissie voor de
Financiën en de Begroting 

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, Maatschappelijke Integra-
tie en Sociale Economie :  

– Bij brief van 18 januari 2000 een lijst van herverdelin-
gen der basisallocaties voor het begrotingsjaar 1999
betreffende het ministerie van Justitie.  

– Bij brief van 21 januari 2000 een lijst van herverdelin-
gen der basisallocaties voor het begrotingsjaar 1999
betreffende het ministerie van Financiën.  

Verzonden naar de commissie voor de Financiën en de
Begroting 

OVERGEZONDEN KONINKLIJKE BESLUITEN

Bij brieven van 29 en 30 december 1999 zendt de minis-
ter van Financiën, in uitvoering van artikel 3bis, § 1,
derde lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad
van State, de volgende koninklijke besluiten over vóór
bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad :  

– twee koninklijke besluiten van 28 december 1999 en
één koninklijk besluit van 30 december 1999 tot wijzi-
ging van het Wetboek van de belasting over de toege-
voegde waarde ;  

– het koninklijk besluit nr. 35 van 28 december 1999 tot
invoering van een forfaitaire maatstaf van heffing van de
belasting over de toegevoegde waarde op de winstmar-
ge van reisbureaus.  

– het koninklijk besluit van 30 december 1999 tot wijzi-
ging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december
1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening
van de belasting over de toegevoegde waarde ;  

– het koninklijk besluit van 30 december 1999 tot wijzi-
ging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot
vaststelling van de tarieven van de belasting over de
toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en
de diensten bij die tarieven.  

De minister van Financiën zendt ook de adviezen van de
Raad van State over, de verslagen aan de Koning alsme-
de de teksten van de ontwerpbesluiten die voor advies
aan de afdeling wetgeving van de Raad van State zijn
voorgelegd.  

Verzonden naar de commissie voor de Financiën en de
Begroting 

VERSLAG "GEZONDHEIDSZORG IN BELGIË – UITDAGINGEN EN

OPPORTUNITEITEN"

Bij brief van 22 december 1999 zenden de minister van
Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en
de minister van Sociale Zaken en Pensioenen het ver-
slag "Gezondheidszorg in België – Uitdagingen en
opportuniteiten" dat door Professor Dr. Peers werd
opgesteld over.  

Verzonden naar de commissie voor de Sociale Zaken 

ARBITRAGEHOF

ARRESTEN
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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. 1/2000 uitgesproken op 19 januari 2000
over de prejudiciële vraag betreffende artikel 26 van de
bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof,
gesteld door de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel bij
vonnis van 18 november 1998, inzake de NV A.G. 1824
tegen T. Rousseau en anderen  

(rolnummer : 1475)  

– het arrest nr. 2/2000 uitgesproken op 19 januari 2000
over de beroepen tot gedeeltelijke vernietiging van het
decreet van de Franse Gemeenschap van 6 april 1998
houdende wijziging van de regeling inzake preventieve
schorsing in het door de Franse Gemeenschap georga-
niseerd en gesubsidieerd onderwijs, ingesteld door P.
Matheys en J. Haegens en anderen  

(rolnummers : 1484 en 1485)  

– het arrest nr. 3/2000 uitgesproken op 19 januari 2000
over de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 12,
4°, 16, 18 en 24bis van de wet van 9 augustus 1963 tot
instelling en organisatie van een regeling voor verplichte
ziekte- en invaliditeitsverzekering, gesteld door het
arbeidshof te Bergen bij arrest van 8 januari 1999, inzake
C. Van der Haegen tegen het Nationaal Verbond van
Socialistische Mutualiteiten  

(rolnummer : 1586)  

– het arrest nr. 5/2000 uitgesproken op 19 januari 2000
over de prejudiciële vraag betreffende artikel 42ter van
het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1964, inge-
voegd door artikel 6 van het koninklijk besluit nr. 48 van
22 juni 1982, gesteld door het hof van beroep te Gent bij
arrest van 21 januari 1999, inzake de NV Jonckvansteen
Weverij, de NV Jonckvansteen Spinnerij en de NV
Jonckvansteen Immo tegen de Belgische Staat  

(rolnummer : 1596)  

– het arrest nr. 6/2000 uitgesproken op 19 januari 2000
over de prejudiciële vraag betreffende artikel 38 van de
arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, gesteld door de
arbeidsrechtbank te Luik bij vonnis van 25 januari 1999,
inzake F. Vanderheyden tegen de NV A.G. 1824  

(rolnummer : 1602)  

– het arrest nr. 7/2000 uitgesproken op 19 januari 2000
over het beroep tot vernietiging 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)  

Ter kennisgeving 

BEROEP 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 artikelen 41 en 42
van de wet van 4 mei 1999 houdende diverse fiscale
bepalingen, tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20
van 20 juli 1970 houdende vaststelling van de tarieven
van de belasting over de toegevoegde waarde en tot
indeling van de goederen en diensten bij die tarieven,
ingesteld door de VZW Nationale Confederatie van het
bouwbedrijf en de NV Maes  

(rolnummer : 1838)  

Ter kennisgeving 

BESLISSINGEN TOT VERWIJZING

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

– de prejudiciële vraag over artikel 26 van de wet van 22
december 1986 betreffende de intercommunales,
gesteld door het hof van beroep te Gent bij arrest van 25
november 1999, inzake de Intercommunale voor slib- en
vuilverwerking van Antwerpse gemeenten tegen de
Vlaamse Milieumaatschappij  (rolnummer : 1833)  

– de prejudiciële vragen over artikel 35quinquies decies,
§ 3, eerste en tweede lid, en § 4, van de wet van 26
maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewate-
ren tegen verontreiniging, ingevoegd door artikel 5 van
het decreet van het Vlaamse Gewest van 6 juli 1994
houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing
van de begroting 1994, gesteld door het hof van beroep
te Gent bij arrest van 1 december 1999, inzake de NV
Meplapack tegen de Vlaamse Milieumaatschappij  

(rolnummer : 1834)  

– de prejudiciële vragen over de artikelen 73, 142 tot en
met 144 en 157 van de gecoördineerde wet van 14 juli
1994 betreffende de verplichte verzekering voor genees-
kundige verzorging en uitkeringen, gesteld door de Con-
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trolecommissie ingesteld bij de dienst voor geneeskun-
dige controle bij het RIZIV  

(rolnummer : 1836)  

– de prejudiciële vraag over aritkel 11bis van het konink-
lijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bij-
houden van de sociale documenten, ingevoegd bij arti-
kel 30 van de programmawet van 6 juli 1989, op zijn
beurt vervangen bij artikel 112 van de wet van 26 juni
1992, zoals het van kracht was voraleer te zijn opgehe-
ven bij de wet van 23 maart 1994, gesteld door het hof
van beroep te Gent bij arrest van 18 november 1999,
inzake het openbaar ministerie tegen M. Haspeslagh en
L. Haspeslagh  

(rolnummer : 1839)  

– de prejudiciële vraag over artikel 137, tweede lid, van
de ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad
van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de
planning en de stedebouw, gesteld door de rechtbank
van eerste aanleg te Brussel bij vonnis van 1 december
1999, inzake A. Marchini-Camia en anderen tegen Ch.
Unikowski en I. Waaker  

(rolnummer : 1841)  

– de prejudiciële vraag betreffende artikel 41 van het
koninklijk besluit van 3 april 1953 tot samenordening van
de westbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dran-
ken, zoals vervangen bij artikel 28 van de wet van 6 juli
1967, gesteld door de correctionele rechtbank te Ant-
werpen bij vonnis van 6 december 1999, inzake het
ministerie van Financiën en het openbaar ministerie
tegen M. Van Raemdonck  

(rolnummer : 1846)  

Ter kennisgeving 

VERENIGING VAN VLAAMSE STEDEN EN GEMEEN-
TEN

VERSLAG 1998-1999

Bij brief van 17 januari 2000 zendt de Vereniging van
Vlaamse Steden en Gemeenten haar activiteitenverslag
1998-1999 over waarin ook het verslag van de afdeling
"Maatschappelijk Welzijn" is opgenomen.  

Verzonden naar de commissie voor de Binnenlandse
Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt en
naar de commissie voor de Volksgezondheid, het Leef-
milieu en de Maatschappelijke Hernieuwing 

EUROPEES PARLEMENT

RESOLUTIE

Bij brief van 21 januari 2000 zendt de secretaris-gene-
raal van het Europees Parlement de tekst over van een
resolutie aangenomen door deze vergadering :  

Resolutie over de voorbereiding van de herziening van
de Verdragen en de volgende Intergouvernementele
Conferentie  

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

VERZOEKSCHRIFT

Een verzoekschrift tot oprichting van een Bureau voor
Alimentatievorderingen werd gericht aan de Voorzitter
van de Kamer.  

Verzonden naar de commissie voor de Verzoekschriften 

AGENDA VOOR VOLGENDE WEEK

Week van 31 januari tot 4 februari 2000

DONDERDAG 3 februari 2000 

om 14.15 uur

Mondelinge vragen

Wetsontwerpen en wetsvoorstel

1. Wetsontwerp houdende twaalfde aanpassing van de
Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar
1999, nrs 327/1 tot 3.

[aangelegenheid bedoeld in artikel 74, 3°, van de Grond-
wet – Rapporteur : de heer Eric van Weddingen]

2. Wetsontwerp tot wijziging van artikel 306 van het
Gerechtelijk Wetboek (overgezonden door de Senaat),
nr. 370/1.

[aangelegenheid bedoeld in artikel 77 van de Grondwet
– Rapporteur : de heer Claude Desmedt]

3. Wetsvoorstel (de heer Jean-Pierre Grafé) tot wijziging
van artikel 101 van de faillissementswet van 8 augustus
1997, nrs 282/1 en 2.
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[aangelegenheid bedoeld in artikel 78 van de Grondwet
– Rapporteur : mevrouw Michèle Gilkinet]

Inoverwegingnemingen

Naamstemmingen

1. over de moties (nr. 25/44) ingediend tot besluit van de
interpellatie van de heer Yves Leterme over "de belas-
tinghervorming" (nr. 221).

(gehouden in de openbare vergadering van de commis-
sie voor de Financiën en de Begroting van 25 januari
2000).

2. over de afgehandelde wetsontwerpen en het afgehan-
delde wetsvoorstel.
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Vote nominatif n° 1
Naamstemming nr. 1 

Ont répondu oui
Voor hebben gestemd : 

Les membres-De leden : Anthuenis, Avontroodt, Bac-
quelaine, Bartholomeeussen, Barzin, Bonte, Burgeon,
Cahay-André, Chastel, Collard, Cortois, Coveliers, Dar-
denne, De Block, De Croo, de Donnéa, Dehu, De Meyer,
Denis, Depreter, Descheemaeker, Desimpel, D'hondt
Denis, Douifi, Drion, Eeman, Eerdekens, Erdman, Frédé-
ric, Gerkens, Giet, Goris, Harmegnies, Henry, Herzet,
Hove, Janssens, Lahaye, Lano, Lansens, Larcier, Leen,
Lejeune, Lenssen, Maingain, Mayeur, Michel, Moerman
Fientje, Moerman Jean-Paul, Moriau, Philtjens, Picqué,
Schalck, Schellens, Seghin, Smets Tony, Somers, Talha-
oui, Valkeniers, Van Aperen, Van Campenhout, Vanden-
hove, Vanden Poel-Welkenhuysen, van der Hooft, Van
der Maelen, Van Grootenbrulle, Vanhoutte, van Weddin-
gen, Verlinde, Versnick, Viseur Jean-Pierre, Wauters,
Wauthier, Yerna. 

Ont répondu non
Tegen hebben gestemd : 

Les membres-De leden : Ansoms, Borginon, Bourgeois,
Brepoels, Bultinck, Colen, Creyf, De Clerck, De Man,
Detremmerie, D'haeseleer, Eyskens, Féret, Fournaux,
Goutry, Goyvaerts, Grafé, Hendrickx, Laeremans, Lan-
gendries, Lefevre, Leterme, Milquet, Mortelmans, Paque,
Pieters Danny, Pieters Dirk, Pieters Trees, Pinxten, Pon-
celet, Schoofs, Sevenhans, Smets André, Spinnewyn,
Tant, Tastenhoye, Van de Casteele, Van den Broeck, Van
den Eynde, Vandeurzen, Van Eetvelt, Van Hoorebeke,
Van Parys, Van Peel, Vanpoucke, Van Rompuy, Van
Weert, Verherstraeten, Viseur Jean-Jacques. 

Se sont abstenus
Hebben zich onthouden : 

Les membres-De leden : Brouns, Coenen, Decroly,
Dufour, Genot, Gilkinet, Grauwels, Laenens, Minne, Pee-
ters, Tavernier, Timmermans. 

Vote nominatif n° 2
Naamstemming nr. 2 

Ont répondu oui
Voor hebben gestemd : 

Les membres-De leden : Anthuenis, Avontroodt, Bac-
quelaine, Bartholomeeussen, Barzin, Bonte, Burgeon,
Cahay-André, Chastel, Coenen, Collard, Cortois, Cove-
liers, De Block, Decroly, De Croo, de Donnéa, Dehu,
Delizée, De Meyer, Denis, Depreter, Descheemaeker,
Desimpel, Desmedt, D'hondt Denis, Douifi, Drion, Dufour,
Eeman, Eerdekens, Erdman, Frédéric, Genot, Gerkens,
Giet, Gilkinet, Goris, Grauwels, Harmegnies, Henry, Her-
zet, Hove, Janssens, Lahaye, Lano, Lansens, Larcier,
Leen, Lejeune, Lenssen, Maingain, Mayeur, Michel,
Minne, Moerman Fientje, Moerman Jean-Paul, Moriau,
Peeters, Philtjens, Picqué, Schalck, Schellens, Seghin,
Smets Tony, Somers, Talhaoui, Timmermans, Valkeniers,
Van Aperen, Van Campenhout, Vandenhove, Vanden
Poel-Welkenhuysen, van der Hooft, Van der Maelen, Van
Grootenbrulle, Vanhoutte, van Weddingen, Verlinde, Ver-
snick, Viseur Jean-Pierre, Wauters, Wauthier, Yerna. 

Ont répondu non
Tegen hebben gestemd : 

Les membres-De leden : Ansoms, Borginon, Bourgeois,
Brepoels, Bultinck, Colen, Creyf, De Clerck, De Man,
Detremmerie, D'haeseleer, Eyskens, Féret, Fournaux,
Goutry, Goyvaerts, Grafé, Hendrickx, Laeremans, Lan-
gendries, Lefevre, Leterme, Milquet, Mortelmans, Paque,
Pieters Danny, Pieters Dirk, Pieters Trees, Pinxten, Pon-
celet, Schoofs, Sevenhans, Smets André, Spinnewyn,
Tant, Tastenhoye, Van de Casteele, Van den Broeck, Van
den Eynde, Vandeurzen, Van Eetvelt, Van Hoorebeke,
Van Parys, Van Peel, Vanpoucke, Van Rompuy, Van
Weert, Verherstraeten, Viseur Jean-Jacques. 

Se sont abstenus
Hebben zich onthouden : 

Les membres-De leden : Brouns, Dardenne, Tavernier. 
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ANNEXE 2

Détail des votes nominatifs

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

BIJLAGE 2

Detail van de naamstemmingen

De uitslag van elke naamstemming alsmede de
verklaringen na sluiting van de stemming worden
vermeld in het corpus van het „Beknopt Verslag” en
van de „Parlementaire Handelingen”
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Vote nominatif n° 3
Naamstemming nr. 3 

Ont répondu oui
Voor hebben gestemd : 

Les membres-De leden : Ansoms, Anthuenis, Avontroodt,
Bacquelaine, Bartholomeeussen, Barzin, Bonte, Borgi-
non, Bourgeois, Brepoels, Brouns, Bultinck, Burgeon,
Cahay-André, Chastel, Coenen, Colen, Collard, Cortois,
Coveliers, Creyf, Dardenne, De Block, De Clerck, Decro-
ly, De Croo, de Donnéa, Dehu, Delizée, De Man, De
Meyer, Denis, Depreter, Descheemaeker, Desimpel,
Desmedt, Detremmerie, D'haeseleer, D'hondt Denis,
Douifi, Drion, Dufour, Eeman, Eerdekens, Erdman, Eys-
kens, Féret, Fournaux, Frédéric, Genot, Gerkens, Giet,
Gilkinet, Goris, Goutry, Goyvaerts, Grafé, Grauwels, Har-
megnies, Hendrickx, Henry, Herzet, Hove, Janssens,
Laenens, Laeremans, Lahaye, Langendries, Lano, Lan-
sens, Larcier, Leen, Lefevre, Lejeune, Lenssen, Leterme,
Maingain, Mayeur, Michel, Milquet, Minne, Moerman
Fientje, Moerman Jean-Paul, Moriau, Mortelmans,
Paque, Peeters, Philtjens, Picqué, Pieters Danny, Pieters
Dirk, Pieters Trees, Pinxten, Poncelet, Schalck, Schel-
lens, Schoofs, Seghin, Sevenhans, Smets André, Smets
Tony, Somers, Spinnewyn, Talhaoui, Tant, Tastenhoye,
Tavernier, Timmermans, Valkeniers, Van Aperen, Van
Campenhout, Van de Casteele, Van den Broeck, Van
den Eynde, Vandenhove, Vanden Poel-Welkenhuysen,
van der Hooft, Van der Maelen, Van Eetvelt, Van Groo-
tenbrulle, Van Hoorebeke, Vanhoutte, Van Parys, Van
Peel, Vanpoucke, Van Rompuy, van Weddingen, Van
Weert, Verherstraeten, Verlinde, Versnick, Viseur
Jean-Jacques, Viseur Jean-Pierre, Wauters, Wauthier,
Yerna. 

Ont répondu non
Tegen hebben gestemd : 

Personne – Niemand 

Se sont abstenus
Hebben zich onthouden : 

Personne – Niemand 

Vote nominatif n° 4
Naamstemming nr. 4 

Ont répondu oui
Voor hebben gestemd : 

Les membres-De leden : Ansoms, Anthuenis, Avontroodt,
Bacquelaine, Bartholomeeussen, Barzin, Bonte, Borgi-
non, Bourgeois, Brepoels, Burgeon, Cahay-André, Chas-
tel, Coenen, Collard, Cortois, Coveliers, Creyf, Darden-
ne, De Block, De Clerck, Decroly, De Croo, de Donnéa,
Dehu, Delizée, De Meyer, Denis, Depreter, Descheema-
eker, Desimpel, Desmedt, D'hondt Denis, Drion, Dufour,
Eeman, Eerdekens, Erdman, Eyskens, Fournaux, Frédé-
ric, Genot, Gerkens, Giet, Gilkinet, Goris, Goutry, Grafé,
Grauwels, Harmegnies, Hendrickx, Henry, Herzet, Hove,
Janssens, Laenens, Lahaye, Langendries, Lano, Lan-
sens, Larcier, Leen, Lejeune, Lenssen, Leterme, Main-
gain, Mayeur, Michel, Milquet, Minne, Moerman Fientje,
Moerman Jean-Paul, Moriau, Paque, Peeters, Philtjens,
Picqué, Pieters Danny, Pieters Dirk, Pieters Trees, Pinx-
ten, Poncelet, Schalck, Schellens, Seghin, Smets André,
Smets Tony, Somers, Talhaoui, Tant, Tavernier, Timmer-
mans, Valkeniers, Van Aperen, Van Campenhout, Van de
Casteele, Vandenhove, Vanden Poel-Welkenhuysen, van
der Hooft, Van der Maelen, Vandeurzen, Van Eetvelt,
Van Grootenbrulle, Van Hoorebeke, Vanhoutte, Van
Parys, Van Peel, Vanpoucke, Van Rompuy, van Weddin-
gen, Van Weert, Verherstraeten, Verlinde, Viseur
Jean-Jacques, Viseur Jean-Pierre, Wauters, Wauthier,
Yerna. 

Ont répondu non
Tegen hebben gestemd : 

Personne – Niemand 

Se sont abstenus
Hebben zich onthouden : 

Les membres-De leden : Brouns, Bultinck, Colen, De
Man, D'haeseleer, Féret, Goyvaerts, Laeremans, Mortel-
mans, Schoofs, Sevenhans, Spinnewyn, Tastenhoye,
Van den Broeck, Van den Eynde.  
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