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MEDEDELINGEN

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

AGENDA

De voorzitter : Overeenkomstig het advies van de Con-
ferentie van voorzitters van deze morgen, stel ik u voor
op de agenda van de plenaire vergadering van morgen-
namiddag het wetsvoorstel (de heren Willy Cortois, Yves
Leterme, Jef Tavernier, Claude Eerdekens, Daniel Bac-
quelaine, Dirk Van der Maelen, Jean-Pierre Detremmerie
en Alfons Borginon) tot wijziging van sommige wetten
inzake de verkiezing van de provincie-, gemeente- en
districtsraden en raden voor maatschappelijk welzijn,
wat de verkiezingsuitgaven betreft, nrs 672/1 tot 5 en de
benoeming van de voorzitter van het Rekenhof (Neder-
landse Kamer) in te schrijven. 

Ik stel u ook voor het debat over het federaal veiligheids-
en detentieplan, nr. 716/1 tot volgende donderdag uit te
stellen. 

Geen bezwaar ? (Neen)

Aldus zal geschieden.   

WETSONTWERPEN

AKKOORD TUSSEN BELGIË EN FRANKRIJK INZAKE DUBBELBELAS-
TING

De voorzitter : Aan de orde is de bespreking van het
wetsontwerp betreffende de tenuitvoerlegging van het
avenant, ondertekend te Brussel op 8 februari 1999, bij
de overeenkomst tussen België en Frankrijk tot voorko-
ming van dubbele belasting en tot regeling van weder-
zijdse administratieve en juridische bijstand inzake
inkomstenbelastingen, ondertekend te Brussel op 10
maart 1964, nrs 683/1 tot 3.   

De algemene bespreking is geopend. 

De rapporteur verwijst naar zijn verslag.

De heer Yves Leterme (CVP) : Dit wetsontwerp werd
eind mei, begin juni ingediend in commissie, maar de
bespreking werd verschillende keren verdaagd, vermits
de meerderheid niet in aantal was in de commissie. Ik
wil dat uitdrukkelijk aanhalen in het kader van de zoge-
naamde herwaardering van het Parlement.

De inwerkingtreding van het wetsontwerp kan op 2 tijd-
stippen : namelijk 1 jaar na de publicatie van het avenant
of 1 jaar na publicatie van de wet. Het avenant ver-
scheen in het Belgisch Staatsblad op 23 mei. Dit is dus
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een tekstonvolkomenheid, die wij via amendement willen
rechtzetten. De minister steunt ons amendement niet,
alhoewel het legistiek zinvol is, met de argumentatie dat
de stemming niet nog meer vertraging mag oplopen. Wij
dienen het amendement toch opnieuw in, in plenaire
vergadering.

De voorzitter : Het is juist dat de meerderheid aanwezig
moet zijn, ook in de commissies.

Minister Didier Reynders (in het Frans) : Ik dank de par-
lementsleden dat ze talrijker zijn opgekomen in de ple-
naire vergadering dan in de commissie. (Glimlachjes)

Ik zal opnieuw vragen dit amendement te verwerpen ;
het verandert immers niets wat de inwerkingtreding van
de tekst betreft. Er zullen circulaires worden verstuurd
om ervoor te zorgen dat er slechts één datum van inwer-
kingtreding in acht zal worden genomen. 

De voorzitter : De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter : Wij gaan over tot de artikelsgewijze
bespreking.

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

– Artikel 1 wordt zonder opmerkingen aangenomen.

De voorzitter : Op artikel 2 is er het amendement nr. 1
van de heer Yves Leterme (nr. 683/2).

– Het amendement en artikel 2 worden aangehouden.

– Artikel 3 wordt zonder opmerkingen aangenomen.

De voorzitter : Wij zullen later over het aangehouden
amendement en artikel, en over de tekst in zijn geheel
stemmen.

REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN

De voorzitter : Ik stel vast dat de minister van Begroting
nog niet aanwezig is. Ik stel voor de bespreking van het
wetsontwerp inzake de aanpassing van de rijksmidde-
lenbegroting al aan te vatten nu minister Reynders hier is
en vermits hij binnen afzienbare tijd naar de Senaat
moet.

De heer Alfons Borginon (VU-ID) : Ik ben wantrouwig.
De heer Vande Lanotte is al een kwartier aangekondigd.

De minister van Begroting is niet overbelast met vragen
en interpellaties ; de schaarse keren dat hij hier moet
zijn, moet hij dan ook maar komen. Bij de bespreking
van de begroting ging hij hierover elders lesgeven. Zijn
misprijzen voor het Parlement mag niet te ver gaan.

De voorzitter : We kunnen het verslag van de rapporteur
beluisteren, maar als de bevoegde minister er daarna
niet is, schors ik de vergadering.

WETSONTWERPEN

AANPASSING VAN DE RIJKSMIDDELENBEGROTING 2000 EN EERSTE

AANPASSING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING 2000

De voorzitter : Aan de orde is de bespreking van  

– het wetsontwerp houdende aanpassing van de Rijks-
middelenbegroting van het begrotingsjaar 2000, nrs
603/1 en 2 en nr. 601/1. 

– het wetsontwerp houdende eerste aanpassing van de
Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar
2000, nrs 602/1 tot 3.   

De algemene bespreking is geopend. 

De heer Jean-Pierre Viseur, rapporteur : In het kader
van de begrotingsbesprekingen werden op 23 mei twee
vertegenwoordigers van het federaal Planbureau
gehoord die een uiteenzetting over de vooruitzichten
2000-2005 hebben gegeven. In de commissie hebben
tevens de interpellaties en vragen van mevrouw Van de
Casteele en de heren Bultinck, Poncelet en Jan Peeters
plaatsgevonden.

Inzake het Zilverfonds werd een verslag van de heer Guy
Hove uitgebracht. De aanpassing omvat 125 pagina's.
Voor de technische aspecten verwijs ik naar het schrifte-
lijk verslag, al is de grens tussen de technische en de
politieke kwesties niet altijd duidelijk. 

Volgens de minister van Begroting betreft het een ambi-
tieus project en een voorzichtige begroting, die op het
goudhamsterprincipe stoelt en dus van voorzichtige
hypothesen uitgaat. 

Er wordt een conjunctuurbuffer van 30 miljard frank aan-
gelegd. 

Het vorderingensaldo van de gezamenlijke overheid zal
met 0,7 procent van het bruto binnenlands product afne-
men. De geconsolideerde ontvangsten zakken met 0,5
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procentpunt en de uitgaven zakken tussen 1999 en 2000
met 0,2 procentpunt.

De rentelast stijgt lichtjes. De spilindex zou overschre-
den kunnen worden. De fiscale ontvangsten zijn met 8
procent gestegen. Volgens de minister van Begroting
heeft de regering maar een voorzichtige raming gemaakt
van de overheidsuitgaven voor het jaar 2000.

De minister van Financiën merkt op dat de vrees voor
inflatoire spanningen op wereldvlak wordt bevestigd. In
de eurozone laat de economische relance zich nog dui-
delijker voelen dan vorig jaar. België noteerde in het eer-
ste kwartaal van 1999 een stijging van het BBP met 3,4
procent, in het tweede kwartaal een stijging met 4,3 pro-
cent, in het derde kwartaal een stijging met 6,3 procent
en in het vierde kwartaal van 1999 een stijging met 4,5
procent. In 1999 steeg het BBP met 2,5 procent in volu-
me. Alles wijst erop dat die stijging duurzaam is.

De ontvangsten zijn met 53 miljard BEF naar boven toe
herraamd ; er is een toename van 45 miljard BEF aan fis-
cale ontvangsten, en van 8 miljard aan niet-fiscale ont-
vangsten. Het netto te financieren saldo voor dit jaar is
dankzij extra ontvangsten van 160 miljard tot 128 miljard
teruggelopen.

De staatsschuld steeg vorig jaar met 195 miljard tot
9.954 miljard. Tegelijkertijd daalde de verhouding staats-
schuld-BBP echter van 107 naar 106 procent. 

Op 23 mei ontving de commissie in verband met de
vooruitzichten voor de periode 2000-2005 twee verte-
genwoordigers van het Federaal Planbureau. Op middel-
lange termijn zijn de economische vooruitzichten heel
gunstig. Ook al zijn de werkgelegenheidsvooruitzichten
voor die periode iets minder positief, ze blijven gunstig.
De milieuvooruitzichten zijn slecht, vooral wat de CO2-
uitstoot betreft.

De heer Dirk Pieters verklaarde dat de regering over
onvoldoende budgettaire ruimte beschikt om alle aange-
kondigde projecten te verwezenlijken.

De heer Goyvaerts heeft in de begrotingsaanpassing
verschuivingen van kredieten voor statutair personeel
naar kredieten voor niet-statutairen vastgesteld. Voorts
stelt hij vast dat in het aanpassingblad drie nieuwe kre-
dieten worden ingeschreven en vraagt zich af waarvoor
die zullen worden aangewend. 

De heer Jean-Pol Poncelet is niet tevreden over het ant-
woord van de minister van Begroting in verband met het
Airbus-programma.

Gaat het over het verlengen van het Airbus A340-pro-
gramma of over het 3XX-programma ? Hij vraagt zich

ook af hoeveel de verhuis van de basis van Melsbroek
zal kosten.

Volgens de heer Poncelet zou een lichte verhoging van
de olieprijzen per vat de budgettaire marge volledig kun-
nen doen verdwijnen.

Voor de heer van Weddingen moet de vermindering van
de fiscale druk de prioriteit bij uitstek van deze regering
zijn. De heer van Weddingen stond ook nog even stil bij
de koers van de euro : volgens hem moet België tijdens
zijn volgende voorzitterschap van de Europese Unie ter-
zake een initiatief nemen.

Voor de heer Jean-Pierre Viseur mag een vermindering
van de fiscale druk niet ten koste van de herverdeling
van het beschikbaar inkomen gaan. De verbeterde
inning van de belastingen moet worden voortgezet en
moet in de eerste plaats de laagste inkomens ten goede
komen.

Mevrouw Trees Pieters ging nader in op de kredieten
voor Landbouw en Middenstand en verbaasde zich over
de toename ervan ondanks de nakende overdracht van
een gedeelte van de bevoegdheden naar de gewesten.
Mevrouw Pieters is voorstander van alle aangekondigde
maatregelen, maar vraagt zich af hoe al deze beloften
zullen worden gefinancierd.

De heer Borginon stelde vragen in verband met de
goudreserves.

Hij is voorts van mening dat de oprichting van het Zilver-
fonds geen enkel voordeel biedt.

Volgens hem is het belangrijk dat de regering erop toe-
ziet dat alle inkomstencategorieën een billijke bijdrage
leveren aan de fiscale ontvangsten. 

De heer Van Poucke vraagt welke bedragen er werden
uitgetrokken voor de opleiding van de politiediensten en
voor de organisatie van Euro 2000.

Mevrouw Greta D'Hondt heeft zich over de departemen-
ten Sociale Zaken en Tewerkstelling en Arbeid gebogen,
en betreurt dat de uitgaven voor de gezondheidszorg
eens te meer de middelen overstijgen. Ze stelt ook vast
dat het logisch is dat er in afwachting van de resultaten
van de studie-Cantillon geen aanvullende kredieten uit-
getrokken worden voor het sociaal statuut van de zelf-
standigen. 

De heer Leterme stelt vast dat de begrotingsaanpassing
vrij bescheiden wordt gehouden en ergert zich aan de
talloze slordigheden bij de opmaak van de begroting.
Het viel hem op dat voor het departement Binnenlandse
Zaken veel kredieten in de initiële begroting te krap
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waren bemeten. De begroting van Landsverdediging
wordt overschreden. Ook werden er vragen gesteld over
het door de NMBS gestorte dividend. Wat de opbreng-
sten van de UMTS-licenties betreft, verwijs ik naar blad-
zijde 79 van het schriftelijke verslag. 

De minister van Begroting en de minister van Financiën
hebben tevens volgende opheldering verschaft : wat de
financiering van de gemeenschappen en gewesten
betreft, wordt de BTW-opbrengst, in afwachting van de
controle door het Rekenhof, op grond van de verdeel-
sleutel die het voorgaande jaar werd gehanteerd ver-
deeld.

De deelgebieden werd een ontwerp-samenwerkingsak-
koord over het Airbus-programma voorgelegd, maar
men wacht nog op het antwoord van het Vlaams
Gewest.

Inzake het startbanenplan zijn extra kredieten ten bedra-
ge van 500 miljoen nodig.

De groep-Cantillon werd opgericht om het sociaal sta-
tuut van de zelfstandigen te onderzoeken. Intussen heeft
de regering op 26 mei jongstleden al een aantal maatre-
gelen ten gunste van de zelfstandigen goedgekeurd.

De door de NMBS gemaakte winst bedraagt 3,55 mil-
jard. Wat Euro 2000 betreft, werd in de begroting een
krediet van 199 miljoen voor de rijkswacht uitgetrokken
en werd tevens een bijkomend bedrag van 300 miljoen
in de vorm van een provisie ingeschreven voor de orde-
handhaving uitgetrokken.

De kosten van de hervorming van de politiediensten
worden op 8 miljard geraamd. Inzake de gezondheids-
zorg wordt in de begroting rekening gehouden met een
tekort in 1999 van 5 miljard frank.

De minister van Financiën heeft nog een aantal andere
toelichtingen verstrekt.

De commissie voor de Justitie heeft een gunstig advies
over het onderdeel "justitie" van de begrotingsaanpas-
sing uitgebracht. 

De regering heeft vijf amendementen ingediend die met
9 tegen 3 stemmen werden aangenomen.

Het ontwerp in zijn geheel werd met eenzelfde stemming
aangenomen.

(Applaus op alle banken)

– Voorzitter : de heer Jean-Pol Henry

De heer Dirk Pieters (CVP) : Ik dank de rapporteur en
het commissiesecretariaat voor het uitstekend verslag.
Ik zal hier niet de discussie in de commissie overdoen,
maar de drie grote punten van kritiek toelichten. Het hele
budgettaire debat wordt beheerst door de gunstige eco-
nomische groeiperspectieven. Er werd heel veel beloofd,
meer dan de budgettaire ruimte toelaat. Ik geef hier de
budgettaire consequenties tegen 2003 van de diverse
beloftes : versnelde afschaffing van de crisisbelasting :
37 miljard ; het akkoord in de non-profit sector : 10 mil-
jard ; de politiehervorming : 10 miljard ; het GEN : 8,5
miljard ; de legerhervorming : 4 miljard ; het wegwerken
van de discriminaties in het sociaal statuut van de zelf-
standigen : 10 miljard ; het welvaartvast maken van de
pensioenen : 4 miljard enzovoort. Hoeveel zullen de her-
financiering van het Franstalig onderwijs, het gratis
maken van de gezondheidszorg boven een bepaalde
drempel en de modernisering van het openbaar ambt
kosten ? De belastinghervorming zal 100 miljard kosten,
het Zilverfonds 50 miljard.

Alles samen heeft men een bedrag van 275 miljard bud-
gettaire marge nodig om dit te kunnen financieren. Wat
is de budgettaire marge ? Volgens de minister van
Begroting beloopt ze 50 miljard. De discrepantie tussen
beide bedragen is flagrant. Men doet heel veel beloften,
maar men houdt de burger een roze bril voor ogen.
Slechts één vijfde van de beloften zal kunnen worden
nagekomen. Tot die conclusie zal men echter pas in
2003 komen. We mogen de verworvenheden waaraan
15 jaar is gewerkt niet zomaar over boord gooien. Wij
vrezen dat men de gemaakte beloften zal nakomen ten
nadele van de vermindering van de schuldenlast. Indien
men daarnaast blijft vasthouden aan de uitbouw van een
Zilverfonds, zal men toch een aantal andere beloften
moeten laten varen.

Het wegwerken van de fiscale discriminaties ligt de CVP
nauw aan het hart. Ook de SP-voorzitter lijkt de idee
genegen. De vorige regering begon, zeer bescheiden,
aan het wegwerken van de fiscale discriminatie van de
gehuwden. De verhoging van de belastingvrije som was
een eerste, zeer beperkte maatregel, die nu echter
opnieuw wordt afgeschaft.

Nochtans bewijst deze regering wel lippendienst aan het
afschaffen van de fiscale discriminaties. Die laatste wor-
den nu echter vergroot : de afschaffing van de crisisbe-
lasting is zo opgebouwd dat de samenwoners er vlugger
van genieten dan de gehuwden. Wij kunnen daarmee
niet instemmen.

De begrotingscijfers hebben een misleidend karakter. De
raming van inkomsten en uitgaven moet zo precies
mogelijk verlopen. Dit is geen makkelijke opdracht. De
voorbije jaren maakte men voorzichtige ramingen met
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een bewuste onderschatting van de inkomsten. Dit was
zeer nuttig in het kader van de vermindering van het
begrotingstekort. 

Daarnaast moet de budgettaire marge ontstaan door de
gunstige conjunctuur in rekening worden gebracht.

De regering stelde een begrotingstekort van 0,7 procent
voorop. Volgens de Nationale Bank zal het echter 0,5
procent zijn. De Oeso gelooft zelfs dat het begrotingste-
kort volledig weggewerkt kan worden. Dit is een goede
zaak, maar het bewijst dat men te weinig rekening houdt
met de budgettaire marge ontstaan door de gunstige
conjunctuur.

Dit zijn de drie belangrijkste punten van kritiek op deze
begroting. Daarom zullen we ze niet goedkeuren.
(Applaus bij de CVP)

De heer Jacques Lefevre (PSC) : De minister van
Begroting wil dat het "goudhamsterprincipe" nog tijdens
de hele zittingsperiode het begrotingsbeleid bepaalt.
Volgens hem hanteert de regering heel voorzichtige bud-
gettaire vooruitzichten.

De bespreking in commissie bewees dat de vooruitzich-
ten niet stevig zijn onderbouwd. Weliswaar zullen de
inspanningen uit het verleden hoogstwaarschijnlijk voor
budgettaire ruimte zorgen en is de economische con-
junctuur uitzonderlijk. Niettemin bestaat het risico dat de
huidige meerderheid die positieve verwachtingen tot een
nachtmerrie ombuigt.

Het Federaal Planbureau erkende in de commissie dat
de budgettaire ruimte die de regering voor 2003 voorop-
stelt, optimistisch is. Voor 2001 en 2002 zou de regering
de beschikbare budgettaire ruimte zelfs overschatten.
Bovendien houdt de regering geen rekening met de ont-
wikkeling van de langetermijnrente. Niemand weet of die
werkelijk zal dalen. De euro verminderde in waarde ten
opzichte van de dollar en de olieproducten werden duur-
der. Die ontwikkelingen werden door de regering onder-
schat. Daarnaast hield het Planbureau geen rekening
met bepaalde regeringsbeloften waarvan de kostprijs
nog niet kan worden becijferd.

Erger is dat de regering zich geen rekenschap geeft van
de budgettaire weerslag van bepaalde beslissingen die
ze onlangs nam. Zo trok ze op de begroting geen krediet
uit voor de sociale uitgaven die de regularisatiecampag-
ne met zich brengt. De OCMW's en de lokale besturen
mogen daar niet voor opdraaien.

Er werden middelen toegezegd voor de uitvoering van
de wijziging van het Wetboek van de Belgische nationali-
teit en de wet betreffende het snelrecht, maar de begro-
ting voor Justitie is met 374 miljoen frank gedaald. 

De aangepaste begroting strookt dus niet met de werke-
lijkheid, de aan de burger voorgespiegelde beloften
berusten op drijfzand. De besteding van eventuele
begrotingsmarges is een delicate kwestie. Er worden
geen beslissingen genomen over de te stellen prioritei-
ten, en de meerderheidspartijen raken het maar niet
eens over die prioriteiten. De meerderheid heeft geen
echt project ; elke regeringspartner heeft zo zijn eigen
ideetjes.

De heer Jef Tavernier (Agalev-Ecolo) : De vraag is niet
wat in het vooruitzicht wordt gesteld, maar wel of men te
ver gaat bij de thans genomen beslissingen, of ze de
marges aantasten en of er verkeerde keuzes zijn
gemaakt.

Volgens mij zijn de marges niet opgebruikt en zijn er wel
degelijk goede keuzes gemaakt in dit budget.

De heer Jacques Lefevre (PSC) : Er zijn ongerijmdhe-
den in de begroting van dit jaar. Er wordt een regularisa-
tieoperatie op de rails gezet, zonder dat met de gevol-
gen voor de begroting rekening wordt gehouden. Men
wil het gerecht hervormen en wat zien we ? Een inkrim-
ping van de begroting voor Justitie !

In de pers geeft de regering de indruk dat ze zeer actief
is, maar dit verhult in feite een gebrek aan samenhang.
Beloften worden nooit verrekend in de begroting. De
regering kondigt van alles aan, maar een en ander wordt
niet concreet in middelen vertaald. 

Onze partij wil de grondslag leggen van een maatschap-
pijmodel dat tot een meer menselijke samenleving moet
leiden. Wij zijn bang dat sommige coalitiepartners niet
dat samenlevingsmodel voor ogen hebben. 

Wel zijn we blij dat een minister voortbouwt op een door
de PSC opgeworpen stelling, namelijk die van de verou-
dering van de bevolking. Volgens ons diende dat een
van de prioriteiten van de regering te zijn, die de gunsti-
ge budgettaire situatie zou kunnen benutten.

Onze fractie heeft een amendement ingediend op de
voorliggende ontwerpen. Het amendement strekt ertoe
de kredieten voor de Vaste Commissie voor taaltoezicht
te verdubbelen. Aangezien ook de Franstalige meerder-
heidspartijen steigeren tegen de pesterijen waarvan de
Franstaligen in de Brusselse Rand het slachtoffer zijn en
de vele overtredingen van de taalwetten in Vlaams-Bra-
bant en het Vlaams Gewest, vinden wij het merkwaardig
dat de VCT niet meer middelen krijgt. 

De regering is niet zo voorzichtig als ze beweert te zijn.
Voorzichtig als we zelf zijn, zullen wij de voorliggende
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ontwerpen niet goedkeuren. Wij weigeren de burger een
rad voor ogen te draaien. (Applaus)

De heer Alfons Borginon (VU-ID) : In de commissie
bleef de eigenlijke budgetcontrole zeer beperkt. Er werd
wel gediscussieerd over de gunstige groeivooruitzichten
en het niet bestaande zilverfonds. Na acht oktober zul-
len een aantal knopen moeten worden doorgehakt. Na
jaren van besparingen is er nu weer ruimte, maar die
ruimte wordt door iedereen opgeëist. De liberalen willen
belastingvermindering ; de socialisten willen alles gratis
uitdelen ; Agalev twijfelt tussen goed beheer, groene tak-
sen en extra uitgaven voor de departementen van de
groene ministers ; Ecolo wil meer geld voor het Fransta-
lig onderwijs en de Franstalige welzijnssector ... Daar-
naast hebben ook de regio's eigen desiderata. Is dat
alles wel verstandig ? 

Ik wil drie wijsheden aanhalen : bomen groeien niet tot in
de hemel, schulden verdwijnen niet vanzelf en geld
maakt niet gelukkig.

Bomen groeien niet tot in de hemel : de groei zal waar-
schijnlijk nog wel een tijdje aanhouden, maar de beurzen
blijken kwetsbaar. Wanneer de koersen opnieuw naar
realistische niveaus dalen, zal dit onvermijdelijk een
krimpeffect hebben op de economie.

De arbeidsmarkt kent vooral in Vlaanderen toenemende
spanningen. Met gebrek aan geschoolde en inzetbare
arbeid wordt steeds meer een rem op de economische
ontwikkeling. De kloof tussen vacatures en kandidaten
wordt groter. Ruimte in Vlaanderen wordt schaars, de
rente begint te stijgen. Op termijn zal dit eveneens effect
hebben op het overheidsbudget.

Als optimist ben ik ervan overtuigd dat op lange termijn
de economische ontwikkeling positief zal zijn. We
mogen echter geen beleid ontwikkelen dat alleen kan
worden volgehouden als de economie over vele decen-
nia met meer dan het gemiddelde blijft groeien. Alle
recurrente uitgavenmechanismen die nu en binnenkort
worden gecreëerd, zullen binnen vijf jaar, als het minder
goed gaat, blijven doorwerken.

Schulden verdwijnen niet vanzelf : we hebben een ver-
keerd beeld over de daling van de schuldgraad. Een
schuldgraad is het resultaat van twee factoren : de
schuld en het BBP. Vooral de groei van het BBP doet de
schuldgraad afnemen. Wat nu een draagbare schuld lijkt
kan door beleidsfouten en galopperende rente in minder
dan tien jaar uitgroeien tot een probleem dat alle
beleidsmarges opsoupeert. De crisis is voorbij, maar laat
ons toch alles in het werk stellen om de voordelen ervan
te consolideren.

Schulden komen en verdwijnen niet vanzelf. In al het
bestedingsgeweld mag dat niet uit het oog worden ver-
loren. Onze verantwoordelijkheid is het afbouwen van de
schuld. 

Geld maakt niet gelukkig : ons welvaartsniveau mag niet
worden verward met ons consumptieniveau. Wat baat
een tweede of derde wagen als de wegen het verkeer
niet kunnen slikken en er geen collectief geld is om te
zorgen voor de nodige wegeninfrastructuur ? Natuurlijk
vind ik het leuk als ik minder belastingen moet betalen.
Echte crisismaatregelen uit het verleden moeten onge-
daan worden gemaakt. Maar belastingverlagingen op
grote schaal hebben geen zin als niet eerst het over-
heidsapparaat in zijn geheel de dienstverlening kan
geven die noodzakelijk is om een structureel gezonde
welvaartsopbouw te hebben. Geld maakt niet gelukkig,
wij willen meer.

De VU-ID-kamerfractie zal er alleszins mee over waken
dat inzake de begroting de korte termijn de lange niet
vervangt. (Applaus)

De heer Jacques Chabot (PS) : De PS-fractie keurt de
voorliggende wetsontwerpen goed. Ze staat volledig
achter de leidraad, het goudhamsterprincipe.

De macro-economische context is de voorbije jaren
sterk verbeterd en de werkgelegenheid is in 1999 met
49.000 eenheden en in 2000 met 51.000 eenheden toe-
genomen.

De regering stimuleert het aanpassingsvermogen van de
ondernemingen en hun werknemers ; het statuut van de
deeltijdse werknemers wordt verbeterd en het gelijke
kansenbeleid wordt aangemoedigd.

Er wordt tevens werk gemaakt van het verminderen van
de fiscale druk. De indexering van de belastingschalen
werd opnieuw ingevoerd, de aanvullende bijdrage wordt
afgebouwd en de BTW in sommige sectoren verlaagd.
Wij kijken uit naar het ontwerp van algemene hervorming
van de personenbelasting. In het kader daarvan zal wel-
licht een debat over de verdeling van de opbrengst van
de groei plaatsvinden. Maar we gaan al in de goede
richting.

De goudhamster is een slim diertje. Het vergeet nooit
een wintervoorraad aan te leggen. Dat is ook wat de
regering doet.

Gelet op het arrest van het Arbitragehof van 9 december
1998 wens ik te vernemen hoe het staat met de mogelij-
ke belastingvrijstelling voor bepaalde renten die na een
arbeidsongeval of ten gevolge van een beroepsziekte
worden uitgekeerd. Wat moeten de betrokkenen, die hun
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belastingaangifte vóór 30 juni moeten indienen, doen ?
(Applaus bij de PS)

De heer Hagen Goyvaerts (VL. BLOK) : De aanpassing
van de begroting 2000 geeft vandaag aanleiding tot een
oneigenlijk debat. Vorige zomer werd een eerste paars-
groene begroting opgesteld. In het voorjaar werd een
aantal macro-economische parameters in positieve zin
herzien, maar de begrotingscontrole houdt hiermee geen
rekening. De begroting is dus geen afspiegeling meer
van de realiteit.

De regering gebruikt de metafoor van de goudhamster.
Wat moet dit hamstertje met al dat voedsel doen :
opslaan of opeten ?

Door de grote voorzichtigheid vermijdt men de discussie
over de aanwending van de meevallers. Heel wat minis-
ters kondigen al plannen aan.

Naast de 75 miljard beloftes voor nieuwe uitgaven in de
begrotingsopmaak werden talrijke nieuwe verlanglijstjes
ingediend, zoals gratis gezondheidszorg, betere uitrus-
ting voor het leger, belastingverlaging enzovoort. Dit is
echte sinterklaaspolitiek. Het totale kostenplaatje is ver-
schillende keren groter dan de beschikbare marge. De
bijna magische vooruitzichten die het Planbureau opstel-
de, doen de regering watertanden. Maar de budgettaire
ruimte is te klein om iedereen zijn verlanglijstje te gun-
nen. De euforie zou wel eens vlug kunnen omslaan.

Het Zilverfonds kadert volledig in de discussie over het
gebruik van de budgettaire marge. Minister Colla garan-
deerde nochtans niet zolang geleden dat er niets aan de
hand was met onze pensioenen.

Het Vlaams Blok is ervan overtuigd dat de idee van het
Zilverfonds wordt opgeworpen om bepaalde delen van
de sociale zekerheid niet naar de gemeenschappen te
moeten overhevelen.

Dit is vooral ook paniekzaaierij over de pensioenen met
het oog op de verkiezingen.

Het Vlaams Blok wil een splitsing van de sociale zeker-
heid en een gezinsvriendelijk beleid.

Nagenoeg alle dossiers waarover meningsverschillen
bestaan, verschuift men tot na de verkiezingen. Ook ziet
men communautaire koppelingen ontstaan. De wegwer-
king van de fiscale discriminatie van gehuwden is geen
prioriteit meer. De regering kan geen loze beloftes blijven
doen : na 8 oktober moet men keuzes maken.

Er blijken heel wat slordigheden in de documenten te
staan. Er werd een loopje genomen met de verantwoor-

ding van een aantal belangrijke uitgaven. Snel en effi-
ciënt is anders.

Bij de begrotingsbespreking in december wees ik erop
dat de begrotingsminister zijn examen nog moest afleg-
gen. Nu hij dat deed, krijgt hij onbetwistbaar een onvol-
doende. Wij zullen de begrotingsaanpassing niet goed-
keuren. (Applaus bij het Vlaams Blok)

De heer Eric van Weddingen (PRL FDF MCC) : U heeft
geluk, mijnheer de minister van Begroting ; we hebben
allemaal geluk, en elke Belg mag blij zijn dat de crisis
voorbij is en dat de economische groei blijft toenemen.
Wellicht halen we 3,9 procent voor het jaar 2000, terwijl
de economische groei maar begroot was op 2,5 procent. 

Het einde van de crisis zou ook het einde van de crisis-
belasting moeten inluiden, al is dat kennelijk niet voor
iedereen een evidentie. Enige tijd geleden vroeg ik de
minister van Financiën hoe het zat met de afschaffing
van de aanvullende crisisbijdrage en de noodzaak om
het in oktober jongstleden vooropgestelde proces te
versnellen.

De totale afschaffing van de aanvullende crisisbijdrage
zal nog voor het einde van de zitting wettelijk worden
bevestigd, en de belastingplichtige zal de gunstige
gevolgen ervan via de voorheffing al meteen in zijn por-
temonnee voelen, en dat is het belangrijkste. 

De begrotingscontrole is een plaatje. De regering heeft
een voorzichtige raming gemaakt van het groeipercenta-
ge. De schuldratio kan teruggebracht worden tot 112,4
procent, het netto te financieren saldo tot 1 procent
tegen eind 2000, en in 2001 kan het evenwicht bereikt
worden. De regering gaat verder dan het stabiliteitspact,
en dat is zeer loffelijk. 

De uitstekende begrotingscontrole werd een beetje weg-
gemoffeld door het debat over de besteding van de
begrotingsmarge, die we te danken hebben aan de over-
matige belastingdruk die in het verleden werd opgelegd
om de norm van Maastricht te halen.

Het overschot van vandaag is het gevolg van de hoge
belastingen in het verleden. De recente statistieken van
de Oeso laten daar geen twijfel over bestaan. Als de Bel-
gen ongeveer 400 miljard meer belastingen betalen dan
het Europees gemiddelde, wil dat zeggen dat wij de
bevolking 350 miljard verschuldigd zijn.

De regering verwacht extra ontvangsten, maar plant ook
de aanwending ervan volgens een bepaalde rangorde.

– Voorzitter : de heer Herman De Croo
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Het voordeel hiervan in de tijd is dat de verwezenlijking
van de eerste doelstelling een positieve weerslag zal
hebben op de volgende doelstellingen.

Het verlagen van de fiscale druk op arbeid zal niet alleen
positieve gevolgen hebben voor de werkgelegenheid,
maar ook voor de sociale zekerheid en de pensioenen.

Het beleid van schuldbeperking heeft tevens het voor-
deel dat de kansen op een gunstige ontwikkeling niet
worden verminderd, wat wel het geval is wanneer de
budgettaire marge wordt besteed aan recurrente uitga-
ven die gevoelig zijn voor conjunctuurschommelingen.

Het Zilverfonds ten slotte is een achtenswaardig initiatief
dat mmen veel vroeger had moeten lanceren.

Voor het eerst erkent de PS het probleem van de finan-
ciering van de toekomstige pensioenen. Ik ben dan ook
blij met het initiatief van de minister van Begroting. Er
moet immers een consensus gevonden worden over de
noodzaak om actie te ondernemen. Kapitalisatie is wat
dat betreft het meest solide systeem, maar zal de stij-
ging van de pensioenlast in 2010 niet kunnen opvangen.
Kapitalisatiesystemen kunnen immers pas vrucht afwer-
pen na ... 25 jaar, tenzij we al onze reserves aan de toe-
komstige pensioenen besteden. Dat wil niet zeggen dat
we daar niet mee moeten beginnen ; de vraag is alleen
of het nu wel het goede moment is.

Zouden de problemen die in 2010 te verwachten zijn,
niet veeleer kunnen worden opgelost door het werkgele-
genheidscijfer te verhogen, de overheidsuitgaven te ver-
minderen zodat we over fondsen beschikken om de
pensioenen te financieren en zelfs door een kapitalisatie-
systeem op te zetten ?

Tot slot wens ik het goudhamstertje een lang leven en
veel geluk toe ! (Applaus bij de meerderheid)

De heer Jef Tavernier (Agalev-Ecolo) : In dit debat werd
al meer gesproken over de toekomst dan over de begro-
tingsaanpassing zelf, die eerder technisch is. Het Parle-
ment heeft nu de gelegenheid om nog een aantal ideeën
mee te geven aan de regering, op het ogenblik dat die
de begroting 2001 voorbereidt. 

De economische toestand is gunstig en de overheidsfi-
nanciën vallen mee. Daarvan moet men gebruik maken
om een aantal zaken recht te zetten. Ik denk daarbij aan
de inschakeling van langdurig werklozen in de arbeids-
markt, ontwikkelingssamenwerking en de schuldproble-
matiek van de ontwikkelingslanden. Ik zou graag duide-
lijkheid hebben over de 800 miljoen schuldherschikking
of -verlichting. Is dat bedrag in de begroting ingeschre-
ven ? 

De hoogconjunctuur doen ons nadenken over de essen-
tiële taak van een overheid. De neiging om cadeaus uit
te delen is groot, maan men moet bij de begrotingsop-
maak de langetermijnvisie aanhouden en het macro-
economisch perspectief in rekening nemen. In plaats
van de hoogconjunctuur nog aan te zwengelen, wat een
recessie uitlokt, moet een voorzichtig beleid gevoerd
worden zodat tijdens een laagconjunctuurperiode een
anticyclisch beleid kan worden gevoerd. 

Wij hebben nog steeds een grote overheidsschuld. De
vermindering ervan blijft prioritair. Het Zilverfonds is
slechts één manier om de schuldvermindering te verze-
keren. De minister wil vier punten realiseren. Wij gaan
daarmee akkoord mits men een langetermijndenken en
de schuldvermindering handhaaft. De gunstige conjunc-
tuur moet de aandacht voor de lagergeschoolde en het
leefmilieu nog vergroten. Economie en ecologie moeten
in een langetermijnstrategie samengaan.

Volgens het Planbureau is de CO2-uitstoot de voorbije
tien jaar slecht geëvolueerd. Dit is de enige milieu-indi-
cator in de gegevens van het Planbureau. Ik meen dat er
bijkomende indicatoren zouden moeten worden opgeno-
men om de milieuwkwaliteit en dus de kwaliteit van het
menselijk leven na te gaan.

We kunnen op dit moment met een gerust gemoed deze
begrotingsaanpassing goedkeuren, maar we moeten
voorzichtig omspringen met de budgettaire reserves die
zich aankondigen. (Applaus)

Mevrouw Fientje Moerman (VLD) : Bij deze begrotings-
aanpassing heeft de regering blijk gegeven van voor-
zichtigheid, maar tevens een aantal doelstellingen gere-
aliseerd. De hogere ontvangsten voor 2000 zijn onder
meer een gevolg van de groei van de conjunctuur vanaf
1999. De eerste data voor 2000 wijzen op een verdere
groei. De regering blijft echter de prognoses houden op
2,5 procent, daar waar nu wordt gesproken van 3,5 pro-
cent. De beschikbare extra middelen zullen prioritair
worden aangewend voor een vermindering van de over-
heidsschuld. 

De primaire uitgaven worden met 11 miljard opgewaar-
deerd. Deze worden besteed aan het asielbeleid, de
mindervaliden, de internationale financiële betrekkingen,
de startbanen, de afhandeling van de dioxinecrisis, de
strijd tegen het zwartwerk en Euro 2000. De administra-
tie werd nauw betrokken, wat ertoe zal leiden dat zij effi-
ciënter zal opereren. Dat systeem wordt in Gent trou-
wens in Gent al jaren met succes toegepast. Volgens de
Nationale Bank dalen de primaire uitgaven van 40,1 naar
39,7 procent van het BBP. Dat bewijst een grotere bij-
drage van de particuliere sector. Daarmee blijft de rege-
ring onder de 1,5 procent-BBP die volgens het stabili-
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teitspact moet gerespecteerd worden. Het stijgingsritme
van de uitgaven is vergelijkbaar met dat van de jaren '90.
Deze regering doet het dus – in verhouding tot het BBP
– beter dan haar voorgangers. De intrestuitgaven nemen
toe met 8,6 miljard frank.

De versnelling van het inflatieritme blijft de enige scha-
duwzijde aan de Belgische economie. Binnenkort zou-
den de olieprijzen zich moeten stabiliseren. Toch voor-
ziet de regering in een verlaging van het begrotingste-
kort van 1 tot 0,7 procent van het BBP.

Na zeven vette jaren komen zeven magere jaren. We
moeten inderdaad zorgen dat we reserves opbouwen.
Niettemin moeten we ruimte maken voor fiscale verlich-
ting. Te veel belasting doodt de belasting. De overheid
heeft er alle belang bij om een meer menselijke taxatie te
hanteren. Misschien zorgt dit er dan ook voor dat er
helemaal geen zeven magere jaren komen. (Applaus)

De heer Jean-Pierre Viseur (Ecolo-Agalev) : Het voor-
zichtig karakter van voorliggende begrotingsaanpassing
staat in schril contrast met de bewering dat de crisis
achter de rug is en de aanvullende crisisbelasting zou
kunnen worden afgeschaft. 

Het verheugt mij dat de afschaffing van die crisisbelas-
ting in de eerste plaats geldt voor de laagste inkomens,
omdat men vooral kan verwachten dat het de mensen
met een laag inkomen zijn die de toegenomen koop-
kracht in het economisch circuit zullen herinvesteren.

Begrotingsramingen geschieden doorgaans op grond
van de economische conjunctuur. Ik wil dat er ook een
aanvullende benadering komt, namelijk een betere
inning van de belastingen. Men kan bijvoorbeeld stellen
dat de verhoging van de geïnde successierechten het
gevolg is van de KB-Lux-zaak. Betere inningsinstrumen-
ten betekenen dus een interessante investering.

Het probleem van de ontoereikende formaties is nog niet
opgelost. De oorspronkelijke begroting voorzag in een
opvulling van de formaties waar die niet volledig waren.
In de begrotingsaanpassing worden de personeelsuitga-
ven voor de fiscale besturen in hun geheel echter met
370 miljoen teruggeschroefd. De minister van Begroting
heeft mij dienaangaande geantwoord dat men de bedra-
gen die in de begrotingsaanpassing worden vermeld niet
kan vergelijken met de bedragen die in de oorspronkelij-
ke begroting waren opgenomen. De verschillen kunnen
immers aan oorspronkelijke onderwaarderingen te wijten
zijn.

De minister zal voorstellen om het aantal ambtenaren
vanaf 2001 met 1.500 eenheden op te trekken. Ik steun
dat voorstel, maar betreur dat men daarin pas in de
begroting van 2001 voorziet en dat in voorliggende

begrotingsaanpassing geen spoor terug te vinden is van
de personen die dit jaar in dienst zouden worden geno-
men. (Applaus bij Ecolo-Agalev)

Minister Johan Vande Lanotte (in het Nederlands) :
Vooreerst wil ik vermelden dat de 800 miljoen schuldver-
lichting waarover de heer Tavernier sprak wel degelijk
een schuldverlichting uitmaakt die door de minister van
Financiën verder wordt onderzocht.

Dit is een debat over een begrotingscontrole. We heb-
ben hier meer gedebatteerd over de volgende begroting
dan over deze controle, en terecht. Dat het Vlaams Blok
mij daarbij een onvoldoende geeft, raakt mij niet, eerder
integendeel.

Wat bij deze controle wel belangrijk is, is het goudham-
sterprincipe. We willen daarbij uiterst voorzichtig blijven,
en voorzichtig omgaan met hypothesen, zowel met posi-
tieve als negatieve hypothesen.

Dit doen we om onze geloofwaardigheid te bewaren. We
gaan uit van 2,5 procent groei. Dit is een groei die reeds
20 jaar aanhoudt en die als gemiddelde wordt verwacht
voor de komende 15 tot 20 jaar. Het is dus een realis-
tisch gemiddelde. Rekening houdend met 2,5 procent
groei en een begrotingstekort van 0,7 procent van het
BBP zullen de uitgaven niet groter worden. We zullen in
2000 zelfs minder uitgegeven hebben dan in 1999 in ver-
houding tot het BBP.

De heer Alfons Borginon (VU-ID) : Er is vooral een grote
discrepantie tussen de beloften van de ministers en wat
er effectief wordt opgenomen in de begroting. Dit
bedoelen we met het "sinterklaasprincipe". Er wordt veel
beloofd, maar veel minder uitgevoerd.

Minister Johan Van de Lanotte (in het Nederlands) : In
juli 1999 vertelde de oppositie al dat het regeerakkoord
onbetaalbaar was en dat Europa dit beleid zou afkeuren.
Die kritiek was duidelijk onterecht. Ook voor de begro-
ting 2001 zal dat zo zijn. Er is wel degelijk ruimte voor
belastingverlaging, voor het mobiliteitsbeleid en het Zil-
verfonds. De regering zal de keuze hebben tussen twee
scenario's : gedurende tien jaar een begrotingsover-
schot aankondigen, maar de bevolking erop wijzen dat
aan dat geld niet mag geraakt worden. Dat is de meest
orthodoxe schuldvermindering. Maar niemand kan dat
tien jaar lang volhouden. Daarom wordt ervoor geop-
teerd slechts 30 procent van dat begrotingsoverschot
aan te wenden. Als het op het einde van de rit over 100
miljard gaat betekent dat 70 miljard opzij zetten. Het
alternatief is een overschot in een fonds stoppen. Het
Zilverfonds bestaat reeds in Nederland, Denemarken en
Noorwegen. Europa geeft zijn goedkeuring voor het aan-
leggen van zo'n fonds. Wanneer we een Zilverfonds
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oprichten zullen we geen begrotingsoverschot meer
hebben, maar wel een evenwicht.

De vorige regering heeft structureel gewerkt aan de
overgang naar de euro. Dat was goed werk. Deze rege-
ring moet structureel werken aan een toekomstmaatre-
gel. De oppositie maakt dezelfde fout als de oppositie
tijdens de vorige legislatuur door te verklaren dat we
onze plannen niet zullen kunnen betalen, en als het dit
jaar lukt, dat het volgend jaar niet zal lukken. Ik ben
ervan overtuigd dat we wel zullen slagen in ons opzet.

De heer Alfons Borginon (VU-ID) : De oppositie hoopt
wel dat de regering een sluitende begroting indient en al
haar objectieven realiseert. Maar de oppositie moet op
het risico blijven wijzen, anders valt alle druk weg.

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.

Wij beginnen met het wetsontwerp houdende aanpas-
sing van de Rijksmiddelenbegroting van het begrotings-
jaar 2000, nrs. 603 en 601.

– De artikelen en de tabel worden zonder opmerkingen
aangenomen.

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

Wij gaan voort met het wetsontwerp houdende eerste
aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting voor
het begrotingsjaar 2000, nr. 602.

Het amendement nr. 6 van de heer Jacques Lefevre op
de tabel van de wet, sectie 13, ministerie van Binnen-
landse Zaken (nr. 602/5), strekt ertoe de begroting van
de Vaste Commissie voor taaltoezicht te verdubbelen. In
een brief vraagt de heer Lefevre mij de bedragen in zijn
amendement mondeling te verbeteren : het gaat om
44,1 miljoen en om 88,2 miljoen (en niet miljard). Hij
voegt er nog aan toe dat de hitte wellicht het uitzetten
van de cijfers verklaart. (Glimlachjes)

– Het amendement en sectie 13 worden aangehouden.

– De overige bepalingen van het wetsontwerp worden
zonder opmerkingen aangenomen.

De voorzitter : Wij zullen later over het aangehouden
amendement en over sectie 13, evenals over het ont-
werp in zijn geheel stemmen.

BEGROTINGEN EN REKENINGEN

HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE

De voorzitter : Aan de orde is de bespreking van de
begroting van de Hoge Raad voor de Justitie voor het
begrotingsjaar 2000, nr. 668/1.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Dirk Pieters, rapporteur : Aanvankelijk was in
de begroting Justitie 58 miljoen ingeschreven voor de
Hoge Raad voor de Justitie. Op 6 maart jongstleden
stelde de kamervoorzitter voor om begrotingsvoorstellen
uit te werken en aan de Kamer over te maken. De uit-
voering ervan zou worden gecontroleerd door het
Rekenhof en door de Kamer. De kamercommissie voor
de Comptabiliteit besliste deze werkwijze te volgen en is
daardoor bevoegd voor de controle op de begrotingen
en rekeningen van Kamer, Rekenhof, Arbitragehof, de
diverse comités en de Hoge Raad voor de Justitie. Op
28 april jongstleden heeft de commissie de begrotings-
voorstellen van de Hoge Raad goedgekeurd. Deze
begroting bedraagt 99 miljoen voor de lopende uitgaven
en 76 miljoen voor de kapitaaluitgaven. Het wetsontwerp
verleent daarom een dotatie van 175 miljoen.

Inzake de aanpassing van de begrotingen van het
Comité P, werd 6 miljoen ingeschreven voor het admini-
stratief personeel, overgedragen naar de kapitaaluitga-
ven voor informatica.

Ook inzake de personeelsformatie van het Comité werd
een aantal wijzigingen goedgekeurd, maar werden
niveauverhogingen van andere personeelsleden onaan-
vaardbaar genoemd. De aanpassing van de personeels-
formatie heeft geen invloed op de begroting 2000.
(Applaus)

De heer Hagen Goyvaerts (VL. BLOK) : Het Vlaams
Blok is voorstander van de Hoge Raad voor de Justitie,
op voorwaarde dat zijn rol niet wordt uitgebreid tot
benoemingen en bevorderingen. De onafhankelijkheid
kan niet worden gewaarborgd door een raad die voor de
helft is samengesteld uit politici. Dat zorgt zeker niet
voor depolitisering. De Hoge Raad geniet het voordeel
van de twijfel, het Vlaams Blok zal zich onthouden.

De heer Hugo Coveliers (VLD) : Er is een duidelijk
onderscheid tussen het Arbitragehof en de Hoge Raad
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van de Justitie. Ik ben blij dat België nu ook over een
dergelijke Raad beschikt en dat de kredieten ervoor snel
in de begroting konden worden opgenomen. De Hoge
Raad is een onafhankelijk apparaat. Ik dring erop aan
dat het personeelskader zo snel mogelijk wordt goedge-
keurd. Ook moeten de benoemingen worden geobjecti-
veerd, zodat de kritiek als zou de Hoge Raad een gepoli-
tiseerd orgaan zijn, onterecht blijkt.

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.

VASTE COMITÉS OP DE POLITIE- EN INLICHTINGENDIENSTEN

De voorzitter : Aan de orde is de bespreking van de
begroting van de Vaste Comités van toezicht op de poli-
tie- en inlichtingendiensten van het begrotingsjaar 2000 :

– aanpassing van de begroting van Comité P ;

– aanpassing van de personeelsformatie van Comité I,
nr. 669/1.

Aangezien de rapporteur, de heer Dirk Pieters, naar zijn
schriftelijk verslag verwijst en niemand het woord vraagt,
gaan wij onmiddellijk over tot de artikelsgewijze bespre-
king.

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.

DOTATIE VOOR 2000 VAN HET ARBITRAGEHOF

De voorzitter : Aan de orde is de bespreking van de
begroting van het begrotingsjaar 2000 en de aanpassing
van de dotatie van het begrotingsjaar 2000 van het Arbi-
tragehof, nr. 693/1.

Aangezien de rapporteur, mevrouw Zoé Genot, naar
haar schriftelijk verslag verwijst en niemand het woord
vraagt, gaan wij onmiddellijk 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.

– De vergadering wordt gesloten om 17.06 uur.

– Volgende plenaire vergadering van de Kamer, morgen
donderdag 22 juni 2000 om 14.15 uur.

BERICHTEN VAN VERHINDERING

Ambtsplicht : de h. Guido Tastenhoye

Leden van de federale regering :

de h. Jaak Gabriëls, minister van Landbouw en Midden-
stand

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

COMMISSIES

Ingediende verslagen

Volgende verslagen werden ingediend : 

namens de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de
Algemene Zaken en het Openbaar Ambt, 

– door de heer François-Xavier de Donnéa, over het
wetsvoorstel (de heren Willy Cortois, Yves Leterme, Jef
Tavernier, Claude Eerdekens, Daniel Bacquelaine, Dirk
Van der Maelen, Jean-Pierre Detremmerie en Alfons
Borginon) tot wijziging van sommige wetten inzake de
verkiezing van de provincie-, gemeente- en districtsra-
den en raden voor maatschappelijk welzijn, wat de ver-
kiezingsuitgaven betreft : nr. 672/4. 

– door mevrouw Els Van Weert, over het wetsvoorstel
(de heer Geert Bourgeois) tot wijziging van artikel 72, 5°,
van de nieuwe gemeentewet : nr. 652/2. 

– door de heer André Frédéric, over : 

* het wetsontwerp tot wijziging van artikel 2, eerste lid,
van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsre-
gisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de
wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregis-
ter van de natuurlijke personen (overgezonden door de
Senaat) : nr. 519/3. 

* het wetsvoorstel (de heer Hugo Coveliers) tot wijziging
van artikel 1ter van de wet van 6 augustus 1931 houden-
de vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeg-
gingen betreffende de ministers, gewezen ministers en
ministers van Staat, alsmede de leden en de gewezen
leden van de Wetgevende kamers : nr. 665/2. 

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

– door de heer Eric van Weddingen, over het wetsont-
werp betreffende de tenuitvoerlegging van het avenant,
ondertekend te Brussel op 8 februari 1999, bij de over-
eenkomst tussen België en Frankrijk tot voorkoming van
dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse admi-
nistratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelas-
tingen, ondertekend te Brussel op 10 maart 1964 :
nr. 683/3. 

namens de commissie voor de Justitie, 

– door mevrouw Karine Lalieux, over het wetsontwerp
tot aanvulling van artikel 75 van het Burgerlijk Wetboek :
nr. 582/3. 

– door de heer Claude Desmedt, over het wetsvoorstel
(de heren Tony Van Parys, Servais Verherstraeten en Jo
Vandeurzen) tot aanvulling van artikel 216quater van het
Wetboek van strafvordering en tot wijziging van artikel
91 van het Gerechtelijk Wetboek : nr. 525/6.  

VOORSTELLEN

Toelatingen tot drukken

1. Wetsvoorstel (mevrouw Magda De Meyer en de heer
Jan Peeters) tot oprichting van een Hoge Raad voor
Ethiek en Deontologie van de Gezondheidszorg,
nr. 724/1 ;  

2. Wetsvoorstel (de heer Geert Bourgeois en mevrouw
Frieda Brepoels) betreffende de parlementaire controle
op de samenwerking inzake justitie en binnenlandse
aangelegenheden binnen de Europese Unie, nr. 725/1 ; 

3. Wetsvoorstel (de heren Jean-Pierre Detremmerie en
André Smets) tot afschaffing van de geautomatiseerde
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stemming en tot veralgemening van de stemopneming
door middel van een systeem voor optische lezing,
nr. 726/1 ;  

4. Wetsvoorstel (de heren Patrick Moriau en Thierry Giet)
tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende
het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en
verdoovende middelen, ontsmettingsstoffen en antisep-
tica, teneinde het gebruik van cannabis uit het strafrecht
te halen, nr. 727/1 ;  

5. Wetsvoorstel (mevrouw Joëlle Milquet) tot wijziging
van de artikelen 1582, 1583 en 1589 van het Burgerlijk
Wetboek, nr. 728/1 ;  

6. Wetsvoorstel (de heer Jean-Jacques Viseur) tot wijzi-
ging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967
betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werk-
nemers en van het koninklijk besluit nr. 72 van 10
november 1967 betreffende het rust- en overlevingspen-
sioen der zelfstandigen teneinde de cumulatie toe te
staan van een overlevingspensioen en een uitkering
wegens ziekte, invaliditeit of onvrijwillige werkloosheid,
nr. 729/1 ; 

7. Wetsvoorstel (de heer Francis Van den Eynde) tot wij-
ziging van de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in
gerechtszaken, nr. 730/1 ; 

8. Wetsvoorstel (mevrouw Kathleen van der Hooft) tot
wijziging van de wet van 30 april 1999 betreffende de
tewerkstelling van buitenlandse werknemers, wat de au
pairs betreft, nr. 731/1 ; 

9. Voorstel van resolutie (mevrouw Claudine Drion c.s.)
betreffende de Wereldvrouwenmars 2000, nr. 732/1 ; 

10. Voorstel van resolutie (de heren Claude Eerdekens,
André Frédéric, Thierry Giet, Bruno Van Grootenbrulle en
mevrouw Maggy Yerna) betreffende de mensenhandel,
nr. 733/1 ; 

11. Wetsvoorstel (mevrouw Yolande Avontroodt en de
heer Filip Anthuenis) tot instelling van een adoptieverlof
voor werknemers en zelfstandigen, nr. 734/1.   

INTERPELLATIES

Verzoeken

Het Bureau heeft interpellatieverzoeken ontvangen van : 

– mevrouw Annemie Van de Casteele tot de minister van
Sociale Zaken en Pensioenen over "de ongrondwettelij-
ke opdrachten van het Fonds voor Collectieve Uitrustin-
gen en Diensten".  

(nr. 431 – omgewerkt in mondelinge vraag)  

– de heer Jean-Marc Delizée tot de vice-eerste minister
en minister van Mobiliteit en Vervoer over "de overle-
vingskansen van toeristentreinen en het beleid dat erop
gericht is het Belgische spoorwegpatrimonium tot zijn
recht te laten komen".  

(nr. 432 – omgewerkt in mondelinge vraag)  

– de heer Filip Anthuenis tot de minister van Sociale
Zaken en Pensioenen over "de fondsen voor bestaans-
zekerheid".  

(nr. 433 – verzonden naar de commissie voor de Sociale
Zaken)

– de heer Tony Van Parys tot de minister van Justitie
over "de uitvoering van de wet DNA-onderzoek in straf-
zaken".  

(nr. 434 – verzonden naar de commissie voor de Justitie) 

– de heer Marc Van Peel tot de minister van Binnenland-
se Zaken over "de aanhoudende onrust onder de lokale
besturen omtrent de politiehervorming".  

(nr. 435 – verzonden naar de commissie voor de Binnen-
landse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar
Ambt)

– de heer Francis Van den Eynde tot de minister van Bin-
nenlandse Zaken over "de problemen van ordehandha-
ving die zich naar aanleiding van Euro 2000 voordoen".  

(nr. 436 – verzonden naar de commissie voor de Binnen-
landse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar
Ambt)  

– de heer Francis Van den Eynde tot de vice-eerste
minister en minister van Buitenlandse Zaken over "de
dood van 58 illegale Chinese immigranten in Dover".  

(nr. 437 – omgewerkt in mondelinge vraag)  

– de heer Jean-Jacques Viseur tot de minister van Justi-
tie over "de uitvoering van de nieuwe nationaliteitswet".  

(nr. 438 – verzonden naar de commissie voor de Justitie)  

– mevrouw Els Van Weert tot de minister van Consu-
mentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over "de
mogelijke opname van geïmpregneerd hout op de EU-
lijst van gevaarlijke afvalstoffen".  

(nr. 439 – verzonden naar de commissie voor de Volks-
gezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Her-
nieuwing)  
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– de heer Marc Van Peel tot de Staatssecretaris voor
Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minis-
ter van Buitenlandse Zaken over "het Europees voorzit-
terschap".  

(nr. 440 – verzonden naar de commissie voor de Buiten-
landse Betrekkingen)  

– de heer Marc Van Peel tot de Staatssecretaris voor
Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minis-
ter van Buitenlandse Zaken over "het budget voor Ont-
wikkelingssamenwerking".  

(nr. 441 – verzonden naar de commissie voor de Buiten-
landse Betrekkingen)  

– de heer Ferdy Willems tot de vice-eerste minister en
minister van Buitenlandse Zaken over "wapenleveringen
aan Saoudie-Arabië".  

(nr. 442 – verzonden naar de commissie voor de Buiten-
landse Betrekkingen) 

SENAAT

WETSONTWERP OVERGEZONDEN MET HET OOG OP DE KONINKLIJ-
KE BEKRACHTIGING

Bij brief van 15 juni 2000, zendt de Senaat over, met het
oog op de koninklijke bekrachtiging, het niet geëvoceer-
de wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 april
1994 betreffende de openbaarheid van bestuur en de
wet van 12 november 1997 betreffende de openbaar-
heid van bestuur in de provincies en gemeenten (Stuk
Kamer nr. 604/3).  

Ter kennisgeving

SENAAT

GEËVOCEERD WETSONTWERP

Bij brief van 15 juni 2000, deelt de Senaat mij mede dat
op 15 juni 2000, met toepassing van artikel 78 van de
Grondwet, tot evocatie is overgegaan van het wetsont-
werp tot bepaling van de voorwaarden waaronder de
plaatselijke overheden een financiële bijstand kunnen

genieten van de Staat in het kader van het stedelijk
beleid (Stuk Kamer nr. 585/8).  

Ter kennisgeving

REGERING

ALGEMENE UITGAVENBEGROTING – HERVERDELING DER BASIS-
ALLOCATIES

In uitvoering van artikel 15 van gecoördineerde wetten
op de rijkscomptabiliteit zendt de vice-eerste minister en
minister van Begroting :  

– Bij brieven van 14 juni 2000 twee lijsten van herverde-
lingen 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 

AMNESTY INTERNATIONAL

VERSLAG

Bij brief van 14 juni 2000 zendt de directeur van de VZW
"Amnesty International" het verslag 2000 van "Amnesty
International" over.  

Verzonden naar de commissie voor de Justitie 

BELGISCHE PETROLEUM FEDERATIE

VERSLAG

Bij brief van 13 juni 2000 zendt de secretaris-generaal
van de VZW Belgische Petroleum Federatie het jaarver-
slag 1999 van de Belgische Petroleum Federatie over.

Verzonden naar de commissie voor het Bedrijfsleven,
het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de nationale
wetenschappelijke en culturele Instellingen, de Midden-
stand en de Landbouw
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