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COMMISSIE VOOR DE 
BINNENLANDSE ZAKEN, DE 
ALGEMENE ZAKEN EN HET 

OPENBAAR AMBT 

COMMISSION DE L'INTÉRIEUR, 
DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET 

DE LA FONCTION PUBLIQUE 

 
van 

 
WOENSDAG 13 DECEMBER 2000 

 
10:15 uur 

 
______ 

 

 
du 

 
MERCREDI 13 DÉCEMBRE 2000 

 
10:15 heures 

 
______ 

 
 
De vergadering wordt geopend om 10.24 uur door 
de heer Paul Tant, voorzitter. 
La séance est ouverte à 10.24 heures par M. Paul 
Tant, président. 
 
01 Question orale de M. Vincent Decroly au 
ministre de l'Intérieur sur "la mise en �uvre de 
la loi de régularisation de certaines catégories 
de personnes après avis favorable de la 
commission" (n° 2861) 
01 Mondelinge vraag van de heer Vincent 
Decroly aan de minister van Binnenlandse 
Zaken over "de werking van de wet ter 
regularisatie van bepaalde categorieën van 
personen na gunstig advies van de commissie" 
(nr. 2861) 
 
01.01 Vincent Decroly (ECOLO-AGALEV): 
Monsieur le président, monsieur le ministre, la 
première question porte sur une option proposée 
aux demandeurs de régularisation et accueillie 
favorablement. Cette option offre le choix du 
maintien de la demande d�asile pour ceux d�entre 
eux qui étaient demandeurs et le restent ou du 
renoncement à cette demande. 
 
Dans cette dernière perspective, pourriez-vous 
m�éclairer sur certains aspects qui préoccupent 
ces personnes au moment de poser leur choix, à 
savoir la différence de statut sur le plan légal entre 
le statut de réfugié au sens de la Convention de 
Genève et le statut de personne régularisée au 
sens de la loi du 22 décembre 1999 adoptée à la 
Chambre. 
 
Sous l�angle de l�accès au travail, quelle est pour 
ces personnes la possibilité d�obtenir un titre de 
voyage et des documents tenant lieu d�actes de 

l�état civil, lorsque de tels documents ne sont pas 
ou plus disponibles dans leur pays d�origine? 
 
La deuxième question porte sur l�ensemble des 
personnes régularisées sur base de la loi de 
décembre 1999. Dans quelle mesure un certain 
nombre de directives ont-elles été émises par 
votre cabinet en ce qui concerne le respect des 
délais? 
 
Je pense qu�il y deux étapes à franchir encore 
pour le demandeur, à partir du moment où sa 
demande est accueillie favorablement par la 
commission et par vous-même. D�une part, les 
lettres que vous envoyez aux personnes à qui 
vous annoncez votre décision positive. D�autre 
part, une convocation par l�Office des étrangers. 
 
Vous informez ces personnes ainsi: « Vous serez 
invité sous peu par l�Office des étrangers à remplir 
les formalités administratives nécessaires. » 
Ensuite, en une deuxième étape, l�Office des 
étranges transmet à la commune de résidence de 
la personne régularisée les documents ou 
notifications qui permettent à la commune de 
résidence de remettre à l�intéressé les documents 
qui consacrent les droits que sa régularisation lui 
ouvre. 
 
Y a-t-il de votre part une estimation du délai 
raisonnable pour que ces deux étapes se réalisent 
correctement? Et, éventuellement, y a-t-il eu ou y 
aura-t-il une directive visant à éviter que ces deux 
étapes soient l�occasion d�un éventuel retard dans 
la phase ultime de la procédure instaurée dans la 
loi de décembre 1999? 
 
01.02 Antoine Duquesne, ministre: Monsieur le 
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président, monsieur Decroly, je vais tenter de 
vous éclairer. 
 
En ce qui concerne l�accès au travail, la situation 
de la personne régularisée, en vertu de la loi du 
22 décembre 1999 ou de l�article 9 alinéa 3 de la 
loi du 15 décembre 1980 sur l�accès au territoire, 
le séjour, l�établissement et l�éloignement des 
étrangers et de la personne reconnue réfugiée, 
est identique. 
 
Elles dispensent toutes deux de l�obligation 
d�obtenir un permis de travail, en vertu de l�article 
2, 5° et 23° de l�arrêté royal du 9 juin 1999 portant 
exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à 
l�occupation des travailleurs étrangers. 
 
La Convention de Genève, en son article 28, 
prévoit la possibilité pour les réfugiés d�obtenir un 
titre de voyage. Mais en ce qui concerne 
l�obtention d�un titre de voyage pour les personnes 
régularisées, il faut se référer à la circulaire du 
ministère des Affaires étrangères du 1er avril 1982 
relative à la délivrance de titres de voyage à des 
étrangers résidant en Belgique. « Couverture 
rose » est l�appellation de ce document. 
 
La Convention de Genève, en son article 25, 
prévoit la possibilité pour les réfugiés d�obtenir des 
documents tenant lieu d�actes d�état civil, lorsque 
de tels documents ne sont pas disponibles dans le 
pays d�origine. Rien n�est prévu pour les 
personnes régularisées actuellement. 
 
En ce qui concerne les instructions données aux 
communes, l�Office des étrangers dispose d�un 
délai raisonnable pour les leur donner, ce qui 
implique que le bureau G, qui est compétent, doit 
prendre toutes les mesures afin de donner les 
instructions dans les délais les plus brefs dès la 
réception de la décision ministérielle et du dossier 
de la commission. 
 
Fort heureusement, il y en a de plus en plus. Je 
passe beaucoup de soirées à signer! Je m�en 
réjouis. J�ai insisté auprès de l�Office des 
étrangers pour qu'ils transmettent leurs 
instructions le plus rapidement possible. Cette 
manière de travailler est évaluée; les communes 
pourraient inscrire ces personnes directement 
après réception de ma décision dans le dossier de 
régularisation. 
 
L�inconvénient est que cette méthode peut 
engendrer des erreurs. Par exemple, lorsque la 
situation a changé suite à une naturalisation. Je 
cherche à accélérer le processus et à mettre en 
�uvre les moyens les plus performants pour que 

le délai soit le plus bref possible. 
 
Het incident is gesloten. 
L'incident est clos. 
 
02 Samengevoegde mondelinge vragen van 
- de heer Francis Van den Eynde aan de 
minister van Binnenlandse Zaken over 'de rellen 
in Gent op zaterdagavond 2 december 2000 
naar aanleiding van de voetbalwedstrijd AA 
Gent-Standard' (nr. 2862) 
- de heer Karel Van Hoorebeke aan de minister 
van Binnenlandse Zaken over 'de rellen die zich 
hebben voorgedaan te Gent op zaterdag 
2 december 2000 naar aanleiding van de 
voetbalwedstrijd Gent-Standard' (nr. 2905) 
02 Questions orales jointes de 
- M. Francis Van den Eynde au ministre de 
l'Intérieur sur 'les échauffourées qui ont eu lieu 
à Gand le samedi soir 2 décembre 2000 suite à 
la rencontre de football AA Gent-Standard' 
(n° 2862) 
- M. Karel Van Hoorebeke au ministre de 
l'Intérieur sur 'les échauffourées qui ont eu lieu 
à Gand le samedi 2 décembre 2000 suite à la 
rencontre de football Gent-Standard' (n° 2905) 
 
De heer Karel Van Hoorebeke heeft zijn 
mondelinge vraag ingetrokken. U hebt het 
monopolie, mijnheer Van den Eynde. 
 
02.01 Francis Van den Eynde (VLAAMS BLOK): 
Mijnheer de voorzitter, u zal noteren dat ik dat 
monopolie niet heb nagestreefd, maar wat ons in 
de armen wordt gegooid, mogen we niet 
weigeren! 
 
Mijnheer de minister, toen mijn partijgenoot Guido 
Tastenhoye u nog niet zo lang geleden naar 
aanleiding van de rellen na de voetbalwedstrijd in 
het Bosuilstadion in Antwerpen tussen de teams 
van Antwerp en GBA de vraag stelde of er geen 
preventieve maatregelen konden worden 
genomen, antwoordde u dat u de ordediensten de 
opdracht zou geven dit te doen met, en ik citeer: 
"la plus grande fermeté". Ik vrees echter dat dat 
niet meer voldoende is, want de rellen in 
Antwerpen zijn nog niet verteerd of wij worden 
alweer met soortgelijke incidenten geconfronteerd, 
ditmaal op 2 december in Gent. Ik geef u in 
telegramstijl het verhaal: AA Gent speelt tegen 
Standard Luik. Op het laatste ogenblik verandert 
het spel van uitzicht en Gent wint. Een deel van de 
Luikse supporters is teleurgesteld met als gevolg 
een zeer ernstige rel in de Tennisstraat in Gent. 
 
Dat was helaas niet de eerste keer. Wij hebben al 
vaak problemen gehad met de supporters van 
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Brugge. Ik zeg dit om het communautair 
evenwicht te herstellen. Binnenkort krijgen wij 
Brugge opnieuw op bezoek, evenals Beerschot. U 
zult begrijpen dat men zich daar in Gent zorgen 
over maakt. 
 
Ik ben niet begonnen met u daarmee lastig te 
vallen maar ik heb in eerste instantie de 
hoofdcommissaris van de politie via de 
burgemeester in een openbare commissie van de 
gemeenteraad van de Arteveldestad daarover 
vragen gesteld. Ten eerste wil ik u de opmerking 
overmaken dat de man zei - en ik laat dit voor zijn 
rekening - dat de rellen plaatsvonden op een 
plaats waarvoor de rijkswacht instond. De 
hoofdcommissaris van de politie van Gent zegt 
dus dat de rijkswacht niet efficiënt werkte. Ik neem 
dat cum grano salis, maar ik meen dat de minister 
dat moet weten. 
 
Ten tweede vroeg ik de hoofdcommissaris wie 
verantwoordelijk was. Ik bedoel niet de politieke 
verantwoordelijkheid, want die ligt uiteraard bij de 
burgemeester van Gent, maar wel wie op het 
terrein het bevel had, de politie of de rijkswacht? 
We bevinden ons op zo'n vier maanden voor de 
eenmaking van de politiediensten, maar er was 
geen sprake van een gemeenschappelijke leiding. 
Ongetwijfeld was er wel coördinatie. Een hogere 
officier van de rijkswacht en een hogere officier 
van de politie zaten dus wel samen, maar waren 
elk slechts verantwoordelijk voor hun eigen 
manschappen. Één gezamenlijke leiding was er 
niet. Men antwoordt mij dat dat niet kon, dat dat 
niet was voorzien. 
 
Dat is wel niet uw verantwoordelijkheid, maar u 
bent lid van deze regering. Een maand vóór het 
samenvloeien van de politiekorpsen kan men op 
het terrein nog niet onder één leiding 
samenwerken. U zult begrijpen dat ik daar vragen 
bij stel. 
 
Een laatste zaak. Zoals in de meeste gevallen 
kwamen de supporters van Standard Luik, die 
keet geschopt hebben, met autobussen, en waren 
ze al behoorlijk dronken wanneer ze in Gent uit de 
bussen stapten. Dat betekent dat men te maken 
heeft met supporters die al dronken zijn vóór de 
aftrap van de match, wat niet bevorderlijk is voor 
peis en vree. Kan er op dat vlak niet preventief 
worden opgetreden? Ik geef een voorbeeld. Toen 
Ajax Amsterdam onlangs in Gent kwam spelen, 
voerde men een soort zerotolerantie in, ook voor 
deze supporters. Dat bleek een zeer efficiënte 
maatregel te zijn. Graag uw mening terzake. 
 
02.02 Minister Antoine Duquesne: Mijnheer de 

voorzitter, collega's, alle supporters zijn gelukkig 
niet gevaarlijk. Ik ben bijvoorbeeld een 
ongevaarlijke supporter van Standard Luik. Ik ga 
graag en op een rustige manier naar Gent, Brugge 
en dergelijke om naar het voetbal de kijken. 
 
Il est vrai qu�il existe un problème très sérieux 
causé par un nombre limité d�"énergumènes". 
 
Le parlement a consenti un premier effort avec la 
loi "football" tout en prenant - et je le comprends 
aisément - un certain nombre de précautions au 
nom du respect des droits et des libertés 
individuels, ce qui limite, bien entendu, les 
possibilités d�intervention à titre préventif. Peut-
être devrons-nous, à l�avenir, rediscuter de cette 
problématique. 
 
J�ajoute que la loi « football » produit des effets 
positifs à l�intérieur des stades. Cependant, il faut 
savoir que la violence a tendance à se déplacer 
en dehors des stades. Nous devrons donc étendre 
notre réflexion. 
 
Les clubs sont conscients que si les choses 
continuent ainsi, le football sera condamné à mort. 
J�ai d�ailleurs rencontré leurs responsables et 
nous avons décidé d�essayer ensemble, club par 
club, d�établir une véritable charte de sécurité pour 
arriver à un maximum de collaboration entre les 
clubs et les services de police en vue d�assurer 
une plus grande sécurité. 
 
Enfin, pour l�instant, d�un point de vue légal, nous 
ne pouvons qu�envisager une meilleure 
collaboration entre les services de police. La 
répartition entre les interventions communales et 
la gendarmerie sont différentes selon les stades. 
Mais, en général, la coordination se déroule 
correctement et encore mieux depuis l�Euro 2000. 
En effet, à cette occasion, nous avons donné un 
certain nombre de consignes précises applicables 
et transposables à tous les cas. 
 
Wat de voetbalwedstrijd Gent-Standard betreft, 
werden drie personen administratief aangehouden 
en een aanhouding kende een gerechtelijke 
finaliteit. 
 
Het totaal bedrag van de schade kon tot nu toe 
niet worden berekend aangezien nog een aantal 
personen de schade moet ramen. Voor de 
vergoeding van de schade bestaat er een 
schadefonds, dat voor een gedeelte door de club 
AA Gent en deels door de stad Gent wordt 
gestijfd, waaruit bewoners van de aanpalende 
straten rond het stadion op basis van ingediende 
schadeclaims een vergoeding kunnen krijgen. 
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Het nieuwe concept bestond uit het instellen van 
toezicht- en veiligheidszones. Binnen de 
toezichtzone werd een verscherpt politietoezicht 
georganiseerd. Om de confrontatie met de 
bezoekende supporters te vermijden, werd in de 
Tennisstraat een veiligheidszone geïnstalleerd. 
 
Het nieuw concept heeft weldegelijk gewerkt. Het 
was bedoeld om de bezoekende en 
thuissupporters te scheiden. Er is op geen enkel 
moment een confrontatie geweest tussen de 
supporters van Gent en Standard. Het blijkt dat 
enkele heethoofden van Standard Luik, door het 
verlies van hun club, hun frustraties moesten 
kwijtraken door middel van het vernielen van 
bepaalde zaken, bij gebrek aan een tegenstander 
waartegen ze konden vechten. 
 
Ik kan u voorlopig alleen de cijfers geven 
betreffende de kosten van de rijkswacht. Het gaat 
hier over een totale kost van 951.056 frank. 
 
Doordat de incidenten, die schade hebben 
veroorzaakt bij particulieren, buiten het stadion 
hebben plaatsgevonden, op een plaats waar de 
camera's momenteel slechts een beperkte 
reikwijdte hebben - een uitbreiding is gepland - en 
de beelden die werden geschoten van matige tot 
slechte kwaliteit zijn, zal het niet mogelijk zijn om 
via dit middel tot identificatie van de potentiële 
daders over te gaan. 
 
Comme je le disais tout à l'heure, on devra peut-
être revoir la loi sur le football. C'est probablement 
dans les zones intermédiaires entourant le stade 
qu'il faudra renforcer le dispositif policier et prévoir 
les instruments techniques permettant une 
meilleure constatation des infractions. 
 
Il est dommage que pour quelques énergumènes 
irresponsables dont je crois qu'ils sont connus, il 
faille supporter ces images désastreuses et 
engager des moyens financiers aussi importants. 
Nous sommes en train de procéder à des 
évaluations. Je reviendrai volontiers au parlement 
pour discuter de ce problème. En 1998, les 
propositions qui ont été lancées pour améliorer la 
situation n'ont pas été bien accueillies. Il faudra 
voir si, dans le cadre actuel, on peut mieux 
circonscrire le phénomène. L'une des pistes est 
évidemment d'empêcher ces personnes d'accéder 
au stade. C'est une négociation que nous menons 
avec les clubs. Le bon système serait de vendre 
les billets à une personne dont on est sûr qu'il ne 
s'agit pas d'un hooligan. Je pense que l'attitude 
des clubs évolue à ce sujet et que dans les 
semaines qui viennent, on trouvera une solution 

au problème. 
 
02.03 Francis Van den Eynde (VLAAMS BLOK): 
Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, het 
concept heeft gewerkt. Het politieplan heeft 
gewerkt. Dat is een officiële versie, die men 
trouwens ook na de rellen in Antwerpen heeft 
gehanteerd. Dit antwoord heb ik niet alleen van u 
gekregen, maar ook van de hoofdcommissaris 
van Gent. Hij zei mij dat hij, alles wel beschouwd, 
tevreden was over het plan en dat het plan heeft 
gewerkt. Ik heb hem geantwoord dat het is alsof 
Napoleon na Waterloo met een Corsicaans accent 
zou hebben gezegd dat hij de oorlog niet had 
verloren. Neem mij niet kwalijk. Het plan heeft 
ongetwijfeld gewerkt. Men heeft de supporters uit 
elkaar gehaald. Daar is men inderdaad in 
geslaagd, maar wat is het doel van om het even 
welk plan in dit verband? Dat is toch rellen 
vermijden! Neem mij niet kwalijk, maar dat was 
niet het geval. Er zijn zware rellen geweest. Dat is 
een eerste opmerking. 
 
Ik kom tot een tweede opmerking. U zegt dat één 
gerechtelijk gevolg aan de aanhoudingen wordt 
gegeven, waarvoor oorspronkelijk drie mensen 
waren aangehouden. Ik wil toch een zaak 
benadrukken. Dat is iets waarvoor men angst 
heeft. De rellen vonden in één straat plaats, de 
Tennisstraat. Ik ben die straat gaan opzoeken. 
40% van de huizen in de Tennisstraat werden 
ernstig beschadigd. Dat betekent dus niet alleen 
beschadigingen van brievenbussen, maar er werd 
bijvoorbeeld ook een verkeersbord door een ruit 
gegooid. Ik zeg u dit om de ernst van de schade te 
illustreren. Ik heb de beelden gezien, niet alleen 
op de VRT, maar ook op de RTBF. Men heeft 
kunnen zien wie dit deed. Onze politiemensen 
hebben als resultaat één persoon aangehouden. 
De schade zal inderdaad door een fonds, stad 
Gent en AA Gent worden betaald. Dit komt bij de 
gewone man in de straat niet rechtvaardig over. 
Dat zal de minister van Binnenlandse Zaken best 
begrijpen. 
 
02.04 Antoine Duquesne, ministre: Monsieur 
Van den Eynde, je répète qu'il n'y a pas eu de 
confrontations, mais bien des actes de violence. 
J'ai, en ce qui me concerne - et je ne suis pas le 
ministre de la justice - indiqué aux forces de 
l'ordre qu'elles devaient, dans leur organisation, 
non seulement prévoir un dispositif de maintien de 
l'ordre - je comprends que ceux qui sont pris dans 
une échauffourée sont surtout préoccupés par ce 
problème-là beaucoup plus que par des 
constatations - mais prévoir aussi des unités qui 
puissent constater les infractions sur base de faits 
précis et d'éléments de preuve de sorte que les 
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fauteurs de trouble commettant des infractions 
puissent être déférés à la justice avec un procès- 
verbal circonstancié justifiant et fondant des 
condamnations pénales. J'ai adressé cette 
demande en tout cas pour ce qui relève des mes 
attributions à la gendarmerie. 
 
Het incident is gesloten. 
L'incident est clos. 
 
03 Mondelinge vraag van de heer Daniël 
Vanpoucke aan de minister van Binnenlandse 
Zaken over "de problemen die zich voordoen bij 
het pilootproject inzake de integratie van politie 
en rijkswacht in Leuven" (nr. 2872) 
03 Question orale de M. Daniël Vanpoucke au 
ministre de l'Intérieur sur "les problèmes qui se 
posent à l'occasion du projet pilote 
d'intégration de la police et de la gendarmerie à 
Louvain" (n° 2872) 
 
03.01 Daniël Vanpoucke (CVP): Mijnheer de 
voorzitter, tijdens zijn persconferentie van 30 
oktober 2000 heeft de minister verklaard: "Ik ben 
zonder meer fier u te kunnen melden dat reeds 
twee politiezones volledig geïntegreerd te werk 
gaan, met name Ottignies en Leuven." 
 
Leuven was inderdaad een van die gemeenten, 
mijnheer de minister, waarvoor de regering 
besliste dat er een pilootproject voor de integratie 
van politie en rijkswacht zou worden opgezet. 
Volgens de verklaringen van de burgemeester van 
Leuven gebeurde dit echter zonder de minste 
voorbereiding. Die improvisatie bleef blijkbaar niet 
zonder nadelige gevolgen. Volgens een artikel uit 
Het Laatste Nieuws - maar er zijn nog andere 
bronnen - zou de samenwerking tussen politie en 
rijkswacht in Leuven grondig fout lopen. Zo 
zouden onder andere een aantal in beslag 
genomen goederen spoorloos zijn. Ook 
gerechtelijke dossiers zouden verdwenen zijn. 
Bovendien zou er een grote achterstand bestaan 
bij het opmaken van processen-verbaal. De 
interne communicatie blijkt allesbehalve vlot te 
verlopen, en er zouden zich reeds een hele reeks 
misverstanden hebben voorgedaan. 
 
Mijnheer de minister, dit alles heeft 
vanzelfsprekend nadelige gevolgen voor de 
dienstverlening aan de burger. Ik wil u hierover 
dus enkele vragen stellen. Ten eerste, kunt u 
bevestigen of de informatie over de problemen en 
incidenten rond de politie-integratie in Leuven juist 
is? Zijn er inderdaad in beslag genomen goederen 
spoorloos en zijn er gerechtelijke dossiers 
verdwenen? Is er inderdaad een grote achterstand 
in het opmaken van processen-verbaal? Wat zijn 

hiervan volgens u de oorzaken? 
 
Mijnheer de minister, werd u over dit alles 
ingelicht? Zo ja, door wie en wanneer? Er bestaan 
toch provinciale ondersteuningsteams? Er is toch 
ook een federaal ondersteuningsteam voor de 
pilootprojecten? Er is toch ook sprake van een 
voortgangrapport? Kunt u dan niet aan de hand 
van deze rapporten de disfuncties ontdekken? 
Indien dat niet zo is, wat is dan nog de waarde van 
deze rapporten? Nu we het toch over die 
voortgangrapporten hebben, wil ik u ook vragen 
hoe zij nu geëvalueerd worden. Hoeveel zijn er 
ingediend? Zijn ze eventueel ter beschikking? 
 
Ten slotte, mijnheer de minister, welke 
maatregelen werden er intussen getroffen om aan 
de disfuncties in de politiewerking te Leuven een 
einde te maken? Ik wil deze vraag nog uitbreiden. 
Het betreft niet alleen Leuven. Straks starten een 
aantal andere pilootprojecten. Zijn er voorzorgen 
genomen opdat daar geen soortgelijke disfuncties 
zich zouden kunnen voordoen? 
 
03.02 Minister Antoine Duquesne: Mijnheer 
Vanpoucke, ik ga ervan uit dat u uw informatie uit 
Het Laatste Nieuws van zaterdag 4 december 
2000 hebt gehaald. Het is duidelijk dat het 
bewuste artikel een aantal verdraaide en uit hun 
context gelichte beweringen bevat en een aantal 
achterhaalde feiten beschrijft. In se gaat het om 
een afdeling van de politiezone Leuven, de 
interventieafdeling. Ik vind het alvast merkwaardig 
dat de journalist niemand van de korpsleiding, 
noch van het belgeleidende directiecomité 
hieromtrent geraadpleegd heeft. Ook mijn federaal 
opvolgings- en ondersteuningsteam werd niet 
geconsulteerd. 
 
Ik kan mij niet uitspreken in naam van de 
burgemeester, maar een aantal beweringen kan ik 
toch weerleggen. De voorbereiding van het 
eigenlijke pilootproject nam zes maanden 
intensieve voorbereiding in beslag. Dit alles werd 
toegelicht op een persconferentie op 2 oktober 
2000, datum van de start van het pilootproject. 
 
Wat eventuele problemen betreft, kan ik zeggen 
dat het om kleinere technische problemen gaat, 
zoals de beperkte beschikbaarheid van computers 
en telefoons op het ogenblik van de verhuis. Deze 
zijn nu verholpen; het computer- en 
telefoonnetwerk zijn gemoderniseerd. Voor de rest 
zijn mij geen ernstige moeilijkheden bekend. Ik 
heb kennis van kleinigheden die gepaard gaan 
met elke reorganisatie. Dat is net de reden 
waarom ik destijds pilootprojecten heb opgestart. 
De nodige lessen worden daaruit getrokken en de 
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ervaring wordt uitgewisseld. 
 
Er wordt beweerd dat er gerechtelijke dossiers 
spoorloos zouden zijn en dat door de verhuis 
tijdelijk enkele documenten onvindbaar waren. 
Welnu, die documenten zijn intussen terecht en, 
voor zover ik weet, zijn er geen dossiers 
spoorloos. 
 
De opmaak van processen-verbaal had inderdaad 
een achterstand opgelopen. Dat was niet te wijten 
aan het pilootproject zelf, maar wel aan een 
samenloop van omstandigheden, zoals de 
zomervakantie, de inzet van manschappen voor 
Euro 2000 en dergelijke meer. In ieder geval is 
een ruim deel van die achterstand reeds 
ingelopen. Overigens was die niet zo dramatisch 
als men in het artikel liet uitschijnen. 
 
Mag ik er u op wijzen dat in Leuven een 
pilootproject werd gestart, wat dus leermomenten 
inhoudt? Het project wordt permanent gevolgd, 
geëvalueerd en, waar nodig, bijgestuurd, niet 
alleen op het niveau van de zone zelf, maar ook 
door de hiervoor opgerichte provinciale en 
federale begeleidingsstructuren. Via de federale 
begeleidingsstructuren, met name het provinciaal 
ondersteuningsteam onder het voorzitterschap 
van provinciegouverneur De Witte, en het federaal 
opvolgings- en ondersteuningsteam word ik 
geregeld op de hoogte gehouden van de evolutie 
omtrent de integratie van de lokale politiediensten 
en de problemen die hierbij rijzen. Het is evident 
dat de gerechtelijke overheden bevoegd zijn 
inzake problemen die betrekking hebben op de 
uitoefening van de taken van de gerechtelijke 
politie. 
 
Mijn steunteam heeft Leuven steeds beschouwd 
als een van de pilootpolitiezones waar de 
integratie snel en op een effectieve, 
methodologisch goed onderbouwde manier via 
een goed gestructureerd stappenplan is gebeurd. 
 
03.03 Daniël Vanpoucke (CVP): Mijnheer de 
voorzitter, ik dank de minister voor het antwoord. 
Ik wens kort te repliceren. Het is mogelijk dat er 6 
maanden intensieve voorbereiding aan 
voorafgegaan zijn. De burgemeester van Leuven 
heeft verklaard dat de integratie zonder de minste 
voorbereiding gebeurd is. Daar klopt iets niet. De 
fout kan evengoed bij de burgemeester van 
Leuven liggen. U hebt het enkel over kleine 
problemen en u zegt dat de pers overdreven 
heeft. Ik kan dat niet bewijzen. Ik hoop dat u gelijk 
hebt. Ik ben blij dat u het over leermomenten in 
het pilootproject heeft. Er kunnen lessen uit 
getrokken worden voor toekomstige 

pilootprojecten en daarna voor alle korpsen in het 
land. Zo kunnen dergelijke problemen vermeden 
worden. 
  
03.04 Antoine Duquesne, ministre: Monsieur le 
président, la vérité a ses droits. Le bourgmestre 
de Leuven n�a jamais prétendu que la préparation 
était nulle.  
 
Le projet pilote proprement dit a fait l�objet d�une 
préparation minutieuse à Leuven. Cette 
préparation a d�ailleurs nécessité six mois de 
travail intensif. Tout cela a été expliqué lors de la 
conférence de presse du 2 octobre 2000, date du 
démarrage du projet pilote.  
 
Le bourgmestre de Leuven a bien déclaré qu�on 
ne lui avait accordé que quelques jours, début 
mars 2000, pour lancer le projet pilote, ce qui est 
insignifiant. Je répète que s�il n�a fallu que 
quelques jours pour lancer ce projet, ce dernier a 
fait l�objet d�une préparation pendant six mois. 
 
03.05 Daniël Vanpoucke (CVP): Mijnheer de 
minister, ik baseer mij inderdaad op persartikels 
waarin wordt gezegd dat de voorbereiding nul 
was, maar volgens u zal de pers dat wel uit zijn 
duim hebben gezogen? Ik wil u over de 
voortgangsrapporten een concrete vraag stellen. 
Zijn deze ter inzage of zijn zij alleen voor de 
minister bestemd? Kan een parlementslid dat 
deze zaak van nabij volgt inzage nemen van deze 
documenten? Mijnheer de minister, u antwoordt 
niet op mijn vraag. Mijnheer de voorzitter, ik heb 
de minister iets gevraagd dat niets met de kranten 
te maken heeft. 
 
03.06 Antoine Duquesne, ministre: Monsieur le 
président, j'ai répondu aux questions de 
M. Vanpoucke. C'est aussi le droit du ministre. 
Vous n'allez quand même pas faire les réponses à 
ma place, monsieur Vanpoucke. 
 
03.07 Daniël Vanpoucke (CVP): Mijnheer de 
voorzitter, mijn laatste vraag was of het mogelijk is 
dat de parlementsleden de verslagen over de 
verschillende pilootprojecten inzien. 
 
03.08 Antoine Duquesne, ministre: Vous pouvez 
d'abord interroger le bourgmestre, s'il s'agit d'une 
organisation au plan local. Vous pouvez avoir un 
contact avec le bourgmestre de Leuven. 
 
03.09 Daniël Vanpoucke (CVP): Mijnheer de 
minister, ik spreek niet over Leuven alleen, ik 
spreek in het algemeen. Is er een mogelijkheid dat 
parlementsleden die deze politiehervorming 
opvolgen, de dossiers kunnen inzien? 
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03.10 Antoine Duquesne, ministre: C'est une 
prérogative de l'exécutif; il s'agit de l'organisation 
de son travail. Vous le savez. Vous pouvez me 
poser toutes les questions que vous voulez, j'y 
répondrai volontiers. 
 
Het incident is gesloten. 
L'incident est clos. 
 
04 Mondelinge vraag van de heer Jozef Van 
Eetvelt aan de minister van Binnenlandse Zaken 
over "het vakantiegeld en de eindejaarstoelage 
voor burgemeesters en schepenen" (nr. 2877) 
04 Question orale de M. Jozef Van Eetvelt au 
ministre de l'Intérieur sur "le pécule de 
vacances et la prime de fin d'année des 
bourgmestres et échevins" (n° 2877) 
 
04.01 Jozef Van Eetvelt (CVP): Mijnheer de 
voorzitter, de minister heeft met het koninklijk 
besluit van 16 november 2000 een goede 
beslissing genomen met betrekking tot de 
uitwerking van een regeling in het dossier van het 
vakantiegeld en de eindejaarstoelage voor 
burgemeesters en schepenen. In het verslag aan 
de Koning staat dat in de 
gemeenteraadsbeslissing uitdrukkelijk moet 
worden vermeld wanneer het besluit, eventueel 
met terugwerkende kracht, in werking treedt. In 
tegenstelling tot de eindejaarstoelage, die een 
facultatieve vergoeding is, is het vakantiegeld een 
wettelijke vergoeding. Mijn vragen hebben dan 
ook betrekking op het toekennen van dit 
vakantiegeld. 
 
Het wordt toegekend op basis van prestaties die 
werden geleverd in het voorbije jaar, de 
zogenaamde referteperiode. De vraag is wanneer 
deze periode en voor wie ze aanvangt. Begint ze 
wanneer de nieuwe gemeenteraden begin 2001 
samenkomen en er bijgevolg geen vakantiegeld 
kan worden toegekend voor 2001? Of begint de 
referteperiode op 1 januari 2000 waardoor 
zetelende burgemeesters en schepenen wel 
vakantiegeld krijgen? Een gelijkaardig probleem 
kan rijzen voor de huidige burgemeesters die op 1 
januari 2001 schepen worden of huidige 
schepenen die burgemeester worden. Als de 
referteperiode over 2000 loopt, krijgen ze dan het 
vakantiegeld berekend op basis van de wedde die 
verbonden is aan het ambt dat ze vóór 2001 
bekleedden of tijdens 2001? Wanneer begint de 
referteperiode te lopen, zeker voor burgemeesters 
en schepenen die het ambt continu verderzetten? 
 
04.02 Minister Antoine Duquesne: Mijnheer de 
voorzitter, ik vestig de aandacht van het geachte 

lid op het feit dat zowel de eindejaarstoelage als 
het vakantiegeld een wettelijk recht is op basis 
van artikel 19,§1bis van de nieuwe gemeentewet. 
Dit bepaalt dat �het vakantiegeld en de 
eindejaarspremies van de burgemeester en 
schepenen door de Koning worden vastgesteld�. 
Het koninklijk besluit van 16 november 2000 tot 
vaststelling van het vakantiegeld en de 
eindejaarspremie van de burgemeesters en 
schepenen legt de modaliteiten vast waaronder dit 
geld en deze premie worden toegekend. Deze 
modaliteiten kunnen dus niet door de 
gemeenteraad worden vastgesteld. 
 
Het koninklijk besluit van 16 november 2000 
verwijst naar het koninklijk besluit van 30 januari 
1979 betreffende de toekenning van een 
vakantiegeld aan het personeel van �s lands 
algemeen bestuur. Artikel 2 van dit koninklijk 
besluit bepaalt dat onder referentiejaar moet 
worden verstaan �het kalenderjaar dat aan het jaar 
voorafgaat tijdens hetwelk de vakantie moet 
worden toegestaan�. Voor de vakantie van 2001 
geldt 2000 dus als referentiejaar en er kan dus 
vakantiegeld worden toegekend op basis van 
prestaties geleverd in 2000. Mandatarissen die in 
2001 niet herverkozen zijn, genieten dus 
vakantiegeld op basis van hun prestaties in het 
jaar 2000. Voor de wijze van berekening verwijs ik 
naar de desbetreffende bepalingen van het 
koninklijk besluit van 30 januari 1979. 
 
Deze berekeningswijze geldt ook voor de huidige 
burgemeesters die tot schepen zullen worden 
verkozen en voor de huidige schepenen die tot 
burgemeester zullen worden benoemd. 
 
04.03 Jozef Van Eetvelt (CVP): Mijnheer de 
voorzitter, wij hebben van de minister een zeer 
klaar antwoord gekregen en ik zou hem er willen 
voor bedanken. 
 
Het incident is gesloten. 
L'incident est clos. 
 
De voorzitter: Collega's, aan de orde is nu de 
mondelinge vraag nr. 2884 van de heer Bart 
Somers. De heer Somers is echter afwezig en 
heeft bij mijn weten niemand verwittigd. Ik volg 
dus de klassieke lijn en conform artikel 89, punt 
11, wordt de vraag van de agenda afgevoerd. Ik 
meen dat we deze regel moeten aanhouden, 
ongeacht om wie of om wat het gaat. 
 
05 Mondelinge vraag van de heer Daniël 
Vanpoucke aan de minister van Binnenlandse 
Zaken over "de meerkost voor de gemeenten bij 
de implementatie van de geïntegreerde politie" 
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(nr. 2886) 
05 Question orale de M. Daniël Vanpoucke au 
ministre de l'Intérieur sur "le surcoût pour les 
communes suite à la mise en �uvre de la police 
intégrée" (n° 2886) 
 
05.01 Daniël Vanpoucke (CVP): Mijnheer de 
voorzitter, mijnheer de minister, in het kader van 
de integratie van de politiediensten zijn er in heel 
wat politiezones prognoses gemaakt met 
betrekking tot de minimumnorm inzake personeel 
en de budgettaire impact van deze hervorming op 
de gemeentelijke financiën. Ik wil mij vooraf 
verontschuldigen aangezien mijn vraag voor het 
debat van donderdagavond was ingediend. U hebt 
dus reeds op een deel van de vraag geantwoord. 
Er blijven echter nog een aantal onduidelijkheden 
over. Misschien begrijpen wij deze zaken 
onvoldoende en kunt u ze nog wat verduidelijken. 
 
Heel wat politiezones blijken bijkomende 
financiële inspanningen te moeten doen om de 
voorziene bezetting te bekostigen. De heer Dirk 
Pieters heeft donderdagavond het voorbeeld 
gegeven van de politiezone Affligem-Roosdaal-
Liedekerke-Ternat die meer dan 14 miljoen frank 
zou moeten ophoesten om de bijkomende kosten 
te betalen. De heer Hendrickx heeft voorbeelden 
gegeven van verschillende gemeenten in 
Vlaanderen. U hebt gezegd dat dit bedrag volledig 
gefinancierd zou worden door de federale 
regering. U had dit reeds voordien gezegd, maar 
blijkbaar hadden andere burgemeesters begrepen 
dat dit niet zou gebeuren. 
 
Mijnheer de minister, ik herhaal mijn vragen. Ten 
eerste, klopt het bedrag dat door de bedoelde 
politiezone naar voren werd geschoven? Ook na 
donderdagavond bleef enige onduidelijkheid 
bestaan over het bedrag van de subsidie die zou 
worden gegeven. U hebt gesproken van 673.000 
frank per politieagent. Op andere momenten hebt 
u echter gesproken van "tussen 600.000 en 
700.000 frank" en u hebt zelfs het bedrag van 
550.000 frank laten vallen. U begrijpt dat deze 
vraag zeer belangrijk is. Als dit bedrag verandert, 
dan verandert ook het kostenplaatje sterk. Verder 
heeft dit belang voor het opstellen van de 
gemeentelijke begrotingen. 
 
Ten tweede, klopt het dat de federale regering 
instaat voor de volledige betaling van dit bedrag? 
Als dit het geval is, wat wij menen te hebben 
begrepen, dan kunnen wij dit alleen toejuichen. 
Bepaalde gemeenten of politiezones hebben in 
het verleden ernstige financiële inspanningen 
gedaan waardoor zij nu een overschot hebben. 
Aangezien er een compensatiesysteem wordt 

gebruikt, zullen zij dit echter niet uitbetaald krijgen. 
Zij zullen dus gestraft worden omdat zij het in het 
verleden zeer goed gedaan hebben. 
 
Ten derde, zal dit bedrag ieder jaar ter 
beschikking staan van de politiezone? Betreft het 
een vastgelegd bedrag? Zal het bedrag ter 
compensatie alleen in een overgangsperiode 
worden uitgekeerd? Zal het een uitdovend 
karakter hebben? Kan het evolueren naargelang 
de bijkomende kosten? 
 
Ten vierde, hoe gebeurt de verdeling tussen de 
verschillende gemeenten van de politiezone? Ik 
verwijs naar de vragen die de heer Hendrickx 
donderdagavond gesteld heeft. Binnen een 
bepaalde politiezone kan men te veel of te weinig 
hebben, maar dit belet niet dat er intern ook nog 
zeer grote verschillen kunnen zijn. Zult u nog 
bepaalde koninklijke besluiten uitvaardigen met 
betrekking tot de criteria die aan de basis liggen 
van de verdeling? 
 
05.02 Antoine Duquesne, ministre: Monsieur 
Vanpoucke, je vous confirme ce que j�ai dit en 
séance plénière. Vous comprendrez qu�en ce qui 
concerne les chiffres très précis et vu la manière 
dont ces dotations évoluent, je dois passer au 
gouvernement afin d�obtenir l�accord du ministre 
du budget. C�est pour cette raison que j�ai toujours 
donné un ordre de grandeur et tant que je n�aurai 
pas obtenu l�accord du gouvernement sur un 
chiffre précis, je ne pourrai pas vous en dire plus. 
Ce n�est pas par manque de bonne volonté, il 
s�agit seulement de la procédure normale. 
 
Les chiffres que vous donnez pour la zone de 
Affligem, Roosdaal, Liedekerke et Ternat, sont 
des ordres de grandeur exacts. Au delà de 
600.000, les chiffres sont en train d�être affinés. 
Les chiffres que vous avez indiqués seront 
réduits. 
 
Il est important de vous confirmer que, en 2001, 
l�Etat fédéral supportera l�ensemble des surcoûts 
qui naîtront progressivement à partir du mois 
d�avril 2001. Lors de cette année de transition, où 
il n�y a pas de système général et forfaitaire, il 
s�agira de la couverture des surcoûts. Par 
exemple, le statut devant entrer en vigueur le 1er 
avril, avant que beaucoup de zones soient 
installées, impliquera une charge supplémentaire 
pour les communes et l�Etat fédéral. Au fur et 
mesure du transfert des gendarmes, l�Etat fédéral 
transférera les moyens qui sont nécessaires afin 
de payer leurs traitements et ce pendant l�année 
2001. 
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A partir de 2002, au moment du transfert complet, 
la totalité des charges sera couverte. L�explication 
de ce déficit découle du fait qu�il existe un 
excédent de gendarmes par rapport à une 
répartition normale sur l�ensemble du territoire. 
 
On prévoit donc 6 ans pour la régularisation de 
cette situation, soit en accordant des mutations 
sur base volontaire, soit, dans la zone, vu qu�un 
certain nombre d�agents vont arriver à l�âge de la 
pension, en ne procédant pas à leur 
renouvellement. Je ne sais pas si c�est le cas 
dans cette zone-là, mais il existe des zones où les 
communes n�ont pas exécuté leur devoir par 
rapport à la norme de 1994. Au lieu de recruter 
une personne de plus, on peut donc financer 
quelqu�un qui s�y trouve déjà. 
 
In een gemeente met verschillende zones wordt 
het budget niet alleen gestijfd door een federale 
dotatie maar ook door een dotatie van de 
gemeenten. Over de berekening en verdeling 
onder de gemeenten wordt een ontwerp van 
koninklijk besluit opgesteld ter uitvoering van het 
artikel 40, zesde lid, van de voornoemde wet. 
Door de Koning worden eveneens 
minimumnormen vastgesteld ter uitvoering van 
artikel 39 van desbetreffende wet. 
 
Il va donc falloir trouver une norme moyenne qui 
est toujours minimale. L�Etat fédéral ne dit pas ce 
qui doit être fait idéalement. Il dit ce qui doit être 
fait au minimum. Ainsi quelle doit être la 
contribution d�une commune d�une zone? Il existe 
des situations très diverses. Par exemple, dans 
une zone, une commune peut apporter un 
bâtiment extrêmement important qui permettra 
d�héberger une majorité de personnes. Il est clair 
qu�elle ne doit pas supporter à elle seule la charge 
que cela représente. C�est pour répondre à cette 
problématique qu�on a l�intention de prendre un 
arrêté fixant une norme moyenne. Pour le surplus, 
les communes de la zone doivent s�arranger. 
Nous voulons laisser un maximum de libertés aux 
autorités locales en ce qui concerne les 
compensations, les ristournes en nature, les 
contributions financières. 
 
05.03 Daniël Vanpoucke (CVP): Mijnheer de 
minister, ik begrijp dat u op sommige vragen niet 
kunt antwoorden met  concrete cijfers. Dat heeft 
niets te maken met kwade wil, u hebt daarvoor 
immers het fiat van de regering nodig. Ik hoop 
alleen dat u kunt hard maken dat de lokale politie 
geen frank meer zal kosten dan voorheen. 
 
05.04 Antoine Duquesne, ministre: Si vous 
saviez, monsieur Vanpoucke, comme je regrette à 

certains moments de ne pas pouvoir faire des 
miracles. 
 
05.05 Daniël Vanpoucke (CVP): Mijnheer de 
minister, ik vraag geen mirakels, ik vraag alleen 
dat de regering u steunt zodat u uw woord kunt 
houden. 
 
Het incident is gesloten. 
L'incident est clos. 
 
06 Mondelinge vraag van de heer Marcel 
Hendrickx aan de minister van Binnenlandse 
Zaken over "de personeelsadministratie voor de 
lokale politie" (nr. 2899) 
06 Question orale de M. Marcel Hendrickx au 
ministre de l'Intérieur sur "la gestion du 
personnel de la police locale" (n° 2899) 
 
06.01 Marcel Hendrickx (CVP): Mijnheer de 
voorzitter, ik heb over dit thema vroeger al vragen 
gesteld, maar ik vond het na het debat van vorige 
donderdag toch nuttig deze zaak opnieuw aan te 
kaarten. 
 
De minister zei vorige donderdag dat het zijn 
bedoeling is de personeelsadministratie voor de 
lokale politie te centraliseren. Niet iedereen is het 
daarmee eens. Onder meer de vakbonden zijn er 
volstrekt tegen en op het lokale vlak is niet 
iedereen daar gelukkig mee. 
 
Mijnheer de minister, hoe wordt die eventuele 
centralisatie in de praktijk gebracht? Hoe gebeurt 
de financiering? Het gerucht doet de ronde dat de 
nodige financiële middelen worden afgetrokken 
van het beschikbare bedrag van 18,5 miljard voor 
de lokale politie. Vorige donderdag zei u tijdens 
het debat dat u een bedrag van 2 tot 3 miljard 
nodig hebt om bepaalde zaken te regelen. Ik ben 
dan eventjes aan het rekenen gegaan en er is iets 
dat ik niet goed begrijp. Vroeger zei u altijd dat er 
per hoofd van de lokale politie een bedrag van 
672.000 frank ter beschikking zou zijn en vorige 
donderdag had u het over een bedrag van 
600.0000 frank. Dat geeft een verschil van 
72.000 frank. Aangezien de lokale politie 27.000 
leden telt, geeft dat een bedrag van 
2 miljard frank. Is dat het bedrag dat u op een 
bepaald ogenblik aangehaald hebt? 
 
Op het veld wacht men op informatie over het 
nieuwe en het oude statuut. Hoe zal die 
personeelsadministratie er in de praktijk uitzien? 
Zal ze worden gecentraliseerd of wordt ze per 
zone georganiseerd? Werd vooraf overleg 
gepleegd met de vakbonden en met de 
adviesraad van de burgemeesters? Indien u van 
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mening bent dat ze moet worden gecentraliseerd, 
hoe zullen de lokale personen dan geïnformeerd 
worden over de keuze die zij moeten maken 
tussen het nieuwe en het oude statuut. Hoe zult u 
de zaken die gratis worden aangeboden, 
financieren? 
 
Dan heb ik nog een enigszins stoute vraag. Heeft 
de herleiding van het bedrag van 672.000 naar 
600.000 frank daar misschien iets mee te maken? 
 
06.02 Antoine Duquesne, ministre: Monsieur le 
président, chers collègues, vous ne m'avez pas 
posé une question méchante, monsieur 
Hendrickx. Vous êtes venu prendre le bon air de 
la province de Luxembourg où je vous ai 
rencontré. Vous ne pouvez pas poser de question 
méchante après cela. 
 
Comme je viens de le dire à M. Vanpoucke, le 
montant exact de la dotation doit être précisé. 
Toute une série de paramètres doivent être 
approuvés par le gouvernement - c'est très 
compliqué - mais ils n'ont rien à voir avec ce qui 
fait l'objet de votre question.  
 
Dans le budget fédéral, nous avons prévu 
diverses choses, comme par exemple la prise en 
charge de tout ce qui concerne la formation - ce 
qui n'est pas négligeable pour les communes -, 
non seulement le contenu de la formation mais 
aussi la prise en charge des aspirants de police 
pendant tout le temps de leur formation. Hier, ils 
étaient payés par les communes qui ne les 
voyaient pas. C'était au terme de leur formation 
qu'ils arrivaient. Nous avons également décidé de 
prendre en charge leur uniforme. Tout cela a été 
prévu dans le calcul du budget fédéral. 
 
De personeelsadministratie wordt persoonlijk 
onder de verantwoordelijkheid van de korpschef 
en van de lokale overheden geplaatst. Voor het 
beheren van de mobiliteit van het politiepersoneel 
en voor de diensten van het sociaal secretariaat, 
kan men een beroep doen op de federale politie. 
Die materie is niet vatbaar voor syndicale 
onderhandelingen. Ze zal het voorwerp uitmaken 
van een gesprek met de adviesraad voor 
burgemeesters. We zullen dus zien. 
 
De informatie naar de basis wordt verzekerd door 
de diensten van de federale politie, die ook instaat 
voor de steun aan de lokale politie. Die steun 
wordt gratis verleend. Dit betekent dat de kosten 
ervan volledig door de begroting van de federale 
politie worden gedragen. 
 
En ce qui concerne les secrétariats, les 

communes apprécieront. Si celles-ci ne tiennent 
pas à bénéficier d�un service qui, à mon avis, est 
important et souhaitable, les bourgmestres le 
diront. Cependant, ils ont là une possibilité d�être 
déchargés d�une tâche administrative très lourde 
et du coût qu�elle représente. 
 
06.03 Marcel Hendrickx (CVP): Mijnheer de 
minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik noteer dat 
de eventuele vermindering van gelden daar niets 
mee te maken heeft. 
 
Toch heb ik nog een vraag. U zegt dat de federale 
politie de informatie aan de lokale politiediensten 
zal bezorgen. Is dat gedurende de 
overgangsperiode of is dat een blijvende 
maatregel? 
 
06.04 Minister Antoine Duquesne: Die regeling is 
voor altijd. 
 
Het incident is gesloten. 
L'incident est clos. 
 
De voorzitter: Collega's, volgens de agenda is 
thans de mondelinge vraag nr. 2902 van de heer 
Yves Leterme aan de orde. 
 
De heer Leterme laat zich evenwel 
verontschuldigen voor zijn afwezigheid; hij is 
momenteel aan het woord in plenaire vergadering. 
Hij zal ons later vervoegen in de commissie. 
 
De heer Karel Van Hoorebeke vraagt dat zijn 
mondelinge vraag nr. 2906 zou worden verdaagd. 
 
07 Mondelinge vraag van de heer Daniël 
Vanpoucke aan de minister van Binnenlandse 
Zaken over "de stand van zaken in het dossier 
rond het nieuwe statuut van de lokale 
mandataris" (nr. 2920) 
07 Question orale de M. Daniël Vanpoucke au 
ministre de l'Intérieur sur "l'état du dossier 
relatif au nouveau statut des mandataires 
locaux" (n° 2920) 
 
07.01 Daniël Vanpoucke (CVP): Mijnheer de 
voorzitter, mijnheer de minister, binnen enkele 
weken zullen de nieuwe gemeenteraden worden 
geïnstalleerd en zal het nieuw statuut van de 
lokale mandataris grotendeels van kracht worden. 
 
De concrete toepassing van een en ander doet 
evenwel enkele vragen rijzen. 
 
Mijnheer de minister, ik weel dat heel wat 
bepalingen door andere ministers moeten worden 
uitgevoerd, maar in uw hoedanigheid van minister 
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bevoegd voor de goede gang van zaken in de 
gemeenten, hoop ik dat u een algemeen overzicht 
van de situatie kunt geven en een antwoord kunt 
verstrekken op mijn vragen die een vijftal punten 
behelzen. 
 
Het eerste punt betreft de cumulatie van 
mandaten. In dat verband geldt de algemene regel 
dat elk parlementair mandaat hoogstens mag 
worden gecumuleerd met één bezoldigd 
uitvoeringsmandaat. Het gaat onder meer om het 
mandaat van burgemeester, schepen of OCMW-
voorzitter, maar ook om elk ander mandaat in een 
openbare of particuliere instelling, uitgeoefend als 
vertegenwoordiger van de overheid, voor zover 
dat mandaat meer bevoegdheid verleent dan het 
loutere lidmaatschap van de algemene 
vergadering of van de raad van bestuur of voor 
zover dat mandaat een maandelijks bruto 
belastbaar inkomen oplevert van minstens 20.000 
Belgische frank. Op mijn vraag van 29 november 
laatstleden antwoordde u dat u de voorbereidende 
werkzaamheden zou nakijken voor een definitieve 
interpretatie van de draagwijdte van voornoemd 
bedrag. Welnu, ik had graag vernomen of dat 
bedrag per mandaat of in totaliteit in aanmerking 
zal komen. 
 
Het tweede punt betreft de bevolkingscijfers van 
de gemeenten. In dat verband rees een 
onduidelijkheid via de invoering van artikel 5 van 
de nieuwe gemeentewet. Immers, het 
bevolkingsaantal moet worden berekend op basis 
van de ingeschreven personen op 1 januari 2000, 
zijnde het jaar dat de volledige vernieuwing van de 
gemeenteraden voorafgaat. De minister moest het 
bevolkingscijfer, dat onder meer van belang is 
voor de berekening van de nieuwe wedden van de 
mandatarissen, bekendmaken vóór 1 mei 2001. 
Op 31 mei verscheen echter het ministerieel 
besluit van 14 mei 2000, dat de bevolkingscijfers 
van 1 januari 1999 vastlegde, waarbij werd 
verwezen naar artikel 5 van de nieuwe 
gemeentewet. 
 
De bevolkingscijfers op 1 januari 2000 zijn echter 
bekend sinds september via de statistieken van 
het ministerie van Economische Zaken. Welnu, 
mijnheer de minister, zal u het ministerieel besluit 
van 14 mei 2000 vooralsnog herzien? Op basis 
van welke bevolkingscijfers moeten de wedden 
vanaf 1 januari 2000 worden berekend? 
 
Het derde punt betreft de compensatie wegens 
verlies van vervangingsinkomens en dat roept 
eveneens heel wat vragen op. Kan u een 
opsomming geven van de bedoelde 
vervangingsinkomens? Geldt de regeling 

bijvoorbeeld voor de vervangingsinkomens van de 
wettige echtgenoot van een mandataris? Ik denk 
bijvoorbeeld aan een gezinspensioen dat wordt 
verminderd door de mandatariswedde van de 
echtgenoot, of aan studiebeurzen. Hoe wordt het 
compenserende bedrag fiscaal en sociaal 
benaderd? Wordt het beschouwd als een wedde? 
Moeten er afhoudingen gebeuren voor het 
pensioen of voor andere aspecten van de sociale 
zekerheid als de mandataris, ingevolge het verlies 
van dat inkomen, een niet-beschermd persoon 
wordt? 
 
Kortom, wat gebeurt er indien de mandataris door 
het verlies van het vervangingsinkomen een niet-
beschermd persoon wordt? (Minister Duquesne 
glimlacht) 
 
Misschien lacht u met mijn vragen, mijnheer de 
minister, maar toch zou ik er graag een antwoord 
op hebben. 
 
Ten vierde, wanneer zal het koninklijk besluit 
betreffende de niet-beschermde mandatarissen 
worden uitgevaardigd? Zullen de gemeenten de 
bijdragen voor hun sociale bescherming volledig 
ten laste kunnen nemen? Zal de bescherming ook 
gelden voor mandatarissen die pas in de loop van 
de legislatuur hun sociale bescherming verliezen 
of hun mandaat opnemen? Zal er een 
minimumperiode van uitoefening van het mandaat 
worden ingeschreven? Met andere woorden, moet 
men een bepaalde periode mandataris geweest 
zijn om voor de maatregelen in aanmerking te 
komen? 
 
Hiermee kom ik tot mijn laatste vraag, met name 
over de loopbaanonderbreking. Zal een 
mandataris worden verplicht te kiezen voor het 
systeem of kan hij eerst het systeem van de 
gewone loopbaanonderbreking uitputten? Geldt 
het enkel voor gemeenten van minder dan 50.000 
inwoners, vraag waarvoor ik mij baseer op het 
koninklijk besluit van 15 december 1976, of is het 
niet van toepassing op de 
loopbaanonderbrekingregeling? Zal het 
desbetreffende koninklijk besluit indien nodig 
worden gewijzigd? 
 
Tot daar, mijnheer de voorzitter, mijn voor de 
minister blijkbaar lachwekkende vragen. 
 
07.02 Antoine Duquesne, ministre: Monsieur le 
président, monsieur Vanpoucke, je vais vous 
expliquer pourquoi je souris. C'est parce que je 
trouve que vos questions sont excellentes. 
 
Nous avons consulté les travaux préparatoires de 
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la loi, mais n'y avons pas trouvé beaucoup de 
réponses. C'est un compliment que je m'adresse 
également, car j'ai aussi voté cette loi. 
 
Le seul moyen que peut utiliser le ministre de 
l'Intérieur pour essayer de répondre à vos 
questions, c'est de partir de l'esprit général de la 
loi et d'essayer de coller d'aussi près que possible 
au texte de celle-ci. 
 
Uit de voorbereidende werken blijkt dat het de 
bedoeling van de wetgever was om de cumul van 
mandaten zoveel mogelijk te beperken. 
 
Het mandaat van parlementslid kan worden 
gecumuleerd met ten hoogste één uitvoerend 
bezoldigd mandaat. Naast het mandaat van 
parlementslid mag derhalve één enkel ander 
mandaat worden uitgeoefend, met dien verstande 
dat als een bezoldigd uitvoerend mandaat wordt 
beschouwd het mandaat dat aan zijn titularis een 
maandelijks bruto belastbaar inkomen van 
minstens 20.000 frank opbrengt. Elke andere 
interpretatie zou niet te verzoenen zijn met de 
letter van de wet. 
 
In elk geval is de grens van toepassing dat het 
bedrag van de vergoedingen, wedden of 
presentiegelden, ontvangen als bezoldiging voor 
de door het parlementslid - naast het parlementair 
mandaat - uitgeoefende activiteiten, de helft van 
het bedrag van de parlementaire vergoeding niet 
mag overschrijden. 
 
Het koninklijk besluit van 14 mei 2000 betreffende 
de rangschikking van de gemeenten, in uitvoering 
van artikel 5, eerste lid van de nieuwe 
gemeentewet, is genomen op basis van het 
bevolkingscijfer dat blijkt uit het Rijksregister van 
de natuurlijke personen op 1 januari 1999. De 
bevolkingscijfers werden vastgesteld bij het 
ministerieel besluit van 14 mei 2000 tot 
vaststelling per provincie en per gemeente van de 
bevolkingscijfers op 1 januari 1999. 
 
Dit besluit zal worden herzien voor de volgende 
vernieuwing van de gemeenteraden. 
 
Het is niet mogelijk een opsomming te geven van 
alle vervangingsinkomens waarop de wet van 4 
mei 1999 tot wijziging van de artikels 12 en 19,§1 
van de nieuwe gemeentewet betrekking heeft, 
gezien het ruime toepassingsveld. De wet 
vermeldt wettelijke of reglementaire 
bezoldigingen, pensioenen, vergoedingen of 
toelagen. 
 
De vraag of dit ook van toepassing is op een 

gezinspensioen dat wordt verminderd door de 
mandatariswedde van de echtgenoot is thans voor 
advies aan de minister van Sociale Zaken 
voorgelegd. 
 
Ik meen dat deze compensatie moet worden 
beschouwd als een presentiegeld voor de 
gemeenteraadsleden en als wedde voor de 
burgemeester en schepenen. Er moeten dus ook 
dezelfde afhoudingen op gebeuren. 
 
Artikel 118 van de wet van 12 augustus 2000 
houdende sociale, budgettaire en andere 
bepalingen bevat de regeling van het sociaal 
statuut van de niet-beschermde lokale 
mandatarissen. Het uitvoeringsbesluit waarvan 
sprake moet door de minister van Sociale Zaken 
en Pensioenen worden genomen. Dit is thans in 
voorbereiding. 
 
De regeling inzake loopbaanonderbreking in de 
particuliere sector behoort tot de bevoegdheid van 
de minister van Tewerkstelling en Arbeid. Het 
koninklijk besluit van 15 december 1976 verwijst 
trouwens uitdrukkelijk naar de wet van 19 juli 1976 
tot instelling van een verlof voor de uitoefening 
van een politiek mandaat. Deze wet is van 
toepassing op de particuliere sector. 
 
07.03 Daniël Vanpoucke (CVP): Mijnheer de 
voorzitter, ik wil de minister bedanken omdat hij 
zoveel als mogelijk op mijn vragen heeft 
geantwoord. Ik wil nog heel even terugkomen op 
mijn eerste vraag. Het is mogelijk dat ik het 
antwoord hierop toevallig niet gehoord heb, 
mijnheer de minister. Het is echter ook mogelijk 
dat u er gewoon niet op geantwoord hebt. Het 
betrof de kwestie van de 20.000 frank. Is het dit 
bedrag per mandaat, of in de totaliteit van zijn 
inkomens? 
 
07.04 Antoine Duquesne, ministre: Je crois que 
c�est un mandat. 
 
07.05 Daniël Vanpoucke (CVP): Mijnheer de 
minister, ik begrijp u, maar dat is in tegenstelling 
met wat u de vorige keer zei. Het zal waarschijnlijk 
in tegenstelling met de geest zijn. 
 
07.06 Antoine Duquesne, ministre: Comme je 
vous l�avais promis, j�ai cherché dans les travaux 
préparatoires. Je n�ai rien trouvé. 
 
07.07 Daniël Vanpoucke (CVP): U denkt dus ook 
dat het per mandaat is, zoals wij denken. 
 
07.08 Antoine Duquesne, ministre: Je le pense, 
oui. 
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07.09 Daniël Vanpoucke (CVP): Er staat: "voor 
dát mandaat". Ik veronderstel dat het dus per één 
mandaat is. 
 
07.10 Willy Cortois (VLD): De minister moet 
vandaag geen uitspraak doen, maar hij zou zich 
daarover best uitspreken. Mag men enerzijds, 
verschillende uitvoerende mandaten uitoefenen, 
zolang de totale bruto bezoldiging 20.000 frank 
per maand per mandaat niet overschrijdt of moet 
men anderzijds, alles samentellen en is men niet 
in orde van zodra men meer dan 20.000 frank 
heeft? Dat is een erbarmelijke situatie voor de 
betreffende personen. 
 
07.11 Daniël Vanpoucke (CVP): Er staat: "voor 
zover dát mandaat". 
 
07.12 Antoine Duquesne, ministre: Etant donné 
qu�il n�y a pas d�explicitation dans les travaux 
préparatoires, j�ai dit tout à l�heure qu�il faut coller 
le plus possible au texte de la loi. Je peux 
difficilement aller plus loin dans l�interprétation de 
ce qu�a voulu le législateur. 
 
07.13 Daniël Vanpoucke (CVP): Mijnheer de 
minister, dat stemt overeen met wat ik op de 
vergadering van 29 september heb 
gepretendeerd. 
 
07.14 Antoine Duquesne, ministre: Vous savez, 
monsieur Vanpoucke, j'essaie de vous répondre 
d'une manière cohérente. Mais idéalement, 
comme pour beaucoup de choses, le législateur 
devrait préciser et interpréter. 
 
On a voté une loi qui contient un certain nombre 
de principes. On voit bien quelle en est la ligne 
directrice, c'est de limiter autant que possible la 
multiplication des mandats, mais sans arriver à 
des situations déraisonnables, compte tenu de la 
pratique sur le terrain. Et l'on découvre une 
multitude de situations et de problèmes 
particuliers, auxquels le législateur n'a 
manifestement pas pensé. 
 
Je ne puis rien vous dire de plus. 
 
Mais puisque je n'ai rien trouvé dans les travaux 
préparatoires, je ne puis que m'en tenir au texte 
de loi et je pense que c'est la bonne interprétation. 
 
Het incident is gesloten. 
L'incident est clos. 
 
08 Mondelinge vraag van de heer Bart 
Laeremans aan de minister van Binnenlandse 

Zaken over "het merkwaardige gedrag van 
kandidaat-burgemeester Doyen van Jette" 
(nr. 2921) 
08 Question orale de M. Bart Laeremans au 
ministre de l'Intérieur sur "le comportement 
étrange du candidat bourgmestre Doyen à 
Jette" (n° 2921) 
 
08.01 Bart Laeremans (VLAAMS BLOK): 
Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, de 
verkiezingen hebben in sommige gemeenten 
nogal wat indruk gemaakt. In Brussel-19 ging 
onze partij vooruit van 4 naar 19 
gemeenteraadszetels. Dat heeft in bepaalde 
gemeenten al tot merkwaardig gedrag geleid. De 
huidige burgemeester van Jette heeft al drastische 
beslissingen genomen. Hij heeft besloten om in 
het gemeentelijk informatieblad geen forum meer 
te laten verschijnen waarin de diverse partijen van 
de gemeenteraad hun standpunt bekend kunnen 
maken. Dat heeft naar verluidt te maken met onze 
partij. Hij zorgt ervoor dat de democratie in zijn 
gemeente in elk geval verengd wordt. Als de regel 
voor iedereen geldt, heb ik u daar echter niet over 
te ondervragen en is dat correct. 
 
Het is wel erg dat in dezelfde gemeenteraad door 
de huidige burgemeester en tevens kandidaat-
burgemeester voor de volgende zes jaar werd 
aangekondigd dat hij zou weigeren te antwoorden 
op alle mogelijke opmerkingen, vragen en 
interpellaties vanwege mandatarissen van onze 
partij. Dit is hoe dan ook manifest een inbreuk op 
artikel 84 van de nieuwe gemeentewet die de 
gemeenteraadsleden het recht geeft om vragen te 
stellen en interpellaties te houden. Zoiets is 
absoluut onaanvaardbaar. Ik had willen weten wat 
uw reactie is op dit gedrag en of u dit 
aanvaardbaar vindt vanwege een burgemeester 
en kandidaat-burgemeester. Hoe hebt u 
gereageerd na het vernemen van deze feiten? Ik 
meen namelijk dat u ook al schriftelijk via een 
andere weg op de hoogte bent gebracht van dit 
gedrag. Kan deze persoon nog in aanmerking 
komen voor een nieuwe ambtstermijn als 
burgemeester? Hij zegt immers manifest op 
voorhand dat hij de wet zal schenden. Zo ja, hebt 
u dan aan zijn benoeming - ik meen dat die al 
gebeurd is of op stapel staat - voorwaarden 
gekoppeld? Ik neem aan dat u het met mij eens 
bent dat problemen voorkomen moeten worden 
en dat inciviek gedrag zeker voorkomen moet 
worden. Ik dank u bij voorbaat voor uw antwoord. 
 
08.02 Minister Antoine Duquesne: Mijnheer de 
voorzitter, mijnheer Laeremans, ik laat mij niet in 
met de politieke verklaringen die bepaalde 
gemeentelijke mandatarissen afleggen. De 
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voordracht voor het ambt van burgemeester van 
de gemeente Jette zal door mijn administratie 
onderzocht worden zoals elke andere voordracht, 
onder meer aan de hand van de adviezen van de 
procureur-generaal en de gouverneur. Indien de 
gemeentelijke overheden van Jette in de toekomst 
eventueel beslissingen mochten nemen die in 
strijd zijn met de nieuwe gemeentewet, dan zal het 
de taak zijn van de toezichthoudende overheid, in 
casu de regering van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, om eventueel op te treden met 
betrekking tot deze beslissingen. Eventuele 
klachten tegen de burgemeester zullen op dat 
ogenblik onderzocht worden. 
 
08.03 Bart Laeremans (VLAAMS BLOK): 
Mijnheer de minister, ik dank u voor het antwoord. 
In elk geval zullen wij dit gedrag voorleggen aan 
de procureur-generaal en aan de gouverneur die 
hun adviezen bekend moeten maken. Wij waren 
dit reeds van plan. U zegt dat de 
toezichthoudende overheid zal moeten optreden 
op het moment dat er eventueel onwettige 
beschikkingen worden genomen. Zo lang de 
organieke wetgeving en de voogdijwetgeving nog 
niet volledig zijn overgeheveld naar de gewesten, 
bent u echter de toezichthoudende overheid ten 
aanzien van de burgemeesters. U bent diegene 
die sancties kan treffen ten aanzien van de 
burgemeester en niet het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. Tot op heden en zeker tot de wetgeving 
in het komende jaar van kracht wordt is dat het 
geval. Ik hoop dat u zelf uw verantwoordelijkheid 
zult opnemen en zult optreden als de 
burgemeester manifest de wet zou schenden. 
 
Het incident is gesloten. 
L'incident est clos. 
 
De voorzitter: Er was nog de mondelinge vraag 
nr. 2902 van de heer Yves Leterme, maar die 
bevindt zich momenteel in de plenaire 
vergadering. Hij heeft verzocht om zijn vraag uit te 
stellen. 
 
De vergadering is gesloten. 
La séance est levée. 
 
De openbare commissievergadering wordt 
gesloten om 11.44 uur. 
La réunion publique de commission est levée à 
11.44 heures. 
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COMMISSIE VOOR DE 
BINNENLANDSE ZAKEN, DE 
ALGEMENE ZAKEN EN HET 

OPENBAAR AMBT 

COMMISSION DE L'INTÉRIEUR, 
DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET 

DE LA FONCTION PUBLIQUE 

 
van 

 
WOENSDAG 13 DECEMBER 2000 

 
10:15 uur 

 
______ 

 

 
du 

 
MERCREDI 13 DÉCEMBRE 2000 

 
10:15 heures 

 
______ 

 
 
 
 
De vergadering wordt geopend om 10.18 uur door 
de heer Paul Tant, voorzitter. 
 

La réunion publique est ouverte à 10.18 heures par 
M. Paul Tant, président. 

 
01 Mondelinge vraag van de heer Vincent 
Decroly aan de minister van Binnenlandse Zaken 
over "de werking van de wet ter regularisatie van 
bepaalde categorieën van personen na gunstig 
advies van de commissie" (nr. 2861) 
 

01 Question orale de M. Vincent Decroly au 
ministre de l'Intérieur sur "la mise en �uvre de la 
loi de régularisation de certaines catégories de 
personnes après avis favorable de la 
commission" (n° 2861) 
 

01.01  Vincent Decroly (ECOLO-AGALEV): In 
welk opzicht verschilt het statuut van 
geregulariseerde asielzoeker overeenkomstig de 
wet van december 1999 van dat van vluchteling 
zoals bepaald in de Conventie van Genève, meer 
bepaald op het stuk van werkvergunningen, het 
verkrijgen van vervoerbewijzen en akten van de 
burgerlijke stand ? Voor wie geregulariseerd wordt 
op grond van de wet van 1999 rijst er een probleem 
met betrekking tot de termijn tussen de mededeling 
van de gunstige beslissing van de minister en de 
overzending van de stukken tot staving van hun 
rechten. Gemeenten klagen dat de dienst 
Vreemdelingenzaken hun de 
aanzeggingsformulieren niet toestuurt waarmee de 
gevraagde stukken kunnen worden afgegeven. 
Moet de dienst Vreemdelingenzaken voor de 
overzending van de gevraagde informatie aan de 
gemeenten het principe van de redelijke termijn 
respecteren of zich schikken naar een richtlijn die 
ertoe strekt verdere vertraging in de laatste fase van 
de procedure te voorkomen ? 
 

01.01  Vincent Decroly (ECOLO-AGALEV): En 
quoi le statut des demandeurs d�asile régularisés en 
vertu de la loi de décembre 1999 et le statut de 
réfugié au sens de la Convention de Genève 
diffèrent-ils, en particulier sous les angles de l�accès 
au travail, de l�obtention de titres de voyage et 
d�actes d�état civil? Pour les personnes régularisées 
sur base de la loi de 1999, se pose un problème de 
délai entre la communication de la décision 
favorable du ministre et l�obtention par ces 
personnes des documents consacrant leurs droits. 
Des communes se plaignent de l�Office des 
étrangers qui ne leur envoie pas les notifications 
permettant de délivrer les pièces demandées. Pour 
la transmission des informations requises aux 
communes, l�Office doit-il se conformer au principe 
du délai raisonnable ou à une directive visant à 
éviter de nouveaux retards dans la phase ultime de 
la procédure ? 
 

01.02 Minister  Antoine Duquesne  (Frans): 
Mensen die geregulariseerd worden op grond van 
de wet van 1999 of artikel 9 van de wet van 15 
december 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied hebben hetzelfde statuut inzake 
werkvergunningen als mensen die erkend zijn als 

01.02  Antoine Duquesne , ministre (en français): 
Les personnes régularisées en vertu de la loi de 
1999 ou de l�article 9 de la loi du 15 décembre 1980 
relative à l�accès au territoire et les personnes 
reconnues réfugiées ont un statut identique en 
matière d'accès au travail: ils sont dispensés de 
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vluchteling. Zij hebben namelijk geen 
werkvergunning nodig zoals omschreven in het 
besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de 
wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling 
van buitenlandse werknemers.  
 
Artikel 28 van de Conventie van Genève voorziet in 
de toekenning van een reisdocument aan 
vluchtelingen. Wat geregulariseerde vreemdelingen 
betreft, verwijs ik naar de circulaire van het 
ministerie van Buitenlandse Zaken van 1 april 1982 
betreffende de uitreiking van reisdocumenten aan in 
België verblijvende vreemdelingen (roze kaft). 
 
De mogelijkheid voor vluchtelingen om documenten 
te verkrijgen ter vervanging van een akte van de 
burgerlijke stand, als een dergelijke akte niet 
afgegeven kan worden in het land van herkomst, 
staat vervat in artikel 25 van de Conventie van 
Genève. Voor geregulariseerden werd niet in 
specifieke bepalingen voorzien. 
 
De dienst Vreemdelingenzaken moet een redelijke 
termijn in acht nemen voor de instructies aan de 
gemeenten, wat wil zeggen dat alle maatregelen zo 
snel mogelijk moeten worden getroffen, zodra de 
dienst de beslissing van de minister en het dossier 
van de commissie ontvangen heeft. Daar heb ik op 
aangedrongen. Men zou de gemeenten die mensen 
eventueel direct kunnen laten inschrijven na 
ontvangst van mijn beslissing, maar dat kan tot 
fouten leiden, bijvoorbeeld indien de betrokkene 
intussen genaturaliseerd werd. 
 

permis de travail aux termes de l�arrêté du 9 juin 
1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 
relative à l�occupation des travailleurs étrangers. 
 
 
 
L�obtention d�un titre de voyage est prévue pour les 
réfugiés par l�article 28 de la Convention de 
Genève ; pour ce qui est des personnes 
régularisées, je vous renvoie à la circulaire du 
ministère des Affaires étrangères du 1er avril 1982 
relative à la délivrance de titres de voyage aux 
étrangers résidant en Belgique (couverture rose). 
 
La possibilité d�obtenir des documents tenant lieu 
d�actes d�état civil, s�ils ne sont pas disponibles 
dans le pays d�origine, est prévue à l�article 25 de la 
Convention de Genève pour les réfugiés. Rien n�est 
prévu pour les personnes régularisées. 
 
 
 
Pour les instructions données aux communes, 
l�Office des étrangers dispose d�un délai 
raisonnable, ce qui signifie que toutes les mesures 
doivent être prises le plus rapidement possible par 
l�Office, dès le moment où il a reçu la décision 
ministérielle et le dossier de la Commission. J�ai 
insisté là-dessus. On pourrait éventuellement 
laisser les communes inscrire directement ces 
personnes après réception de ma décision, mais 
cela pourrait engendrer des erreurs, en cas de 
naturalisation entre-temps, par exemple. 
 

Het incident is gesloten. 
 

L'incident est clos. 
 

02 Samengevoegde mondelinge vragen van 
- de heer Francis Van den Eynde aan de minister 
van Binnenlandse Zaken over "de rellen in Gent 
op zaterdagavond 2 december jongstleden naar 
aanleiding van de voetbalwedstrijd AA Gent-
Standard" (nr. 2862) 
- de heer Karel Van Hoorebeke aan de minister 
van Binnenlandse Zaken over "de rellen die zich 
hebben voorgedaan te Gent op zaterdag 2 
december 2000 naar aanleiding van de 
voetbalwedstrijd Gent-Standard" (nr. 2905) 
 
De voorzitter: De heer Van Hoorebeke heeft zijn 
vraag nr. 2905 ingetrokken. 
 

02 Questions orales jointes de 
- M. Francis Van den Eynde au ministre de 
l'Intérieur sur "les échauffourées qui ont eu lieu à 
Gand le samedi soir 2 décembre 2000 suite à la 
rencontre de football AA Gent-Standard" 
(n° 2862) 
- M. Karel Van Hoorebeke au ministre de 
l'Intérieur sur "les échauffourées qui ont eu lieu à 
Gand le samedi 2 décembre 2000 suite à la 
rencontre de football Gent-Standard" (n° 2905) 
 
 
Le président: M. Van Hoorebeke a retiré sa 
question n° 2905 portant sur le même sujet. 
 

02.01  Francis Van den Eynde (VLAAMS BLOK): 
Bij de voetbalwedstrijd AA Gent-Standard Luik van 
2 december hebben Luikse supporters een ware 
ravage aangericht in en rond het Ottenstadion. 
Erger kon worden voorkomen door het toepassen 
van een nieuw veiligheidsconcept, zo delen de 
ordediensten mee. Wat bedoelen ze daarmee? Hoe 

02.01  Francis Van den Eynde (VLAAMS BLOK): 
Le 2 décembre, les supporters liégeois ont saccagé 
le stade gantois ainsi que les abords du stade lors 
de la rencontre de football AA Gent � Standard de 
Liège. Les forces de l'ordre ont déclaré que le pire 
avait pu être évité grâce à l'application d'un 
nouveau concept de sécurité. Qu'entendent-ils par 
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groot is de uiteindelijke schade? Hoeveel 
supporters werden opgeleid? Wat heeft de 
ordehandhaving gekost? Wat is er fout gelopen? 
Hoe is de samenwerking tussen rijkswacht en 
politie verlopen? Moet men geen zero tolerance 
invoeren? 
 

là? Quelle est en fin de compte l'étendue des 
dégâts ? Combien de supporters ont été 
appréhendés? A combien s'élève le coût des 
opérations de maintien de l'ordre pour cette 
rencontre? Quelles erreurs ont été commises ? 
Comment s'est déroulée la coopération entre la 
gendarmerie et la police ? Ne faudrait-il pas 
appliquer le principe de la "tolérance zéro" ? 
 

02.02 Minister  Antoine Duquesne  (Nederlands): 
Niet alle supporters zijn gevaarlijk. Zelf ben ik een 
beschaafd Standardsupporter. 
 

02.02  Antoine Duquesne , ministre: (en 
néerlandais) Tous les supporters ne sont pas 
dangereux. Je suis moi-même un supporter civilisé 
du Standard.  
 

(Frans) Een groot deel van het geweld kan aan een 
beperkt aantal heethoofden worden toegeschreven. 
Met de "voetbalwet" deed het Parlement een eerste 
stap om dit geweld onder controle te krijgen. 
Aangezien de individuele rechten en vrijheden 
moeten worden gerespecteerd, blijft de 
mogelijkheid om preventief op te treden evenwel 
beperkt. De "voetbalwet" leidt tot positieve 
resultaten in de stadions, maar spijtig genoeg heeft 
het geweld zich naar de omgeving van de stadions 
verplaatst. De clubs zijn zich ervan bewust dat het 
geweld het imago van de voetbalsport zelf aantast. 
Ik heb alle clubs afzonderlijk ontmoet teneinde een 
veiligheidshandvest voor de  clubs en de 
politiediensten op te stellen. De diensten werken 
samen en de coördinatie verloopt vlot, vooral sinds 
Euro 2000. Toen werden veiligheidsvoorschriften 
afgekondigd die in elke situatie kunnen worden 
toegepast. 
 

(En français) La violence est perpétrée par un 
nombre limité d�énergumènes. La loi football fut un 
premier pas fait par le Parlement en vue de 
contrôler cette violence, mais le respect des droits 
et libertés individuelles limite les interventions à titre 
préventif. La loi "football" a des effets positifs dans 
les stades mais malheureusement la violence se 
déplace en dehors de ceux-ci. 
Les clubs sont conscients de ce que cette violence 
porte atteinte au football lui-même. Club par club, je 
les ai rencontrés en vue d�établir une charte de 
sécurité entre les clubs et les services de police. La 
coopération existe entre ces services et la 
coordination fonctionne bien, surtout depuis l�Euro 
2000 à l�occasion duquel des consignes 
transposables dans tous les cas ont été mises en 
place. 
 

(Nederlands) Voor wat de wedstrijd in Gent betreft, 
werden drie personen administratief aangehouden. 
Eén aanhouding had gerechtelijke gevolgen. De 
totale schade moet nog geraamd worden. Een 
schadefonds, dat gespijsd wordt door de club AA 
Gent en de stad, zal de schade vergoeden. 
 
Er werden voor het eerst toezichtzones met 
verscherpt politietoezicht en veiligheidszones 
ingesteld. In de Tennisstraat werd een 
veiligheidszone ingesteld om de confrontatie met de 
bezoekende supporters te vermijden. Het nieuwe 
concept heeft wel degelijk gewerkt. Er was geen 
confrontatie tussen supporters van beide ploegen. 
Enkele heethoofden van Standard Luik reageerden 
hun frustraties af door vernielingen. De kosten van 
de rijkswacht belopen 951.056 frank.  
 
 
De beperkte reikwijdte van de camera�s en de 
slechte beeldkwaliteit maken het niet mogelijk de 
daders van de beschadigingen aan particuliere 
bezittingen te identificeren. 
 

(En néerlandais )Pour ce qui concerne le match de 
Gand, trois personnes ont fait l�objet d�une 
arrestation administrative. Une de ces arrestations 
a eu des effets judiciaires. Le préjudice total doit 
encore être évalué. Un fonds d�indemnisation, 
alimenté par le club AA Gent et la ville, réparera le 
dommage. 
Pour la première fois, des zones de surveillance 
avec controle policier renforcé et des zones de 
sécurité ont été établies. Dans la �Tennisstraat�, 
une zone de sécurité a été établie afin d�éviter une 
confrontation avec les supporters de l�équipe 
visiteuse. Le nouveau concept a bien fonctionné. Il 
n�y a pas eu d�affrontements entre les supporters 
des deux équipes. Quelques têtes chaudes du 
Standard de Liège ont laissé libre cours à  leur 
frustation en occasionnant des destructions. 
Les coûts de l�intervention de la gendarmerie se 
montent à 951.056 francs. 
La portée limitée des caméras et la mauvaise 
qualité des images n�ont pas permis d�identifier les 
auteurs des dommages occasionnés aux biens de 
particuliers. 
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(Frans) Het is wellicht in die tussenliggende zones 
dat de politionele en technische voorzieningen 
moeten worden Versterkt teneinde de gewelddadige 
feiten beter te kunnen vaststellen. De "voetbalwet" 
zal misschien in die zin moeten worden gewijzigd. 
 
Het valt te betreuren dat wegens een handvol 
herrieschoppers, wier identiteit wellicht bekend is, 
zoveel middelen moeten worden ingezet. De 
evaluatie is aan de gang en ik denk dat een 
oplossing er bijvoorbeeld zou in bestaan die 
personen de toegang tot het stadion te beletten 
door nog enkel kaartjes aan betrouwbare personen 
te verkopen. 
 

(En français) C�est probablement dans les zones 
intermédiaires qu�il faudra renforcer le dispositif 
policier et les dispositifs techniques permettant de 
mieux constater les faits de violence. La loi 
« football » devra peut-être être modifiée en ce 
sens. 
 
Il est regrettable que ce soit à cause d�une poignée 
d�énergumènes, sans doute connus, qu�il faille 
engager des sommes aussi importantes. 
L�évaluation est en cours et je pense qu�une 
solution serait d�empêcher l�accès de ces 
personnes au stade, par exemple en ne vendant les 
billets qu�à une personne de confiance. 
 

02.03  Francis Van den Eynde (VLAAMS BLOK): 
Het politieplan heeft dus gewerkt, zo luidt het 
officiële standpunt. Men is erin geslaagd om de 
supporters uit elkaar te houden, maar de rellen 
heeft men niet kunnen voorkomen. Veel huizen in 
de Tennisstraat zijn ernstig beschadigd. Toch is er 
maar één aanhouding. Dat komt als zeer 
onrechtvaardig over bij de burger. 
 

02.03  Francis Van den Eynde (VLAAMS BLOK): 
Le plan policier a fonctionné, tel est le point de vue 
officiel. On est parvenu à éviter un affrontement 
entre supporters mais on n�a pas pu éviter les 
débordements. De nombreuses maisons de la 
« Tennisstraat » sont sérieusement endommagées. 
Le citoyen éprouve un grand sentiment d�injustice 
face à cette situation. 
 

02.04 Minister  Antoine Duquesne  (Frans) : Er 
was geen sprake van een confrontatie, maar er 
werden wel gewelddaden gepleegd. Ik heb de 
ordehandhavers gevraagd de nodige voorzieningen 
voor de ordehandhaving te treffen, maar ook criteria 
te hanteren aan de hand waarvan de inbreuken 
precies kunnen worden vastgesteld teneinde 
strafrechtelijke vervolging te kunnen instellen. Ik 
heb dat verzoek tot de rijkswacht gericht. 
 

02.04  Antoine Duquesne , ministre (en français): 
Il n�y a pas eu de confrontation mais des actes de 
violence. J�ai demandé aux forces de l�ordre d�avoir 
un dispositif de maintien de l�ordre, mais aussi des 
unités à même de constater les infractions avec des 
éléments assez précis pour fonder des 
condamnations pénales. J�ai adressé cette 
demande à la gendarmerie.  
 

Het incident is gesloten. 
 

L'incident est clos. 
 

03 Mondelinge vraag van de heer Daniël 
Vanpoucke aan de minister van Binnenlandse 
Zaken over "de problemen die zich voordoen bij 
het pilootproject inzake de integratie van politie 
en rijkswacht in Leuven" (nr. 2872) 
 

03 Question orale de M. Daniël Vanpoucke au 
ministre de l'Intérieur sur "les problèmes qui se 
posent à l'occasion du projet pilote d'intégration 
de la police et de la gendarmerie à Louvain" 
(n° 2872) 
 

03.01  Daniël Vanpoucke (CVP): Leuven was een 
van de pilootgemeenten bij de integratie van politie 
en rijkswacht, maar die integratie gebeurde 
onvoorbereid en daardoor loopt de samenwerking 
grondig fout. In beslag genomen goederen en 
gerechtelijke dossiers zouden spoorloos zijn, het 
opmaken van de pv�s zou grote achterstand hebben 
opgelopen, en de interne communicatie zou niet vlot 
verlopen, waardoor talrijke misverstanden 
voorkomen. Dat alles heeft gevolgen voor de 
dienstverlening. 
 
 
Bevestigt de minister deze informatie? Door wie en 
wanneer werd hij hierover ingelicht? Welke 
maatregelen worden genomen om de disfuncties, 

03.01  Daniël Vanpoucke (CVP): Louvain faisait 
office de commune pilote dans le cadre de 
l'intégration de la police et de la gendarmerie. Cette 
intégration ayant toutefois été menée dans 
l'improvisation, la coopération se heurte à 
d'importantes difficultés. Ainsi, des biens saisis et 
des dossiers judiciaires auraient purement et 
simplement disparu, l'établissement des procès-
verbaux accuserait un retard important et des 
problèmes de communication interne seraient à 
l'origine d'innombrables malentendus. La qualité du 
service à la population pâtit bien entendu de cette 
situation. 
 
Le ministre confirme-t-il ces informations? Par qui 
et quand a-t-il été informé à ce sujet? Quelles 



CRABV 50 COM 334 13/12/2000  
 

KAMER-3E ZITTING VAN DE 50E ZITTINGSPERIODE 2000 2001 CHAMBRE-3E SESSION DE LA  50E LEGISLATURE 

 

5

gemeld in de voortgangsrapporten, te verhelpen? 
Worden voorzorgen genomen opdat deze 
disfuncties zich niet zouden herhalen in de andere 
pilootgemeenten? 
 

mesures envisage-t-il de prendre pour remédier aux 
dysfonctionnements signalés dans les rapports de 
suivi? Les précautions nécessaires pour éviter que 
ces dysfonctionnements se reproduisent seront-
elles prises? 
 

03.02 Minister  Antoine Duquesne  (Nederlands): 
Ik vermoed dat uw informatie komt uit Het Laatste 
Nieuws van 4 december. Het desbetreffend artikel 
verdraait de werkelijkheid. Het gaat hier om één 
afdeling van de politiezone Leuven, de 
interventieafdeling. De journalist heeft noch de 
korpsleiding, noch het begeleidend directiecomité 
geraadpleegd, noch mijn federaal opvolgings- en 
ondersteuningsteam. 
 
De voorbereiding van het project vergde zes 
maanden intensief werk. Er zijn alleen kleinere 
technische problemen, zoals de beperkte 
beschikbaarheid van computers en telefoons op het 
ogenblik van de verhuis. Die problemen zijn 
verholpen. De nodige lessen werden daaruit 
getrokken. Ik heb geen weet van verdwenen 
dossiers. 
 
Er is een achterstand bij het opmaken van pv�s 
ontstaan omwille van het zomerverlof en Euro 2000. 
Een groot deel van de achterstand is ondertussen 
weggewerkt. 
 
Leuven is een pilootproject dat permanent wordt 
opgevolgd en geëvalueerd. Ik word permanent op 
de hoogte gehouden van de evolutie en van 
eventuele problemen. De gerechtelijke overheden 
zijn bevoegd voor de problemen inzake de 
uitoefening van de taken van gerechtelijke politie. 
 

03.02  Antoine Duquesne , ministre (en 
néerlandais) Je suppose que vous tirez vos 
informations du quotidien Het Laatste Nieuws du 4 
décembre. L�article en question déforme la réalité. Il 
s�agit ici d�une seule division de la zone de police de 
Louvain, à savoir la division des interventions. Le 
journaliste n�a consulté aucun membre de la 
direction, du comité d�accompagnement ou de mon 
équipe fédérale de suivi et de soutien. 
 
La préparation du projet a demandé six mois de 
travail intensif. Il n�y a que quelques problèmes 
techniques mineurs, comme le manque 
d�ordinateurs et de téléphones accessibles lors du 
déménagement. On y a remédié. Les leçons ont été 
tirées de cette expérience. Je n�ai pas 
connaissance de la disparition de dossiers. 
 
 
Il y a un certain retard dans l�élaboration des 
procès-verbaux en raison des vacances d�été et de 
l�Euro 2000. Une grande partie du retard a entre-
temps été comblée. 
 
Louvain est un projet pilote qui est suivi et évalué en 
permanence. Je suis tenu en permanence au 
courant de son évolution et des problèmes qui 
peuvent se poser. Les autorités judiciaires sont 
compétentes pour les problèmes rencontrés dans 
les missions de police judiciaire.  
 

03.03  Daniël Vanpoucke (CVP): De Leuvense 
burgemeester spreekt over een gebrek aan 
voorbereiding bij de integratie. De minister spreekt 
dat tegen, hij minimaliseert ook de mankementen. 
Laten we hopen dat men een en ander leert uit dit 
project. 
 

03.03  Daniël Vanpoucke (CVP): Le bourgmestre 
de Louvain parle d'un manque de préparation 
concernant l'intégration. Le ministre contredit ces 
propos et minimise les manquements. Espérons 
que ce projet nous apprendra l'une ou l'autre chose. 
 

03.04 Minister  Antoine Duquesne  (Frans): De 
burgemeester van Leuven heeft nooit beweerd dat 
het proefproject niet is voorbereid. Het werd 
zorgvuldig voorbereid, wat zes maanden intensieve 
arbeid vereiste. Bij de aanvang van het project op 2 
oktober 2000 verklaarde de burgemeester alleen 
dat hij begin maart slechts over enkele dagen had 
beschikt om het proefproject te lanceren. 
 

03.04  Antoine Duquesne , ministre (en français): 
Le bourgmestre de Louvain n�a jamais prétendu 
que la préparation était nulle. La préparation du 
projet pilote a été faite minutieusement et a exigé 
six mois de préparation intensive. Le 2 octobre 
2000, date de démarrage de ce projet, le 
bourgmestre a simplement déclaré qu�il n�avait eu 
que quelques jours pour lancer le projet pilote, 
début mars. 

 
03.05  Daniël Vanpoucke (CVP): Ik baseer me op 
persartikelen. 
 
Kunnen we de voortgangsrapporten inzien? 

03.05  Daniël Vanpoucke (CVP): Je me fonde sur 
des articles parus dans la presse. 
 
Pourrions-nous consulter les rapports 
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 intermédiaires? 
 

03.06 Minister  Antoine Duquesne  (Nederlands): 
U leest te veel kranten 
 
 (Frans) Ik heb op de vraag van de heer Vanpoucke 
geantwoord. Hij wil toch niet zelf de antwoorden 
opstellen. 
 

03.06  Antoine Duquesne , ministre (en 
néerlandais) : Vous lisez trop les journaux.  
 
(En français) J�ai répondu à la question de M. Van 
Poucke. Il ne va tout de même pas vouloir faire mes 
réponses à ma place ! 
 

03.07  Daniël Vanpoucke (CVP): Ik herhaal mijn 
vraag: kunnen de parlementairen de 
voortgangsrapporten inkijken? 
 

03.07  Daniël Vanpoucke (CVP): Je répète ma 
question : les parlementaires peuvent-ils examiner 
les rapports intermédiaires ? 
 

03.08 Minister  Antoine Duquesne (Frans) : De 
heer Vanpoucke mag de burgemeester van Leuven 
contacteren. 
 

03.08  Antoine Duquesne , ministre (en français): 
Rien n�empêche M. Van Poucke de prendre contact 
avec le bourgmestre de Louvain. 
 

Het incident is gesloten. 
 

L'incident est clos. 
 

04 Mondelinge vraag van de heer Jozef Van 
Eetvelt aan de minister van Binnenlandse Zaken 
over "het vakantiegeld en de eindejaarstoelage 
voor burgemeesters en schepenen" (nr. 2877) 
 

04 Question orale de M. Jozef Van Eetvelt au 
ministre de l'Intérieur sur "le pécule de vacances 
et la prime de fin d'année des bourgmestres et 
échevins" (n° 2877) 
 

04.01  Jozef Van Eetvelt (CVP): Het KB van 16 
november 2000 tot vaststelling van het vakantiegeld 
en de eindejaarspremie van de burgemeesters en 
schepenen verscheen in het Belgisch Staatsblad 
van 30 november en treedt in werking bij de 
vernieuwing van de gemeenteraden. 
 
De eindejaarstoelage is een facultatieve 
vergoeding, het vakantiegeld is een wettelijke 
vergoeding. Dienen deze vergoedingen verplicht te 
worden toegekend of kunnen de 
toekenningsmodaliteiten door de gemeenteraad 
worden vastgesteld? Wanneer vangt de 
referentieperiode voor het bepalen van het 
vakantiegeld aan? Wanneer de referentieperiode 
over 2000 loopt, genieten de betrokkenen dan 
vakantiegeld op basis van de wedde genoten in hun 
ambt van vóór 2001 of van 2001? 
 

04.01  Jozef Van Eetvelt (CVP):L� arrêté royal du 
16 novembre 2000 fixant le pécule de vacances et 
la prime de fin d�année des bourgmestres et 
échevins a été publié au Moniteur belge du 30 
novembre 2000 et entre en vigueur lors du 
renouvellement des conseils communaux. 
 
La prime de fin d�année est une indemnité 
facultative, le pécule de vacances est une indemnité 
légale. Ces indemnités doivent-elles obligatoirement 
être accordées ou les modalités d�octroi peuvent-
elles être fixées par les conseils communaux ? 
Quand commence la période de référence pour le 
calcul du pécule de vacances ? Si la période de 
référence porte sur 2000, les personnes 
concernées bénéficient-elles du pécule de 
vacances sur la base du traitement perçu dans le 
cadre du mandat exercé avant 2001 ou en 2001 ? 
 

04.02 Minister  Antoine Duquesne  (Nederlands): 
Zowel de eindejaarstoelage als het vakantiegeld 
vormen volgens de nieuwe gemeentewet een 
wettelijk recht. Het KB van 16 november 2000 legt 
de modaliteiten ervan vast. Deze kunnen dus niet 
door de gemeenteraad worden vastgesteld. 
Voornoemd KB verwijst naar het KB van 30 januari 
1979 dat het referentiejaar bepaalt als het 
kalenderjaar dat aan het jaar voorafgaat tijdens 
hetwelk de vakantie moet worden toegestaan. Voor 
de vakantie van 2001 geldt 2000 dus als 
referentiejaar. Mandatarissen die niet werden 
herverkozen, genieten dus vakantiegeld op basis 
van hun prestaties in 2000. Voor de 
berekeningswijze verwijs ik naar het KB van 1979. 

04.02  Antoine Duquesne , ministre: (en 
néerlandais): Tant la prime de fin d�année que le 
pécule vacances sont prévus par une disposition 
légale de la nouvelle loi communale. L�arrêté royal 
du 16 novembre 2000 en fixe les modalités. L�arrêté 
susmentionné fait référence à l�arrêté royal du 30 
janvier 1979 qui détermine l�année de référence 
comme l�année civile précédant celle au cours de 
laquelle les vacances doivent être accordées. Pour 
l�année 2001, l�année de référence est donc l�année 
2000. Les mandataires qui n�ont pas été réélus 
peuvent ainsi bénéficier d�un pécule de vacances 
sur la base de leurs prestations pendant l�année 
2000.Concernant le mode de calcul, je me réfère 
aux dispositions de l�arrêté royal de 1979. Ce mode 
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Die berekeningswijze geldt ook voor de huidige 
burgemeesters die schepenen worden, en 
omgekeerd. 
 

de calcul s�applique également aux actuels 
bourgmestres qui seront élus à la fonction d�échevin 
et vice versa.  
 

04.03  Jozef Van Eetvelt (CVP): Ik dank de 
minister voor het zeer duidelijke antwoord. 
 

04.03  Jozef Van Eetvelt (CVP): Je remercie le 
ministre pour sa réponse très limpide. 
 

04.04  De voorzitter : De heer Somers is niet 
aanwezig om zijn vraag nr. 2884 te stellen. 
Aangezien hij zich verontschuldigd heeft, wordt zijn 
vraag afgevoerd. 
 

04.04  Le président: M. Somers n�est pas présent 
pour poser sa question n° 2884. Comme il s�est fait 
excuser, sa question est retirée de l�ordre du jour. 
 

Het incident is gesloten. 
 

L'incident est clos. 
 

05 Mondelinge vraag van de heer Daniël 
Vanpoucke aan de minister van Binnenlandse 
Zaken over "de meerkost voor de gemeenten bij 
de implementatie van de geïntegreerde politie" 
(nr. 2886) 
 

05 Question orale de M. Daniël Vanpoucke au 
ministre de l'Intérieur sur "le surcoût pour les 
communes suite à la mise en �uvre de la police 
intégrée" (n° 2886) 
 

05.01  Daniël Vanpoucke (CVP): De gemeenten 
blijven zich zorgen maken over de budgettaire 
weerslag van de politiehervorming. Om de vereiste 
personeelsbezetting te bereiken moeten veel 
politiezones grote financiële inspanningen doen. Zo 
zou het in het pilootproject Affligem-Roosdaal-
Liedekerke-Ternat om een meerkost van 14 miljoen 
frank gaan. De minister beloofde dat de federale 
overheid dit bedrag voor haar rekening zou nemen. 
Er zijn echter ook verontrustende geruchten dat de 
gemeenten zelf voor die meerkost moeten 
opdraaien. 
 
Wat is nu de juiste toedracht? Krijgen de 
gemeenten jaarlijks een vastgesteld bedrag of 
evolueert dat bedrag volgens de reële kosten? Hoe 
zal, in het andere geval, de verdeling van de kosten 
over de diverse gemeenten van de zone gebeuren? 
Komen daar KB�s over? 
 

05.01  Daniël Vanpoucke (CVP): Les communes 
restent préoccupées par l�impact budgétaire de la 
réfome des polices. Pour atteindre les effectifs 
requis, de nombreuses zones de police doivent 
consentir des efforts financiers importants. Il serait 
ainsi question, dans le projet pilote d�Afligem-
Roosdaal-Liederkerke-Ternat, d�un surcoût de 
14 millions de francs. Le ministre a promis que le 
pouvoir fédéral prendrait ce montant en charge. 
Toutefois, selon des rumeurs inquiétantes, les 
communes devraient supporter elles-mêmes ce 
surcoût. 
 
 
Qu�en est-il exactement ? Les communes 
recevront-elles chaque année un montant fixe ou ce 
montant évoluera-t-il en fonction des coûts réels ? 
Dans le cas contraire, comment les coûts seront-ils 
répartis entre les différentes communes de la 
zone ? Cette question sera-t-elle réglée par des 
arrêtés royaux ? 
 

05.02 Minister  Antoine Duquesne  (Frans): Ik 
bevestig wat ik in plenaire vergadering heb gezegd. 
Zolang ik de instemming van de regering niet heb, 
zal ik enkel ordes van grootheid verschaffen en 
geen precieze cijfers meedelen. Wat de betrokken 
zone betreft, is de orde van grootheid die u 
aanhaalt, juist. In 2001 zal de federale staat alle 
meerkosten dragen die na april 2001 ontstaan. 
Vanaf 2002 zullen de gehele lasten worden gedekt. 
In die zone is er een overschot aan rijkswachters. 
Men geeft die zone een termijn van zes jaar om dat 
overschot weg te werken via vrijwillige 
overhevelingen, afvloeiingen of doordat bepaalde 
gemeenten de normen naleven.  
 

05.02  Antoine Duquesne , ministre (en français): 
Je confirme ce que j�ai dit en séance plénière. Tant 
que je n�aurai pas obtenu l�accord du 
gouvernement, je m�en tiendrai à des ordres de 
grandeur et je ne donnerai aucun chiffre précis. 
Pour la zone en question, l�ordre de grandeur que 
vous citez est correct. En 2001, l�État fédéral 
supportera l�ensemble des surcoûts générés après 
avril 2001. À partir de 2002, la totalité des charges 
sera couverte. Dans cette zone, il y a un excédent 
de gendarmes. On donnera six ans pour résorber 
cet excédent, via des mutations volontaires, des 
départs naturels ou un alignement de certaines 
communes sur les normes. 
 

(Nederlands) In een meergemeentenzone wordt het (En néerlandais) Dans une zone composée de 
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budget gespijsd door de federale dotatie en door de 
dotaties van de gemeenten. De verdeling onder de 
gemeenten zal worden opgenomen in een ontwerp 
van KB. 
 

plusieurs communes, le budget est alimenté par la 
dotation fédérale et par les dotations des 
communes. La répartition entre les communes sera 
réglée par le biais d'un arrêté royal. 
 

(Frans) Men zal een minimale norm moeten 
opleggen en de door elke gemeente van een zone 
te betalen bijdrage moeten vaststellen. Die 
minimale norm zal bij koninklijk besluit worden 
vastgesteld. Voor wat de rest betreft (kortingen, 
compensaties, enz) kunnen de gemeenten een 
onderlinge regeling treffen. Zij beschikken 
dienaangaande over een zo groot mogelijke 
vrijheid. 
 

(En français) Il va falloir trouver une norme 
minimale et fixer la contribution à verser par chaque 
commune d�une zone. Un arrêté fixera cette norme 
minimale. Les communes peuvent s�arranger pour 
le reste (ristournes, compensations, etc.). Elles 
disposent à cet égard d�un maximum de liberté. 
 

05.03  Daniël Vanpoucke (CVP): Ik begrijp dat de 
minister voor bepaalde zaken nog geen precieze 
cijfers kan verschaffen. Ik vertrouw erop dat hij zijn 
woord houdt en over de nodige middelen zal 
beschikken. 
 

05.03  Daniël Vanpoucke (CVP): Je comprends 
que le ministre ne soit pas encore à même de 
communiquer des chiffres précis pour certaines 
choses. J�espère bien qu�il tiendra parole et 
disposera des crédits nécessaires. 
 

05.04 Minister Antoine Duquesne : U moest eens 
weten, mijnheer Vanpoucke, hoezeer ik het betreur 
dat ik geen wonderen kan doen !  
 

05.04  Antoine Duquesne , ministre (en français) : 
Si vous saviez, Monsieur Vanpoucke, comme je 
regrette de ne pas pouvoir faire de miracles ! 
 

Het incident is gesloten. 
 

L'incident est clos. 
 

06 Mondelinge vraag van de heer Marcel 
Hendrickx aan de minister van Binnenlandse 
Zaken over "de personeelsadministratie voor de 
lokale politie" (nr. 2899) 
 

06 Question orale de M. Marcel Hendrickx au 
ministre de l'Intérieur sur "la gestion du 
personnel de la police locale" (n° 2899) 
 

06.01  Marcel Hendrickx (CVP): De minister heeft 
de bedoeling de personeelsadministratie voor de 
lokale politie te centraliseren, hoewel het duidelijk is 
dat niet iedereen zich hierin kan vinden. Geruchten 
doen de ronde dat de financiële middelen, nodig 
voor de centralisatie, in mindering zullen worden 
gebracht van de beschikbare dotatie van 18,5 
miljard. 
 
Hoe zal de personeelsadministratie van de lokale 
politie worden georganiseerd, gecentraliseerd of per 
zone? Werd hieromtrent overleg gepleegd met de 
vakbonden en met de adviesraad van 
burgemeesters? Indien voor centralisatie wordt 
gekozen, hoe zal de informatieverstrekking aan de 
basis verlopen? 
 
Hoe wordt voorzien in de financiering van de voor 
de lokale politie beloofde �gratis� diensten? Heeft de 
herleiding van het bedrag van de dotatie van 
672.000 frank naar 600.000 frank per lid van de 
lokale politie daarmee iets te maken? 
 

06.01  Marcel Hendrickx (CVP): Le gouvernement 
a l�intention de centraliser la gestion du personnel 
de la police locale, alors que cette formule ne fait 
manifestement pas l'unanimité. Des rumeurs 
circulent selon lesquelles les moyens financiers, 
nécessaires à la centralisation, seront déduits de la 
dotation disponible de 18,5 milliards. 
 
 
Comment la gestion du personnel de la police 
locale sera-t-elle organisée, de manière centralisée 
ou par zone ? Les syndicats et le conseil consultatif 
des bourgmestres ont-ils été consultés à ce sujet ? 
Si l�on opte pour la centralisation, comment la base 
sera-t-elle informée ? 
 
 
Comment le financement des services « gratuits » 
promis à la police locale sera-t-il assuré ? La 
réduction de la dotation de 672.000 francs à 
600.000 francs par membre de la police locale y 
est-elle liée ? 
 

06.02 Minister  Antoine Duquesne  (Frans): Eerst 
komt u van de gezonde lucht in de provincie 
Luxemburg genieten en nu stelt u mij venijnige 

06.02  Antoine Duquesne , ministre (en français): 
Vous venez prendre le bon air de la province du 
Luxembourg et maintenant vous me posez des 
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vragen. Het juiste bedrag van de dotatie moet nog 
worden gepreciseerd. Daarbij komen heel 
ingewikkelde parameters kijken.  
 
Alles wat opleiding betreft, inclusief de opleiding van 
aspirant-agenten, en de kosten voor hun uniform 
zijn op de federale begroting ingeschreven. De 
gemeenten moeten die kosten dus niet meer ten 
laste nemen.  
 

questions méchantes ! Le chiffre exact de la 
dotation doit être précisé, ce qui fera intervenir des 
paramètres très compliqués. 
 
Dans le budget fédéral est prévue la prise en 
charge de tout ce qui concerne la formation, y 
compris des aspirants et de leurs uniformes, frais 
que les communes ne devront plus assumer. 
 

(Nederlands) De federale dotatie aan de 
politiezones bedraagt 18,5 miljard frank. Daarnaast 
krijgt de lokale politie 2,3 miljard steun voor 
opleiding en voor een sociaal secretariaat. Dit heeft 
niets te maken met de 600.000 frank. 
 

(En néerlandais) La dotation fédérale aux zones de 
police se monte à 18,5 milliards. En outre, la police 
locale recevra une aide de 2,3 milliards pour 
assurer la formation requise et mettre sur pied un 
secrétariat social. Cela n�a rien à voir avec les 
600.000 francs.  
 

De personeelsadministratie wordt per zone 
waargenomen onder verantwoordelijkheid van de 
korpschef en van de lokale overheid. Er kan echter 
een beroep gedaan worden op de federale politie 
voor het beheer van de mobiliteit van het 
politiepersoneel en voor de diensten van het sociaal 
secretariaat. Die materie is niet vatbaar voor 
vakbondsoverleg, maar kan worden besproken in 
de adviesraad van burgemeesters. 
 

La gestion du personnel est assurée par zone, sous 
la responsabilité d�un chef de corps et des autorités 
locales. Il peut toutefois être fait appel à la police 
fédérale pour la gestion de la mobilité du personnel 
policier et pour les services du secrétariat social. 
Cette matière n�est pas soumise à la concertation 
syndicale mais peut être examinée au sein du 
conseil consultatif des bourgmestres. 
 

06.03 (Frans) De gemeenten zullen dit op prijs 
stellen. Als zij niet geïnteresseerd zijn, kunnen de 
burgemeesters dat meedelen. Ik ben echter van 
oordeel dat dit een manier is om de gemeenten van 
een tamelijk zware financiële en administratieve 
taak te ontslaan.  
 
 Marcel Hendrickx (CVP): Ik noteer dat de 
vermindering van de individuele dotatie hiermee 
niets te maken heeft. 
 
De federale politie zal de gegevens bezorgen aan 
het lokale niveau. Geldt die regel altijd? 
 

06.03 (En français) Les communes apprécieront. Si 
elles n�en veulent pas, les bourgmestres le diront, 
mais je crois que c�est là un moyen de les 
décharger d�une tâche financière et administrative 
assez lourde. 
 
 
 
 Marcel Hendrickx (CVP):Je constate que tout ceci 
n'est pas lié à la diminution de la dotation 
individuelle.  
 
La police fédérale transmettra les données au 
niveau local. S'agit-il ici d'une règle générale? 
 

06.04 Minister  Antoine Duquesne  (Nederlands): 
Inderdaad. 
 

06.04  Antoine Duquesne , ministre (en 
néerlandais) : Oui, effectivement. 
 

Voorzitter: de heer Tony Smets. 
 

Président: Tony Smets. 
 

Het incident is gesloten. 
 

L'incident est clos. 
 

07 Mondelinge vraag van de heer Daniël 
Vanpoucke aan de minister van Binnenlandse 
Zaken over "de stand van zaken in het dossier 
rond het nieuwe statuut van de lokale 
mandataris" (nr. 2920) 
 

07 Question orale de M. Daniël Vanpoucke au 
ministre de l'Intérieur sur "l'état du dossier relatif 
au nouveau statut des mandataires locaux" 
(n° 2920) 
 

07.01  Daniël Vanpoucke (CVP): Binnen enkele 
weken worden de nieuwe gemeenteraden 
geïnstalleerd en zal het nieuwe statuut van de 

07.01  Daniël Vanpoucke (CVP): Dans quelques 
semaines, les nouveaux conseils communaux 
seront installés et le nouveau statut des 
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lokale mandataris grotendeels van kracht worden. 
Wat de cumulatie van mandaten betreft, luidt de 
algemene regel dat elk parlementair mandaat 
hoogstens mag worden gecumuleerd met één 
bezoldigd uitvoerend mandaat van burgemeester, 
schepen of OCMW-voorzitter, maar ook met elk 
ander mandaat in een openbare of particuliere 
instelling uitgeoefend als vertegenwoordiger van 
een overheid voor zover dit mandaat een 
maandelijks bruto belastbaar inkomen oplevert van 
minstens 20.000 frank. Wat is de draagwijdte van 
die 20.000 frank? Zal dit bedrag per mandaat of in 
de totaliteit worden berekend?  
 
Het bevolkingscijfer van de gemeenten is van 
belang voor de berekening van de nieuwe wedden 
van de mandatarissen. Het ministerieel besluit van 
14 mei legt de bevolkingscijfers van 1 januari 1999 
vast. Sinds september zijn de cijfers van 1 januari 
2000 bekend via de statistieken van Economische 
Zaken. Zal de minister het MB van 14 mei herzien? 
Op basis van welke bevolkingscijfers moeten de 
wedden worden berekend? Welke compensaties 
zijn er voor het verlies van vervangingsinkomens? 
Hoe worden de vervangingsinkomens van de 
wettige echtgenoot, het gezinspensioen en de 
studiebeurzen herberekend? Hoe worden die 
inkomens fiscaal benaderd? 
 
Wanneer komt het KB voor de niet-beschermde 
mandataris er? Of zijn de gemeenten hiervoor zelf 
verantwoordelijk? Welke bepalingen gelden voor 
mandatarissen die hun bescherming verliezen in de 
loop van een legislatuur of hun mandaat opnemen 
in de loop van de legislatuur? Wordt een 
minimumperiode van uitoefening van het mandaat 
vereist? 
 
Welk KB is van toepassing op de 
loopbaanonderbreking? Moet het eventueel worden 
herzien? 
 

mandataires locaux sera largement d�application. 
En ce qui concerne le cumul des mandats, la règle 
générale est que tout mandat parlementaire peut 
être cumulé avec tout au plus un seul mandat 
exécutif rémunéré de bourgmestre, échevin ou 
président de CPAS, mais aussi avec tout autre 
mandat dans une institution publique ou privée, 
exercé à titre de représentant d�un pouvoir public, 
pour autant que ce mandat procure un revenu 
mensuel brut d�au moins 20.000 francs. Quelle est 
la portée de ces 20.000 francs ? Ce montant sera-t-
il calculé par mandat ou pour la totalité ? 
 
Le chiffre de la population des communes est 
important pour le calcul des nouveaux traitements 
des mandataires. L�arrêté ministériel fixe les chiffres 
de la population au 1er janvier 1999. Depuis 
septembre, les chiffres au 1er janvier 2000 sont 
connus, grâce aux statistiques des Affaires 
économiques. Le ministre reverra-t-il l�arrêté 
ministériel ? Sur la base de quels chiffres de 
population les traitements doivent-ils être calculés ? 
Quelles compensations sont prévues pour la perte 
des revenus de remplacement ? Comment les 
revenus de remplacement de l�époux légitime, la 
pension familiale et les bourses d�études sont-ils 
recalculés ? Comment ces revenus sont-ils traités 
sur le plan fiscal ? 
Quand l�arrêté royal relatif aux mandataires non 
protégés sera-t-il publié ? Ou bien les communes 
doivent-elles assumer elles-même cette 
responsabilité ? Quelles dispositions s�appliquent 
aux mandataires qui perdent leur protection au 
cours d�une législature ou acceptent un mandat en 
cours de législature ? Une période minimale 
d�exercice du mandat est-elle requise ? 
 
Quel arrêté royal est applicable à l�interruption de 
carrière ? Doit-il éventuellement être revu ? 
 

07.02 Minister  Antoine Duquesne  (Frans) : Uw 
vragen zijn uitstekend, vandaar mijn glimlach! Uit de 
voorbereidende werkzaamheden blijkt dat de 
wetgever de intentie had de cumulatie van 
mandaten zoveel mogelijk te beperken. Ikzelf heb 
die wetgeving mee goedgekeurd. Het is mijn taak 
uit te gaan van de algemene geest van de wet en zo 
dicht mogelijk bij de tekst ervan aan te sluiten.  
 

07.02  Antoine Duquesne , ministre (en français): 
Vos questions sont excellentes, c�est pourquoi je 
souris ! Des travaux préparatoires, il ressort que 
l�intention du législateur fut de limiter autant que 
possible le cumul des mandats. J�ai voté cette 
législation. Partir de l�esprit général de la loi et coller 
le plus possible à son texte est la tâche qui me 
revient. 
 

(Nederlands) Het was de bedoeling van de 
wetgever om de cumulatie van mandaten zoveel 
mogelijk te beperken. Een parlementslid mag één 
ander uitvoerend mandaat uitoefenen met een 
bezoldiging van 20.000 frank per maand of meer. 
Deze extra bezoldiging mag de helft van de 
parlementaire vergoeding niet overschrijden. 

(En néerlandais) La volonté du législateur était de 
limiter le plus possible le cumul des mandats. Un 
parlementaire peut exercer un seul autre mandat 
exécutif procurant un revenu mensuel  d'un montant 
de 20 000 francs au moins. Ce revenu 
complémentaire ne peut pas excéder la moitié de 
l�indemnité parlementaire. 
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Het KB van 14 mei 2000 tot rangschikking van de 
gemeenten werd getroffen op basis van het 
Rijksregister van 1 januari 1999. Dit besluit wordt 
van toepassing bij de volgende vernieuwing van de 
gemeenteraden. 
 
De wet van 4 mei 1999 slaat op wettelijke of 
reglementaire bezoldigingen, pensioenen, 
vergoedingen en toelagen. De vraag of ze ook van 
toepassing is op een gezinspensioen dat 
verminderd wordt met de mandatariswedde van de 
echtgenoot, wordt momenteel onderzocht door de 
minister van Sociale Zaken. 
 
Ik zou deze compensatie beschouwen als een 
presentiegeld voor gemeenteraadsleden en als een 
wedde voor burgemeesters en schepenen. Dat 
bepaalt de afhoudingen. 
 
De wet van 12 augustus 2000 regelt het sociaal 
statuut van de niet-beschermde lokale 
mandatarissen. Het uitvoeringsbesluit wordt 
voorbereid door minister Vandenbroucke. 
 
Het verlof van de uitoefening van een politiek 
mandaat wordt geregeld door de wet van 19 juli 
1976, die slaat op de privé-sector. Dat is de 
bevoegdheid van minister Onkelinx. 
 

L�arrêté royal de 14 mai 2000 déterminant le 
reclassement des communes a été pris sur la base 
du Registre national au 1er  janvier 1999. Cet arrêté 
sera d�application lors du renouvellement des 
conseils communaux. 
 
La loi du 4 mai 1999 porte sur les traitements, 
pensions, indemnités et allocations légaux ou 
réglementaires. La question de savoir si la loi 
s�applique également lorsque la pension du ménage 
est diminuée en raison du traitement de  
mandataire du conjoint, est actuellement soumise à 
l�avis du ministre des Affaires sociales. 
 
Je considérerais ce montant compensatoire comme 
un jeton de présence pour les conseillers 
communaux et comme un traitement pour les 
bourgmestres et échevins. Cela détermine les 
retenues. 
La loi du 12 août 2000 fixe le statut social des 
mandataires locaux non protégés. L�arrêté 
d�exécution est préparé par le ministre 
Vandenbroucke. 
 
Le congé pour l�exercice d�un mandat politique est 
réglementé par la loi du 19 juillet 1976 relative au 
secteur privé. Cela relève de la compétence de la 
ministre Onkelinx. 
 

07.03  Daniël Vanpoucke (CVP): Ik kreeg geen 
antwoord op mijn vraag over de bezoldiging van 
20.000 frank per maand. Moeten wij dat per 
mandaat bekijken of als totaliteit? Die vraag bleef 
op 29 november ook al onbeantwoord. 
 

07.03  Daniël Vanpoucke (CVP): Je n'ai pas 
obtenu de réponse à la question que j'ai posée 
concernant la rémunération de 20.000 francs par 
mois. Devons-nous considérer ce montant pour 
chaque mandat ou pour un ensemble de mandats ? 
Cette question est restée sans réponse le 29 
novembre. 
 

07.04 Minister Antoine Duquesne : (Frans) Ik weet 
dat het over één mandaat gaat. Ik heb in de 
voorbereidende werkzaamheden gezocht maar 
zonder resultaat. 
 

07.04  Antoine Duquesne , ministre (en français) : 
Je crois qu�il s�agit d�un seul mandat. J�ai cherché la 
réponse dans les travaux préparatoires et je n�ai 
rien trouvé! 
 

07.05  Willy Cortois (VLD): Het is voor de 
betrokkenen belangrijk te weten of de beperking 
van 20.000 frank bruto geldt per mandaat of voor 
alle mandaten samen. 
 

07.05  Willy Cortois (VLD): Il est important que les 
personnes concernées sachent si cette limite de 
20.000 francs bruts concernent un seul mandat ou 
l'ensemble. 
 

07.06 Minister Antoine Duquesne : (Frans) Bij 
gebrek aan uitleg zijn we verplicht de wettekst zo 
precies mogelijk te volgen. Daarom beperk ik mij 
ertoe te zeggen dat ik het denkt. Wat de 
bedoelingen van de wetgever betreft, kan ik 
bezwaarlijk verder gaan. 
 

07.06  Antoine Duquesne , ministre (en français) : 
En l�absence d�explications, il faut coller le plus 
possible au texte de la loi. C�est pourquoi je me 
borne à dire que je le pense. Je puis difficilement 
aller plus loin dans l�interprétation de la pensée du 
législateur. 
 

07.07  Daniël Vanpoucke (CVP): In de wet staat 
dat het om 20.000 frank per mandaat gaat. 
 

07.07  Daniël Vanpoucke (CVP): La loi fait état de 
20.000 francs par mandat. 
 

07.08 Minister  Antoine Duquesne  (Frans) : Wij 07.08  Antoine Duquesne , ministre (en français): 
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ontdekken momenteel een heel aantal situaties 
waaraan de wetgever duidelijk niet heeft gedacht. Ik 
herhaal dat bij gebrek aan verduidelijking in de 
voorbereidende werkzaamheden, het volgens mij 
wel degelijk de juiste interpretatie betreft.  
 

Nous sommes en train de découvrir une multitude 
de situations auxquelles le législateur n�a 
manifestement pas pensé. 
Je répète qu�en l�absence d�explicitation dans les 
travaux préparatoires, je pense qu�il s�agit bien de la 
bonne interprétation. 
 

Het incident is gesloten. 
 

L'incident est clos. 
 

08 Mondelinge vraag van de heer Bart 
Laeremans aan de minister van Binnenlandse 
Zaken over "het merkwaardige gedrag van 
kandidaat-burgemeester Doyen van Jette" 
(nr. 2921) 
 

08 Question orale de M. Bart Laeremans au 
ministre de l'Intérieur sur "le comportement 
étrange du candidat bourgmestre Doyen à Jette" 
(n° 2921) 
 

08.01  Bart Laeremans (VLAAMS BLOK): 
Burgemeester Doyen van Jette wil in de toekomst 
niet meer antwoorden op interpellaties van het 
Vlaams Blok, zo zei hij in de gemeenteraad. Dat is 
toch een inbreuk op artikel 84 § 3 van de nieuwe 
Gemeentewet. Daarenboven is het een 
ondemocratische houding. 
 
Wat denkt de minister hierover? Hoe heeft hij 
gereageerd? Komt de betrokkene in aanmerking 
voor een nieuw mandaat? Werden er voorwaarden 
aan zijn benoemingsvoordracht gekoppeld? 
 

08.01  Bart Laeremans (VLAAMS BLOK): Le 
bourgmestre de Jette, M. Doyen, a déclaré au 
conseil communal qu'il refusera à l�avenir de 
répondre aux interpellations du Vlaams Blok. Une 
telle attitude est contraire à l�article 84, § 3, de la 
nouvelle loi communale. Il s�agit, en outre, d�une 
attitude non démocratique. 
 
Qu�en pense le ministre ? Comment a-t-il réagi ? 
L�intéressé peut-il prétendre à un nouveau 
mandat ? La proposition à la nomination de 
l�intéressé est-elle soumise à des conditions ? 
 

08.02 Minister  Antoine Duquesne  (Nederlands): 
Ik laat mij niet in met politieke verklaringen van 
gemeentelijke mandatarissen. De voordracht voor 
het ambt van burgemeester van Jette zal door mijn 
administratie worden onderzocht zoals elke andere 
voordracht. Indien de gemeentelijke overheid van 
Jette echter beslissingen zou nemen die in strijd zijn 
met de nieuwe Gemeentewet, is het aan de 
toezichthoudende overheid � in casu de regering 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest � om op te 
treden. Eventuele klachten tegen de burgemeester 
zullen op dat ogenblik worden onderzocht. 
 

08.02  Antoine Duquesne , ministre (en 
néerlandais): Je ne me préoccupe pas des 
déclarations politiques des mandataires 
communaux. La présentation du candidat à la 
fonction de bourgmestre de Jette sera examinée 
par mon administration, comme toute autre 
proposition. En revanche, si les autorités 
communales de Jette prenaient des décisions 
contraires à la nouvelle loi communale, il 
incomberait à l�autorité de tutelle � en l�occurrence, 
le gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale � d�intervenir. Les plaintes éventuelles 
contre le bourgmestre seront examinées à ce 
moment-là. 
 

08.03  Bart Laeremans (VLAAMS BLOK): Wij 
zullen het gedrag van de heer Doyen meedelen aan 
de procureur-generaal en aan de gouverneur, die 
hun adviezen moeten formuleren aan de minister bij 
de voordracht van de burgemeester. Zolang de 
organieke wetten niet volledig zijn overgeheveld 
naar de gewesten, is de federale minister echter 
bevoegd om op te treden. 
 

08.03  Bart Laeremans (VLAAMS BLOK): Nous 
ferons part de l�attitude de M. Doyen au procureur 
général et au gouverneur, lesquels doivent 
communiquer leur avis au ministre lors de la 
présentation du bourgmestre. Toutefois, tant que 
les lois organiques ne sont pas intégralement 
transférées aux régions, le ministre fédéral reste 
habilité à intervenir. 
 

Het incident is gesloten. 
 
De voorzitter: De vragen nr. 2906 van de heer Van 
Hoorebeke en nr. 2902 van de heer Leterme 
worden op hun verzoek uitgesteld. 
 

L'incident est clos. 
 
Le président: Les questions n° 2906 de M. Van 
Hoorebeke et n° 2902 de M. Leterme sont 
reportées à leur demande. 
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De vergadering wordt gesloten om 11.45 uur. 
 

La réunion publique est levée à 11.45 heures 
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