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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.

HERSCHIKKING VAN DE REGERING

Mevrouw Frieda Brepoels (VU-ID) : Er zijn herschikkin-
gen binnen de regering op til. Deze stoelendans is weer
een mooi staaltje van de aangekondigde nieuwe politie-
ke cultuur. De heer Di Rupo wenst zijn cumulatie niet
langer aan te houden en geeft zijn functie als minister-
president op. Hij heeft daardoor een stoelendans ontke-
tend in de Waalse regering. Maar ook in de federale
regering zal minister Demotte verdwijnen en opgevolgd
worden door de heer Picqué. De opvolger van de heer
Picqué als regeringscommissaris zou de heer Ylieff zijn.
Daardoor zal hij kamerlid, regeringscommissaris én bur-
gemeester zijn. Dit is een prachtig voorbeeld van nieuwe

politieke cultuur. Kan de minister daarover duidelijkheid
scheppen ?

Minister Johan Vande Lanotte (in het Nederlands) : Ik
antwoord mede in naam van eerste minister Guy Verhof-
stadt. 

Op dit ogenblik is er maar een zekerheid : minister
Demotte is ontslagnemend uit de federale regering. De
premier zal eerstdaags een vervanger aan het Staats-
hoofd voordragen. Vermits beiden in het buitenland zijn,
zal dit wellicht einde deze week kunnen gebeuren.

Wanneer de opvolger bekend is en de herschikking vol-
ledig afgerond is, kan er op de rest van de vragen van
mevrouw Brepoels concreet worden geantwoord.

Mevrouw Frieda Brepoels (VU-ID) : Als ik het goed
begrijp is de regering momenteel niet grondwettelijk
samengesteld.

Indien de heer Ylieff regeringscommissaris wordt, moet
hij bevoegdheden krijgen. Kan hij in die functie burge-
meester blijven ?

Waarom is de regering niet duidelijker terzake ?

De voorzitter : Het incident is gesloten.

PLENAIRE VERGADERING

DONDERDAG 6 APRIL 2000

NAMIDDAG

VOORZITTER :

de heer Herman DE CROO

De vergadering wordt geopend om 14.16 uur.
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REGIONALISERING VAN LANDBOUW EN BUITENLANDSE HANDEL

De heer Francis Van den Eynde (VL. BLOK) : Bij de
regeringsvorming werd de regionalisering in de koelkast
gestopt. Men had echter resultaten inzake de staatsher-
vorming aangekondigd vóór Pasen. Daarom werden op
de Costa in alle haast een aantal maatregelen aange-
kondigd. De plannen zijn echter een lege doos. Men
kondigt aan dat Landbouw geregionaliseerd zal worden.
Er blijft echter een agentschap bestaan dat dezelfde
taken zal hebben als het ministerie nu. Hetzelfde sys-
teem past men toe voor Buitenlandse Handel. De VU
ging hiermee akkoord, maar zij is heel vlug tevreden. 

Zijn er geheime akkoorden gesloten tussen de verschil-
lende regeringspartijen om de Franstalige Gemeen-
schap, net als in het onderwijsdossier, opnieuw te finan-
cieren ?

De heer Richard Fournaux (PSC) : Parlementsleden van
zowel meerderheid als oppositie zijn heel verbaasd over
dit akkoord. Wat is nog het nut van Korea, Costa of hoe
dat ding ook moge heten ? En wat is er van het front van
de Franstaligen geworden ? Verkiest u een confederale
oplossing boven het eenheidsfederalisme dat veel parle-
mentsleden zo na aan het hart lag ? Telkens u van een
reis terugkeert, brokkelt het institutioneel model van dit
land af.

Los van de belangrijke inzet en van de toekomst van de
Belgen en van het Parlement, denkt u echt dat dit "ding"
werkbaar is ? Zal een minister of staatssecretaris voor
Landbouw met ambtenaren van de Gewesten kunnen
werken ? Wat zal het imago van België in het buitenland
zijn ?

Tenslotte vestig ik de aandacht op het absoluut ontbre-
ken van enig overleg met de economische en landbouw-
kringen. Dit staat in schrille tegenstelling met de mooie
beloften over de nieuwe politieke cultuur van uzelf en de
eerste minister tijdens de verkiezingscampagne.

Minister Johan Vande Lanotte (in het Frans) : Het beleid
dat wij tot hiertoe voerden is niet nieuw, maar eerlijk. 

De Costa is uitgegaan van een voorstel dat een paar
weken geleden door de heren Moureaux en Vankrun-
kelsven werd gedaan. Binnen de Costa ontbrak de wil
om te discussiëren. De regering heeft het dossier derhal-
ve naar zich toegetrokken om een voorstel aan de Costa
te doen. (Verder in het Nederlands)

In de Costa wenste men niet te discussiëren over een
goed voorstel van beide voorzitters, de heren Moureaux
en Vankrunkelsven. De regering heeft dit voorstel opge-
pikt en is van plan de dialoog ter zake binnen de Costa

te reanimeren. De regering behoudt haar volste vertrou-
wen in de Costa.

Ik ontken met klem dat er sprake is van geheime akkoor-
den in hoofde van deze regering. We behandelen alle
thema's in grote openheid en zonder dat de ene oplos-
sing met de andere te maken heeft. De taalgemeen-
schappen werken binnen deze meerderheid uitstekend
samen. (Verder in het Frans)

Er wordt overdreven. Het is de vierde maal dat ik aan
dergelijke onderhandelingen deelneem en tot nu ver-
loopt alles behoorlijk omdat eenieder bereid is mee te
werken.

De heer Francis Van den Eynde (VL. BLOK) : De minis-
ter blijft in de Costa geloven omdat hij gelooft in het
koelkastsysteem. De minister beweert dat er geen
geheim akkoord bestaat. Zo'n akkoord was er al bij de
regeringsvorming, waarom zou er dan nu geen geheim
akkoord zijn ? De Costa is een lege doos waarvoor zal
moeten betaald worden.

De heer Richard Fournaux (PSC) : U heeft gezegd dat
men een onderscheid moet maken tussen wat voor en
na de verkiezingen werd gezegd. Uw eerlijkheid siert u,
maar het is duidelijk dat het front van de Franstaligen
van de heer Louis Michel niet meer bestaat. U heeft dui-
delijk voor het confederalisme gekozen. De manier
waarop u het departement Landbouw zal beheren is
daarvan het bewijs. U geeft tevens geen enkele aanwij-
zing over de manier waarop u de departementen van
Landbouw en Buitenlandse Handel wil laten functione-
ren.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

AANMOEDIGING VAN HET TREINGEBRUIK IN HET KADER VAN EURO

2000

De heer Olivier Chastel (PRL FDF MCC) : Een bijlage bij
de Algemene Uitgavenbegroting voorziet in maatregelen
ter bevordering van het openbaar vervoer. Daarbij zou-
den kortingen worden toegestaan aan jongeren, senio-
ren en ambtenaren, wat zo'n 370 miljoen zou kosten.

Wat is het kostenplaatje van de maatregelen die de
Ministerraad heeft aangekondigd ? 

Voor de promotie van het openbaar vervoer wordt dus
zo'n 370 miljoen uitgetrokken. Welk aandeel zal de spe-
ciale promotiecampagne die in het kader van Euro 2000
wordt opgezet, daarvan opslorpen ? Welke bijzondere
maatregelen zal de NMBS voor de campagne treffen ?
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Minister Isabelle Durant (in het Frans) : Een deel van de
370 miljoen gaat inderdaad naar de promotiecampagne
ter gelegenheid van Euro 2000. De reizigers zullen dan
niet gratis, maar wel tegen verlaagd tarief sporen.
Bovendien worden bij die gelegenheid ook extra treinen
en bijkomende stopplaatsen gepland. Aangezien men
niet gratis zal kunnen sporen, werd de begroting inte-
graal aangewend om aan de jongeren, de senioren en
de ambtenaren tariefvoordelen toe te kennen. Naarmate
de organisatie vastere vormen aannam, heeft men geko-
zen voor een formule van kaartjes tegen voorkeurstarie-
ven om het vervoer vlotter te laten verlopen.

De heer Olivier Chastel (PRL FDF MCC) : Hoeveel zul-
len die beoogde maatregelen kosten ? Zullen de 370
miljoen volstaan ?

Minister Isabelle Durant (in het Frans) : Na de begro-
tingsaanpassing bedraagt de enveloppe 441 miljoen.
Men zal nadien evalueren of de beoogde maatregelen
hun vruchten hebben afgeworpen.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

TARIEFMAATREGELEN VAN DE NMBS

De heer Daan Schalck (SP) : De regering heeft 370 mil-
joen uitgetrokken om het spoorverkeer te promoten. Een
aantal maatregelen werd intussen al aangekondigd,
onder meer tariefvoordelen voor de derde leeftijd. Gaat
het om effectieve beslissingen of moeten deze maatre-
gelen nog eerst met de NMBS worden onderhandeld. Zo
ja, wanneer zal dit gebeuren ?

Minister Isabelle Durant (in het Nederlands) : In de
Ministerraad zijn de krachtlijnen voor de maatregelen
gisteren vastgelegd. De modaliteiten moeten nog met de
NMBS worden onderhandeld. Ik wil nog vóór Pasen de
juiste afgespraken daarrond maken zodat de gebruikers
van deze maatregelen op de hoogte kunnen worden
gebracht. Er zal een evaluatie worden georganiseerd,
een aantal maanden na de startdatum van de nieuwe
maatregelen.

De heer Daan Schalk (SP) : Ik hoop dat de onderhande-
lingen positief verlopen, dat de maatregelen inderdaad
op 1 juli van start kunnen gaan en dat deze elementen
na een evaluatie in de nieuwe beheerscontracten wor-
den opgenomen.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

TERUGBETALING VAN ABORTUS DOOR HET RIZIV

Mevrouw Alexandra Colen (VL. BLOK) : Naar aanleiding
van de tiende verjaardag van de abortuswet in België
kondigde minister Aelvoet aan dat de terugbetaling van
abortus zou worden verhoogd. Deze aankondiging ver-
baast me. De voorbije jaren heb ik over deze aangele-
genheid al geregeld vragen gesteld aan vorige regerin-
gen. Een aantal jaren geleden antwoordde toenmalig
minister Colla mij dat er geen officiële lijst van erkende
abortuscentra zou bestaan. Ook zouden er geen vol-
waardige erkenningscriteria bestaan. Ik heb de stellige
indruk dat de werking van de abortuscentra aan de aan-
dacht van de vorige regeringen en van deze regering
ontsnapt.

Hoe gaat men de terugbetaling verhogen als er geen
sprake is van officieel erkende centra ? Hoe worden de
ingrepen dan in de sociale zekerheid benaderd ?

Minister Magda Aelvoet (in het Nederlands) : De rege-
ling van de terugbetaling van abortus in ons land heeft
er mee voor gezorgd dat wij inzake aantal abortussen
zeer laag scoren.

De medische ingreep is via de nomenclatuur van de
curettage geregeld. In de abortuscentra is er de beste
opvang. Een deel van de kosten van de opvang en de
curettage wordt in de opvangcentra echter niet terugbe-
taald. De ingrepen en de behandeling van de patiënten
in de opvangcentra moet onder dezelfde voorwaarden
vallen als deze in de ziekenhuizen. Er mag geen discri-
minatie bestaan in de terugbetaling van de kosten.

Mevrouw Alexandra Colen (VL. BLOK) : Mijn verbazing
blijft bestaan. Men heeft geen zicht op de precieze aan-
tallen abortussen die onder de noemer curettage worden
uitgevoerd. We stellen vast dat iedereen via de sociale
zekerheid verplicht wordt mee te betalen voor abortus-
sen. Dit is echter een persoonlijke keuze en geen behan-
deling van een ziekte. Ik kan alleen maar zeggen dat de
beslissing van de minister de legitimiteit van het sociale-
zekerheidsstelsel ernstig ondermijnt.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

DE TOENAME VAN TUBERCULOSE

De heer Daniel Féret (FN) : Welke maatregelen over-
weegt u nu de gevallen van tuberculose, met name van
multiresitente tuberculose waarvan de behandeling
moeilijk en tevens duur is ? in ons land toenemen ? De
geneesheren van het Belgisch werk tegen tuberculose
leggen een verband tussen de epidemie en de invasie
van politieke vluchtelingen. Bij multiresitentie is afzonde-
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ring de enige oplossing. Onze sanatoria zijn echter al
lang gesloten. Ook is de behandeling in deze gevallen
honderd maal duurder. U bent echter van plan de
geneeskunde goedkoper te maken. Hoe staat u hier
tegenover ? 

Minister Magda Aelvoet (in het Frans) : Het staat vast
dat tuberculose in de hele wereld toeneemt. Alleen een
gezamenlijke inspanning kan het probleem oplossen. In
verband met de vluchtelingen en de aanwezigheid van
TBC, werd in een screeningprogramma voorzien. De
vluchteligen worden aan dit onderzoek onderworpen. In
1999 werden er 22 gevallen ontdekt op ongeveer 10.000
kandidaat politieke vluchtelingen. 

Wanneer een geval van TBC wordt vastgesteld, wordt
de patiënt onderzocht om na te gaan of het een multire-
sistente vorm van de ziekte betreft ; de zieke wordt
eventueel afgezonderd. Wij bereiken nu 30 % van de
gevallen. Er is een werkgroep opgericht om het pro-
bleem onder controle te krijgen.

De heer Daniel Féret (FN) : U geeft dus toe dat u enigs-
zins machteloos staat tegenover dit zeer ernstig en
omvangrijk probleem. Ondanks het afzonderen van poli-
tieke vluchtelingen, stijgt het aantal gevallen van tuber-
culose bij de autochtone bevolking. Ik bekommer mij
niet alleen om de politieke vluchtelingen, maar ook om
de autochtonen en meer bepaald om mijn twee kleinkin-
deren die nog naar de lagere school gaan.

Minister Magda Aelvoet (in het Frans) : Van een rampza-
lige omvang is geen sprake.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

PLAN VOOR LEGERAANKOPEN

De heer Peter Vanhoutte (Agalev-Ecolo) : Het leger
heeft een vrij uitgebreid verlanglijstje voor aankopen van
nieuw materieel. Om dit verlanglijstje om te zetten in een
boodschappenlijstje is een volwaardig aankoopplan
nodig. Bestaat er momenteel al zo'n plan ? Zo ja, gaat
het om een voorlopige versie of is er al sprake van een
aantal definitieve beslissingen ?

Minister Magda Aelvoet, in naam van minister Flahaut
(in het Nederlands) : Het plan voor de periode 2000-
2005 is, zelfs in een conceptuele fase, nog niet aan de
Ministerraad voorgesteld. Daarom werd besloten om een
minimaal inhaalprogramma vast te leggen. Elk dossier
zal daarin afzonderlijk worden behandeld en ter goed-
keuring aan de Ministerraad worden voorgelegd. Tot nu
toe werd zo het dossier inzake de rationalisering en

beperking van militaire vliegtuigen voor burgervluchten
door de Ministerraad behandeld.

De heer Peter Vanhoutte (Agalev-Ecolo) : We zullen er
bij de minister blijven op aandringen dat het volledig
plan zo vlug mogelijk wordt opgesteld.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

NIET-BENOEMING VAN DE BURGEMEESTER VAN GANSHOREN

De heer Jean-Jacques Viseur (PSC) : Ik besef dat wis-
kundige en politieke logica niet altijd hand in hand gaan.
Toch zijn cijfers in de praktijk soms doorslaggevend.

In Ganshoren verlieten twee leden de gemeenteraad. De
eerste was naar een andere gemeente verhuisd, de
tweede had om een andere reden zijn ontslag gegeven.
Bij gebrek aan opvolgers werden zij niet vervangen. Van
de 27 gemeenteraadsleden blijven er dus maar 25 over.

Een overeenkomstig artikel 13 van de gemeentewet
door een meerderheid der raadsleden ondertekende lijst,
waarop de kandidaat-burgemeester staat, werd voorge-
dragen. Een andere voordracht kreeg 11 handtekenin-
gen. Daarop kwam er een koninklijk besluit dat stelde
dat op grond van zo'n resultaat onmogelijk een burge-
meester kon worden benoemd. Met 13 handtekeningen
op 27 voor de eerste en 11 voor de tweede, behaalde
geen van beide kandidaten immers de volstrekte meer-
derheid. Sinds de gemeenteraad niet meer voltallig is, is
het bovendien moeilijker geworden die meerderheid te
behalen. Doordat Ganshoren zonder burgemeester zit,
bevindt de gemeente zich in een onwettige situatie.

De wet is duidelijk, de voordracht is niet doorslagge-
vend. De twee spookleden komen niet meer terug !
Waarom ontneemt u een gemeente haar burgemeester ?
Uw besluit omzeilt het probleem. U mag geen partijdige
beslissing nemen, maar dient de kwaliteiten van de
voorgedragen persoon te beoordelen. 

Minister Antoine Duquesne (in het Frans) : De gemeen-
tewet is weliswaar ingewikkeld, maar niet zo ingewikkeld
als uit de voorstelling van de heer Viseur blijkt. Ik zal dus
trachten een antwoord te geven dat duidelijker is dan de
gestelde vraag. Een paar maanden vóór de gemeente-
raadsverkiezingen wou ik geen politiek standpunt inne-
men. Vermits het recht vaak tot interpretaties aanleiding
geeft, heb ik mijn bestuur opgedragen een onderzoek in
te stellen – meer bepaald op grond van de administratie-
ve rechtspraak – dat ik op volstrekt onbevooroordeelde
wijze heb gevolgd. Het quorum wordt niet gewijzigd
door het feit dat twee verkozenen niet langer zitting heb-
ben in de raad. De situatie ziet er als volgt uit. Een
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raadslid heeft ontslag genomen. Luidens de nieuwe
gemeentewet kan hij enkel worden vervangen door aan-
wijzing van zijn plaatsvervanger. Hij bekleedt dus zijn
ambt tot zijn plaatsvervanger wordt aangesteld. De
andere kandidaat voldoet niet meer aan de verkiesbaar-
heidsvoorwaarden, maar dat verval kan pas tegen der-
den worden ingeroepen na definitieve uitspraak van het
rechtscollege.

Mijn bestuur is dus van oordeel dat er binnen de raad
een meerderheid moet zijn, conform wat ik net heb uit-
eengezet. Op grond van de voordrachten stel ik vast dat
een raadslid niet aan de stemming heeft deelgenomen.
Het zou volstaan dat hij zijn stem uitbrengt opdat het
quorum zou zijn bereikt. Ik heb de gemeenteraad
gevraagd een nieuwe voordracht te doen.

De heer Jean-Jacques Viseur (PSC) : Elk bestuur is vrij
zijn eigen interpretatie te ontwikkelen, maar het is de
wetgever die de wetten maakt. De vereiste in verband
met het totale quorum is bepalend.

Ik denk dat u opnieuw bij uw bestuur te rade zal moeten
gaan indien u wenst dat in die gemeente een burge-
meester wordt benoemd.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

HET LOT VAN DE REGULARISATIE-AANVRAGERS

Mevrouw Marie-Thérèse Coenen (Ecolo-Agalev) : De
situatie van sommige personen die een regularisatieaan-
vraag hebben ingediend, gaat er snel op achteruit. Zo
werd een persoon uit haar woning gezet omdat de eige-
naar bang was geworden en kwam zij op straat terecht.
Een andere persoon, die gehandicapt is, verloor zijn
recht op maatschappelijke dienstverlening en moest zijn
krukken inleveren omdat hij niemand had die borg voor
hem wilde staan. Hij kwam letterlijk op handen en voe-
ten medische hulp vragen. Een andere dame werd door
haar werkgever ontslagen en vreest op straat terecht te
komen. Dat zijn enkele gevallen die illustreren wat er te
Brussel in maart 2000 gebeurt. Al die personen werd
iedere mogelijkheid van opvang ontnomen. De vereni-
gingen kunnen hen niet meer helpen. De overheid moet
voor hun opvang instaan. U heeft herhaaldelijk gezegd
dat personen die een regularisatieaanvraag hebben
ingediend maatschappelijke dienstverlening en dus drin-
gende medische hulp wordt ontzegd. Als de OCMW's
hen helpen, moeten die zelf voor de kosten opdraaien.

Zonder dringende medische hulp rijzen problemen op
het stuk van het arbeidsrecht. Men weet nu hoeveel
dossiers werden ingediend ; het betreft geen enorm aan-

tal. Kan men die asielaanvragers geen sociale en medi-
sche bijstand verlenen ?

Minister Antoine Duquesne (in het Frans) : De aange-
haalde voorbeelden hebben meer betrekking op andere
ministers dan op de minister van Binnenlandse Zaken.
Maar ik ben verantwoordelijk voor het opstellen en het
goedkeuren van de wet betreffende de regularisatie, die
hier overigens werd aangenomen. Het goedkeuren van
die wet wijzigt de juridische situatie van de regularisatie-
aanvragers in niets.

Zij hebben recht op maatschappelijke dienstverlening
zodra zij geregulariseerd zijn en kunnen in afwachting
daarvan dringende medische hulp genieten.

Een massale toevloed van illegalen naar ons land moet
worden verhinderd omdat het toenemend aantal kleine
misdrijven dat daarmee gepaard gaat de openbare orde
verstoort. Wij moeten een duidelijke houding aannemen
ten aanzien van de buitenlanders. De rechtstaat wordt
geëerbiedigd. De beslissingen zullen worden genomen
en de bevelen om het land te verlaten zullen snel worden
uitgevoerd. 

Men mag zich niet schikken in de illegaliteit en de wet
moet worden toegepast. Een evenwichtig beleid is de
enige mogelijkheid om een einde te maken aan die
onzekerheid. 

Mevrouw Marie-Thérèse Coenen (Ecolo-Agalev) : Wij
maken de wetten. Er zijn wetsontwerpen die ertoe strek-
ken de maatschappelijke dienstverlening te verstrekken
aan mensen die regularisatie hebben aangevraagd.
Waarom moet een beroep worden gedaan op particulie-
re liefdadigheid ? Beschikt de federale Staat over een
voedselbank die paketten kan ronddelen en particuliere
verenigingen kan helpen ? Is er bijvoorbeeld een militair
ziekenhuis bereid die mensen gratis te verzorgen ?

De voorzitter : Het incident is gesloten.

POLITIEWIJZER

De heer Ludwig Vandenhove (SP) : De politiewijzer
betekent dat elk proces-verbaal een uniek nummer
heeft. Worden de verschillende korpsen gecontacteerd
in dezelfde zaak, dan moet een nieuw PV worden opge-
steld met een eigen nummer. Is er in de politiehervor-
ming ook aandacht voor technische punten zoals dit ? In
de praktijk werken de korpsen soms al onder hetzelfde
nummer. Als dit gebeurt, heeft dat dan juridische conse-
quenties ?
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Minister Marc Verwilghen (in het Nederlands) : Het col-
lege van procureurs-generaal heeft tot op heden altijd
negatief geadviseerd inzake een gezamenlijke politiewij-
zer voor samen optredende politiekorpsen. De geza-
menlijke politiewijzer kan nu momenteel nog niet, omdat
de samenwerking nog beperkt is tot specifieke taken en
periodes. De politiehervorming is net van start gegaan.
We moeten wachten tot de overgangsperiode voorbij is,
vooraleer we van samengevoegde politiewijzers werk
kunnen maken.

De heer Ludwig Vandenhove (SP) : Wat zijn de juridi-
sche consequenties als het nu al gebeurt ?

Minister Marc Verwilghen (in het Nederlands) : Dat zorgt
niet voor problemen. De poltiewijzer dient alleen om te
zien wie het PV heeft opgesteld en of hij bevoegd is.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

TOEGANG TOT DE MAGISTRATUUR

De heer Geert Bourgeois (VU-ID) : De minister is van
plan de toegang tot de magistratuur te versoepelen. We
moeten ons ervoor hoeden dat de vergelijkende exa-
mens voor de Hoge Raad te moeilijk zouden zijn, waar-
door de contractuelen geen toegang zouden krijgen tot
de functie van parket-magistraat. De huidige parketjuris-
ten zijn in dienst gekomen zonder schriftelijk examen, zij
hebben enkel een mondelinge proef ondergaan.

De minister zou van plan zijn om wat hij noemt de discri-
minatie van de plaatsvervangende rechters ongedaan te
maken. Het lijkt mij terecht dat wie het examen beroeps-
bekwaamheid heeft afgelegd, voorrang krijgt. Ik krijg de
indruk dat de minister twee barrières wil afbreken en dat
zo de deur open gaat voor meer politisering.

Minister Marc Verwilghen (in het Nederlands) : Wanneer
het wetsontwerp terugkomt van de Raad van State, zul-
len we het in commissie kunnen bespreken.

Voor de parketmagistraten komt er een soepeler toe-
gang tot het openbaar ministerie. Voorwaarden zijn 18
maanden in de dienst, een gunstig advies en slagen
voor het examen. De plaatsvervangende rechters
benoemd vóór de inwerkingtreding van 1 oktober 1993,
die gedurende vijf jaar hebben gewerkt als plaatsvervan-
gende rechter en een gunstig advies kregen van de
Hoge Raad voor Justitie, krijgen eveneens een soepeler
toegang.

De heer Geert Bourgeois (VU-ID) : Dit antwoord
schenkt mij geen voldoening. Het is evident dat er eerst

een advies moet komen van de Raad van State. De wet
is al getoetst door het Arbitragehof.

Als het niet de bedoeling is een ander examen te organi-
seren dan voor de andere parketmagistraten, ben ik
gerustgesteld. Ik vrees dat men inzake de plaatsvervan-
gende rechters precies een discriminatie zal invoeren.
Dit is een kaakslag voor iedereen die het examen
beroepsbekwaamheid heeft afgelegd.

Minister Marc Verwilghen (in het Nederlands) : Nu gaat
het alleen om plaatsvervangende magistraten die vijf jaar
effectief recht hebben gesproken en dat tot algehele vol-
doening. Na zo'n activiteit kan men toch geen vragen
stellen bij hun bekwaamheid.

De heer Geert Bourgeois (VU-ID) : De minister, de SP
en Agalev-Ecolo stonden volledig achter de wet. Ik
begrijp niet dat ze zo vlug van mening veranderen.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

TOEPASSINGSBESLUITEN BIJ DE WET OP DE KANSSPELEN

De heer Claude Eerdekens (PS) : In politieke en gerech-
telijke kringen zorgde de stemming van de wet op de
kansspelen voor beroering. De wet verscheen in het Bel-
gisch Staatsblad van 30 december 1999. 

Nadat in zijn woning 500.000 frank cash was aangetrof-
fen, werd tegen een ambtenaar van het ministerie van
Financiën een gerechtelijk onderzoek ingesteld.

De wet op de kansspelen moet zowel de spelers als de
andere burgers beschermen. Artikel 34 van de wet
beperkt het aantal kansspelinrichtingen van klasse II tot
maximum 180. De huidige gemeentewet biedt de
gemeenteraden niet de mogelijkheid die instellingen van
hun grondgebied te weren. Wanneer zullen ze dat wel
kunnen ?

Minister Marc Verwilghen (in het Frans) : Een commis-
sie moet worden ingesteld. Vier van de elf leden hebben
ontslag genomen en moeten worden vervangen. Die
commissie moet over eenentwintig ambtenaren beschik-
ken om te kunnen functioneren. Jammer genoeg werden
de betrokkenen nog niet benoemd. Ik heb er op vier april
op aangedrongen dat men zo spoedig mogelijk het nodi-
ge zou doen.

De heer Claude Eerdekens (PS) : Het is logisch dat de
om en bij de 600 gemeenten democratisch zouden kun-
nen beslissen of zij al dan niet instemmen met de vesti-
ging van een van de 180 inrichtingen waarin de wet
voorziet. 
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De voorzitter : Het incident is gesloten.

REGIONALISERING BUITENLANDSE HANDEL

De heer Servais Verherstraeten (CVP) : De Ministerraad
besliste tijdens een nachtelijke vergadering om de Bui-
tenlandse Handel te regionaliseren. De drie paragrafen in
het akkoord zijn echter vrij cryptisch. Wat is er eigenlijk
veranderd buiten de naam van de BDBH ? Bij wie berust
het initiatiefrecht ? Wat met de financiering ? Wat is de
rol van de particuliere sector ?

Staatssecretaris Pierre Chevalier (in het Nederlands) :
Voor een volledig geblokkeerde situatie werd nu een
nieuw kader geschapen. De heer Van Den Brande wei-
gerde de Vlaamse zetels in te nemen in de BDBH. Zo
was alles geblokkeerd.

Exportpromotie is de uitsluitende bevoegdheid van de
Gewesten. Eventuele onduidelijkheden in de bijzondere
wet zullen worden weggewerkt. Anderzijds is er een
unanieme wens tot federale coördinatie. Waar nodig,
moet men kunnen samenwerken. Daartoe dient het
Agentschap. De financiële aspecten blijven federaal. We
moeten nagaan hoe de Gewesten daar beter bij kunnen
worden betrokken.

Er zal een samenwerkingsakkoord komen. Daarover
moet nog worden onderhandeld. De Gewesten zullen de
volle bevoegdheid hebben en ter zake samenwerken.
Ikzelf heb steeds overlegd met de bevoegde gewestmi-
nisters. Wij kwamen tot gezamenlijke initiatieven, wat
onder de vorige regering niet mogelijk was.

De heer Servais Verherstraeten (CVP) : Ik kreeg geen
antwoord op mijn precieze vragen naar de gevolgen van
het nachtelijk beraad. De staatssecretaris schetste enkel
een kader, maar het schilderij, of het akkoord, ontbreekt
nog. De heer De Batselier zal de Costa dus moeten ver-
laten, zoals hij had aangekondigd.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

ACTUALITEITSDEBAT

HERVORMING VAN DE POLITIEDIENSTEN

De heer Jean-Pol Poncelet (PSC) : Wij vernemen uit de
pers dat de minister en de politiediensten een akkoord
hebben bereikt. Werd dat akkoord, met inbegrip van zijn
begrotingsaspecten, door de regering bekrachtigd ? Zul-
len de loonschalen worden opgetrokken of zullen ver-
goedingen worden toegekend ? Welk akkoord werd bin-

nen de gerechtelijke directie gesloten wat het statuut
van de BOB en de GP betreft ? Werd het probleem van
de verantwoordelijkheid van de korpschef die door leden
van de gemeentepolitie moet worden uitgeoefend, gere-
geld ? Werden quota voor de verdeling over de verschil-
lende politiediensten vastgesteld ? Het aantal interpoli-
tiezones werd teruggeschroefd, wat betekent dat zij gro-
ter worden. Toen u nog van de oppositie deel uitmaakte,
vond u al dat de IPZ's mastodonten waren die helemaal
niet met de praktische realiteit overeenstemden en een
te uitgestrekt grondgebied bestreken. Ik twijfel er niet
aan dat u die verklaringen zal bevestigen en wil bijgevolg
weten op grond van welke criteria u die nieuwe IPZ's
heeft uitgetekend. Hoe zit het met de interpolitiezone
van Wemmel, waar problemen lijken te rijzen ?

De voorzitter : De heer Van Hoorebeke is het slachtoffer
geworden van een zwaar ongeval. Hij is vier weken
afwezig gebleven. Ik verwelkom hem terug in de Kamer.
(Applaus)

De heer Karel Van Hoorebeke (VU-ID) : Het erge aan
het 1-aprilakkoord is dat het geen grap is. Het is de
doodsteek voor een koninginnestuk uit het Octopusak-
koord. Van bij het aantreden van de minister werd het
duidelijk dat het de verkeerde weg opging met de poli-
tiehervorming. Ik herinner me nog de twee gesprekken
op het kabinet van de minister, waar de meerderheids-
partijen afwezig waren en wij alleen maar mochten lui-
steren naar de uitleg van de minister. Wij zijn dan ook uit
het overleg gestapt, later gevolgd door de CVP.

Er is geen overleg geweest met de Octopuspartijen, er is
geen overleg geweest met de politiediensten. Enkel met
de vakbond van de heer Van Keer werd overlegd, maar
die is al teruggefloten. De minister heeft hierdoor de
politiehervorming gehypothekeerd.

BOB en gerechtelijke politie staan op hetzelfde niveau
wat onderzoeken betreft. De minister heeft de BOB ech-
ter gedegradeerd tot de waterdrager van de gerechtelij-
ke politie.

Er komen 196 IPZ's, waaronder 6 voor Brussel. Dat is
onaanvaardbaar. Vele zullen te onderbemand zijn om
ernstig te kunnen werken.

De aanpak van de politiehervorming hypothekeert een
efficiënte politiewerking. De minister is de facto onder de
curatele geplaatst van expert Deruyver ; hij heeft zwaar
aan geloofwaardigheid ingeboet. Hij zou daaruit zijn
conclusies moeten trekken.

De heer Guido Tastenhoye (VL. BLOK) : Wat we de
jongste tijd hebben gezien, is onuitgegeven : politiebeto-
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gingen, inleveren van dienstwapens, collectief ziektever-
zuim, stakingsdreiging en dreigen Euro 2000 in het hon-
derd te laten lopen. De minister heeft er een potje van
gemaakt.

Een nachtelijk overleg heeft een monstertje gecreëerd.
Boven de hoofden van 40.000 politiemensen werden
beslissingen genomen die hun leven en werk ingrijpend
veranderen. Daarmee neemt de minister een groot risi-
co. Het akkoord bevat anomalieën die nu eens de ene
politiedienst, dan weer de andere benadelen. Ik verwijs
naar enkele onbegrijpelijke inschalingen. Dat leidt tot
frustratie en demotivering. Bovendien zouden 1500
agenten naar het officierenkader gaan, terwijl er net
meer politie nodig is op straat.

Dit akkoord is zo slecht voor alle partijen dat het niet
voor verbetering vatbaar is. Ik vraag dat de minister een
nieuw overleg zou aanvatten om tot een evenwichtig
akkoord te komen. Is hij daartoe bereid ?

De heer Daniël Vanpoucke (CVP) : Wij stellen vast dat
de minister op 1 april een akkoord heeft bereikt met de
vakbonden over het statuut van het politiepersoneel.
Wie zal de aanzienlijke meerkost betalen ? De gemeen-
ten waren niet vertegenwoordigd op het overleg. Vol-
gens welke sleutel zullen de rijkswachters worden ver-
deeld over de verschillende zones ? Dat zal ook een
belangrijke impact hebben op de financiering.

Hoe ziet de uitstapregeling eruit ? Hoe ziet de functie-
inschaling eruit ? Zullen de personeelsleden kunnen
worden gerustgesteld met betrekking tot de evenwaar-
digheid van hun huidige en toekomstige functie ? Hoe
verklaart de minister de onrust bij het personeel ondanks
dit akkoord ?

De heer Ludwig Vandenhove (SP) : De SP-fractie wil
dat de politie-hervorming snel verloopt. Wij zijn dus
positief-kritisch. Toch enkele vragen. Zal de timing wor-
den gerespecteerd ? Zal de streefdatum van eind mei
voor de hervormingen inzake personeel worden
gehaald ? Om de onrust bij het personeel in te dijken is
dat noodzakelijk. Daarnaast moet worden gezorgd voor
een goede communicatie. De veiligheid is een basistaak
van de overheid. Wat is de precieze kostprijs van de her-
vorming ? Ook de gemeenten willen daarover meer dui-
delijkheid.

In de onderhandelingen met de vakbonden moet zowel
het personeelsaspect als het functionele aspect aan bod
komen. Ook het administratief personeel moet aandacht
krijgen. Wij kunnen veel regelen op papier, maar er
wacht nog een belangrijke taak op het terrein. 

De heer Hugo Coveliers (VLD) : De huidige hervorming
doorvoeren is natuurlijk geen sinecure. Dat er ondertus-
sen een akkoord werd gesloten tussen de minister en
een zes à zevental politievakbonden, is een belangrijke
prestatie, die volgens mij veel te weinig weerklank heeft
gevonden. Ik feliciteer de minister dan ook met dit suc-
ces.

Het is onzin ervan uit te gaan dat er in het politieland-
schap niets zou moeten of kunnen veranderen. Wie dat
beweert zit helemaal vastgeroest in het systeem.

Niemand wordt financieel slechter van deze hervorming.
Velen lijken dat maar niet in te willen zien. Bij een hervor-
ming is het echter vanzelfsprekend uitgesloten dat ieder-
een hetzelfde werk en dezelfde functie kan behouden.
Dat is eigen aan een hervorming.

Ik vraag de minister rekening te houden met het feit dat
de politiediensten een maatschappelijke dienstverlening
moeten bieden. Ik hoop dat de minister de vooropge-
stelde timing voor de hervorming zal aanhouden.

De heer Denis D'hondt (PRL FDF MCC) : Aangezien
mijn partij zich sinds 1998 voor een grondige hervorming
van de politiekorpsen inzet, verheugt het ons dat daar-
voor nu de bakens zijn uitgezet. Nadat de interpolitiezo-
nes op vraag van verscheidene gemeenten werden her-
tekend, liggen ze nu vast. Wat de statuten betreft, werd
een voorakkoord bereikt dat iedereen, zelfs de BOB,
tevreden stelt. De eeuwige strijd tussen BOB en GP mag
deze uitzonderlijke en lovenswaardige prestatie niet ter
discussie stellen. (Applaus bij de PRL FDF MCC)

De heer Charles Janssens (PS) : Binnen een jaar zal de
politiehervorming een voldongen feit zijn. Wij gaven er
ons rekenschap van dat het moeilijk zou zijn om ieder-
een individueel tevreden te stellen. Als parlementsleden
willen wij dat de nieuwe politie functionneert. Daartoe is
het noodzakelijk dat alle betrokkenen zoveel mogelijk
hun vroegere bevoegdheden blijven uitoefenen. 

Iedereen heeft baat bij een motiverend akkoord. Wij wis-
ten dat de hervorming een moeilijke klus zou zijn maar
wij zijn ervan overtuigd dat het welslagen van de mense-
lijke factor en van de motivering van iedereen zal afhan-
gen. 

Minister Antoine Duquesne (in het Frans) : Ik heb een
aantal karikaturale zaken gehoord en heb bij sommigen
enig gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel waargeno-
men. Men mag toch niet vergeten dat deze hervorming
op touw werd gezet omdat de bevolking op straat kwam
en een doeltreffende politie eisten. Die verwachting leeft
nog steeds. En ze leeft ook bij de overgrote meerderheid

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



van rijkswachters en politiemensen. Wij kunnen niet
meer terug. Wij hadden de vakbonden beloofd deze
stap niet te zetten vóór er een akkoord over enkele fun-
damentele punten was. Nu is het zover. Wij hebben met
hen een akkoord bereikt. De regering heeft een beslis-
sing met betrekking tot de IPZ en in verband met de
adviesraad van burgemeesters genomen. Ik blijf kalm en
rustig, net als de vakbondsleiders die met veel zin voor
verantwoordelijkheid hebben gewerkt in het besef dat
een grote financiële inspanning werd geleverd. Het is
natuurlijk moeilijk om korpsen die verschillende statuten,
werkwijzen en culturen hadden, te laten samenwerken. 

Het resultaat is fantastisch. Weliswaar klagen sommigen
omdat ze meer willen bekomen. Wij werken verder aan
de statutaire hervorming en hopen daarmee zoals
beloofd eind mei rond te zijn. 

De Staat trekt meer dan 8 miljard uit de voor een verbe-
tering van de geldelijke toestand van alle rijkswachters
en politieagenten. Voorts behouden zij allen hun verant-
woordelijkheid, maar wij zullen ervoor zorgen dat er
geen onnodige nieuwe directiefuncties worden
gecreëerd.

Het akkoord zorgt dus voor een echt evenwicht. Ik ben
blij dat de regering het licht op groen zette voor de ver-
dere besprekingen. Het geplande budget zal niet worden
overschreden. Wij willen een aantal misverstanden
rechtzetten en waar nodig de zaken verduidelijken. Het
aantal jobs met verantwoordelijkheid dat een korps
krijgt, is afhankelijk van zijn mankracht.

De nieuwe verantwoordelijkheden zullen worden toege-
kend op grond van de beoordelingen door het oorspron-
kelijk politiekorps. Alles zal in het werk worden gesteld
om ervoor te zorgen dat men in de beste omstandighe-
den van het middenkader naar het leidinggevend kader
kan overstappen.

Het bereikt akkoord komt totaal onverwacht. Ik zal er
alles aan doen om die hervorming, die het meesterstuk
van deze regering zal zijn, te doen slagen. (Applaus)

De heer Jean-Pol Poncelet (PSC) : Ik neem nota van de
uitleg van de minister en verheug mij over het akkoord
dat in verband met de statuten werd bereikt. Ik ben ech-
ter ontgoocheld over de grootte van de IPZ's en de
interpolitiezone rond Wemmel.

De heer Karel Van Hoorebeke (VU-ID) : De minister
heeft mij niet overtuigd. Wanneer wij de politiehervor-
ming tijdens het Octopusoverleg hebben gesteund dan
deden we dat omdat we erin geloofden. Het plan van de
minister is niet hetzelfde, we kunnen het niet steunen.
De minister heeft niet meer het gezag om de politieher-

vorming te dragen en deze op een efficiënte wijze in te
vullen.

De heer Guido Tastenhoye (VL. BLOK) : De VLD-fractie
feliciteerde bij monde van haar fractieleider minister
Duquesne met deze heilloze hervorming. Ik hoop dat alle
betrokken politiediensten hiervan akte zullen nemen. Ik
stel trouwens vast dat het Vlaams Blok momenteel heel
goed in de markt ligt bij politiemensen : we worden met
reacties overspoeld. We blijven hen dan ook door dik en
dun steunen. Het Belgisch politiekorps wordt een echt
Mexicaans leger, propvol hogere kaders. De middenka-
ders zullen jarenlang elke promotie mogen vergeten. Wat
een bron van demotivatie en frustratie !

De heer Daniël Vanpoucke (CVP) : Ik stel vast dat de
minister vindt dat de politiehervorming zo snel mogelijk
moet worden uitgevoerd. Waarom heeft hij dan zo lang
gewacht om eraan te beginnen en laat hij de uitvoering
zo traag verlopen ? De minister heeft op geen enkele
concrete vraag geantwoord. Ik leid daaruit af dat de
meerkosten waarschijnlijk naar de gemeenten zullen
worden doorgeschoven en dat de meerkosten zullen
worden bestendigd.

Ik dring er bij de minister op aan om meer aandacht te
schenken aan de onrust onder de politiediensten, voor-
aleer het akkoord een politieoorlog ontketent.

De heer Ludwig Vandenhove (SP) : Ik neem akte van dit
antwoord.

De minister heeft niet geantwoord op een aantal concre-
te suggesties vanuit de SP-fractie. Ik verwacht wel dat
hij er bij de definitieve beslissingen rekening mee zal
houden.

Mevrouw Géraldine Pelzer-Salandra (Ecolo-Agalev) : Ik
had u vorige week voorgesteld een aantal personen te
horen die vinden dat er met hun eisen geen rekening
wordt gehouden. Deze week vertaalde hun frustratie
zich in acties.

Ik verneem vandaag dat de onderhandelingen worden
voortgezet. De korpsen maakten zich terecht zorgen
over de verdeling van de leidinggevende functies. Uw
beslissing om daarbij proportioneel te werk te gaan, stel-
de hen gerust. 

Ecolo wil vooral een politie die dichter bij de burger
staat. Eenvormige statuten dragen daar ongetwijfeld toe
bij.

De voorzitter : Het incident is gesloten.
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BEANTWOORDEN VAN SCHRIFTELIJKE VRAGEN

STAND VAN ZAKEN

De voorzitter : Op te merken valt dat de meeste vragen
gesteld zijn aan de minister van Financiën (302) en aan
de minister van Justitie (196). Dit verklaart dat deze twee
departementen meer vertraging hebben. Anderzijds
moet beklemtoond worden dat de antwoorden op deze
vragen van belang kunnen zijn voor de oplossing van
juridische of fiscale geschillen.  

Aantal in 1999/2000 gestelde en gepubliceerde vragen :
1.240. Aantal niet tijdig beantwoorde vragen : 776 (waar-
onder 383 nog zonder antwoord) (63 %). Aantal tijdig
beantwoorde vragen : 464 (37 %).

Gelet op het grote aantal vragen en het feit dat ze
gevoelig liggen, moet de achterstand absoluut worden
weggewerkt.

De heer Marc Van Peel (CVP) : Ik deel de analyse van
de voorzitter : de verschillende moeilijkheidsgraad van
de diverse departementen en van de gestelde vragen is
nu eenmaal niet te ontkennen.

De formule van het mini-debat werkt over het algemeen
goed. Maar ik stel wel vast dat het antwoord van de
minister op de diverse vragen niet altijd even precies is
en eerder in algemene, retorische stijl wordt gebracht.
We hebben het zo-even nog vastgesteld. 

Op die manier dreigt het aantal schriftelijke en mondelin-
ge vragen nog toe te nemen, hetgeen de vlotte werking
van deze instelling zeker niet in de hand werkt.

De voorzitter : Ik heb geen probleem met de teneur van
deze analyse.

ONTSLAG VAN KAMERLEDEN-OPVOLGERS

De voorzitter : Artikel 59 van de bijzondere wet van 8
augustus 1980 tot hervorming der instellingen bepaalt
het volgende : "Een lid van de Kamer van volksvertegen-
woordigers dat gekozen wordt tot lid van de Vlaamse
regering, van de Waalse regering, of van de Franse
Gemeenschapsregering, houdt onmiddellijk op zitting te
hebben en neemt zijn mandaat weer op wanneer zijn
ambt van minister een einde neemt".  

Daar de heer Elio Di Rupo ontslag heeft genomen uit zijn
ambt van minister-president van de regering van het
Waalse Gewest, neemt hij zijn parlementair mandaat
weer op. De heer Jean Depreter die zitting heeft in de
hoedanigheid van lid van de Kamer van volksvertegen-

woordigers ter vervanging van de heer Elio Di Rupo
zolang het ambt van deze duurt, houdt op zitting te heb-
ben en wordt eerste opvolger voor de kieskring Mons-
Soignies. 

Ik dank de heer Jean Depreter voor het uitstekende werk
dat hij tijdens de duur van het ministerieel mandaat van
de heer Elio Di Rupo heeft geleverd.  

Daar de heer Yvan Ylieff ontslag heeft genomen uit zijn
ambt van minister van de regering van de Franse
Gemeenschap, neemt hij zijn parlementair mandaat
weer op. De heer André Frédéric die zitting heeft in de
hoedanigheid van lid van de Kamer van volksvertegen-
woordigers ter vervanging van de heer Yvan Ylieff zolang
het ambt van deze duurt, houdt op zitting te hebben en
wordt eerste opvolger voor de kieskring Verviers. 

Ik dank de heer André Frédéric voor het uitstekende
werk dat hij tijdens de duur van het ministerieel mandaat
van de heer Yvan Ylieff heeft geleverd. 

INOVERWEGINGNEMING VAN VOORSTELLEN

De voorzitter : De leden kregen een lijst van voorstellen
waarvoor de inoverwegingneming wordt gevraagd. Als
er geen bemerkingen zijn, beschouw ik deze lijst als
goedgekeurd. (Instemming)

– De lijst met in overweging genomen voorstellen zal als
bijlage bij het Beknopt Verslag worden gevoegd.

AGENDA

De voorzitter : Op verzoek van de indiener stel ik u voor
op de agenda van de plenaire vergadering van deze
namiddag het voorstel van resolutie (de heer Jacques
Lefevre c.s.) betreffende het Belgisch beleid ten aanzien
van Irak, nrs 462/1 tot 4 in te schrijven. 

Dit voorstel werd eenparig aangenomen door de com-
missie voor de Buitenlandse Betrekkingen. 

Geen bezwaar ? (Neen)

Aldus zal geschieden. 

WETSONTWERPEN

INVESTERINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE BLEU EN SLOVENIË
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De voorzitter : Aan de orde is de bespreking van het
wetsontwerp houdende instemming met de Overeen-
komst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische
Unie en de regering van de Republiek Slovenië inzake
de wederzijdse bevordering en bescherming van inves-
teringen, gedaan te Ljubljana op 1 februari 1999 (overge-
zonden door de Senaat), nr. 470/1. 

Aangezien niemand het woord vraagt, gaan wij onmid-
dellijk over tot de artikelsgewijze bespreking.

Overeenkomstig artikel 66, 4, van het Reglement wordt
de door de commissie goedgekeurde tekst als basis
genomen voor de artikelsgewijze bespreking.

– De artikelen worden zonder opmerkingen aangeno-
men.

De voorzitter : Wij zullen later over het geheel stemmen.

OVEREENKOMST TUSSEN DE BLEU EN DE FILIPIJNEN

De voorzitter : Aan de orde is de bespreking van het
wetsontwerp houdende instemming met de Overeen-
komst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische
Unie en de regering van de Republiek der Filipijnen inza-
ke de wederzijdse bevordering en bescherming van
investeringen, ondertekend te Manilla op 14 januari 1998
(overgezonden door de Senaat), nr. 471/1. 

Aangezien niemand het woord vraagt, gaan wij onmid-
dellijk over tot de artikelsgewijze bespreking.

Overeenkomstig artikel 66, 4, van het Reglement wordt
de door de commissie goedgekeurde tekst als basis
genomen voor de artikelsgewijze bespreking.

– De artikelen worden zonder opmerkingen aangeno-
men.

De voorzitter : Wij zullen later over het geheel stemmen.

PROTOCOL BETREFFENDE BEHEERSING VAN VLUCHTIGE ORGANI-
SCHE EMISSIES

De voorzitter : Aan de orde is de bespreking van het
wetsontwerp houdende instemming met het Protocol bij
het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende
luchtverontreiniging over lange afstand, inzake de
beheersing van emissies van vluchtige organische stof-
fen of hun grensoverschrijdende stromen, en met de bij-
lagen I, II, III en IV, gedaan te Genève op 18 november
1991 (overgezonden door de Senaat), nr. 473/1. 

Aangezien niemand het woord vraagt, gaan wij onmid-
dellijk over tot de artikelsgewijze bespreking.

Overeenkomstig artikel 66, 4, van het Reglement wordt
de door de commissie goedgekeurde tekst als basis
genomen voor de artikelsgewijze bespreking.

– De artikelen worden zonder opmerkingen aangeno-
men.

De voorzitter : Wij zullen later over het geheel stemmen.

Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in
fiscale aangelegenheden

De voorzitter : Aan de orde is de bespreking van het
wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag
inzake wederzijdse administratieve bijstand in fiscale
aangelegenheden, en met de bijlagen A, B en C, gedaan
te Straatsburg op 25 januari 1988 (overgezonden door
de Senaat), nr. 474/1. 

Aangezien niemand het woord vraagt, gaan wij onmid-
dellijk over tot de artikelsgewijze bespreking.

Overeenkomstig artikel 66, 4, van het Reglement wordt
de door de commissie goedgekeurde tekst als basis
genomen voor de artikelsgewijze bespreking.

– De artikelen worden zonder opmerkingen aangeno-
men.

De voorzitter : Wij zullen later over het geheel stemmen.

PROTOCOL BETREFFENDE BEPERKING VAN ZWAVELEMISSIES

De voorzitter : Aan de orde is de bespreking van het
wetsontwerp houdende instemming met het Protocol bij
het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende
luchtverontreiniging over lange afstand met betrekking
tot een verdere beperking van zwavelemissies en met
bijlagen I, II, III, IV en V, ondertekend te Oslo op 14 juni
1994 (overgezonden door de Senaat), nr. 475/1.

Aangezien niemand het woord vraagt, gaan wij onmid-
dellijk over tot de artikelsgewijze bespreking.

Overeenkomstig artikel 66, 4, van het Reglement wordt
de door de commissie goedgekeurde tekst als basis
genomen voor de artikelsgewijze bespreking.

– De artikelen worden zonder opmerkingen aangeno-
men.

De voorzitter : Wij zullen later over het geheel stemmen.
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WEU-AKKOORD INZAKE VEILIGHEID

De voorzitter : Aan de orde is de bespreking van het
wetsontwerp houdende instemming met het WEU-
Akkoord inzake veiligheid, gedaan te Brussel op 28
maart 1995 (overgezonden door de Senaat), nr. 476/1. 

Aangezien niemand het woord vraagt, gaan wij onmid-
dellijk over tot de artikelsgewijze bespreking.

Overeenkomstig artikel 66, 4, van het Reglement wordt
de door de commissie goedgekeurde tekst als basis
genomen voor de artikelsgewijze bespreking.

– De artikelen worden zonder opmerkingen aangeno-
men.

De voorzitter : Wij zullen later over het geheel stemmen.

EUROPEES HANDVEST INZAKE LOKALE AUTONOMIE

De voorzitter : Aan de orde is de bespreking van het
wetsontwerp houdende instemming met het Europees
Handvest inzake lokale autonomie, gedaan te Straats-
burg op 15 oktober 1985 (overgezonden door de
Senaat), nr. 517/1. 

Aangezien niemand het woord vraagt, gaan wij onmid-
dellijk over tot de artikelsgewijze bespreking.

Overeenkomstig artikel 66, 4, van het Reglement wordt
de door de commissie goedgekeurde tekst als basis
genomen voor de artikelsgewijze bespreking.

– De artikelen worden zonder opmerkingen aangeno-
men.

De voorzitter : Wij zullen later over het geheel stemmen.

BELASTINGOVEREENKOMST TUSSEN BELGIË EN RUSLAND

De voorzitter : Aan de orde is de bespreking van het
wetsontwerp houdende instemming met de Overeen-
komst tussen de Regering van het Koninkrijk België en
de Regering van de Russische Federatie tot het vermij-
den van dubbele belasting en tot het voorkomen van het
ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inko-
men en naar het vermogen, en met het Protocol, onder-
tekend te Moskou op 16 juni 1995 (overgezonden door
de Senaat), nr. 518/1. 

Aangezien niemand het woord vraagt, gaan wij onmid-
dellijk over tot de artikelsgewijze bespreking.

Overeenkomstig artikel 66, 4, van het Reglement wordt
de door de commissie goedgekeurde tekst als basis
genomen voor de artikelsgewijze bespreking.

– De artikelen worden zonder opmerkingen aangeno-
men.

De voorzitter : Wij zullen later over het geheel stemmen.

VOORSTEL VAN RESOLUTIE

BELGISCH BELEID TEN AANZIEN VAN IRAK

De voorzitter : Aan de orde is de bespreking van het
voorstel van resolutie (de heer Jacques Lefevre c.s.)
betreffende het Belgische beleid ten aanzien van Irak,
nrs 462/1 tot 4.     

De algemene bespreking is geopend. 

De heer Ferdy Willems, rapporteur : Deze zaak startte
toen vier collega's een bezoek brachten aan Irak en
vaststelden in wat voor ellendige situatie de bevolking
zich bevond. Zij stelden voor om in Bagdad opnieuw
een Belgische ambassade te openen. De minister vond
dit weinig opportuun, aangezien dit een slecht signaal
zou zijn. Hij stelde voor om een diplomaat vanuit Aman
als Bagdad-watcher aan te stellen.

De economische hulp is in Noord-Irak zeer efficiënt
georganiseerd. In Zuid-Irak, onder controle van Saddam
Hoessein, is dit helemaal niet het geval. We hebben
gevraagd om ervoor te zorgen dat de humanitaire hulp
niet voor een herbewapening zou worden gebruikt.
Bovendien mag de goede hulp in het noorden niet in
gevaar worden gebracht. Ik hoop dat de nodige initiatie-
ven zullen worden genomen om het dossier op het
goede spoor te krijgen.

Uiteindelijk werd er afgesproken dat het aan de regering
werd overgelaten om ter zake haar beleid te bepalen.
Het eigenlijke voorstel van resolutie werd dan ook in die
zin aangepast en unaniem goedgekeurd. (Applaus)

De voorzitter : De algemene bespreking is gesloten.

Bespreking van de consideransen en de aanbevelingen

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

Overeenkomstig artikel 66, 4, van het Reglement wordt
de door de commissie goedgekeurde tekst als basis
voor de bespreking genomen. 
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– De consideransen en de aanbevelingen worden zonder
opmerkingen aangenomen.

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

WETSVOORSTEL

AANVULLING VAN HET WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN

De voorzitter : Aan de orde is de bespreking van het
wetsvoorstel (de heer Jan Peeters c.s.) tot wijziging van
de artikelen 1451 en 1455 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992, nr. 273/5. 

De algemene bespreking is geopend.

De heer Alfons Borginon, rapporteur : Dit wetsvoorstel
behandelt de problematiek van het toekennen van fisca-
le voordelen bij het aangaan van hypothecaire leningen
in het geval er geen schuldsaldoverzekering kan worden
afgesloten. Dit laatste doet zich onder meer voor
wegens medische redenen.

Er waren aanvankelijk twee wetsvoorstellen, die enigs-
zins van mekaar verschilden. In de commissie was men
unaniem : deze problematiek moest nodig worden gere-
geld. 

In de besprekingen werd onder meer ingegaan op het
Europese protest tegen de Belgische verplichting om
een schuldsaldoverzekering af te sluiten bij een hypo-
thecair krediet. 

De tekst van het voorstel-Peeters werd als uitgangspunt
voor de besprekingen gekozen. Het voorstel werd na
amendering unaniem door de commissie goedgekeurd.
(Applaus)

De heer Jan Peeters (SP) : De overheid moet een actief
beleid tegen sociale uitsluiting voeren. Dit is een pro-
bleem van sociale zekerheid en fiscaliteit. Waar enerzijds
veel moeite gedaan wordt om chronische patiënten
financieel te ondersteunen vanuit de sociale zekerheid,
worden deze voordelen hen anderzijds ontnomen op fis-
caal vlak. Chronische patiënten kunnen immers hun
hypothecaire afbetalingen niet aftrekken. Dit probleem
wordt door dit wetsvoorstel verholpen. Dit is iets wat al
heel lang had moeten gebeuren. Ik wil de commissiele-
den, de ondertekenaars van het voorstel en de minister
danken voor hun constructieve medewerking. (Applaus)

De voorzitter : De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter : Wij gaan over tot de artikelsgewijze
bespreking.

Overeenkomstig artikel 66, 4, van het Reglement wordt
de door de commissie goedgekeurde tekst als basis
genomen voor de artikelsgewijze bespreking.

– De artikelen worden zonder opmerkingen aangeno-
men.

De voorzitter : Wij zullen later over het geheel stemmen.

VOORDRACHT VAN KANDIDAAT-ASSESSOREN BIJ
DE RAAD VAN STATE

De voorzitter : De drievoudige lijst van de kandidaten
voorgedragen door de Raad van State in het vooruitzicht
van de benoeming tot een ambt van assessor (N) dat
vacant is geworden, werd u meegedeeld tijdens de ple-
naire vergadering van 30 maart 2000.  

Aangezien de voordracht niet unaniem is, is artikel 70, §
1, lid 7 van de wetten op de Raad van State, gecoördi-
neerd op 12 januari 1973, zoals gewijzigd door de wet
van 8 september 1997, van toepassing en kan de Kamer
van volksvertegenwoordigers hetzij de door de Raad van
State voorgedragen lijst bevestigen, hetzij een tweede
lijst met drie namen die uitdrukkelijk wordt gemotiveerd,
voordragen.  

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van de
voorzitters van 5 april 2000 stel ik u voor de door de
Raad van State voorgedragen lijst te bevestigen.  

Geen bezwaar ? (Neen)

Aldus wordt besloten. 

NAAMSTEMMINGEN

De voorzitter : Aan de orde is de stemming over de
moties ingediend tot besluit van de interpellatie van de
heer Francis Van den Eynde over "de illegale activiteiten
van een kabinetsmedewerker van Staatssecretaris Bout-
mans via het Internet" (nr. 243). 

(gehouden in de openbare vergadering van de commis-
sie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en
het Openbaar Ambt van 28 maart 2000). 

Twee moties werden ingediend (nr. 25/69) : 
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– een motie van aanbeveling werd ingediend door de
heer Francis Van den Eynde ; 

– een eenvoudige motie werd ingediend door mevrouw
Kristien Grauwels en de heren Denis D'hondt, François-
Xavier de Donnéa, Tony Smets, Jean-Pierre Viseur,
Patrick Lansens en Charles Janssens. 

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

– De eenvoudige motie wordt aangenomen met 81 tegen
51 stemmen.

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

De voorzitter : Aan de orde is de stemming over de
moties ingediend tot besluit van de interpellatie van de
heer Yves Leterme over "de politieke belangenvermen-
ging van de regeringscommissaris voor het grootsteden-
beleid" (nr. 324).

(gehouden in de openbare vergadering van de commis-
sie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en
het Openbaar Ambt van 28 maart 2000).

Twee moties werden ingediend (nr. 25/72) :

– motie van aanbeveling werd ingediend door de heren
Yves Leterme en Paul Tant ;

– een eenvoudige motie werd ingediend door mevrouw
Kristien Grauwels en de heren Denis D'hondt, François-
Xavier de Donnéa, Tony Smets en André Frédéric.

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

De heer Yves Leterme (CVP) : De heer Picqué cumu-
leert tot op heden drie functies : kamerlid, regerings-
commissaris en burgemeester van Sint-Gillis. Het ant-
woord op mijn interpellatie terzake heeft onze bezwaren
zeker niet weggewerkt, wel integendeel ! We stellen zelfs
mogelijkheid tot belangenvermenging vast in zijn functie
van regeringscommissaris. Hij kan beslissen over even-
tuele fondsen.

Wanneer de heer Picqué straks zal meestemmen over
deze motie, zorgt hij voor een institutionele primeur : hij
zal als kamerlid stemmen over een motie die aan hem is
gewijd en waarin hij betrokken is.

De heer Geert Bourgeois (VU-ID) : Ikzelf was voorstan-
der van de oprichting van een deontologische commis-
sie. Een van haar taken is het opsporen van onverenig-
baarheden bij cumulaties. De heer Picqué blijft zonder

enig probleem zijn verschillende functies combineren,
hoewel er een onverenigbaarheid is. De heer Ylieff
betreedt dezelfde gevaarlijke weg.

Ik moedig de voorzitter aan om de heer Picqué te ver-
zoeken niet deel te nemen aan de stemming en dit half-
rond te verlaten.

De voorzitter : De heer Picqué zal zelf beslissen hoe hij
moet handelen.

– De eenvoudige motie wordt aangenomen met 79 tegen
51 stemmen en 4 onthoudingen.

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

De heer Geert Bourgeois (VU-ID) : Ik heb mij onthouden
om nog eens te beklemtonen dat ik het betreur dat de
heer Picqué aanwezig is gebleven bij de stemming en
om de inconsequente houding van de meerderheid aan
te klagen, die de discussie over de deontologische com-
missie, die de regering zelf had aangekondigd, heeft ver-
daagd.

De voorzitter : Ik neem de gelegenheid te baat om erop
te wijzen dat wie in een verklaring voor de stemming zijn
stemgedrag toelicht, na de stemming niet het woord kan
nemen om zijn onthouding te verantwoorden.

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

– mevrouw Frieda Brepoels over "de beslissing van de
Ministerraad van 2 maart 2000 rond een grootschalige
imagocampagne voor België" (nr. 298) ; 

– de heer Francis Van den Eynde over "het voornemen
van de regering een campagne te starten om het imago
van België op te krikken" (nr. 325). 

(gehouden in de openbare vergadering van de commis-
sie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en
het Openbaar Ambt van 28 maart 2000).  

Twee moties werden ingediend (nr. 25/70) : 

– een motie van aanbeveling werd ingediend door de
heer Francis Van den Eynde ; 

– een eenvoudige motie werd ingediend door mevrouw
Kristien Grauwels en de heren Denis D'hondt, Tony
Smets, François-Xavier de Donnéa en Charles Janssens. 

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang
heeft, breng ik deze motie in stemming. 
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– De eenvoudige motie wordt aangenomen met 80 tegen
51 stemmen en 2 onthoudingen.

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

De voorzitter : Aan de orde is de stemming over de
moties ingediend tot besluit van de interpellatie van de
heer Yves Leterme over "de aanstelling van experten"
(nr. 316). 

(gehouden in de openbare vergadering van de commis-
sie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en
het Openbaar Ambt van 28 maart 2000). 

Twee moties werden ingediend (nr. 25/71) : 

– een motie van aanbeveling werd ingediend door de
heren Yves Leterme en Paul Tant ; 

– een eenvoudige motie werd ingediend door mevrouw
Kristien Grauwels en de heren Patrick Lansens, Denis
D'hondt, François-Xavier de Donnéa en André Frédéric. 

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

– De eenvoudige motie wordt aangenomen met 80 tegen
51 stemmen en 2 onthoudingen.

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

De voorzitter : Aan de orde is de stemming over de
moties ingediend tot besluit van de interpellatie van de
heer Danny Pieters over "de fondsen voor bestaansze-
kerheid" (nr. 319). 

(gehouden in de openbare vergadering van de commis-
sie voor de Sociale Zaken van 29 maart 2000). 

Twee moties werden ingediend (nr. 25/73) : 

– een motie van aanbeveling werd ingediend door de
heer Danny Pieters ; 

– een eenvoudige motie werd ingediend door de dames
Pierrette Cahay-André en Maggy Yerna en de heren
Jean-Marc Delizée, Jan Peeters en Joos Wauters. 

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

De heer Danny Pieters (VU-ID) : De gewone motie werd
ingediend tegen een motie van aanbeveling die ertoe
strekte de regering te vragen informatie te verzamelen
over de fondsen voor bestaanszekerheid. Ik heb immers

de grootste moeite om antwoorden te krijgen op mijn
vragen daarover in verschillende commissies. Ik ver-
moed dat dat niet te wijten is aan onwil, maar aan een
gebrek aan gegevens.

Ik vraag de collega's van de meerderheid zich te bezin-
nen over de ondertekening van de gewone motie. Ik
vraag dat ze alsnog de motie van aanbeveling zouden
steunen. Indien zich later problemen zouden voordoen in
die fondsen, dragen zij daarin verantwoordelijkheid.

De heer Filip Anthuenis (VLD) : De heer Pieters heeft
wel een beetje gelijk. Zijn interpellatie was interessant en
terecht. De fondsen van bestaanszekerheid bevinden
zich in een soort vacuüm en de overheid heeft er weinig
vat op. Een half miljoen werknemers zouden een pen-
sioen opbouwen in het kader van die fondsen.

Noch minister Onkelinx, noch minister Vandenbroucke
konden afdoende antwoorden, waarschijnlijk omdat ze
niet over voldoende informatie beschikten. Er moeten zo
snel mogelijk antwoorden komen.

Het niet goedkeuren van een eenvoudige motie betekent
volgens het Reglement dat men geen vertrouwen meer
heeft in de regering. Daarom zullen we die eenvoudige
motie wel goedkeuren.

Ik heb echter begrepen dat de heer Pieters een nieuw
interpellatieverzoek heeft ingediend. Komen er dan geen
antwoorden, dan zal ook de volledige VLD-fractie weige-
ren de eenvoudige motie goed te keuren.

De voorzitter : Deze aangelegenheid kwam driemaal
voor de Conferentie van de voorzitters. De resterende
vragen komen aan bod in een volgende interpellatie.

De heer Danny Pieters (VU-ID) : Dat is niet helemaal de
juiste toedracht. Ik diende elf vragen in, waarvan er vier
werden beantwoord. Op basis van het antwoord van
minister Reynders dat de fondsen ja, belastingen betaal-
den en ja, fiscale attesten afleverden, stelde ik zes nieu-
we vragen. Die zitten nu verwerkt in een nieuwe interpel-
latie.

– De eenvoudige motie wordt aangenomen met 81 tegen
51 stemmen en 1 onthouding.

(Naamstemming nr. 5 – Het detail van de stemming
wordt als bijlage opgenomen)

De heer Marc Van Peel (CVP) : Het debat over de een-
voudige motie zal binnen enkele weken worden gevoerd
in de commissie voor het Reglement. Ik hoop dat de
VLD-fractie dan een ernstig standpunt zal innemen over
dit voorbijgestreefde instrument.
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De voorzitter : Aan de orde is de stemming over de
moties ingediend tot besluit van de interpellatie van de
heer Jos Ansoms over "het beleid van de overheid in
verband met de 'rampgevoeligheid' van de Kennedytun-
nel te Antwerpen" (nr. 292). 

(gehouden in de openbare vergadering van de commis-
sie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en
het Openbaar Ambt van 29 maart 2000). 

Twee moties werden ingediend (nr. 25/74) : 

– een motie van aanbeveling werd ingediend door de
heer Jos Ansoms ; 

– een eenvoudige motie werd ingediend door mevrouw
Kristien Grauwels en de heren André Frédéric, François-
Xavier de Donnéa, Tony Smets en Denis D'hondt. 

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

De heer Jos Ansoms (CVP) : Opnieuw blijkt hoe onzin-
nig de eenvoudige motie is. 

Nergens ter wereld rijden zoveel gevaarlijke transporten
rond als bij Antwerpen. Veel daarvan gebruiken de Ken-
nedytunnel. Er bestaat geen enkel plan bij een eventueel
ongeval. Wij dienden vijf aanbevelingen in. De meerder-
heid diende een eenvoudige motie in, om zo het Parle-
ment te beletten om te stemmen over deze aanbevelin-
gen, waar geen zinnig mens tegen kan zijn.

De heer Jef Tavernier (Agalev-Ecolo) : Is deze situatie
nieuw ? Is ze ontstaan na 13 juni ? 

– De eenvoudige motie wordt aangenomen met 80 tegen
52 stemmen en 2 onthoudingen.

(Naamstemming nr. 6 – Het detail van de stemming
wordt als bijlage opgenomen)

De voorzitter : Aan de orde is de stemming over de
moties ingediend tot besluit van de interpellatie van de
heer Hagen Goyvaerts over "het falen van het nationaal
meetnet voor radioactiviteit" (nr. 295). 

(gehouden in de openbare vergadering van de commis-
sie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en
het Openbaar Ambt van 29 maart 2000). 

Twee moties werden ingediend (nr. 25/75) : 

– een motie van aanbeveling werd ingediend door de
heer Hagen Goyvaerts ; 

– een eenvoudige motie werd ingediend door mevrouw
Kristien Grauwels en de heren François-Xavier de Don-
néa, Tony Smets, André Frédéric en Denis D'hondt. 

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

De heer Hagen Goyvaerts (Vl. BLOK) : De motie van
aanbeveling vraagt de regering de resultaten van de
audit van het meetnet voor radioactiviteit aan het Parle-
ment over te maken en ervoor te zorgen dat het meetnet
binnen de zes maand na de audit opnieuw operationeel
wordt.

– De eenvoudige motie wordt aangenomen met 82 tegen
52 stemmen.

(Naamstemming nr. 7 – Het detail van de stemming
wordt als bijlage opgenomen.)

– Het wetsontwerp houdende instemming met de Over-
eenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economi-
sche Unie en de regering van de Republiek Slovenië
inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van
investeringen, gedaan te Ljubljana op 1 februari 1999
(overgezonden door de Senaat), nr. 470/1 wordt door de
134 aanwezige leden eenparig aangenomen. 

(Naamstemming nr. 8 – Het detail van de stemming
wordt als bijlage opgenomen.)

– Het wetsontwerp houdende instemming met de Over-
eenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economi-
sche Unie en de Republiek der Filipijnen inzake de
wederzijdse bevordering en bescherming van investerin-
gen, ondertekend te Manilla op 14 januari 1998 (overge-
zonden door de Senaat), nr. 471/1 wordt met hetzelfde
stemmental aangenomen. 

(Naamstemming nr. 8 – Het detail van de stemming
wordt als bijlage opgenomen.)

– Het wetsontwerp houdende instemming met de Over-
eenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economi-
sche Unie en de regering van het Koninkrijk Marokko
inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van
investeringen, gedaan te Rabat op 13 april 1999 (over-
gezonden door de Senaat), nr 472/1, wordt aangenomen
met hetzelfde stemmental.

(Naamstemming nr. 8 – Het detail van de stemming
wordt als bijlage opgenomen)

Het wetsontwerp houdende instemming met het Proto-
col bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrij-
dende luchtverontreiniging over lange afstand, inzake de
beheersing van emissies van vluchtige organische stof-
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fen of hun grensoverschrijdende stromen, en met de bij-
lagen I, II, III en IV, gedaan te Genève op 18 november
1991 (overgezonden door de Senaat), nr. 473/1 wordt
aangenomen met hetzelfde stemmental. 

(Naamstemming nr. 8 – Het detail van de stemming
wordt als bijlage opgenomen)

– Het wetsontwerp houdende instemming met het Ver-
drag inzake wederzijdse administratieve bijstand in fis-
cale aangelegenheden, en met de bijlagen A, B en C,
gedaan te Straatsburg op 25 januari 1988 (overgezon-
den door de Senaat), nr. 474/1, wordt aangenomen met
hetzelfde stemmental.

(Naamstemming nr. 8 – Het detail van de stemming
wordt als bijlage opgenomen)

– Het wetsontwerp houdende instemming met het Pro-
tocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensover-
schrijdende luchtverontreiniging over lange afstand met
betrekking tot een verdere beperking van zwavelemis-
sies, en met de bijlagen I, II, III, IV en V, ondertekend te
Oslo op 14 juni 1994 (overgezonden door de Senaat), nr.
475/1, wordt aangenomen met hetzelfde stemmental.

(Naamstemming nr. 8 – Het detail van de stemming
wordt als bijlage opgenomen)

– Het wetsontwerp houdende instemming met het WEU-
Akkoord inzake veiligheid, gedaan te Brussel op 28
maart 1995 (overgezonden door de Senaat), nr. 476/1
wordt aangenomen met hetzelfde stemmental.

(Naamstemming nr. 8 – Het detail van de stemming
wordt als bijlage opgenomen)

– Het wetsontwerp houdende instemming met het Euro-
pese Handvest inzake lokale autonomie, gedaan te
Straatsburg op 15 oktober 1985 (overgezonden door de
Senaat), nr 517,1, wordt aangenomen met hetzelfde
stemmental.

(Naamstemming nr. 8 – Het detail van de stemming
wordt als bijlage opgenomen)

Het wetsontwerp houdende instemming met de Over-
eenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België
en de Regering van de Russische Federatie tot het ver-
mijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van
het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het
inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol,
ondertekend te Moskou op 16 juni 1995 (overgezonden
door de Senaat), nr. 518/1 wordt aangenomen met het-
zelfde stemmental.

(Naamstemming nr. 8 – Het detail van de stemming
wordt als bijlage opgenomen)

– Het voorstel van resolutie van de heer Jacques Lefevre
c.s. betreffende het Belgisch beleid ten aanzien van Irak
(nrs 462/1 tot 4) wordt aangenomen met 131 stemmen
en 1 onthouding.

(Naamstemming nr. 9 – Het detail van de stemming
wordt als bijlage opgenomen)

– Het wetsvoorstel van de heer Jan Peeters c.s. tot wijzi-
ging van de artikelen 145/1 en 145/5 van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen (nr 273/1 tot 5) wordt door
de 132 aanwezige leden eenparig aangenomen.

(Naamstemming nr. 10 – Het detail van de stemming
wordt als bijlage opgenomen)

ONTWERPAGENDA VOOR DE PLENAIRE VERGADE-
RING VAN 27 APRIL

De voorzitter : Alle leden kregen een ontwerpagenda
voor de plenaire vergadering van deze Kamer in de week
van 25 april 2000. Als er geen bemerkingen zijn,
beschouw ik deze agenda als goedgekeurd. (Instem-
ming)

De agenda zal als bijlage bij het Beknopt Verslag worden
gevoegd.

VAKANTIEWENSEN

De voorzitter : Vooraleer de vergadering te sluiten wil ik
u allemaal, en ook het personeel, een prettige vakantie
toewensen.

Houd goed uw Pasen !

– De vergadering wordt gesloten om 17.24 uur

– Volgende plenaire vergadering donderdag 27 april
2000 om 14.15 uur

BERICHTEN VAN VERHINDERING

Gezondheidsredenen : de hh. José Canon, Karel Pinxten 

Met zending buitenslands : de hh. Joos Wauters, Lode
Vanoost, Gerolf Annemans

Buitenslands : de h. Paul Tant
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Raad van Europa : de hh. Erik Derycke, Stef Goris, Mark
Eyskens

Leden van de federale regering :

de h. Guy Verhofstadt, eerste minister : Rwanda (Kigali)

de h. Louis Michel, vice-eerste minister en minister van
Buitenlandse Zaken : Rwanda (Kigali)

de h. Luc Van den Bossche, minister van Ambtenarenza-
ken en Modernisering van de Openbare Besturen : in het
buitenland

de h. André Flahaut, minister van Landsverdediging :
Rwanda (Kigali)

de h. Rik Daems, minister van Telecommunicatie en
Overheidsbedrijven en Participaties
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KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

WETSVOORSTELLEN

Inoverwegingneming

1. Wetsvoorstel (de heer Jean-Pierre Viseur, mevrouw
Géraldine Pelzer-Salandra, de heer Jef Tavernier en
mevrouw Kristien Grauwels) tot wijziging van de nieuwe
gemeentewet, nr. 531/1. 

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

2. Voorstel van resolutie (de heer Jean-Jacques Viseur)
betreffende de deelname van de burgers van de Europe-
se Unie aan de gemeenteraadsverkiezingen, nr. 532/1. 

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

3. Wetsvoorstel (de heren Thierry Giet, Claude Eerde-
kens en Jacques Chabot) tot wijziging, wat de termijn
betreft waarbinnen de verbruiker kan afzien van bepaal-
de overeenkomsten, van de wet van 14 juli 1991
betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en
bescherming van de consument, de wet van 12 juni
1991 op het consumentenkrediet en de wet van 13 april
1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst,
nr. 533/1. 

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

4. Wetsvoorstel (de heer Thierry Giet) tot instelling en
bescherming van de vrije keuze van arts en van de the-
rapeutische vrijheid in de strafinrichtingen, nr. 534/1. 

Verzonden naar de commissie voor de Justitie  

5. Wetsvoorstel (de heer Thierry Giet) tot wijziging van
artikel 19 van de hypotheekwet van 16 december 1851,
nr. 535/1. 

Verzonden naar de commissie voor de Justitie 

6. Wetsvoorstel (de heer Jean-Pol Henry) tot regeling
van de procedure inzake de aanvraag tot en de uitvoe-
ring van een autopsie met een wetenschappelijk of dia-
gnostisch oogmerk, nr. 536/1. 

Verzonden naar de verenigde commissies voor de Justi-
tie en voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de
Maatschappelijke Hernieuwing 

7. Wetsvoorstel (de heer Marcel Hendrickx) tot wijziging
van het koninklijk besluit van 31 december 1953 hou-
dende reglementering van de inschrijving van de motor-
voertuigen en de aanhangwagens, nr. 537/1. 

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

8. Voorstel van verklaring (de heren Daniel Bacquelaine
en Charles Michel) tot herziening van artikel 57 van de
Grondwet, teneinde de federale wetgevende Kamers te
verplichten een openbaar debat te organiseren als ant-
woord op een door burgers ingediend verzoekschrift, nr.
538/1. 

Verzonden naar de commissie voor de Herziening van de
Grondwet en de Hervorming der Instellingen  

9. Voorstel van verklaring (de heer Daniel Bacquelaine,
mevrouw Anne Barzin en de heer Charles Michel) tot
herziening van Titel III van de Grondwet om er een artikel
betreffende het referendum in te voegen, nr. 539/1. 

Verzonden naar de commissie voor de Herziening van de
Grondwet en de Hervorming der Instellingen 
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10. Wetsvoorstel (de heren Jacques Chabot, Charles
Picqué en Yvon Harmegnies) tot uitlegging van artikel
319bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
1992, nr. 544/1. 

Verzonden naar de commissie voor de Financiën en de
Begroting 

11. Wetsvoorstel (de heer Richard Fournaux) tot wijzi-
ging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de
bescherming en het welzijn der dieren, nr. 546/1. 

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

12. Wetsvoorstel (de heren Geert Bourgeois, Danny Pie-
ters en Karel Van Hoorebeke) tot wijziging van het
Gerechtelijk Wetboek, wat de uitoefening van het beroep
van advocaat door onderdanen van de overige lidstaten
van de Europese Unie betreft, nr. 547/1. 

Verzonden naar de commissie voor de Justitie 

13. Wetsvoorstel (mevrouw Kathleen van der Hooft) tot
wijziging van de wetgeving betreffende het rust-en over-
levingspensioen voor werknemers en zelfstandigen, wat
de cumulatie van een overlevingspensioen en een ziek-
te- en invaliditeitsuitkering betreft, nr. 548/1. 

Verzonden naar de verenigde commissies voor de Socia-
le Zaken en voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en
de Maatschappelijke Hernieuwing  

14. Het voorstel van resolutie (de heren Jos Ansoms en
Jozef Van Eetvelt) betreffende het investeringsplan
2001-2010 van de NMBS, nr. 550/1 ;

15. Het voorstel van resolutie (de heren Jos Ansoms en
Jozef Van Eetvelt) betreffende de aanvulling van het
lopende beheerscontract met de NMBS, nr. 551/1 ;

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

16. Het voorstel van resolutie (de heer Jacques Lefevre
c.s.) betreffende de bekrachtiging door België van het
Statuut van het Internationaal Strafgerechtshof, nr.
564/1 ;

17. Het voorstel van resolutie (de heer Jacques Lefevre
betreffende de berechting bij verstek van generaal Pino-
chet, nr. 565/1 ;

Verzonden naar de commissie voor de Buitenlandse
Betrekkingen

18. Het wetsvoorstel (de heer Thierry Giet) houdende
wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, inzake het tuch-
trecht dat van toepassing is op de griffiers, de secreta-
rissen van de parketten en het personeel van de griffies
en de parketten, nr. 567/1 ;

Verzonden naar de commissie voor de Justitie

19. Het wetsvoorstel (de heer Arnold Van Aperen) tot
invoering van de registratie van fietsen en ter preventie
van fietsdiefstallen, nr. 557/1.

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

Toelating tot drukken

(art. 64-2 van het Reglement)

1. Voorstel van resolutie (de heren Jos Ansoms en Jozef
Van Eetvelt) betreffende het investeringsplan 2001-2010
van de NMBS, nr. 550/1 ;

2. Voorstel van resolutie (de heren Jos Ansoms en Jozef
Van Eetvelt betreffende de aanvulling van het lopende
beheerscontract met de NMBS, nr. 551/1 ;

3. Voorstel (mevrouw Frieda Brepoels en de heer Jean-
Pol Poncelet) tot wijziging van artikel 3 van het Regle-
ment van de Kamer van volksvertegenwoorigers,
betreffende de samenstelling van het vast bureau, nr.
552/1 ;

4. Wetsvoorstel (de heer Lode Vanoost, mevrouw Marie-
Thérèse Coenen en de heer Daan Schalck) tot wijziging,
wat het fiestsopstelvak betreft, van artikel 77 van het
wegverkeersreglement, nr. 553 :1 ;

5. Wetsvoorstel (de heer Lode Vanoost en mevrouw
Marie-Thérèse Coenen) tot wijziging, wat de busstroken
en bijzondere overrijdbare beddingen betreft, van het
wegverkeersreglement, nr. 554/1 ;

6. Wetsvoorstel (de heren Tony Van Parys, Servais Ver-
herstraeten en Jo Vandeurzen) tot wijziging van het
Gerechtelijk Wetboek, inzake het tuchtrecht van het per-
soneel van de griffies en de parketsecretariaten, en de
attachés van de dienst voor documentatie en overeen-
stemming der teksten bij het Hof van Cassatie, nr.
556/1 ;

7. Wetsvoorstel (de heer Arnold Van Aperen) tot invoe-
ring van de registratie van fietsen en ter preventie van
fietsdiefstallen, nr. 557/1 ;

8. Wetsvoorstel (de heer Charles Picqué, mevrouw
Maggy Yerna, de heer Thierry Giet en mevrouw Colette
Burgeon) tot vervollediging, wat betreft het beroep op
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een gerechtsdeurwaarder in geval van niet-betaling van
de sociale bijdragen, van artikel 20 van het koninklijk
besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van
het sociaal statuut der zelfstandigen, nr. 558/1 ;

9. Wetsvoorstel (de dames Maggy Yerna en Colette Bur-
geon en de heren André Frédéric, Maurice Dehu en Jac-
ques Chabot) tot harmonisering van het statuut van de
deeltijdse werknemers met behoud van rechten in de
regeling voor de werkloosheidsuitkering en tot wijziging
van de berekeningswijze van de inkomensgarantie-uitke-
ring, nr. 559/1 ;

10. Voorstel (mevrouw Frieda Brepoels en de heer Geert
Bourgeois) tot aanvulling van het Reglement van de
Kamer van volksvertegenwoordigers met een bepaling
betreffende inzage- en controlerecht, nr. 561/1 :

11.Voorstel (mevrouw Frieda Brepoels en de heer Geert
Bourgeois) tot aanvulling van het Reglement van de
Kamer van volksvertegenwoordigers met een bepaling
betreffende mededelingen door de regering, nr. 562/1 ;      

12.Voorstel (de heer Jo Vandeurzen) tot wijziging van
artikel 94 van het reglement van de Kamer van volksver-
tegenwoordigers, nr. 563/1 ;

13.Voorstel van resolutie (de heer Jacques Lefevre c.s.)
betreffende de bekrachtiging door België van het Statuut
van het internationaal Strafgerechtshof, nr. 564/1 ;

14.Voorstel van resolutie (de heer Jacques Lefevre)
betreffende de berechting bij verstek van generaal Pino-
chet, nr. 565/1 ;

15.Wetsvoorstel (de heren Daniel Bacquelaine, Claude
Desmedt, Charles Michel en Denis D'hondt) tot wijziging
van artikel 244 van de nieuwe gemeentewet teneinde te
voorzien in een stringente termijn inzake administratief
toezicht op de gemeenten van het Duits taalgebied, de
faciliteitengemeenten en de gemeenten Komen-Waasten
en Voeren, nr. 566/1 ;

16.Wetsvoorstel (de heer Thierry Giet) houdende wijzi-
ging van het Gerechtelijk Wetboek, inzake het tuchtrecht
dat van toepassing is op de griffiers, de secretarissen
van de parketten en het personeel van de griffies en de
parketten, nr. 567/1 ;

17.Voorstel van resolutie (de heren Bart Somers, Ludo
Van Campenhout en Hugo Philtjens) strekkende tot het
verlenen, aan het Rekenhof, van een controleopdracht
op de aanwending van overheidsgeld door de NMBS,
nr. 568/1.

INTERPELLATIEVERZOEKEN

Het Bureau heeft interpellatieverzoeken ontvangen van : 

– de heer Jean-Pol Poncelet tot de minister van Binnen-
landse Zaken over "de politiehervorming".  

(nr. 343 – omgewerkt in mondelinge vraag)  

– mevrouw Greta D'Hondt tot de minister van Sociale
Zaken en Pensioenen over "de gevolgen van de dioxine-
crisis voor werknemers".  

(nr. 344 – verzonden naar de commissie voor de Sociale
Zaken)  

– mevrouw Martine Dardenne tot de minister van Consu-
mentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over "het
gevaar dat voor de bevolking voortkomt uit de installatie
van relais-antenne voor mobiele telefonie".  

(nr. 345 – verzonden naar de commissie voor de Volks-
gezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Her-
nieuwing)  

– de heer Guido Tastenhoye tot de minister van Binnen-
landse Zaken over "de dramatische achterstand die is
gerezen bij de afhandeling van de sterk toegenomen
asielaanvragen, en het uitblijven van initiatieven aan-
gaande de aangekondigde ééngemaakte 'Federale
Administratie voor Asiel'".  

(nr. 346 – omgewerkt in mondelinge vraag)   

– de heer John Spinnewyn tot de minister van Landsver-
dediging over "de standrechterlijke executies van Belgi-
sche militairen, uitgevoerd door het Belgische leger tij-
dens de eerste wereldoorlog".  

(nr. 347 – verzonden naar de commissie voor de Lands-
verdediging) 

SENAAT

WETSONTWERPEN OVERGEZONDEN MET HET OOG OP DE KONINK-
LIJKE BEKRACHTIGING

Bij brieven van 4 april 2000, zendt de Senaat over, met
het oog op de koninklijke bekrachtiging, de volgende
niet geëvoceerde wetsontwerpen :  

– Wetsontwerp tot instelling van de vrijwillige arbeidsre-
geling van de vierdagenweek en de regeling van de half-
tijdse vervroegde uitstap voor sommige militairen en tot
wijziging van het statuut van de militairen met het oog
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op de instelling van de tijdelijke ambtsontheffing wegens
loopbaanonderbreking, (Stuk Kamer nr. 375/5) ;  

– Wetsontwerp betreffende de personeelsenveloppe van
militairen, (Stuk Kamer nr. 376/3) ; 

– Wetsontwerp betreffende het indisponibiliteitstellen
van bepaalde militairen van het actief kader van de
krijgsmacht, (Stuk Kamer nr. 377/5) ; 

– Wetsontwerp tot wijziging van artikel 232, van het Bur-
gerlijk Wetboek en van de artikelen 1270bis, 1309 en
1310 van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot
echtscheiding op grond van feitelijke scheiding, (Stuk
Kamer nr. 94/9). 

Ter kennisgeving. 

OVERGEZONDEN ONTWERP VAN TEKST

Bij brief van 30 maart 2000, zendt de Senaat het ont-
werp van tekst houdende herziening van artikel 147,
tweede lid, van de Grondwet, om de woorden "behalve
bij het berechten van ministers en leden van de
Gemeenschaps- en Gewestregeringen" op te heffen
over, zoals hij het in vergadering van die datum heeft
aangenomen (Stuk Kamer nr. 555/1).  

REGERING

INGEDIEND WETSONTWERP

De regering heeft het wetsontwerp tot wijziging van de
wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aanspra-
kelijkheid op het gebied van de kernenergie, nr. 560/1,
ingediend.  

Dit ontwerp wordt verzonden naar de commissie voor
het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onder-
wijs, de Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instel-
lingen, de Middenstand en de Landbouw

ALGEMENEN 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 brief van 30 maart 2000 een lijst van herverdelingen
der basisallocaties voor het begrotingsjaar 1999
betreffende de diensten van de eerste minister.  

– Bij brief van 3 april 2000 een lijst van herverdelingen
der basisallocaties voor het begrotingsjaar 2000
betreffende het ministerie van Sociale Zaken, Volksge-
zondheid en Leefmilieu.  

Verzonden naar de commissie voor de Financiën en de
Begroting 

JAARVERSLAG VAN DE COMMISSARIS-GENERAAL VOOR DE VLUCH-
TELINGEN EN DE STAATLOZEN

Bij brief van 4 april 2000 zendt de minister van Binnen-
landse Zaken het verslag (N) over van de commissaris-
generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen voor het
werkingsjaar 1998, uitgebracht in uitvoering van artikel
57/28 van de wet van 15 december 1980 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en
de verwijdering van vreemdelingen.  

Indiening ter griffie, in de bibliotheek en verzonden naar
de commissie voor de Justitie en naar de commissie
voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het
Openbaar Ambt 

GOED TE KEUREN INTERNATIONALE VERDRAGEN

Bij brief van 6 april 2000 zendt de vice-eerste minister en
minister van Buitenlandse Zaken de lijst over van de
internationale verdragen die nog door het parlement
goedgekeurd moeten worden.  

Verzonden naar de commissie voor de Buitenlandse
Betrekkingen 

BELEIDSNOTA ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Het kabinet van de Staatssecretaris voor Ontwikkelings-
samenwerking, toegevoegd aan de minister van Buiten-
landse Zaken heeft de beleidsnota Ontwikkelingssamen-
werking overgezonden.  

Verzonden naar de commissie voor de Buitenlandse
Betrekkingen 

ARBITRAGEHOF

ARRESTEN

Met toepassing van artikel 113 van de bijzondere wet
van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, geeft de griffier
van het Arbitragehof kennis van :
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– het arrest nr. 33/2000 uitgesproken op 29 maart 2000
over de prejudiciële vraag betreffende artikel 126, derde
lid, littera c, van het Wetboek van de inkomstenbelastin-
gen 1964, gesteld door het hof van beroep te Gent bij
arrest van 24 december 1998, inzake de BVBA Depuydt-
Mahieu tegen de Belgische Staat  

(rolnummer : 1582)  

– het arrest nr. 34/2000 uitgesproken op 29 maart 2000
over het beroep tot vernietiging van de artikelen 126 en
149 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van
14 juli 1998 houdende diverse maatregelen met betrek-
king tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het
decreet van 25 februari 1997 betreffende het basison-
derwijs, ingesteld door M. Vanhouteghem en anderen  

(rolnummer : 1592)  

– het arrest nr. 35/2000 uitgesproken op 29 maart 2000
over de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 24 en
27bis van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971,
gesteld door de arbeidsrechtbank te Doornik bij vonnis
van 22 januari 1999, inzake de NV "Royale Belge" tegen
M. Krim en het Fonds voor arbeidsongevallen  

(rolnummer : 1621)  

– het arrest nr. 36/2000 uitgesproken op 29 maart 2000
over het beroep tot vernietiging van de artikelen 9 en 15,
1°, van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van
14 juli 1998 betreffende het onderwijs IX, ingesteld door
L. Demuynck  

(rolnummer : 1624)  

– het arrest nr. 37/2000 uitgesproken op 29 maart 2000
over het beroep tot gehele of gedeeltelijke vernietiging
van de artikelen 1, 2, 6, 9, 14, 15 en 16 van het decreet
van de Franse Gemeenschap van 30 juni 1998 tot instel-
ling van het hoger onderwijs van het lange type in de
kinesitherapie binnen de door de Franse Gemeenschap
georganiseerde of gesubsidieerde hogescholen, inge-
steld door de VZW Nationale Federatie der Doctors en
Licentiaten in de Kinesitherapie en anderen  

(rolnummer : 1630)  

– het arrest nr. 38/2000 uitgesproken op 29 maart 2000
over de prejudiciêle vraag betreffende de artikelen 1 en 2
van het koninklijk besluit van 3 april 1953 tot samenor-
dening van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van
gegiste dranken, vervangen door de artikelen 1 en 2 van
de wet van 6 juli 1967 tot wijziging van de wetsbepalin-
gen inzake de slijterijen van gegiste dranken, gecoördi-
neerd op 3 april 1953, gesteld door de correctionnele
rechtbank te Charleroi bij vonnis van 15 maart 1999,

inzake de minister van Financiën en het openbaar minis-
terie tegen F.R.  

(rolnummer : 1661)  

Ter kennisgeving 

BESLISSINGEN TOT VERWIJZING

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

– de prejudiciële vragen over artikel 1, §§ 1 tot 4, van de
wet van 22 juni 1960 tot invoering van een wekelijkse
rustdag in nering en ambacht, en over de artikelen 1, 2
en 4, § 1, f, van de wet van 24 juli 1973 tot instelling van
een verplichte avondsluiting in handel, ambacht en
dienstverlening, gesteld door de correctionele rechtbank
te Luik bij vonnis van 6 januari 2000, inzake de procureur
des Konings tegen E. Piron en de BVBA Armeria ; de
beschikking tot samenvoeging van de zaak met rolnum-
mer 1866 en de zaak met rolnummer 1857  

(rolnummers : 1857 en 1866)  

– de prejudiciële vraag over artikel 63 van de wet van 3
juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, gesteld
door de arbeidsrechtbank te Verviers bij vonnis van 12
januari 2000, inzake P. Bosmans tegen de stad Trois-
Ponts  

(rolnummer : 1869)  

– de prejudiciële vraag over de artikelen 2, § 1, eerste
lid, 2° en 4°, en 7, § 1, van de wet van 7 augustus 1974
tot instelling van het recht op een bestaansminimum,
gesteld door het arbeidshof te Luik bij arrest van 20
december 1999, inzake de procureur-generaal tegen L.
Hentreep en het openbaar centrum voor maatschappe-
lijk welzijn van Andenne  

(rolnummer : 1875)  

– de prejudiciële vraag over artikel 812 van het Gerech-
telijk Wetboek, gesteld door de rechtbank van eerste
aanleg te Nijvel bij vonnis van 21 januari 2000, inzake W.
Van Damme tegen A. Dehoust en P. Wera  

(rolnummer : 1881)  

– de prejudiciële vraag over artikel 31, § 4, van de wet
van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uit-
zendarbeid en het ter beschikking stellen van werkne-
mers ten behoeve van gebruikers, gesteld door de
arbeidsrechtbank te Brussel bij vonnis van 8 februari
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2000, inzake Ch. Vandemeulebroecke tegen de NV Euler
Cobac Belgium en de NV Vedior Interim  

(rolnummer : 1889)  

– de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 193,
194, 195, 196, 197, 189 en 222 en 267 en volgende van
het koninklijk besluit van 18 juli 1977 tot coördinatie van
de algemene bepalingen inzake douane en accijnzen,
gesteld door het hof van beroep te Antwerpen bij arrest
van 8 december 1999, inzake het openbaar ministerie en
de minister van Financiën en de BV Mobil Oil en anderen
tegen de NV Etn. Rosseel en anderen, door de correctio-
nele rechtbank te Brugge bij vonnis van 13 december
1999, inzake de minister van Financiën tegen W. Over-
meire en anderen, door de correctionele rechtbank te
Antwerpen bij vonnis van 9 december 1999, inzake het
openbaar ministerie tegen A. Van Gils, door de correc-
tionele rechtbank te Antwerpen bij vonnis van 6 decem-
ber 1999, inzake het ministerie van Financiën en het
openbaar ministerie tegen F. Vanlerberghe en F. Du Tré,
door het hof van beroep te Gent bij arrest van 16
december 1999, inzake de minister van Financiën tegen
L. Vermeire en anderen, door het hof van beroep te Ant-
werpen bij arrest van 22 december 1999, inzake de
minister van Financiën tegen A. Mizrahi en anderen,
door het hof van beroep te Gent bij arrest van 6 januari
2000, inzake de minister van Financiën tegen P. Serry en
anderen, door de correctionele rechtbank te Antwerpen
bij vonnis van 20 januari 2000, inzake het openbaar
ministerie tegen A. Uyttebrouck en anderen, door de
correctionele rechtbank te Leuven bij vonnis van 7 janu-
ari 2000, inzake de Belgische Staat tegen A. Ravelli en
de BVBA De Jaegher, door de correctionele rechtbank te
Antwerpen bij vonnis van 27 januari 2000, inzake het
openbaar ministerie tegen R. Devroe en W. Vanpoucke,
door de correctionele rechtbank te Antwerpen bij vonnis
van 27 januari 2000, inzake het openbaar ministerie
tegen G. De Gres en anderen ; de beschikking tot
samenvoeging van de zaken met rolnummers 1840,
1844, 1847 en 1848 ; de beschikking tot samenvoeging
van de zaken met rolnummers 1854 en 1856 en de
reeds samengevoegde zaken met rolnummers 1840,
1844, 1847 en 1848 ; de beschikking tot samenvoeging
van de zaak met rolnummer 1874 en de reeds samenge-
voegde zaken met rolnummers 1840, 1844, 1847, 1848,
1854 en 1856 ; de beschikking tot samenvoeging van de
zaken met rolnummers 1882, 1884 en 1890 en de reeds
samengevoegde zaken met rolnummers 1840, 1844,
1847, 1848, 1854, 1856 en 1874 ; de beschikking tot
samenvoeging van de zaak met rolnummer 1896 en de
reeds samengevoegde zaken met rolnummers 1840,
1844, 1847, 1848, 1854, 1856, 1874, 1882, 1884 en
1890 

(rolnummers : 1840, 1844, 1847, 1848, 1854, 1856,
1874, 1882, 1884, 1890 en 1896)  

Ter kennisgeving 

– de prejudiciële vraag over de wet van 3 juli 1967
betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongeval-
len, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en
voor beroepsziekten in de overheidssector (zoals van
kracht vóór 25 november 1998), gesteld door de
arbeidsrechtbank te Brugge bij vonnis van 11 februari
2000, inzake R. De Ruytere tegen de Stad Brugge.

(rolnummer : 1887)

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 gedeeltelijke vernietiging van artikel 25
van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 18
mei 1999 betreffende het onderwijs XI, ingesteld door
het Gemeenschapsonderwijs tegen de Vlaamse
Gemeenschap.

(rolnummer : 1897)

Ter kennisgeving 

REKENHOF

DEEL IIA VAN HET 150E BOEK VAN OPMERKINGEN

Bij brief van 5 april 2000 zendt de eerste voorzitter van
het Rekenhof, in uitvoering van artikel 180 van de
Grondwet, het deel IIA van het 150e boek van opmerkin-
gen over.  

Indiening ter griffie en in de bibliotheek 

BUDGETTAIRE AANREKENINGEN

Bij brief van 5 april 2000 zendt de eerste voorzitter van
het Rekenhof de lijst over van de budgettaire aanreke-
ningen die in de loop van de maand maart op de begro-
ting van het Rekenhof zijn uitgevoerd voor de jaren 1999
en 2000.  
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Indiening ter griffie en verzonden naar de commissie
voor de Comptabiliteit 

EUROPEES PARLEMENT

MANDAAT – GELDIGVERKLARING

Bij brief van 31 maart 2000 deelt de secretaris-generaal
van het Europees Parlement mee dat die assemblee tij-
dens haar vergadering van 17 maart 2000 de mandaten
van de heer Jean-Maurice Dehousse en mevrouw Kath-
leen Van Brempt als leden van het Europees Parlement
geldig heeft verklaard.  

Ter kennisgeving 

RESOLUTIES

Bij brief van 29 maart 2000 zendt de secretaris-generaal
van het Europees Parlement de teksten over van elf
resoluties aangenomen door deze vergadering :  

1. Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over
het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende
het standpunt van de Gemeenschap in de Gezamenlijke
Raad EG-Mexico inzake de tenuitvoerlegging van de
artikelen 3, 4, 5, 6 en 12 van de interimovereenkomst
betreffende de handel en aanverwante zaken  

2. Resolutie over het programma van de wetgevende
werkzaamheden van de Commissie voor 2000  

3. Resolutie over de opstelling van een handvest van de
grondrechten van de Europese Unie  

4. Resolutie over de steun aan de Verdragen van Genève
van 12 augustus 1949 en het internationaal humanitair
recht  

5. Resolutie over de internationale mensenrechten en
het beleid inzake de mensenrechten van de Europese
Unie 1999  

6. Resolutie over de eerbiediging van de rechten van de
mens in de Europese Unie (1998 en 1999)  

7. Resolutie over de overstromingen in Mozambique  

8. Resolutie over schendingen van de mensenrechten en
het humanitaire recht in Tsjetsjenië  

9. Resolutie over "Europa – een Informatiemaatschappij
voor iedereen : Mededeling over een initiatief van de

Commissie voor de buitengewone Europese Raad van

Lissabon op 23 en 24 maart 2000"  

Verzonden naar de commissie voor de Buitenlandse

Betrekkingen en naar het Adviescomité voor de Europe-

se Aangelegenheden  

10. Resolutie over persvrijheid in de Federale Republiek

Joegoslavië  

11. Resolutie over de bestrijding van racisme en vreem-

delingenhaat in de Europese Unie  

Verzonden naar de commissie voor de Buitenlandse

Betrekkingen, naar de commissie voor de Justitie en

naar het Adviescomité voor de Europese Aangelegenhe-

den 

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKE-

LING

VERSLAG

Bij brief van 26 maart 2000 zendt de voorzitter van de

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, overeen-

komstig artikel 11, punt 5, van de wet van 5 mei 1997

betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake

duurzame ontwikkeling, het jaarverslag 1999 van de

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling over.  

Indiening ter griffie en in de bibliotheek en verzonden

naar de commissie voor de Volksgezondheid, het Leef-

milieu en de Maatschappelijke Hernieuwing 

VAST COMITÉ VAN TOEZICHT OP DE INLICHTIN-

GENDIENSTEN 

ACTIVITEITENVERSLAG

Het Vast Comité van toezicht op de inlichtingendiensten

heeft, overeenkomstig artikel 35 van de wet van 18 juli

1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtin-

gendiensten, het activiteitenverslag 1999 van het Comité

I overgezonden.  

Indiening ter griffie en in de bibliotheek 
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CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN

OPMERKINGEN BETREFFENDE EEN WETSVOORSTEL

Bij brief van 27 maart 2000 zendt de voorzitter van de
Controledienst voor de Verzekeringen het advies van de
Commissie voor Verzekeringen over betreffende het
wetsvoorstel van de heer Jos Ansoms tot aanvulling van
de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, met
bepalingen betreffende de maximumtermijnen voor de
uitkering van schadevergoedingen door verzekeraars bij
letselongevallen in het verkeer, stuk nr. 30/1-1999 (B.Z.).  

Verzonden naar de commissie voor de Justitie 

AGENDA VOOR DE EERSTVOLGENDE PLENAIRE
VERGADERING

Donderdag 27 april 2000 om 14.15 uur

Mondelinge vragen

Wetsontwerpen en voorstellen

1. Wetsontwerp houdende instemming met de Overeen-
komst, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Ver-
drag betreffende de Europese Unie betreffende uitleve-
ring tussen de Lid-Staten van de Europese Unie, en met
de Bijlage, gedaan te Dublin op 27 september 1996
(overgezonden door de Senaat), nr. 425/1.

[aangelegenheid bedoeld in artikel 77 van de Grondwet
– Rapporteur : mevrouw Leen Laenens]

2. Wetsontwerp houdende instemming met het Statuut
van Rome van het Internationaal Strafgerechtshof,
gedaan te Rome op 17 juli 1998 (overgezonden door de
Senaat), nrs 492/1 en 2.

[aangelegenheid bedoeld in artikel 77 van de Grondwet
– Rapporteur : mevrouw Leen Laenens]

3. Wetsontwerp houdende instemming met de Overeen-
komst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische

Unie en de Republiek Tunesië inzake de wederzijdse
bevordering en bescherming van investeringen, gedaan
te Tunis op 8 januari 1997 (overgezonden door de
Senaat), nrs 493/1 en 2.

[aangelegenheid bedoeld in artikel 77 van de Grondwet
– Rapporteur : mevrouw Leen Laenens]

4. Voorstel van resolutie (de heer Ferdy Willems)
betreffende de tegen de Koerdische PKK-leider Öcalan
uitgesproken doodstraf, nrs 21/1 tot 4.

[Rapporteur : de heer Daniel Bacquelaine]

5. Voorstel van resolutie (de heer Lode Vanoost c.s.)
betreffende de Noord-Amerikaanse mensenrechtenacti-
vist Mumia Abu-Jamal, nrs 189/1 tot 4.

[Rapporteur : de heer Ferdy Willems]

6. Voorstel van resolutie (mevrouw Muriel Gerkens c.s.)
over Birma (Myanmar), nrs 514/1 tot 4.

[Rapporteur : mevrouw Claudine Drion]

7. Wetsvoorstel (de heren Jos Ansoms en Hubert
Brouns) tot wijziging van de wet van 21 juni 1985
betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig
voor vervoer te land, de onderdelen ervan evenals het
veiligheidstoebehoren moeten voldoen, nrs 28/1 en 2.

[aangelegenheid bedoeld in artikel 78 van de Grondwet
– Rapporteur : de heer Ludo Van Campenhout]

(Toepassing van artikel 72quater van het Reglement).

Inoverwegingnemingen

(zie bijlage)

Naamstemmingen

1. over de eventuele moties ingediend tot besluit van
interpellaties

2. over de afgehandelde wetsontwerpen en voorstellen.
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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, Chabot, Chastel, Clerfayt, Collard, Cortois,
Coveliers, Dardenne, De Croo, de Donnéa, Dehu,
Delizée, Denis, Descheemaeker, Desimpel, Desmedt,
D'hondt Denis, Di Rupo, Douifi, Drion, Dufour, Eeman,
Eerdekens, Erdman, Genot, Giet, Gilkinet, Grauwels,
Harmegnies, Henry, Herzet, Hove, Janssens, Laenens,
Lahaye, Lano, Lansens, Larcier, Leen, Lejeune, Lens-
sen, Maingain, Mayeur, Michel, Minne, Moerman Fientje,
Moerman Jean-Paul, Peeters, Pelzer-Salandra, Philtjens,
Picqué, Schalck, Schellens, Seghin, Smets Tony, Talha-
oui, Tavernier, Timmermans, Valkeniers, Van Aperen,
Van Campenhout, Vandenhove, Vanden Poel-Welken-
huysen, van der Hooft, Van der Maelen, Van Grooten-
brulle, Vanhoutte, Vanvelthoven, van Weddingen, Verlin-
de, Versnick, Viseur Jean-Pierre, Wauthier, Yerna.  

Ont répondu non
Tegen hebben gestemd : 

Les membres-De leden : Ansoms, Borginon, Bourgeois,
Bouteca, Brepoels, Brouns, Bultinck, Colen, Creyf, De
Clerck, De Crem, De Man, Detremmerie, D'haeseleer,
D'Hondt Greta, Féret, Fournaux, Goutry, Goyvaerts,
Grafé, Hendrickx, Laeremans, Langendries, Lefevre,
Leterme, Milquet, Mortelmans, Paque, Pieters Danny,
Pieters Dirk, Pieters Trees, Poncelet, Schauvliege,
Schoofs, Smets André, Spinnewyn, Tastenhoye, Van de
Casteele, Van den Broeck, Van den Eynde, Vandeurzen,
Van Eetvelt, Van Hoorebeke, Van Parys, Van Peel, Vanp-
oucke, Van Rompuy, Van Weert, Verherstraeten, Viseur
Jean-Jacques, Willems.  

Se sont abstenus
Hebben zich onthouden :  

Personne  –  Niemand  

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, Chabot, Chastel, Clerfayt, Collard, Cortois,
Coveliers, De Croo, de Donnéa, Dehu, Delizée, De
Meyer, Denis, Descheemaeker, Desimpel, Desmedt,
D'hondt Denis, Di Rupo, Douifi, Drion, Dufour, Eeman,
Eerdekens, Erdman, Genot, Giet, Gilkinet, Grauwels,
Harmegnies, Henry, Herzet, Hove, Janssens, Laenens,
Lahaye, Lano, Lansens, Larcier, Leen, Lejeune, Lens-
sen, Maingain, Mayeur, Michel, Minne, Moerman Fientje,
Moerman Jean-Paul, Peeters, Pelzer-Salandra, Philtjens,
Schalck, Schellens, Seghin, Smets Tony, Talhaoui, Tim-
mermans, Valkeniers, Van Aperen, Van Campenhout,
Vandenhove, Vanden Poel-Welkenhuysen, van der
Hooft, Van der Maelen, Van Grootenbrulle, Vanhoutte,
Vanvelthoven, van Weddingen, Verlinde, Versnick, Viseur
Jean-Pierre, Wauthier, Yerna.  

Ont répondu non
Tegen hebben gestemd : 

Les membres-De leden : Ansoms, Borginon, Bouteca,
Brepoels, Brouns, Bultinck, Colen, Creyf, De Clerck, De
Crem, De Man, Detremmerie, D'haeseleer, D'Hondt
Greta, Féret, Fournaux, Goutry, Goyvaerts, Grafé, Hen-
drickx, Laeremans, Langendries, Lefevre, Leterme, Mil-
quet, Mortelmans, Paque, Pieters Danny, Pieters Dirk,
Pieters Trees, Poncelet, Schauvliege, Schoofs, Seven-
hans, Smets André, Spinnewyn, Tastenhoye, Van de
Casteele, Van den Broeck, Van den Eynde, Vandeurzen,
Van Eetvelt, Van Hoorebeke, Van Parys, Van Peel, Vanp-
oucke, Van Rompuy, Van Weert, Verherstraeten, Viseur
Jean-Jacques, Willems.  

Se sont abstenus
Hebben zich onthouden : 

Les membres-De leden : Bourgeois, Dardenne, Picqué,
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 : Anthuenis, Avontroodt, Bac-
quelaine, Bartholomeeussen, Barzin, Bonte, Burgeon,
Cahay-André, Chabot, Chastel, Clerfayt, Collard, Cortois,
Coveliers, De Croo, de Donnéa, Dehu, Delizée, De
Meyer, Denis, Descheemaeker, Desimpel, Desmedt,
D'hondt Denis, Di Rupo, Douifi, Drion, Dufour, Eeman,
Eerdekens, Erdman, Genot, Giet, Gilkinet, Grauwels,
Harmegnies, Henry, Herzet, Hove, Janssens, Laenens,
Lahaye, Lano, Lansens, Larcier, Leen, Lejeune, Lens-
sen, Maingain, Mayeur, Michel, Minne, Moerman Fientje,
Moerman Jean-Paul, Peeters, Pelzer-Salandra, Philtjens,
Picqué, Schalck, Schellens, Seghin, Smets Tony, Talha-
oui, Timmermans, Valkeniers, Van Aperen, Van Campen-
hout, Vandenhove, Vanden Poel-Welkenhuysen, van der
Hooft, Van der Maelen, Van Grootenbrulle, Vanhoutte,
Vanvelthoven, van Weddingen, Verlinde, Versnick, Viseur
Jean-Pierre, Wauthier, Yerna.  

Ont répondu non
Tegen hebben gestemd : 

Les membres-De leden : Ansoms, Borginon, Bourgeois,
Bouteca, Brepoels, Brouns, Bultinck, Colen, Creyf, De
Clerck, De Crem, De Man, Detremmerie, D'haeseleer,
D'Hondt Greta, Féret, Fournaux, Goutry, Goyvaerts,
Grafé, Hendrickx, Laeremans, Langendries, Lefevre,
Leterme, Milquet, Mortelmans, Paque, Pieters Danny,
Pieters Dirk, Pieters Trees, Schauvliege, Schoofs,
Sevenhans, Smets André, Spinnewyn, Tastenhoye, Van
de Casteele, Van den Broeck, Van den Eynde, Vandeur-
zen, Van Eetvelt, Van Hoorebeke, Van Parys, Van Peel,
Vanpoucke, Van Rompuy, Van Weert, Verherstraeten,
Viseur Jean-Jacques, Willems.  

Se sont abstenus
Hebben zich onthouden : 

Les membres-De leden : Dardenne, Tavernier.  

Vote nominatif n° 4
Naamstemming nr. 4  

Ont répondu oui
Voor hebben gestemd : 

Les membres-De leden : Anthuenis, Avontroodt, Bac-
quelaine, Bartholomeeussen, Barzin, Bonte, Burgeon,
Cahay-André, Chabot, Chastel, Clerfayt, Collard, Cortois,
Coveliers, De Croo, de Donnéa, Dehu, Delizée, De
Meyer, Denis, Descheemaeker, Desimpel, Desmedt,
D'hondt Denis, Di Rupo, Douifi, Drion, Dufour, Eeman,
Eerdekens, Erdman, Genot, Giet, Gilkinet, Grauwels,

Harmegnies, Henry, Herzet, Hove, Janssens, Laenens,
Lahaye, Lano, Lansens, Larcier, Leen, Lejeune, Lens-
sen, Maingain, Mayeur, Michel, Minne, Moerman Fientje,
Moerman Jean-Paul, Peeters, Pelzer-Salandra, Philtjens,
Picqué, Schalck, Schellens, Seghin, Smets Tony, Talha-
oui, Timmermans, Valkeniers, Van Aperen, Van Campen-
hout, Vandenhove, Vanden Poel-Welkenhuysen, van der
Hooft, Van der Maelen, Van Grootenbrulle, Vanhoutte,
Vanvelthoven, van Weddingen, Verlinde, Versnick, Viseur
Jean-Pierre, Wauthier, Yerna.  

Ont répondu non
Tegen hebben gestemd : 

Les membres-De leden : Ansoms, Borginon, Bourgeois,
Bouteca, Brepoels, Brouns, Bultinck, Colen, Creyf, De
Clerck, De Crem, De Man, Detremmerie, D'haeseleer,
D'Hondt Greta, Féret, Fournaux, Goutry, Goyvaerts,
Grafé, Hendrickx, Laeremans, Langendries, Lefevre,
Leterme, Milquet, Mortelmans, Paque, Pieters Danny,
Pieters Dirk, Pieters Trees, Schauvliege, Schoofs,
Sevenhans, Smets André, Spinnewyn, Tastenhoye, Van
de Casteele, Van den Broeck, Van den Eynde, Vandeur-
zen, Van Eetvelt, Van Hoorebeke, Van Parys, Van Peel,
Vanpoucke, Van Rompuy, Van Weert, Verherstraeten,
Viseur Jean-Jacques, Willems.  

Se sont abstenus
Hebben zich onthouden : 

Les membres-De leden : Dardenne, Tavernier.  

Vote nominatif n° 5
Naamstemming nr. 5  

Ont répondu oui
Voor hebben gestemd : 

Les membres-De leden : Anthuenis, Avontroodt, Bac-
quelaine, Bartholomeeussen, Barzin, Bonte, Burgeon,
Cahay-André, Chabot, Chastel, Clerfayt, Collard, Cortois,
Coveliers, Dardenne, De Croo, de Donnéa, Dehu,
Delizée, De Meyer, Denis, Descheemaeker, Desimpel,
De-smedt, D'hondt Denis, Di Rupo, Douifi, Drion, Dufour,
Eeman, Eerdekens, Erdman, Genot, Giet, Gilkinet, Grau-
wels, Harmegnies, Henry, Herzet, Hove, Janssens,
Lahaye, Lano, Lansens, Larcier, Leen, Lejeune, Lens-
sen, Maingain, Mayeur, Michel, Minne, Moerman Fientje,
Moerman Jean-Paul, Peeters, Pelzer-Salandra, Philtjens,
Picqué, Schalck, Schellens, Seghin, Smets Tony, Talha-
oui, Tavernier, Timmermans, Valkeniers, Van Aperen,
Van Campenhout, Vandenhove, Vanden Poel-Welken-
huysen, van der Hooft, Van der Maelen, Van Grooten-
brulle, Vanhoutte, Vanvelthoven, van Weddingen, Verlin-
de, Versnick, Viseur Jean-Pierre, Wauthier, Yerna.  

Ont répondu non
Tegen hebben gestemd : 
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Les membres-De leden : Ansoms, Borginon, Bourgeois,
Bouteca, Brepoels, Brouns, Bultinck, Colen, Creyf, De
Clerck, De Crem, De Man, Detremmerie, D'haeseleer,
D'Hondt Greta, Féret, Fournaux, Goutry, Goyvaerts,
Grafé, Hendrickx, Laeremans, Langendries, Lefevre,
Leterme, Milquet, Mortelmans, Paque, Pieters Danny,
Pieters Dirk, Pieters Trees, Poncelet, Schauvliege,
Schoofs, Sevenhans, Smets André, Spinnewyn, Tasten-
hoye, Van de Casteele, Van den Broeck, Van den Eynde,
Vandeurzen, Van Eetvelt, Van Hoorebeke, Van Parys,
Vanpoucke, Van Rompuy, Van Weert, Verherstraeten,
Viseur Jean-Jacques, Willems.  

Se sont abstenus
Hebben zich onthouden : 

Les membres-De leden : Van Peel.  

Vote nominatif n° 6
Naamstemming nr. 6  

Ont répondu oui
Voor hebben gestemd : 

Les membres-De leden : Anthuenis, Avontroodt, Bac-
quelaine, Bartholomeeussen, Barzin, Bonte, Burgeon,
Cahay-André, Chabot, Chastel, Clerfayt, Collard, Cortois,
Coveliers, De Croo, de Donnéa, Dehu, Delizée, De
Meyer, Denis, Descheemaeker, Desimpel, Desmedt,
D'hondt Denis, Di Rupo, Douifi, Drion, Dufour, Eeman,
Eerdekens, Erdman, Genot, Giet, Gilkinet, Grauwels,
Harmegnies, Henry, Herzet, Hove, Janssens, Laenens,
Lahaye, Lano, Lansens, Larcier, Leen, Lejeune, Lens-
sen, Maingain, Mayeur, Michel, Minne, Moerman Fientje,
Moerman Jean-Paul, Peeters, Pelzer-Salandra, Philtjens,
Picqué, Schalck, Schellens, Seghin, Smets Tony, Talha-
oui, Timmermans, Valkeniers, Van Aperen, Van Campen-
hout, Vandenhove, Vanden Poel-Welkenhuysen, van der
Hooft, Van der Maelen, Van Grootenbrulle, Vanhoutte,
Vanvelthoven, van Weddingen, Verlinde, Versnick, Viseur
Jean-Pierre, Wauthier, Yerna.  

Ont répondu non
Tegen hebben gestemd : 

Les membres-De leden : Ansoms, Borginon, Bourgeois,
Bouteca, Brepoels, Brouns, Bultinck, Colen, Creyf, De
Clerck, De Crem, De Man, Detremmerie, D'haeseleer,
D'Hondt Greta, Féret, Fournaux, Goutry, Goyvaerts,
Grafé, Hendrickx, Laeremans, Langendries, Lefevre,
Leterme, Milquet, Mortelmans, Paque, Pieters Danny,
Pieters Dirk, Pieters Trees, Poncelet, Schauvliege,
Schoofs, Sevenhans, Smets André, Spinnewyn, Tasten-
hoye, Van de Casteele, Van den Broeck, Van den Eynde,
Vandeurzen, Van Eetvelt, Van Hoorebeke, Van Parys,
Van Peel, Vanpoucke, Van Rompuy, Van Weert, Verher-
straeten, Viseur Jean-Jacques, Willems.  

Se sont abstenus
Hebben zich onthouden : 

Les membres-De leden : Dardenne, Tavernier.  

Vote nominatif n° 7
Naamstemming nr. 7  

Ont répondu oui
Voor hebben gestemd : 

Les membres-De leden : Anthuenis, Avontroodt, Bac-
quelaine, Bartholomeeussen, Barzin, Bonte, Burgeon,
Cahay-André, Chabot, Chastel, Clerfayt, Collard, Cortois,
Coveliers, Dardenne, De Croo, de Donnéa, Dehu,
Delizée, De Meyer, Denis, Descheemaeker, Desimpel,
De-smedt, D'hondt Denis, Di Rupo, Douifi, Drion, Dufour,
Eeman, Eerdekens, Erdman, Genot, Giet, Gilkinet, Grau-
wels, Harmegnies, Henry, Herzet, Hove, Janssens, Lae-
nens, Lahaye, Lano, Lansens, Larcier, Leen, Lejeune,
Lenssen, Maingain, Mayeur, Michel, Minne, Moerman
Fientje, Moerman Jean-Paul, Peeters, Pelzer-Salandra,
Philtjens, Picqué, Schalck, Schellens, Seghin, Smets
Tony, Talhaoui, Tavernier, Timmermans, Valkeniers, Van
Aperen, Van Campenhout, Vandenhove, Vanden
Poel-Welkenhuysen, van der Hooft, Van der Maelen, Van
Grootenbrulle, Vanhoutte, Vanvelthoven, van Weddin-
gen, Verlinde, Versnick, Viseur Jean-Pierre, Wauthier,
Yerna.  

Ont répondu non
Tegen hebben gestemd : 

Les membres-De leden : Ansoms, Borginon, Bourgeois,
Bouteca, Brepoels, Brouns, Bultinck, Colen, Creyf, De
Clerck, De Crem, De Man, Detremmerie, D'haeseleer,
D'Hondt Greta, Féret, Fournaux, Goutry, Goyvaerts,
Grafé, Hendrickx, Laeremans, Langendries, Lefevre,
Leterme, Milquet, Mortelmans, Paque, Pieters Danny,
Pieters Dirk, Pieters Trees, Poncelet, Schauvliege,
Schoofs, Sevenhans, Smets André, Spinnewyn, Tasten-
hoye, Van de Casteele, Van den Broeck, Van den Eynde,
Vandeurzen, Van Eetvelt, Van Hoorebeke, Van Parys,
Van Peel, Vanpoucke, Van Rompuy, Van Weert, Verher-
straeten, Viseur Jean-Jacques, Willems.  

Se sont abstenus
Hebben zich onthouden :  

Personne – Niemand  

Vote nominatif n° 8
Naamstemming nr. 8  

Ont répondu oui
Voor hebben gestemd : 
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Les membres-De leden : Ansoms, Anthuenis, Avontroodt,
Bacquelaine, Bartholomeeussen, Barzin, Bonte, Borgi-
non, Bourgeois, Bouteca, Brepoels, Brouns, Bultinck,
Burgeon, Cahay-André, Chabot, Chastel, Clerfayt,
Colen, Collard, Cortois, Coveliers, Creyf, Dardenne, De
Clerck, De Crem, De Croo, de Donnéa, Dehu, Delizée,
De Man, De Meyer, Denis, Descheemaeker, Desimpel,
Desmedt, Detremmerie, D'haeseleer, D'hondt Denis,
D'Hondt Greta, Di Rupo, Douifi, Drion, Dufour, Eeman,
Eerdekens, Erdman, Féret, Fournaux, Genot, Giet, Gilki-
net, Goutry, Goyvaerts, Grafé, Grauwels, Harmegnies,
Hendrickx, Henry, Herzet, Hove, Janssens, Laenens,
Laeremans, Lahaye, Langendries, Lano, Lansens, Lar-
cier, Leen, Lefevre, Lejeune, Lenssen, Leterme, Main-
gain, Mayeur, Michel, Milquet, Minne, Moerman Fientje,
Moerman Jean-Paul, Mortelmans, Paque, Peeters, Pel-
zer-Salandra, Philtjens, Picqué, Pieters Danny, Pieters
Dirk, Pieters Trees, Poncelet, Schalck, Schauvliege,
Schellens, Schoofs, Seghin, Sevenhans, Smets André,
Smets Tony, Spinnewyn, Talhaoui, Tastenhoye, Tavernier,
Timmermans, Valkeniers, Van Aperen, Van Campenhout,
Van de Casteele, Van den Broeck, Van den Eynde, Van-
denhove, Vanden Poel-Welkenhuysen, van der Hooft,
Van der Maelen, Vandeurzen, Van Eetvelt, Van Grooten-
brulle, Van Hoorebeke, Vanhoutte, Van Parys, Van Peel,
Vanpoucke, Van Rompuy, Vanvelthoven, van Weddin-
gen, Van Weert, Verherstraeten, Verlinde, Versnick,
Viseur Jean-Jacques, Viseur Jean-Pierre, Wauthier, Wil-
lems, Yerna.  

Ont répondu non
Tegen hebben gestemd :  

Personne – Niemand  

Se sont abstenus
Hebben zich onthouden : 

Personne – Niemand  

Vote nominatif n° 9
Naamstemming nr. 9  

Ont répondu oui
Voor hebben gestemd : 

Les membres-De leden : Ansoms, Anthuenis, Avontroodt,
Bacquelaine, Bartholomeeussen, Barzin, Bonte, Borgi-
non, Bourgeois, Bouteca, Brepoels, Brouns, Bultinck,
Burgeon, Cahay-André, Chabot, Chastel, Clerfayt,
Colen, Collard, Cortois, Coveliers, Creyf, Dardenne, De
Clerck, De Crem, De Croo, de Donnéa, Dehu, Delizée,
De Man, De Meyer, Denis, Descheemaeker, Desimpel,
Desmedt, Detremmerie, D'haeseleer, D'hondt Denis,
D'Hondt Greta, Di Rupo, Douifi, Drion, Dufour, Eeman,
Eerdekens, Féret, Fournaux, Genot, Giet, Gilkinet, Gout-
ry, Goyvaerts, Grafé, Grauwels, Harmegnies, Hendrickx,

Henry, Herzet, Hove, Janssens, Laenens, Laeremans,
Lahaye, Langendries, Lano, Lansens, Larcier, Leen, Le-
fevre, Lejeune, Lenssen, Leterme, Maingain, Mayeur,
Michel, Milquet, Minne, Moerman Fientje, Moerman
Jean-Paul, Mortelmans, Paque, Peeters, Pelzer-Salan-
dra, Philtjens, Picqué, Pieters Danny, Pieters Trees, Pon-
celet, Schalck, Schauvliege, Schellens, Schoofs, Seghin,
Sevenhans, Smets André, Smets Tony, Spinnewyn, Tal-
haoui, 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,
Vandeurzen, Van Eetvelt, Van Grootenbrulle, Van Hoore-
beke, Vanhoutte, Van Peel, Vanpoucke, Van Rompuy,
Vanvelthoven, van Weddingen, Van Weert, Verherstrae-
ten, Verlinde, Versnick, Viseur Jean-Jacques, Viseur
Jean-Pierre, Wauthier, Willems, Yerna.  

Ont répondu non
Tegen hebben gestemd :  

Personne – Niemand  

Se sont abstenus
Hebben zich onthouden : 

Les membres-De leden : Erdman.  

Vote nominatif n° 10
Naamstemming nr. 10  

Ont répondu oui
Voor hebben gestemd : 

Les membres-De leden : Ansoms, Anthuenis, Avontroodt,
Bacquelaine, Bartholomeeussen, Barzin, Bonte, Borgi-
non, Bourgeois, Bouteca, Brepoels, Bultinck, Burgeon,
Cahay-André, Chabot, Chastel, Clerfayt, Colen, Collard,
Coveliers, Creyf, Dardenne, De Clerck, De Crem, De
Croo, de Donnéa, Dehu, Delizée, De Man, De Meyer,
Denis, Descheemaeker, Desimpel, Desmedt, Detremme-
rie, D'haeseleer, D'hondt Denis, D'Hondt Greta, Di Rupo,
Douifi, Drion, Dufour, Eeman, Eerdekens, Erdman, Féret,
Fournaux, Genot, Giet, Gilkinet, Goutry, Goyvaerts,
Grafé, Grauwels, Harmegnies, Hendrickx, Henry, Herzet,
Hove, Janssens, Laenens, Laeremans, Lahaye, Langen-
dries, Lano, Lansens, Larcier, Leen, Le-fevre, Lejeune,
Lenssen, Leterme, Maingain, Mayeur, Michel, Milquet,
Minne, Moerman Fientje, Moerman Jean-Paul, Mortel-
mans, Paque, Peeters, Pelzer-Salan-dra, Philtjens, Pic-
qué, Pieters Danny, Pieters Dirk, Pieters Trees, Poncelet,
Schalck, Schauvliege, Schellens, Schoofs, Seghin,
Sevenhans, Smets André, Smets Tony, Spinnewyn, Tal-
haoui, 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,
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Vandeurzen, Van Eetvelt, Van Grootenbrulle, Van Hoore-
beke, Vanhoutte, Van Parys, Van Peel, Vanpoucke, Van
Rompuy, Vanvelthoven, van Weddingen, Van Weert, Ver-
herstraeten, Verlinde, Versnick, Viseur Jean-Jacques,
Viseur Jean-Pierre, Wauthier, Willems, Yerna.  

Ont répondu non
Tegen hebben gestemd :  

Personne – Niemand  

Se sont abstenus
Hebben zich onthouden :  

Personne  –  Niemand

BV 50 PLEN 051 –  06.04.2000 37

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

Drukkerij St-Luc • Nazareth • Tel 09/385 44 03


