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WENSEN VAN ZIJNE MAJESTEIT DE KONING

De voorzitter : Bij brief van 15 oktober 1999 heeft de
kabinetschef van de Koning mij de wensen van Zijne
Majesteit de Koning voor het welslagen van de werk-
zaamheden van onze Vergadering overgezonden. 

Ter kennisgeving.

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD

CONSTITUTIE

De voorzitter : Bij brief van 20 oktober 1999 brengt de
Brusselse Hoofdstedelijke Raad ons ter kennis dat Zij
zich ter vergadering van die dag heeft geconstitueerd. 

Ter kennisgeving.

"PARLEMENT WALLON"

CONSTITUTIE

De voorzitter : Bij brief van 20 oktober 1999 brengt het
"Parlement wallon" ons ter kennis dat het zich ter verga-
dering van die dag heeft geconstitueerd. 

Ter kennisgeving.

"PARLEMENT DE LA COMMUNAUTÉ FRANCAISE"

CONSTITUTIE

De voorzitter : Bij brief van 19 oktober 1999 brengt het
"Parlement de la Communauté française" ons ter kennis
dat het zich ter vergadering van die dag heeft geconsti-
tueerd.

Ter kennisgeving.  

MEDEDELINGEN

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

MONDELINGE VRAGEN

De voorzitter : Aan de orde zijn de mondelinge vragen.

TOEWIJZING VAN EEN DEEL VAN DE BTW-OPBRENGST AAN DE

FRANSE GEMEENSCHAP

De heer Jean-Pierre Grafé (PSC) : Kan de eerste minis-
ter, nu de intergouvernementele en interministeriële con-
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ferentie over de institutionele vernieuwing is bijeengeko-
men, bevestigen dat de regering nog vóór het einde van
het jaar zal beslissen over de toewijzing van een gedeel-
te van de BTW-opbrengst aan de Franse Gemeenschap,
conform de wet van 16 januari 1989 ? Verscheidene
regeringsleden hebben hierover tegenstrijdige verklarin-
gen afgelegd. Kan de eerste minister mij een duidelijk en
eenduidig antwoord geven ? 

Eerste minister Guy Verhofstadt (in het Frans) : In het
verlengde van de regeringsverklaring zal de regering een
wetsontwerp indienen overeenkomstig de financierings-
wet van 1989, waarin gewerkt zal worden op grond van
het aantal leerlingen. Zoals aangekondigd zal er ook met
de Gemeenschappen overleg worden gepleegd.

De heer Jean-Pierre Grafé (PSC) : Ik zal u na afloop van
dat overleg hier opnieuw om toelichting vragen.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

CONCURRENTIEHANDICAP IN DE SLEEPVAARTSECTOR

Mevrouw Fientje Moerman (VLD) : Tegen het einde van
het jaar dreigt een acuut gevaar in de sleepvaartsector.
Op 5 juli 1997 werd een Europese richtlijn goedgekeurd
die overheidssteun toestaat in de sleepvaartsector. De
meeste landen hebben daarvan gebruik gemaakt, België
echter nauwelijks. Dit veroorzaakt een zeer belangrijke
concurrentiehandicap. Daardoor dreigt er niet alleen een
uitvlagging, er zal ook sociale onrust ontstaan met alle
economische gevolgen vandien. Is de eerste minister
zich hiervan bewust ? Wat zal er gebeuren ?

Eerste minister Guy Verhofstadt (in het Nederlands) : De
regering kent de zorgen van de sleepvaart. Volgend jaar
maken we 231 miljoen frank vrij om de sector een vrij-
stelling van patronale bijdragen te kunnen bezorgen. We
onderzoeken momenteel of nog andere maatregelen
nodig zijn. De Europese richtlijn laat ons immers nog
andere mogelijkheden. Als we verder gaan dan de socia-
le vrijstelling, wordt het Parlement daarover ingelicht.

Mevrouw Fientje Moerman (VLD) : De sector levert, met
betrekking tot de bescherming van het oppervlaktewa-
ter, gratis diensten aan de overheid. Daarmee zou men
rekening moeten houden.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

SPONSORING VAN EURO 2000

Mevrouw Muriel Gerkens (Ecolo-Agalev) : De maat-
schappij Total Fina is een van de belangrijkste sponsors
van Euro 2000, terwijl het bekend is dat zij de junta in
Myanmar op een schandalige manier steunt omdat zij
haar investeringen voor de bouw van oliepijpleidingen
veilig wil stellen. De houding van die maatschappij staat
in schril contrast met het streven van België om de men-
senrechten in het kader van de WHO-onderhandelingen
te bevorderen, met de pogingen van de Europese Raad
in Tampere om een handvest voor deugdelijke economi-
sche praktijken ingang te doen vinden en met de "scho-
ne producten"-campagne die de NGO's in het kader van
Euro 2000 voeren.

Zal de regering daartegen op eigen houtje of via de
Raad van Europa reageren ?

Eerste minister Guy Verhofstadt (in het Frans) : Ik zie
moeilijk in hoe men een verband kan leggen tussen het
Handvest van de grondrechten en de mogelijke spon-
soring van Euro 2000 door Total Fina.

Inzake het Handvest van de grondrechten werd de heer
Deleuze als vertegenwoordiger van de regering aange-
wezen.

Euro 2000 is een particuliere organisatie waarin de rege-
ring zich niet mag mengen.

Mevrouw Muriel Gerkens (Ecolo-Agalev) : Naar mijn
mening zou men kunnen eisen dat de bij ons actieve
ondernemingen de grondrechten eerbiedigen.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

GRATIS SPOORVERVOER VOOR POLITIEDIENSTEN

De heer Willy Cortois (VLD) : Een paar dagen geleden
deelde de minister van Binnenlandse Zaken aan de
gemeentelijke politiekorpsen mee dat de NMBS vanaf 1
oktober politiemensen met opdracht niet langer gratis
laat reizen.

Artikel 34 van het beheerscontract met de NMBS bevat
een hele lijst departementen en diensten die onder
bepaalde omstandigheden gratis kunnen reizen.

Is de minister op de hoogte van deze wijziging ? Waar-
om is die er gekomen ?

Minister Isabelle Durant (in het Nederlands) : Naast de
geschreven contracten, die allerlei reducties bevatten,
bestaat er ook een mondeling contract betreffende rijks-
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wachters met zending. Dit laatste wil de NMBS eind dit
jaar herzien. Ze heeft momenteel nog geen zicht op de
aantallen van zulke reizigers.

De heer Willy Cortois (VLD) : Ik wist niet van het
bestaan van mondelinge contracten. De controle daarop
is trouwens onmogelijk. Daarenboven sloeg mijn vraag
op de gemeentepolitie. Ik ben dus niet echt tevreden
met het antwoord.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

GELUIDSOVERLAST VAN NACHTVLUCHTEN ROND ZAVENTEM

De heer Hans Bonte (SP) : Er is opnieuw deining ont-
staan in de omgeving van Zaventem tengevolge van
twee incidenten : de reactie van een aantal luchtvaart-
maatschappijen op een Brusselse ordonnantie en een
rondvraag van een actiegroep uit Tervuren bij zeventien
huisartsen over de invloed van nachtvluchten.

Mijn vraag gaan over dit gezondheidsonderzoek. Neemt
de minister de resultaten ervan "au sérieux" ? Over-
weegt de minister om een gezondheidseffectenrapport
te laten opstellen op een grotere schaal ?

Minister Isabelle Durant (in het Nederlands) : De nach-
telijke lawaaihinder rond luchthavens is een reëel pro-
bleem. De lawaaierigste vluchten worden al aangepakt.
Ik hou rekening met de verzuchtingen van "Wakker Ter-
vuren" en bestudeer samen met de diverse ministers
van Volksgezondheid het probleem. Samen met minister
Daems zoek ik naar een oplossing die ecologie en eco-
nomie verzoent. 

De voorzitter : Het incident is gesloten.

GENETISCH GEMODIFICEERDE ORGANISMEN

Mevrouw Magda De Meyer (SP) : Er is een meningsver-
schil gerezen tussen de federale minister van Volksge-
zondheid en Vlaams minister Van Mechelen over de
genetisch gemodificeerde organismen. Dit conflict illus-
treert het maatschappelijk debat tussen de agro-indu-
strie en de consument, gesteund door de milieubewe-
ging en de derdewereldbeweging. Nu aarzelen ook de
distributiesector en de telers. Er moet een gezonde en
evenwichtige stellingname komen.

Hoe gaat de regering het voorzorgsprincipe hanteren ?
Wat zal er gebeuren op het Europese niveau, waar nu
een moratorium geldt ? Hoe zal het Parlement worden
betrokken bij een breed maatschappelijk debat ?

Minister Isabelle Durant (in het Nederlands) : Vlaams
minister Van Mechelen deed over de problematiek een
aantal boude uitspraken. Het is mijn plicht hierop te
reageren, aangezien het regeerakkoord zegt dat inzake
voeding en volksgezondheid het voorzorgsprincipe moet
worden gehanteerd. Dat wil zeggen dat, zolang de Euro-
pese richtlijn niet is gewijzigd, geen nieuwe genetisch
gewijzigde producten worden toegelaten. Daarmee
neem ik geen standpunt ten gronde in, noch puriteins,
noch libertijns. Het staat de Kamer natuurlijk vrij hierover
een breed debat te organiseren.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

AANTAL REPATRIËRINGEN SINDS 1 SEPTEMBER 1999

De heer Filip De Man (VL. BLOK) : De regering heeft
beslist om een tweesporenbeleid te volgen in verband
met asielzoekers en illegalen : regulariseren en uitwijzen.
Worden de uitwijzingen effectief toegepast ? Hoeveel
zijn er gebeurd sinds 1 september van dit jaar ?

Minister Antoine Duquesne, (in het Frans) : Ik zal met
plezier op deze actualiteitsvraag antwoorden, al was ze
zeven weken geleden actueel.

De heer De Man heeft zich niet al te nauwkeurig uitge-
drukt toen hij mij de cijfergegevens vroeg betreffende de
repatriëringen. Ik vermoed dat hij wil weten hoeveel
mensen van het grondgebied verwijderd werden. 

Laten we de puntjes op de i zetten : personen die zich
aan onze grenzen aanmelden, worden ingedeeld in een
aantal categorieën. "Inads" zijn mensen die zich aan de
grens aanmelden maar het land niet inkomen ; "anads"
vertrekken zonder escorte. Zogenaamde "depo's" wor-
den gerepatrieerd zonder escorte ; "depu's" mét escor-
te.

De 73 Slowaken niet meegerekend bedraagt het totale
aantal repatriëringen 1.048 ; 462 mensen zijn daadwer-
kelijk vertrokken, 586 personen konden niet verwijderd
worden. Wat de verwijderingen onder escorte betreft,
hebben wij geen problemen met buitenlandse lucht-
vaartmaatschappijen. Sinds juli weigeren de Sabena-
piloten evenwel om, zolang er geen extra veiligheids-
maatregelen worden genomen, mensen aan boord te
nemen die onder escorte verwijderd worden. In dat ver-
band werd onlangs echter een ministerieel besluit
getroffen, dat de piloten ook aanvaard hebben. 

Volgende week worden de uitzettingen onder begelei-
ding hervat. 
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Zowel wat de hervorming van het asielbeleid als wat de
regulariseringen en de uitwijzingen betreft, houdt de
regering zich aan de regeringsverklaring. Alleen voor
degenen die in aanmerking komen voor regularisatie,
zullen bepaalde voorzorgen worden genomen.

Alle betrokken partijen moeten in deze hun verantwoor-
delijkheid op zich nemen. De jongste tijd werd illegalen
al te vaak voorgespiegeld dat ze uiteindelijk wel in België
zouden mogen blijven als ze zich maar hard genoeg
tegen hun uitzetting verzetten. Wanneer ze dan toch het
land uitgezet worden – want een beslissing tot uitzetting
wordt altijd uitgevoerd -, zijn die mensen totaal wanho-
pig, wat ik ook kan begrijpen, gezien de valse hoop die
hun gegeven werd.

De heer Filip De Man (VL. BLOK) : De heer Boutmans,
toch een lid van de regering, geeft illegalen hoop. Kan
dat ? De cijfers van de minister stellen me helemaal niet
gerust : hij slaagt er zelfs niet in om de helft van de
terugwijzingen daadwerkelijk te realiseren. Ondertussen
is er de enorme toestroom, zodat het aantal illegalen op
ons grondgebied blijft toenemen.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

AAN DE GEMEENTEN VERSCHULDIGDE BELASTING

De heer Richard Fournaux (PSC) : Sommige burge-
meesters maken zich zorgen over het feit dat de onroe-
rende voorheffing nog niet is ingekohierd. Zij ondervin-
den als gevolg daarvan namelijk moeilijkheden om hun
begroting voor 2000 op te stellen.

Ik heb vernomen dat er een ontwerpbrief bestaat van de
ontvangers van de inningskantoren die iets willen onder-
nemen opdat bijkomend personeel wordt aangeworven
om die inkohiering uit te voeren. De ontvangers stellen
dat de gemeenten de gevolgen zullen dragen als dat niet
gebeurd. Dat noem ik chantage.

Hoe wil u voorkomen dat de ontvangers een kopie van
die brief ontvangen ?

Hoe kan men de gemeenten helpen om hun budget voor
2000 tijdig voor te bereiden, zodat het vanaf januari kan
worden toegepast ?

Minister Didier Reynders, (in het Frans) : Uw vraag is
ingegeven door een niet ondertekend blad papier dat
een ontwerp van brief zou zijn die voor u bestemd is
maar niet werd opgestuurd. Ik kan daarop niet ingaan.

Er zijn in mijn departement heel veel personeelsproble-
men. De regering voorziet terzake in een forse moderni-

sering. De situatie van de ontvangers zal grondig worden
doorgelicht.

Er loopt heel wat mis op het departement. In sommige
districten is de inkohiering echter al voor 90 % uitge-
voerd. Eind oktober zal de inkohiering rond zijn en kun-
nen de gemeenten hun begroting opstellen.

De heer Richard Fournaux (PSC) : Ik wilde de minister
waarschuwen voor het dreigend gevaar. Het verheugt
me dat de minister heeft beslist zijn administratie te
doen optreden om de inkohieringsachterstand in te
halen.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

AANWEZIGHEID VAN KERNWAPENS IN BELGIË

De heer Peter Vanhoutte (Agalev-Ecolo) : In 1985 werd
op basis van de Freedom of Information Act in Amerika
door een aantal wetenschappers informatie gevraagd
over de opslag van kernwapens. Thans beschikken wij
over die informatie. Het blijkt nu dat er sinds 1963 kern-
wapens zijn opgeslagen in België. 

Kan de minister die informatie bevestigen ? Om hoe veel
wapens gaat het ? Waar zijn ze opgeslagen ?

Indien besloten wordt om deze wapens in te zetten bij
een conflict, kan België dan een inzet weigeren ?

De heer Francis Van den Eynde (VL. BLOK) : Ik hoef de
deskundige inleiding van de heer Vanhoutte niet te her-
halen. Nu ook een Amerikaans wetenschappelijk tijd-
schrift de aanwezigheid van kernwapens op Belgisch
grondgebied bevestigt, hoeft de regering niet langer
geheimzinnig te doen. Staat de hele regering achter het
antwoord van de minister ? Dat is belangrijk, aangezien
de regering is samengesteld uit strekkingen die over
deze zaak er steeds radicaal tegengestelde meningen
op na hebben gehouden.

De heer Ferdy Willems (VU-ID) : Deze vraag heb ik
gericht tot de eerste minister, omdat minister Flahaut mij
een paar weken geleden niet antwoordde op mijn iden-
tieke vraag. 

Dit is een zeer belangrijke zaak. Het Parlement heeft het
recht om te weten of er kernwapens zijn opgeslagen in
België, maar wij kregen nooit antwoord op vragen hier-
over. Ook de heer Boutmans verklaarde dat de burgers
hierover recht hebben op informatie.

Vandaag verscheen in de pers twee berichten : het Pan-
tagon wil de informatie wel vrijgeven, maar laat het over
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aan de nationale regeringen en de perswoordvoerder
van de eerste minister verklaarde dat in de ministerraad
nooit een vraag werd gesteld over dit onderwerp en dat
Agalev en Ecolo ze daar kunnen stellen.

Minister André Flahaut (in het Frans) : Ik heb de heer
Willems op 20 september jongstleden een antwoord
gegeven. Er zijn sindsdien geen nieuwe feiten bekend
geraakt.

Wij zijn lid van een internationaal bondgenootschap
waarvan de leden solidair zijn : om strategische en vei-
ligheidsredenen kan ik u uiteraard niets zeggen omtrent
het aantal, het type en de precieze opslagplaats van die
wapens in Europa. België blijft zeker pleiten voor een
atoomvrije wereld, maar dat kan alleen op Europees
niveau op een coherente manier waar worden gemaakt. 

De heer Peter Vanhoutte (Agalev-Ecolo) : Dit antwoord
bevredigt ons niet. Wij hebben geen jaren geduld eer we
de waarheid mogen kennen.

De heer Francis Van den Eynde (VL. BLOK) : Dit eenzij-
dig Franstalige antwoord was geen antwoord. De rege-
ring durft, kan en mag niet antwoorden, hoewel de aan-
wezigheid van kernwapens al lang een publiek geheim
is. Het is duidelijk dat de groenen en de VU schandelijk
bedrogen worden door de regeringspartners.

De heer Ferdy Willems (VU-ID) : Dit was inderdaad een
non-antwoord. Zelfs met zijn mededeling dat we geen
nucleaire politiek voeren, heeft de minister me niet
gerustgesteld.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

PRIJSAFSPRAKEN TUSSEN BELGISCHE BANKEN

Mevrouw Simonne Creyf (CVP) : Gisteren kregen diver-
se Europese en dus ook Belgische banken bezoek van
de bevoegde inspectie van de Europese Commissie.
Ook de Belgische Vereniging van banken werd bezocht,
omtrent het vermoeden dat prijsafspraken werden
gemaakt in verband met wisselkoersverrichtingen in het
kader van de euro. Vorig jaar bleek reeds dat de bank-
verrichtingen niet goedkoper werden door het wegvallen
van het wisselkoersrisico, wel integendeel. Dat is in
tegenspraak met onze concurrentieregels. Heeft de
regering sindsdien al maatregelen genomen ?

Minister Rudy Demotte (in het Nederlands) : Commis-
sies op vreemdemuntentransacties hebben steeds
bestaan. De banken maken al langer winst op het ver-
schil tussen de aankoop- en de verkoopkoersen. De

Europese commissie vermoedt dat er tussen banken
afspraken worden gemaakt om de kosten op een
bepaald niveau te tillen. We hebben hiervan echter geen
bewijzen. De Belgische kosten zijn trouwens de laagste
van Europa. We hebben ook geen verder onderzoek
bevolen.

Mevrouw Simonne Creyf (CVP) : Ik reken erop dat deze
taalhoffelijke minister over de transparantie in de bank-
sector zal waken.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

ARREST-BOSMAN

De heer Danny Pieters (VU-ID) : Dat staatssecretaris
Chevalier op mijn vraag moet antwoorden heeft er wel-
licht mee te maken dat voetbal door de regering als een
economisch of een handelsgegeven wordt beschouwd.

De Europese Commissie wil naar verluidt terugkomen op
de normen die door het arrest-Bosman werden inge-
voerd in verband met de vrijheid van de professionele
sportbeoefenaars en het vrij verkeer van werknemers.

Wat is het standpunt van de Belgische regering ? Moet
de Bosman-theorie verder worden toegepast ? Welke
maatregelen zal de regering dan nemen om zwartgeld-
transacties bij transfers van voetballers onmogelijk te
maken ?

Staatssecretaris Pierre Chevalier, namens minister
Louis Michel en minister Laurette Onkelinx (in het Neder-
lands) : Mensen zijn geen handelswaar en dus ook geen
exportproduct. Ik wijs erop dat sport een gedefederali-
seerde bevoegdheid is.

De Europees commissaris had niet de bedoeling terug te
komen op het arrest-Bosman. Ook de Belgische rege-
ring wil arresten van hoven en rechtbanken strikt respec-
teren. Aan de Europese regelgeving in verband met het
vrij verkeer van werknemers wordt niet geraakt.

De heer Danny Pieters (VU-ID) : Natuurlijk zijn sportlui
geen handelswaar, toch meen ik dat dit inderdaad een
bevoegdheid van Buitenlandse Handel is. Voor het overi-
ge verheugt het me dat de beschermende arresten en
regels overeind blijven.

De voorzitter : Het incident is gesloten.
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GEHEIME STEMMING OVER DE VOORDRACHT VAN
KANDIDATEN VOOR EEN AMBT VAN RAADSHEER
BIJ HET HOF VAN CASSATIE

De voorzitter : Aan de orde zijn de geheime stemmin-
gen over de voordracht van de tweevoudige lijst van de
kandidaten voorgedragen in het vooruitzicht van de
benoeming in het vacante ambt van raadsheer in het Hof
van Cassatie.

De lijst van de kandidaten voorgedragen door het Hof
van Cassatie voor het vacante ambt ziet er als volgt uit :

Eerste kandidaat : de heer Daniel Plas,
Voorzitter van de arbeidsrechtbank
te Charleroi

Tweede kandidaat : de heer Charles Deligne,
Eerste advocaat-generaal 
bij het arbeidshof te Bergen

Deze twee kandidaten hebben verzocht om op de door
de Kamer voorgedragen lijst van kandidaten te worden
opgenomen.

De hoorzitting met de voorstelling van de kandidaten
heeft op 5 oktober 1999 plaatsgevonden in de commis-
sie voor de Justitie.

Het stuk met de namen van de kandidaten (stuk nr.
128/1) alsmede de stembulletins voor de eerste kandi-
datuur werden rondgedeeld.

Daar de stemming geheim is, mogen de stembulletins
niet ondertekend worden.

Geen bezwaar ? (Neen)

De heer Gerolf Annemans (VL. BLOK) : Het Vlaams
Blok heeft nog nooit magistraten benoemd. Ook van-
daag weigeren we aan dergelijke stemming deel te
nemen.

De voorzitter : U bent vrij uw houding terzake te bepa-
len. Ik dien wel over te gaan tot de naamafroeping van
alle Kamerleden.

Ik verzoek elk lid om bij het afroepen van zijn naam zijn
ongetekende stembriefje in de stembus te komen depo-
neren. Gelieve langs mijn linkerzijde op het spreekge-
stoelte te komen en dit aan mijn rechterzijde te verlaten.

Ik wijs erop dat alleen geldig zijn de stembriefjes waarop
de naam voorkomt van een voor de stemming voorge-
dragen kandidaat. Zijn ongeldig de stemmen uitgebracht
op een groter aantal kandidaten dan er vacante zetels
zijn.

Ik nodig de secretarissen uit de namen af te roepen.

– De secretarissen roepen de namen van de leden af

MONDELINGE VRAGEN

(Voortzetting)

SCHADELOOSSTELLING IN DE LANDBOUWSECTOR

De heer Dirk Pieters (CVP) : De minister beloofde aan
de landbouwers om de schade in het kader van de
dioxinecrisis ten belope van 100 procent te vergoeden.
Steeds meer landbouwers twijfelen eraan of zij volledig
zullen worden vergoed. De onrust stijgt.

Hoe groot raamt de minister de totale schade ? Gaat het
over 7 of 10 miljard, of zijn er nog andere ramingen ?
Wie zal die last dragen ? Moet de landbouwsector zelf
een deel van de last dragen ? Komt Europa
tussenbeide ? Voor hoeveel ? 

Hoeveel kredieten werden gepland in de begroting
1999 ? Er zou in de begroting van 1999 slechts 4 of 6
miljard zijn ingeschreven ? Hoeveel werd in de begroting
2000 opgenomen ? Hoe kan de minister de belofte van
volledige schadevergoeding waarmaken ?

Minister Jaak Gabriëls (in het Nederlands) : Het is nog
wat vroeg om de schade en de vergoedingen exact te
ramen of te becijferen. De onmiddellijke schade beliep 5
à 6 miljard frank. De bijkomende economische schade
ten gevolge van het opruimen van de dieren is veel
moeilijker te ramen, aangezien we weinig zicht hebben
op voorraden in het buitenland. Als we de totale omvang
kennen zullen we via de dioxinewet alles zo exact moge-
lijk regelen. Het is de bedoeling om de sector mee ver-
antwoordelijkheid te laten dragen. De wet stuitte bij de
Raad van State op weinig bezwaren. Ze zal dus snel
worden ingediend, zodat de uitbetalingen nog dit jaar
kunnen gebeuren.

De heer Dirk Pieters (CVP) : De minister antwoordt niet
precies op mijn vragen. Hoeveel kredieten werden in de
begrotingen 1999 en 2000 gepland ? De voorziene kre-
dieten zullen in elk geval ontoereikend zijn om alle scha-
de volledig te vergoeden. De landbouwers twijfelen niet
ten onrechte aan het engagement van de minister.

Minister Jaak Gabriëls (in het Nederlands) :Wij verzame-
len verder alle nodige gegevens. Wij engageren ons om
alle schade volledig te vergoeden, maar willen daarte-
genover ook een responsabilisering van de landbouw-
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sector. Ik kan pas precieze bedragen noemen wanneer
de buitenlandse stocks zijn opgenomen.

De voorzitter : Het incident is gesloten. 

UITSLAG VAN DE GEHEIME STEMMING OVER DE
VOORDRACHT VAN KANDIDATEN VOOR EEN AMBT
VAN RAADSHEER BIJ HET HOF VAN CASSATIE

De voorzitter : Ziehier de uitslag van de geheime stem-
ming over de voordracht van kandidaten voor een ambt
van raadsheer in het Hof van Cassatie.

Uitslag voor de eerste kandidatuur :
aantal stemmers : 121
blanco en nietige bulletins : 22
geldige stemmen : 99
volstrekte meerderheid : 50
De heer Daniel Plas heeft 95 stemmen bekomen.
De heer Charles Deligne heeft 4 stemmen bekomen.

Aangezien de heer Daniel Plas de volstrekte meerder-
heid bekomen heeft, wordt hij voorgedragen als eerste
kandidaat voor het vacante ambt van raadsheer in het
Hof van Cassatie.

Voor de tweede kandidatuur hoeft niet tot een stemming
te worden overgegaan, aangezien er maar één kandidaat
is voor één ambt. Krachtens artikel 11.6 van het Regle-
ment van de Kamer wordt de tweede kandidaat derhalve
voorgedragen.

De heer Charles Deligne wordt voorgedragen als tweede
kandidaat.

VOORDRACHT VAN KANDIDATEN VOOR HET AMBT
VAN ASSESSOR BIJ DE RAAD VAN STATE

De voorzitter : Bij brief van 14 oktober 1999 deelt de
eerste voorzitter van de Raad van State mede dat de
algemene vergadering van die Raad ter openbare zitting
van 5 oktober 1999, overeenkomstig artikel 80 van de
gecoördineerde wetten op de Raad van State, overge-
gaan is tot het opmaken van een drievoudige lijst van de
kandidaten voorgedragen in het vooruitzicht van de
benoeming tot een ambt van assessor (F) dat vacant is
geworden.

Werden door de Raad van State voorgedragen, evenwel
zonder eenparigheid van stemmen :

Eerste kandidaat : de heer Jean-Michel Favresse,
Gewoon hoogleraar aan de 
Faculteit rechten van de ULB,
Assessor bij de afdeling wetgeving
van de Raad van State

Tweede kandidaat : de heer Georges Vandersanden,
Gewoon hoogleraar aan de 
Faculteit rechten van de ULB
Advokaat bij de balie van Brussel

Derde kandidaat : de heer Michel Dispersyn,
Gewoon hoogleraar aan de 
Faculteit rechten van de ULB

Aangezien de voordracht niet unaniem is, is artikel 70, §
1, lid 7 van de wetten op de Raad van State, gecoördi-
neerd op 12 januari 1973, zoals gewijzigd door de wet
van 8 september 1997, van toepassing :

"Indien er geen eenparigheid van stemmen is bij een
eerste of bij een nieuwe voordracht naar aanleiding van
een weigering, kunnen de Kamer van Volksvertegen-
woordigers of de Senaat beurtelings, binnen een termijn
van ten hoogste dertig dagen vanaf de ontvangst van de
mededeling van deze voordracht, hetzij de door de Raad
van State voorgedragen lijst bevestigen, hetzij een twee-
de lijst met drie namen die uitdrukkelijk wordt gemoti-
veerd, voordragen".

De aangehaalde bepaling is van toepassing op de
assessoren (art. 80 van de gecoördineerde wetten)

De termijn waarover de Kamer beschikt om een lijst voor
te dragen of om de lijst te bevestigen vestrijkt op 17
november 1999.

Dit punt werd verzonden naar de Conferentie van de
voorzitters.

BENOEMING VAN AFGEVAARDIGDEN NAAR DE
INTERPARLEMENTAIRE BENELUXRAAD

De voorzitter : Overeenkomstig het advies van de Con-
ferentie van voorzitters van 12 en 20 oktober 1999, stel
ik u voor over te gaan tot de benoeming van de 7 afge-
vaardigden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers
bij de Raadgevende interparlementaire Beneluxraad. 

Geen bezwaar ? (Neen)

Aldus wordt besloten. 
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Overeenkomstig artikelen 99 en 12 van ons Reglement
is de verdeling van de mandaten binnen de delegatie
van de Kamer de volgende : 1 VLD 

1 CVP 
1 AGALEV-ECOLO 
1 PS 
1 PRL FDF MCC 
1 Vlaams Blok 
1 SP  

Ze is dezelfde voor de plaatsvervangende leden. 

De voorzitters van de politieke fracties hebben mij de
namen gegeven van de leden van hun fractie die deel
zullen uitmaken van de delegatie van de Kamer. 

VLD vast lid : Arnold Van Aperen 
plaatsvervanger : Bart Somers  

CVP vaste lid : Jos Ansoms 
plaatsvervanger : Hubert Brouns 

AGALEV-ECOLO vast lid : Jean-Pierre Viseur 
plaatsvervanger : Leen Laenens  

PS vast lid : Jean-Pol Henry
plaatsvervanger : Guy Larcier  

PRL FDF MCC vast lid : Denis D'hondt
plaatsvervanger : Georges Clerfayt  

Vlaams Blok vast lid : Guido Tastenhoye 

plaatsvervanger : Alexandra Colen  
SP vast lid : Marcel Bartho-

lomeeussen 
plaatsvervanger : Edouard 

Baldewijns  

Daar het aantal ontvankelijke kandidaturen overeenstemt
met het aantal te begeven plaatsen, moet, overeenkom-
stig artikel 11, 6, van het Reglement, niet gestemd wor-
den. 

Dienvolgens verklaar ik verkozen de kandidaten die
voorgedragen werden. 

BENOEMING VAN AFGEVAARDIGDEN NAAR DE
WEU

De voorzitter : Overeenkomstig het advies van de Con-
ferentie van voorzitters van 20 oktober 1999 stel ik u
voor over te gaan tot de benoeming van de afgevaardig-
den naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van
Europa en naar de Vergadering van de Westeuropese
Unie. 

Geen bezwaar ? (Neen)

Aldus wordt besloten. 

Overeenkomstig artikelen 99 en 12 van het Reglement
geschieden deze benoemingen op grond van de evenre-
dige vertegenwoordiging van de politieke fracties. Met
inachtneming van de evenredige vertegenwoordiging
ziet de samenstelling van de delegatie bestaande uit 4
vaste leden en 3 plaatsvervangers, er als volgt uit : 

1 vast lid voor de VLD-fractie 
1 vast lid voor de CVP-fractie 
1 vast lid voor de Agalev-Ecolo-fractie 
1 vast lid voor de PS-fractie 
1 plaatsvervanger voor de PRL FDF MCC-fractie 
1 plaatsvervanger voor het Vlaams Blok 
1 plaatsvervanger voor de SP-fractie. 

De voorzitters van de politieke fracties hebben mij de
namen van hun kandidaten medegedeeld : 

VLD vast lid : Stef Goris 
CVP vast lid : Mark Eyskens 
Agalev-Ecolo vast lid : Lode Vanoost 
PS vast lid : Jean-Pol Henry 
PRL FDF MCC plaatsvervanger : Georges Clerfayt 
Vlaams Blok plaatsvervanger : Gerolf Annemans 
SP plaatsvervanger : Erik Derycke  

Daar het aantal ontvankelijke kandidaturen overeenstemt
met het aantal te begeven plaatsen, moet, overeenkom-
stig artikel 11, 6, van het Reglement, niet gestemd wor-
den. 

Dienvolgens verklaar ik verkozen de kandidaten voorge-
dragen voor de afvaardigingen naar de Parlementaire
Vergadering van de Raad van Europa en naar de Verga-
dering van de Westeuropese Unie.  

BENOEMING VAN AFGEVAARDIGDEN NAAR DE
OVSE

De voorzitter : Overeenkomstig het advies van de Con-
ferentie van voorzitters van 20 oktober 1999 stel ik u
voor over te gaan tot de benoeming van de afgevaardig-
den naar de Parlementaire Vergadering van de Organisa-
tie voor de veiligheid en de samenwerking in Europa. 

Geen bezwaar ? (Neen)

Aldus wordt besloten. 

Overeenkomstig artikelen 99 en 12 van het Reglement
geschieden deze benoemingen op grond van de evenre-
dige vertegenwoordiging van de politieke fracties. Met
inachtneming van de evenredige vertegenwoordiging
ziet de samenstelling van de delegatie bestaande uit 5
vaste leden en 5 plaatsvervangers, er als volgt uit : 
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1 vast lid voor de VLD-fractie 
1 vast lid voor de CVP-fractie 
1 vast lid voor de Agalev-Ecolo-fractie 
1 vast lid voor de PS-fractie 
1 vast lid voor de PRL FDF MCC-fractie. 

De verdeling is dezelfde voor de plaatsvervangende
leden. 

De voorzitters van de politieke fracties hebben mij de
namen van hun kandidaten medegedeeld : 

VLD vast lid : Fientje Moerman 
plaatsvervanger : -

CVP vast lid : Pieter De Crem 
plaatsvervanger : Luc Goutry 

Agalev-Ecolo vast lid : Claudine Drion
plaatsvervanger : Fauzaya Talhaoui 

PS vast lid : Charles Janssens 
plaatsvervanger : Jean-Marc Delizée 

PRL FDF MCC vast lid : François-Xavier de Donnéa 
plaatsvervanger : Daniel Bacquelaine  

Daar het aantal ontvankelijke kandidaturen overeenstemt
met het aantal te begeven plaatsen, moet, overeenkom-
stig artikel 11, 6, van het Reglement, niet gestemd wor-
den. 

Dienvolgens verklaar ik verkozen de kandidaten voorge-
dragen voor de afvaardigingen naar de Parlementaire
Vergadering van de Organisatie voor de veiligheid en de
samenwerking in Europa. 

INOVERWEGINGNEMING VAN VOORSTELLEN

De voorzitter : De lijst met de voorstellen die in overwe-
ging moeten worden genomen werd aan de leden rond-
gedeeld. Indien er geen bezwaren zijn, beschouw ik de
lijst met voorstellen als in overweging genomen. Zijn er
bezwaren ? (Neen)

Ik stel u ook voor in overweging te nemen het wetsvoor-
stel (de heren Alfons Borginon en Geert Bourgeois,
mevrouw Frieda Brepoels, de heer Danny Pieters,
mevrouw Annemie Van de Casteele, de heer Karel Van
Hoorebeke, mevrouw Els Van Weert en de heer Ferdy
Willems) tot aanvulling van het Wetboek van Strafvorde-
ring, nr. 180/1.

De heer Claude Eerdekens (PS) : Het stuk nr. 180/001
betreft een wetsvoorstel dat ertoe strekt amnestie te ver-
lenen aan incivieken. Onze fractie, hierin geruggen-
steund door andere, zowel Nederlandstalige als Fransta-
lige democratische fracties, verzet zich hier consequent
tegen.

De heer Gerolf Annemans (VL. BLOK) : Ik vraag de
schorsing van de vergadering tot minstens één rege-
ringslid aanwezig is.

De voorzitter : Die vraag is toegestaan. We schorsen de
vergadering gedurende tien minuten.

– De vergadering wordt geschorst om 15.47 uur.

– Ze wordt hervat om 16.03 uur.

ONTWERPAGENDA VOOR DE VOLGENDE WEEK

De voorzitter : Volgende week is er een plenaire verga-
dering op donderdag 28 oktober. Ik heb een interpella-
tieverzoek ontvangen van de heer Paul Tant over de
door de landbouwsector geleden schade. Ik neem aan
dat er nog andere zullen volgen. 

Voor de rest stel ik vast dat de regering afwezig is. De
vergadering is derhalve gesloten.

– De vergadering wordt gesloten om 16.08 uur.

BERICHTEN VAN VERHINDERING

Gezondheidsredenen : de hh. José Canon, Jan Peeters

Ambtsplicht : de hh. Philippe Collard, Jean-Pol Poncelet,
Guy Larcier

Met zending buitenslands : de h. Olivier Maingain

Lid van de federale regering :

de h. E. Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelings-
samenwerking
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KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

COMMISSIES

Wijzigingen

(toepassing van artikel 11.6 van het Reglement)

Wijziging voorgesteld door de Agalev-Ecolo-fractie : 

Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu
en de Maatschappelijke Hernieuwing

Plaatsvervangers

Mevrouw Zoé Genot vervangen door mevrouw Simonne
Leen. 

Wijzigingen voorgesteld door de CVP-fractie :

Commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschaps-
beleid, het Onderwijs, de nationale wetenschappelij-
ke en culturele Instellingen, de Middenstand en de
Landbouw

Effectieve leden 

De heer Stefaan De Clerck vervangen door de mevrouw
Trees Pieters. 

Plaatsvervangers

Mevrouw Trees Pieters vervangen door de heer Stefaan
De Clerck. 

Commissie voor de Herziening van de Grondwet en
de Hervorming van de Instellingen

Effectieve leden

De heer Marc Van Peel vervangen door de heer Stefaan
De Clerck. 

Plaatsvervangers 

De heer Stefaan De Clerck vervangen door de heer Marc
Van Peel. 

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

Effectieve leden 

De heer Jos Ansoms vervangen door de heer Marc Van
Peel. 

Plaatsvervangers 

De heer Stefaan De Clerck vervangen door de heer Jos
Ansoms. 

Parlementaire Overlegcommissie

Effectieve leden 

De heer Stefaan De Clerck vervangen door de heer Marc
Van Peel. 

Wijzigingen voorgesteld door de CVP-fractie :

Commissie voor de Herziening van de Grondwet en
de Hervorming van de Instellingen

Effectieve leden 

De heer Paul Tant vervangen door de heer Servais Ver-
herstraeten. 

Plaatsvervangers 

De heer Servais Verherstraeten vervangen door de heer
Paul Tant. 

VOORSTELLEN

Toelating tot drukken
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BIJLAGE

PLENAIRE VERGADERING
DONDERDAG 21 OKTOBER 1999

BIJLAGE 1

Mededelingen



16 BV 50 PLEN 012

(art. 64-2 van het Reglement)

1. Wetsvoorstel (de heren Patrick Moriau en Yvan May-
eur) betreffende de keuring van films die onder de ogen
van kinderen beneden zestien jaar mogen worden
gebracht, nr. 158/1.

2. Wetsvoorstel (de heren Daniel Bacquelaine, Hugo
Coveliers en Pierre Lano en mevrouw Anne Barzin)
betreffende het referendum in de ondernemingen en de
overheidssector, nr. 159/1.

3. Wetsvoorstel (de heer Patrick Moriau) tot bescher-
ming van de onderaanneming, nr 160/1.

4. Wetsvoorstel (de heer Patrick Moriau) tot uitbreiding
van de rechten van samenwonende werknemers in het
kader van de werkloosheidsvergoeding, nr. 161/1.

5. Wetsvoorstel (de heer Patrick Moriau) tot wijziging van
het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende
de werkloosheidsreglementering, nr. 162/1.

6. Wetsvoorstel (de heer Claude Eerdekens) tot wijziging
van de artikelen 308 en 309 van het Gerechtelijk Wet-
boek, nr. 163/1.

7. Wetsvoorstel (de heer Richard Fournaux) tot wijziging
van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelsprak-
tijken en de voorlichting en bescherming van de consu-
ment teneinde een regeling te treffen voor het gebruik
van de benaming "fabriekswinkel", nr. 164/1.

8. Wetsvoorstel (de heer Jean-Jacques Viseur) tot wijzi-
ging van artikel 2 van de wet van 29 maart 1976
betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen, nr.
165/1.

9. Wetsvoorstel (mevrouw Jacqueline Herzet) tot wijzi-
ging van artikel 369bis van het Strafwetboek betreffende
de ontvoering van kinderen, nr. 166/1.

10. Wetsvoorstel (de heren Alfons Borginon en Ferdy
Willems) tot wijziging van artikel 14 van de wet van 5
augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van
wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dien-
stig materieel en daaraan verbonden technologie, met
het oog op de versterking van de controlemogelijkheden
van het parlement, nr. 167/1.

11. Wetsvoorstel (de heren Yves Leterme en Dirk Pieters)
tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypo-
theek- en griffierechten, ter bevordering van de mobiliteit
van natuurlijke personen, nr. 168/1.

12. Wetsvoorstel (de heren Yves Leterme en Dirk Pieters)
tot wijziging van artikel 132 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992 en artikel 61 van het konink-

lijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkom-
stenbelastingen 1992, nr. 169/1.

13. Wetsvoorstel (de heer Jan Peeters) tot wijziging van
de wet van 13 juli 1987 betreffende het kijk- en luister-
geld, nr. 170/1.

14. Wetsvoorstel (de heer Jan Peeters) tot aanvulling van
artikel 53 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
1992, nr. 171/1.

15. Wetsvoorstel (de heer Jo Vandeurzen) tot aanvulling
van artikel 10 van de wet van 23 mei 1990 inzake de
overbrenging tussen Staten van de gevonniste perso-
nen, nr. 172/1.

16. Wetsvoorstel (de heren Jan Peeters en Hans Bonte)
houdende het sociaal statuut van de uitvoerende kun-
stenaars, nr. 173/1.

17. Wetsvoorstel (mevrouw Annemie Van de Casteele en
de heer Alfons Borginon) tot wijziging van de artikelen
1ter en 1quater van het koninklijk besluit nr. 20 van 20
juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting
over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goe-
deren en de diensten bij die tarieven, nr. 174/1.

18. Wetsvoorstel (de heer Yves Leterme) tot wijziging
van artikel 356 van het Wetboek van de inkomstenbelas-
tingen 1992, nr. 175/1.

19. Wetsvoorstel (de heer Yves Leterme) tot wijziging
van verscheidene belastingwetboeken, wat de voorzie-
ning van cassatie betreft, nr. 176/1.

20. Wetsvoorstel (de heer Yves Leterme) tot aanvulling
van het Strafwetboek om misbruik van de vrijgevigheid
van de bevolking strafbaar te stellen, nr. 177/1.

21. Wetsvoorstel (mevrouw Annemie Van de Casteele)
tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 18 juli
1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken, nr.
178/1.

22. Wetsvoorstel (de heren Yvan Mayeur, Patrick Moriau
en Thierry Giet) betreffende de toepassing van de socia-
le zekerheid op de kunstenaars, nr. 179/1.

23. Wetsvoorstel (de heren Alfons Borginon en Geert
Bourgeois, mevrouw Frieda Brepoels, de heer Danny
Pieters, mevrouw Annemie Van de Casteele, de heer
Karel Van Hoorebeke, mevrouw Els Van Weert en de
heer Ferdy Willems) tot aanvulling van het Wetboek van
Strafvordering, nr. 180/1.

24. Wetsvoorstel (mevrouw Martine Dardenne) tot wijzi-
ging van artikel 22 van de wet van 3 januari 1933 op de
vervaardiging van, de handel in en het dragen van
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wapens en op de handel in munitie, met betrekking tot
de anti-persoonsmijnen, nr. 181/1.

25. Wetsvoorstel (de heer Jo Vandeurzen) tot aanvulling
van artikel 143bis van het Gerechtelijk Wetboek, n°
183/1.

26. Voorstel van resolutie (de heer Peter Vanhoutte en
mevrouw Mirella Minne) ter ondersteuning van de NAC-
resolutie in de VN, nr. 184/1.

27. Voorstel (de heren Jan Mortelmans, Koen Bultinck en
Guy D'haeseleer) tot wijziging van het Reglement van de
Kamer van volksvertegenwoordigers, tot afschaffing van
de eenvoudige motie, nr. 185/1.

Inoverwegingneming

1. Wetsvoorstel (de heer Yves Leterme) tot wijziging van
artikel 2, § 8, van bijlage I bij de wet van 21 maart 1991
betreffende de hervorming van sommige economische
overheidsbedrijven, nr. 126/1  

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

2. Wetsvoorstel (de heer Yves Leterme) tot wijziging van
artikel 105 van de provinciewet, nr. 127/1  

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

3. Wetsvoorstel (de heren Bart Laeremans en Roger
Bouteca) tot wijziging van de artikelen 416 en 417 van
het Strafwetboek, nr. 129/1 

Verzonden naar de commissie voor de Justitie  

4. Wetsvoorstel (de heer Daniël Vanpoucke en mevrouw
Simonne Creyf) tot oprichting van een Instituut voor
gelijke kansen voor mannen en vrouwen, nr. 130/1

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

5. Wetsvoorstel (mevrouw Jacqueline Herzet) tot wijzi-
ging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de familie-
naamsverandering mogelijk te maken, nr. 131/1  

Verzonden naar de commissie voor de Justitie  

6. Wetsvoorstel (de heren Hubert Brouns en Marcel
Hendrickx) tot wijziging van de artikelen 1 en 24 van de
wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbe-
zorging, nr. 132/1  

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

7. Wetsvoorstel (mevrouw Trees Pieters) tot wijziging van
artikel 52 van de wet van 26 maart 1999 betreffende het
Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en
houdende diverse bepalingen, wat de dienstencheques
betreft, nr. 133/1  

Verzonden naar de commissie voor de Sociale Zaken  

8. Wetsvoorstel (de heer Jo Vandeurzen) tot wijziging
van artikel 365 van het Gerechtelijk Wetboek betreffende
de wedden van de magistraten der rechterlijke orde en
tot aanvulling van de artikelen 90 en 171 van het Wet-
boek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde de
aanslag te wijzigen inzake de inkomsten van de rechters
in handelszaken en de rechters in sociale zaken, nr.
134/1  

Verzonden naar de commissie voor de Justitie  

9. Wetsvoorstel (de heer Daniel Bacquelaine) tot wijzi-
ging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het
verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdo-
vende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica, nr.
135/1

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

10. Wetsvoorstel (de heer Claude Eerdekens) tot aanvul-
ling van artikel 5 van de wet van 27 december 1994 tot
goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rech-
ten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware
vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari
1994 door de regeringen van het Koninkrijk België, het
Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland,
het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der
Nederlanden, en tot invoering van een Eurovignet over-
eenkomstig Richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de
Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993, nr.
136/1 

Verzonden naar de commissie voor de Financiën en de
Begroting  

11. Wetsvoorstel (de heer Claude Eerdekens) tot wijzi-
ging van artikel 7 van de wet van 26 juni 1990 betreffen-
de de bescherming van de persoon van de geesteszie-
ke, nr. 137/1  

Verzonden naar de commissie voor de Justitie  

12. Wetsvoorstel (de heer Claude Eerdekens) tot wijzi-
ging van artikel 24bis van de wet van 4 juli 1962
betreffende de openbare statistiek, nr. 138/1  

Verzonden naar de commissie voor de Binnenlandse
Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt  
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13. Wetsvoorstel (de heren Thierry Giet, François Dufour
en Patrick Moriau) tot wijziging van artikel 121 van het
Wetboek van de registratie-, hypotheek- en griffierech-
ten, nr. 139/1 

Verzonden naar de commissie voor de Financiën en de
Begroting  

14. Wetsvoorstel (de heren Alfons Borginon en Karel Van
Hoorebeke) tot wijziging van artikel 47 van de gecoördi-
neerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de
talen in bestuurszaken, nr. 140/1  

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

15. Wetsvoorstel (de heer Gerolf Annemans en mevrouw
Alexandra Colen) tot het verlenen van rechtspersoonlijk-
heid aan het ongeboren kind, nr. 141/1  

Verzonden naar commissie voor de Justitie  

16. Voorstel (de heer Alfons Borginon) tot wijziging van
artikel 99 van het Reglement van de Kamer van volks-
vertegenwoordigers, nr. 142/1  

Verzonden naar de bijzondere commissie voor het
Reglement en voor de Hervorming van de parlementaire
Werkzaamheden  

17. Wetsvoorstel (de heren Alfons Borginon en Ferdy
Willems) tot wijziging van de wet van 3 januari 1933 op
de vervaardiging van, de handel in en het dragen van
wapens en op de handel in munitie, nr. 143/1  

Verzonden naar de commissie voor de Justitie  

18. Wetsvoorstel (de heren Alfons Borginon en Ferdy
Willems) tot wijziging van artikel 32 van de wet van 30
juli 1938 betreffende het gebruik der talen bij het leger,
nr. 144/1  

Verzonden naar de commissie voor de Landsverdediging  

19. Wetsvoorstel (de heer Thierry Giet) tot wijziging van
de artikelen 1410 en 1412 van het Gerechtelijk Wetboek,
nr. 145/1  

Verzonden naar de commissie voor de Sociale Zaken  

20. Wetsvoorstel (de heer Claude Eerdekens) betreffen-
de de strijd tegen de kinderarbeid, nr. 146/1 

Verzonden naar de commissie voor de Sociale Zaken  

21. Wetsvoorstel (de heer Thierry Giet) tot wijziging van
artikel 2 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van
het "handvest van de sociaal verzekerde", nr. 147/1  

Verzonden naar de commissie voor de Sociale Zaken  

22. Wetsvoorstel (de heer Thierry Giet) tot aanvulling van
artikel 102 van het Kieswetboek, nr. 148/1  

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

23. Wetsvoorstel (de heer Thierry Giet) houdende
afschaffing van de militaire rechtbanken in vredestijd, nr.
149/1 

Verzonden naar de commissie voor de Justitie  

24. Wetsvoorstel (de heer Thierry Giet) tot wijziging van
artikel 909 van het Burgerlijk Wetboek, nr. 150/1  

Verzonden naar de commissie voor de Justitie  

25. Wetsvoorstel (mevrouw Colette Burgeon) tot wijzi-
ging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
1992 in verband met de belastingvermindering voor het
langetermijnsparen in het raam van levensverzekeringen,
nr. 151/1  

Verzonden naar de commissie voor de Financiën en de
Begroting  

26. Wetsvoorstel (mevrouw Colette Burgeon) tot aanvul-
ling van het koninklijk besluit van 1 december 1975 hou-
dende algemeen reglement op de politie van het weg-
verkeer, nr. 152/1  

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

27. Wetsvoorstel (de heren Charles Janssens, Jean-Pol
Henry en Thierry Giet) betreffende de organisatie van de
kerkfabrieken en het beheer van hun goederen en hun
inkomsten, nr. 153/1  

Verzonden naar de commissie voor de Justitie  

28. Wetsvoorstel (de heer Willy Cortois) tot wijziging van
artikel 2, § 1, 2°, van de wet van 7 augustus 1974 tot
instelling van het recht op een bestaansminimum, nr.
154/1  

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

29. Wetsvoorstel (mevrouw Simonne Creyf) betreffende
de commissies voor de buitengerechtelijke regeling van
consumentengeschillen, nr. 155/1  

Verzonden naar de commissie voor het Bedrijfsleven, het
Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de nationale weten-
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schappelijke en culturele Instellingen, de Middenstand
en de Landbouw  

30. Wetsvoorstel (de heer Jef Valkeniers) tot wijziging
van artikel 20 van de wet van 6 augustus 1990 betreffen-
de de ziekenfondsen en de landsbonden van zieken-
fondsen, nr. 156/1  

Verzonden naar de commissie voor de Sociale Zaken  

31. Wetsvoorstel (mevrouw Joëlle Milquet) houdende
verbod op het klonen van mensen en op ingrepen die
wijzigingen in het genoom van de afstammelingen
beogen, nr. 157/1  

Verzonden naar de commissie voor de Justitie  

32. Wetsvoorstel (de heer Patrick Moriau) tot uitbreiding
van de rechten van samenwonende werknemers in het
kader van de werkloosheidsvergoeding, nr. 161/1  

Verzonden naar de commissie voor de Sociale Zaken  

33. Wetsvoorstel (de heer Patrick Moriau) tot wijziging
van het koninklijk besluit van 25 november 1991 hou-
dende de werkloosheidsreglementering, nr. 162/1  

Verzonden naar de commissie voor de Sociale Zaken  

34. Wetsvoorstel (de heer Claude Eerdekens) tot wijzi-
ging van de artikelen 308 en 309 van het Gerechtelijk
Wetboek, nr. 163/1  

Verzonden naar de commissie voor de Justitie  

35. Wetsvoorstel (de heer Richard Fournaux) tot wijzi-
ging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handel-
spraktijken en de voorlichting en bescherming van de
consument teneinde een regeling te treffen voor het
gebruik van de benaming "fabriekswinkel", nr. 164/1  

Verzonden naar de commissie voor het Bedrijfsleven, het
Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de nationale weten-
schappelijke en culturele Instellingen, de Middenstand
en de Landbouw 

VERZOEK OM ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE

Bij brief van 14 oktober 1999 heeft de voorzitter van de
Kamer het advies van de Raad van State gevraagd over
het wetsvoorstel van mevrouw Annemie Van de Casteele
en de heren Karel Van Hoorebeke en Alfons Borginon tot
wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging
en de verwijdering van vreemdelingen, nr. 111/1.

Ter kennisgeving

INTERPELLATIEVERZOEKEN

Het Bureau heeft interpellatieverzoeken ontvangen van :  

– mevrouw Annemie Van de Casteele tot de minister van
Sociale Zaken en Pensioenen over "de transfers in de
ziekteverzekering ten gevolge van de financiering van
bedden van intensieve aard".  

(nr. 97 – verzonden naar de commissie voor de Sociale
Zaken)  

– de heer Hubert Brouns tot de minister van Consumen-
tenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en tot de
minister van Landbouw en Middenstand over "de ver-
werking van afval van slachthuizen en slibverwerking in
veevoeder".  

(nr. 98 – verzonden naar de verenigde commissies voor
het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onder-
wijs, de nationale wetenschappelijke en culturele Instel-
lingen, de Middenstand en de Landbouw en voor de
Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke
Hernieuwing)  

– mevrouw Simonne Creyf tot de minister van Binnen-
landse Zaken en tot de Staatssecretaris voor Energie en
Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister
van Mobiliteit en Vervoer over "de controle op nucleair
transport".  

(nr. 99 – zonder voorwerp)  

– de heer Bert Schoofs tot de minister van Justitie over
"het drugsbeleid".  

(nr. 100 – omgewerkt in mondelinge vraag)  

– mevrouw Annemie Van de Casteele tot de eerste
minister over "nieuwe onthullingen rond een tweede
besmettingsbron in de dioxinecrisis".  

(nr. 101 – verzonden naar de verenigde commissies voor
het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onder-
wijs, de nationale wetenschappelijke en culturele Instel-
lingen, de Middenstand en de Landbouw en voor de
Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke
Hernieuwing)  

– mevrouw Annemie Van de Casteele tot de minister van
Landbouw en Middenstand over "nieuwe onthullingen
rond een tweede besmettingsbron in de dioxinecrisis".  

(nr. 102 – verzonden naar de verenigde commissies voor
het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onder-
wijs, de nationale wetenschappelijke en culturele Instel-
lingen, de Middenstand en de Landbouw en voor de
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Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke
Hernieuwing)  

– mevrouw Simonne Creyf tot de vice-eerste minister en
minister van Werkgelegenheid, tot de minister van Bin-
nenlandse Zaken en tot de Staatssecretaris voor Energie
en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister
van Mobiliteit en Vervoer over "de controle op nucleair
transport".  

(nr. 103 – omgewerkt in mondelinge vraag)  

– de heer Francis Van den Eynde tot de vice-eerste
minister en minister van Buitenlandse Zaken over "de
Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel".  

(nr. 104 – verzonden naar de commissie voor de Buiten-
landse Betrekkingen)  

– de heer Thierry Giet tot de minister van Justitie over
"de personeelsbezetting bij de parketmagistraten".  

(nr. 105 – verzonden naar de commissie voor de Justitie)  

– de heer Jo Vandeurzen tot de minister van Sociale
Zaken en Pensioenen over "epidermolysis bullosa (EB)".  

(nr. 106 – omgewerkt in mondelinge vraag)  

– mevrouw Simonne Creyf tot de minister van Financiën
en tot de Staatssecretaris voor Energie en Duurzame
Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit
en Vervoer over "het openbaar bod van Suez Lyonnaise
des Eaux op de resterende aandelen van de nutsgroep
Tractebel en het gevaar voor de Belgische belangen".  

(nr. 107 – verzonden naar de commissie voor het
Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de
nationale wetenschappelijke en culturele Instellingen, de
Middenstand en de Landbouw)  

– mevrouw Greta D'Hondt tot de vice-eerste minister en
minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en
Sociale Economie over "de tegemoetkoming voor hulp
aan bejaarden".  

(nr. 108 – verzonden naar de commissie voor de Sociale
Zaken)  

– de heer Luc Goutry tot de minister van Consumenten-
zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en tot de minister
van Sociale Zaken en Pensioenen over "het chronisch
vermoeidheidssyndroom".  

(nr. 109 – verzonden naar commissie voor de Volksge-
zondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Her-
nieuwing)  

– de heer Bart Laeremans tot de minister van Justitie
over "de zorgwekkende achterstand bij het Hof van Cas-
satie".

(nr. 110 – verzonden naar de commissie voor de Justitie)

– de heer Karel Van Hoorebeke tot de minister van Bin-
nenlandse Zaken en tot de Staatssecretaris voor Energie
en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister
van Mobiliteit en Vervoer over "de controle op nucleair
transport".

(nr. 111 – verzonden naar de commissie voor de Binnen-
landse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar
Ambt)

REGERING

INGEDIENDE WETSONTWERPEN

De regering heeft het wetsontwerp betreffende grens-
overschrijdende geldoverschrijvingen, nr. 182/1, inge-
diend.

De spoedbehandeling werd door de Regering gevraagd
bij toepassing van artikel 80 van de Grondwet.

Dit ontwerp wordt verzonden naar de commissie voor
het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs,
de nationale wetenschappelijke en culturele Instellingen,
de Middenstand en de Landbouw.

De regering heeft de volgende wetsontwerpen
ingediend :

– Wetsontwerp houdende opheffing van de nietigheid
van sommige wetsontwerpen, nr. 186/1 ;

(aangelegenheid zoals bedoeld in artikel 78 van de
Grondwet)

– Wetsontwerp houdende opheffing van de nietigheid
van sommige wetsontwerpen, nr. 187/1 ;

(aangelegenheid zoals bedoeld in artikel 77 van de
Grondwet)

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

VAST COMITÉ VAN TOEZICHT OP DE POLITIEDIEN-
STEN

VERSLAG 1999

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



Bij brief van 4 oktober 1999 zendt de Voorzitter van het
Vast Comité van toezicht op de politiediensten, overeen-
komstig artikel 11 van de wet van 18 juli 1991 tot rege-
ling van het toezicht op politie-en inlichtingendiensten,
het activiteitenverslag 1999 van het Comité P over.

Indiening ter griffie, in de bibliotheek en verzonden naar
de bijzondere commissie belast met de parlementaire
begeleiding van het Vast comité van toezicht op de poli-
tiediensten.

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTIN-
GENDIENSTEN

KOSTENSTAAT

Bij brieven van 1 september 1999 en 4 oktober 1999
zendt de voorzitter van het Vast Comité van toezicht op
de inlichtingendiensten de kostenstaat van het Comité
voor wat betreft de maanden juli en augustus 1999 over.

Indiening ter griffie en verzonden naar de commissie
voor de Comptabiliteit

VERSLAG 1999

Bij brief van 12 oktober 1999 zendt de Voorzitter van het
Vast Comité van toezicht op de inlichtingendiensten,
overeenkomstig artikel 35 van de wet van 18 juli 1991
tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingen-
diensten, het activiteitenverslag 1999 van het Comité I
over.  

Indiening ter griffie en in de bibliotheek 

AGENDA VOOR VOLGENDE WEEK

Week van 25 tot 29 oktober 1999

DONDERDAG 28 oktober 1999 om 14.15 uur

Mondelinge vragen

Interpellaties

– Interpellatie van de heer Paul Tant tot de eerste minis-
ter over "de vergoedingen en schadeloosstellingen van
de landbouwbedrijven en niet-landbouwbedrijven ten
gevolge van de dioxinecrisis" (nr. 112) ;

– Interpellatie van mevrouw Frieda Brepoels tot de eer-
ste minister over "de vergoedingen en schadeloosstel-
ling van de bedrijven ten gevolge van de dioxinecrisis"
(nr. 114).

Inoverwegingnemingen

Naamstemmingen

1. over de moties (nr. 25/9) ingediend tot besluit van de
interpellatie van de heer Yves Leterme over "de
opheffing van het bankgeheim en de invoering van een
vermogenskadaster" (nr. 80).

(gehouden in de openbare vergadering van de commis-
sie voor de Financiën en de Begroting van 19 oktober
1999).

2. over de moties ingediend tot besluit van de interpella-
ties van :

– de heer Koen Bultinck over "rioolslib van slachthuizen
in veevoeder" (nr. 51) ;

– mevrouw Frieda Brepoels over "de onwettige slibver-
werking in veevoeder bij RENDAC en andere bedrijven"
(nr. 55) ;

– de heer Hubert Brouns over "de verwerking van afval
van slachthuizen en slibverwerking in veevoeder" (nr.
98).

(gehouden in de openbare vergadering van de verenigde
commissies voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbe-
leid, het Onderwijs, de nationale wetenschappelijke en
culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw
en voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maat-
schappelijke Hernieuwing van 20 oktober 1999).

3. over de moties ingediend tot besluit van de interpella-
tie van de heer Gerolf Annemans over "de administra-
teur-generaal bij 'De Post'" (nr. 81).

(gehouden in de openbare vergadering van de commis-
sie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheids-
bedrijven van 20 oktober 1999).

4. over de moties ingediend tot besluit van de interpella-
ties van :

– de heer Filip De Man over "de inefficiënte uitvoering
van het uitwijzingsbeleid en de concrete wijze waarop
het regularisatiebeleid zal uitgevoerd worden" (nr. 83) ;

– de heer Richard Fournaux over "het asielbeleid" (nr.
90).

(gehouden in de openbare vergadering van de commis-
sie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en
het Openbaar Ambt van 20 oktober 1999).

5. over de moties ingediend tot besluit van de interpella-
ties van :
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– de heer Jacques Lefevre over "de taalpariteit binnen

de raad van bestuur van de Belgische Dienst voor Bui-

tenlandse Handel" (nr. 60) ;

– de heer Marc Van Peel over "de Belgische Dienst voor

Buitenlandse Handel" (nr. 92) ;

– de heer Francis Van den Eynde over "de Belgische

Dienst voor Buitenlandse Handel" (nr. 104).

(gehouden in de openbare vergadering van de commis-

sie voor de Buitenlandse Betrekkingen van 20 oktober

1999).

6. over de moties ingediend tot besluit van de interpella-

ties van :

– de heer Francis Van den Eynde over "het beheer van

de fondsen voor ontwikkelingssamenwerking" (nr. 63) ;

– de heer Ferdy Willems over "het programma voor Cen-

traal Afrika en het budgetbeheer van ontwikkelingssa-

menwerking" (nr. 64) ;

– de heer Marc Van Peel over "de bevoegdheden inzake

ontwikkelingssamenwerking" (nr. 91).

(gehouden in de openbare vergadering van de commis-
sie voor de Buitenlandse Betrekkingen van 20 oktober
1999).

7. over de moties ingediend tot besluit van de interpella-
ties van :

– de heer Guy D'haeseleer over "het startbanenplan" (nr.
66) ;

– de heer Richard Fournaux over "de jongste verklarin-
gen van de vice-eerste minister en minister van Werkge-
legenheid over haar nieuwe werkgelegenheidsbeleid
voor jongeren" (nr. 71) ;

– mevrouw Greta D'Hondt over "de 'startbanen' en het
te voeren werkgelegenheidsbeleid" (nr. 82).

(gehouden in de openbare vergadering van de commis-
sie voor de Sociale Zaken van 20 oktober 1999).

8. over de moties ingediend tot besluit van de interpella-
tie van de heer Geert Bourgeois over "de economische
oorlog en de rol van de Staatsveiligheid en het parket"
(nr. 84).

(gehouden in de openbare vergadering van de commis-
sie voor de Justitie van 20 oktober 1999).
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