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Chambre des Représentants
de Belgique

SESSION ORDINAIRE 1996 - 1997(')

14 NOVEMBRE 1996

MOTIONS

SÉANCE PLÉNIÈRE

Motions déposées le 14 novembre 1996 en séance plénière
(M) en conclusion des interpellations de :

- M. Patrick Dewael au ministre de la Justice sur «la
mercuriale de Mme Liekendael, procureur général près la Cour
de cassation» (n? 780)

- M. Bart Laeremans au ministre de la Justice sur «la
mercuriale controversée de Mme Liekendael, procureur gé-
néral près la Cour de cassation» (n? 787)

- M. Geert Bourgeois au ministre de la Justice sur «la
mercuriale de Mme Liekendael en date du Il octobre 1996»
(n? 788)

- M. Renaat Landuyt au ministre de la Justice sur «la
mercuriale du Il octobre 1996 de la procureur Liekendael»
(n? 789)

- M. Claude Eerdekens au ministre de la Justice sur «le
discours de prise de fonction de Mme E. Liekendael, procu-
reur général près la Cour de Cassation» (n? 798)

- M. Tony Van Parys au ministre de la Justice sur «la
controverse concernant la séparation des pouvoirs à la suite
des échos relatifs à la mercuriale du Il octobre 1996 de Mme
Liekendael, procureur général près la Cour de Cassation» (n?
802)

- M. Frans Lozie au ministre de la Justice sur «la
mercuriale de Mme Liekendael, procureur général près la Cour
de Cassation» (n? 805)

- Mme Marguerite Bastien au ministre de la Justice sur
«la mercuriale prononcée par Madame le procureur général
près la Cour de cassation le Il octobre 1996» (n? 822)

- de M. Jean-Jacques Viseur au ministre de la Justice
sur «les propos tenus par Mme Liekendael à l'occasion de
son installation en qualité de procureur-général près la Cour
de Cassation» (n? 823)

(*) Troisième session de la 49èill
' législature

(**) Articles 92 à 92nonies du Règlement de la Chambre
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Belgische Kamer
van Volksvertegenwoordigers

GEWONE ZITTING 1996 - 1997 (')

14 NOVEMBER 1996

MOTIES

PLENAIRE VERGADERING

Moties ingediend in plenaire vergadering (M) op 14 novem-
ber 1996 tot besluit van de interpellaties van :

- de heer Patrick Dewael tot de minister van Justitie over
«de inaugurale rede van mevrouw Liekendael, procureur-ge-
neraal bij het Hof van Cassatie» (ur 780)

- de heer Bart Laeremans tot de minister van Justitie
over «de omstreden inaugurale rede van mevrouw Liekendael,
procureur-generaal bij het Hof van Cassatie» (ur 787)

- de heer Geert Bourgeois tot de minister van Justitie
over «de inaugurale rede van mevrouw Liekendael dd.
Il oktober 1996» (ur 788)

- de heer Renaat Landuyt tot de minister van Justitie
over «de rede van procureur E. Liekendael bij haar inhuldi-
ging op Il oktober 1996» (ur 789)

- de heer Claude Eerdekens tot de minister van Justitie
over «de toespraak van mevrouw E. Liekendael, procureur-
generaal bij het Hof van Cassatie, naar aanleiding van haar
ambtsaanvaarding» (ur 798)

- de heer Tony Van Parys tot de minister van Justitie
over «de discussie omtrent de scheiding van de machten, naar
aanleiding van de berichten omtrent de inaugurale rede van
mevrouw Liekendael, procureur-generaal bij het Hof van Cas-
satie, op Il oktober 1996» (ur 802)

- de heer Frans Lozie tot de minister van Justitie over
«de inaugurale rede van mevrouw Liekendael, procureur-
generaal bij het Hof van Cassatie» (ur 805)

- mevrouw Marguerite Bastien tot de minister van Jus-
titie over «de inaugurale rede op Il oktober 1996 uitgespro-
ken door mevrouw de procureur-generaal bij het Hof van Cas-
satie» (ur 822)

- van de heer Jean-Jacques Viseur tot de minister van
Justitie over «de uitspraken van mevrouw Liekendael ter ge-
legenheid van haar ambtsaanvaarding als procureur-generaal
bij het Hof van Cassatie» (ur 823)

(*) Derde zitting van de 49'" zittingsperiode
(**) Artikelen 92 tot 92nonies van het Reglement van de Kamer
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1. Motion de recommandation (18.55 heures)

La Chambre,

ayant entendu les interpellations de MM. Patrick Dewael,
Bart Laeremans, Geert Bourgeois, Renaat Landuyt, Claude
Eerdekens, Mme Marguerite Bastien et M. Jean-Jacques
Viseur,

et la réponse du ministre de la Justice,

insiste auprès du gouvernement pour qu'il veille soigneu-
sement à ce que le contrôle de la Justice n'ait pas lieu dans
une atmosphère politicienne et, en particulier, à ce que l'af-
faire Agusta soit instruite sans réserve et dans un esprit d'ef-
ficacité.

2. Motion pure et simple (19.05 heures)

La Chambre,

ayant entendu les interpellations de MM. Patrick Dewael,
Bart Laeremans, Geert Bourgeois, Renaat Landuyt, Claude
Eerdekens, Mme Marguerite Bastien et M. Jean-Jacques Vi-
seur,

et la réponse du ministre de la Justice,

passe à l'ordre du jour.

J.LEFEVRE
T. VAN PARYS
P.MORIAU
L. VANVELTHOVEN
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1. Motie van aanbeveling (18.55 uur)

De Kamer,

gehoord de interpellaties van de heren Patrick Dewael, Bart
Laeremans, Geert Bourgeois, Renaat Landuyt, Claude Eer-
dekens, mevrouw Marguerite Bastien en de heer Jean-Jacques
Viseur,

en het antwoord van de minister van Justitie,

dringt er bij de regering op aan er nauwkeurig op toe te
zien dat de controle op het gerecht niet zou plaatsvinden in
een politieke sfeer en dat meer in het bijzonder de Agusta-
zaak zonder voorbehoud en in een geest van efficiëntie zou
worden behandeld.

B. LAEREMANS
G.ANNEMANS

2. Eenvoudige motie (19.05 uur)

De Kamer,

gehoord de interpellaties van de heren Patrick Dewael, Bart
Laeremans, Geert Bourgeois, Renaat Landuyt, Claude Eer-
dekens, mevrouw Marguerite Bastien en de heer Jean-Jacques
Viseur,

en het antwoord van de minister van Justitie,

gaat over tot de orde van de dag.


