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MEDEDELINGEN

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

BEROEP OP HET REGLEMENT

De heer Gerolf Annemans (VL.BLOK) : Ik geef toe dat ik
vorige week ten onrechte een beroep deed op het
Reglement. Bij nader inzicht is gebleken dat de hoofde-
lijke stemming wel kan worden gevraagd bij de ontvan-
kelijkheidsverklaring, maar niet bij het urgentieverzoek.
Ik betreur dat het dus niet mogelijk is na te gaan wie de
onderzoekscommissie-Lumumba nu dringend vond en
wie niet.

De voorzitter : Niemand is onfeilbaar. Het incident is
gesloten.

WETSONTWERP

BEVORDERING VAN DE WERKGELEGENHEID

De voorzitter : Aan de orde is de bespreking van het
wetsontwerp ter bevordering van de werkgelegenheid,
nrs 286/1 tot 4.   

De algemene bespreking is geopend.

Mevrouw Maggy Yerna, rapporteur (in het Frans) : In
haar inleiding doorliep de minister van Werkgelegenheid
de acht hoofdstukken van het voorliggende ontwerp.

Hoofdstuk I betreft de structurele lastenverlaging met
ingang van het tweede kwartaal 2000. Daartoe wordt
voor het jaar 2000 een extra bedrag uitgetrokken, boven
op de door de vorige regering vastgelegde 24,2 miljard
BEF. Dat extra geld gaat naar werkgelegenheid. De
sociale partners moeten jaarlijks, uiterlijk 30 september,
de evolutie van de lonen, de opleidingsprogramma's en
de werkgelegenheid evalueren. Als die beoordeling niet
positief is, wordt de verleende bijdragevermindering ver-
laagd met ingang van het tweede kwartaal van het daar-
opvolgende kalenderjaar. Voorts behoudt de regering
zich het recht voor de forfaitaire lastenvermindering aan
te passen, rekening houdend met de toepassingsvoor-
waarden die de sociale partners vaststellen in het inter-
professioneel akkoord dat zij om de twee jaar sluiten.

Hoofdstuk II gaat over de sociale Maribel. De aan deze
Maribel-operatie verbonden administratieve procedures
zijn zo log dat ze soms de rentabiliteit van de maatregel
in het gedrang brengen. Een eerste stap in het door de
regering geplande programma voor administratieve ver-
eenvoudiging moet hierin verandering brengen. 
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In afwachting van een kaderwet waarin de wetgeving en
de reglementering betreffende de arbeidsduurverminde-
ring met het oog op een meer efficiënte toepassing zul-
len worden gegroepeerd, moeten de bedrijven tot 31
december 2000 gebruik kunnen maken van de onder-
scheiden regelingen voor arbeidsherverdeling die thans
van kracht zijn. Dat is de doelstelling van hoofdstuk III.

Hoofdstuk IV gaat over het plus één-, plus twee- en plus
drie-plan en strekt ertoe misbruik te voorkomen door
werkgevers die in aanmerking komen voor een lasten-
verlaging wanneer ze werknemers in dienst nemen die
daarvoor al gedurende ten minste drie maanden als uit-
zendkracht bij hen gewerkt hebben.

De hoofdstukken V, VI en VII betreffen respectievelijk de
stage voor jongeren, steunmaatregelen voor de sleep-
vaart- en de baggersector en de tewerkstelilng in de
wetenschappelijke onderzoeksinstellingen. 

Hoofdstuk VIII ten slotte bevat niet minder dan 35 artike-
len tot regeling van de startbaanovereenkomst. In plaats
van het koninklijk besluit nr. 230 van 21 december 1983
te wijzigen heeft de regering een nieuwe maatregel uit-
gewerkt om uitvoering te geven aan het regeerakkoord
en aan het eerste Europese Richtsnoer dat ertoe strekt
alle jongeren van minder dan 25 jaar een baan of een
opleiding te bezorgen binnen zes maanden nadat ze
afstudeerden. Aangezien dit plan reeds werd toegelicht
naar aanleiding van de bespreking van de begroting
2000, is de minister vooral ingegaan op de verbeterin-
gen die werden aangebracht op grond van de opmerkin-
gen van de sociale partners. Zo wordt de doelgroep van
de startbaanovereenkomst onder bepaalde voorwaarden
uitgebreid, inzonderheid wanneer in bepaalde subregio's
een tekort wordt vastgesteld. 

Dit cascadesysteem aan begunstigden kan zelfs slaan
op andere rechthebbenden die door de Koning worden
bepaald, mocht zich een tekort voordoen aan personen
uit de eerste drie categorieën. De Subregionale Tewerk-
stellingscomités kunnen ermee worden belast te bepa-
len of de constante evolutie van de arbeidsmarkt de
overgang impliceert naar een andere categorie begun-
stigden bij een tekort aan de voorgaande.

Het recht op het normaal loon wordt beperkt door de
mogelijkheid maximum 10 % van het loon aan de oplei-
ding van de werknemer te besteden. Het loon mag ech-
ter niet minder bedragen dan het gewaarborgd gemid-
deld minimum maandinkomen.

Het ontwerp verplicht de bedrijven met 50 of meer werk-
nemers jongeren in dienst te nemen ten belope van 3 %
van hun personeelsbestand op 30 juni van het vorig jaar.
De bedrijven met minder werknemers kunnen eveneens
bijdragen tot het bereiken van de globale tewerkstel-

lingsdoelstelling van een vierde procent jongeren dat
aan het geheel van de bedrijven wordt opgelegd. De
sociale partners zijn belast met het evalueren van de
naleving van de doelstelling. Als die evaluatie niet posi-
tief uitvalt, heeft de Koning de mogelijkheid om de aan
de werkgevers opgelegde verplichting te wijzigen. Hij
kan eveneens de verminderingen van de werkgeversbij-
dragen voor de sociale zekerheid wijzigen. De bedrijven
die 3 % nieuwe jonge werknemers in dienst nemen,
genieten een trimestriële vermindering van hun bijdragen
ten belope van 20.000 BEF per laaggeschoolde jongere.
Dat bedrag wordt op 45.000 BEF gebracht per laagge-
schoolde jongere boven die 3 % en voor alle laagge-
schoolden boven 5 % van het personeelsbestand. Deze
belangrijke voordelen zijn bedoeld om de werknemers
aan te sporen bij voorrang jongeren in dienst te nemen
die niet over een diploma van hoger secundair onderwijs
beschikken, omdat die categorie het snelst in de werk-
loosheid dreigt weg te zinken. 

Over het algemeen voorziet voorliggend ontwerp in
dezelfde vrijstellingen als die welke in het kader van de
jongerenstage bestaan. 

Inzake het probleem van de opleiding en scholing van
laaggeschoolde jongeren, legde de minister uit dat, voor
wat sommige aspecten van de wet betreft, de startbaan-
overeenkomst de constante inbreng van de deelgebie-
den vereist. Die inbreng is de beste waarborg voor het
succes van die maatregel ten gunste van de jongeren.
Die overeenkomst kan eveneens bestaan uit een
arbeidsovereenkomst gecombineerd met een opleiding,
een leercontract, een beroepsinschakelingsovereen-
komst of elke andere vorm van bij koninklijk besluit vast-
gestelde scholing of inschakeling.

Tijdens de algemene bespreking werden verscheidene
technische vragen met betrekking tot de startbaanover-
eenkomst gesteld. Sommige leden wezen erop dat de
jeugdwerkloosheid vooral een Waals probleem is, terwijl
Vlaanderen vooral langdurig werklozen en oudere werk-
lozen telt.

Sommige leden betoogden dat de nieuwe formule enkel
een verbeterde versie van de jongerenstage is en begrij-
pen niet waarom de privé non-profitsector bij de open-
bare non-profitsector werd ondergebracht. Andere leden
onderstreepten het positief aspect van de maatregel en
drongen aan op de noodzaak om de continuïteit van de
inschakeling van de jongeren ook na afloop van de start-
baanovereenkomst te garanderen. Ten slotte werden
ook vragen gesteld over de doorstroming van informatie
betreffende het tewerkstellingsaanbod ten behoeve van
jongeren.
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Wat het jongerenbanenplan betreft, heeft de minister van
Werkgelegenheid erop gewezen dat het "cascadesys-
teem" precies ingevoerd werd om met eventuele ver-
schillen tussen de Gemeenschappen rekening te kunnen
houden. Zij onderstreepte dat op 30 september 1999
meer dan 226.000 jongeren van minder dan dertig jaar in
aanmerking kwamen voor de maatregel waarvan 80.287
in Vlaanderen, 116.557 in Wallonië en 29.336 in Brussel.

In tegenstelling tot de jongerenstage is de nieuwe for-
mule, die uitgaat van financiële incentives, vooral voor
laagstgeschoolden bestemd. Voortaan zal het beleid
inzake jongerenwerkgelegenheid in de eerste plaats die
categorie ten goede komen.

De gelijkschakeling van particuliere non-profitsector en
van openbare non-profitsector is hoofdzakelijk het
gevolg van het feit dat beide door de overheid worden
gesubsidieerd. De overstap van deze werkgelegenheids-
programma's naar andere gelijksoortige programma's is
gewaarborgd, wat een blijvende integratie van de jonge-
ren moet vergemakkelijken. Voorts komt er een grote
informatiecampagne.

In de commissie werden verscheidene amendementen
ingediend en werden een aantal daarvan aangenomen. 

Op artikel 25 werd een amendement ingediend om een
tweede lid in te voegen dat ertoe strekt de maximumpe-
riode voor het alternerend werken en leren tot 36 maan-
den te verlengen.

Voorts wordt in artikel 31 verduidelijkt dat de loonrege-
ling van de particuliere non-profitsector wordt
beschouwd als loonregeling van de particuliere sector.

Het amendement dat ertoe strekte het onderwijs vrij te
stellen van de verplichting tot bijkomende aanwervingen,
werd verworpen omdat het onderwijs de grootste werk-
gever is en de sector is die de scholing van de jongeren
het meest verbetert.

Ten slotte stelt een amendement de inwerkingtreding
van het jongerenbanenplan met een kwartaal uit om de
minister in de mogelijkheid te stellen de uitvoeringsbe-
sluiten uit te vaardigen en de nodige samenwerkingak-
koorden te sluiten.

Voor het overige verwijs ik naar het schriftelijk verslag.

Het – aldus gewijzigde en geamendeerde – wetsontwerp
in zijn geheel werd goedgekeurd met 9 stemmen tegen 2
en 2 onthoudingen. (Applaus op alle banken)

Ten persoonlijke titel zal ik mijn betoog beperken tot het
sluitstuk van het ontwerp : de startbaanovereenkomst.

Het "Rosetta-plan" is de hoeksteen van de actieve wel-
vaartsstaat die de paars-groene coalitie voorstaat om de
logica van de uitsluiting te doorbreken. 

Na een onderzoek van de toestand in ons land kloeg de
Europese Commissie de zeer hoge graad van langdurige
werkloosheid aan. Het nationaal actieplan, dat in 1998
werd ingevoerd, speelde onvoldoende in op de nood-
zaak om de mogelijkheden inzake inschakeling op de
arbeidsmarkt te verbeteren. In ons land wordt ook te
weinig aandacht besteed aan opleiding.

Het "jongerenbanenplan" is de eerste uiting van de poli-
tieke wil waarmee wij zijn bezield om met de Europese
eisen ons land in overeenstemming te brengen.

Het bestrijden van de langdurige werkloosheid van jon-
geren kadert ook in de logica van de responsabilisering
van de werkgevers wat hun rol op de arbeidsmarkt
betreft. Elke jonge werknemer moet een eigen werkerva-
ring kunnen opbouwen. Een en arbeidsovereenkomst is
het middel bij uitstek voor sociale inschakeling. Dankzij
de formules alternerend werken en leren kunnen de
overeenkomsten aan de verschillende profielen van de
doelgroep worden aangepast. 

Het zou trouwens gevaarlijk zijn alles te laten afhangen
van de "onmiddellijke behoeften" : vermits de behoeften
op de arbeidsmarkt voortdurend evolueren, moet iedere
jonge werknemer de kans krijgen zich sociaal en profes-
sioneel te ontplooien. 

Door ervoor te zorgen dat de jonge werknemer na afloop
van zijn werkervaring toegang heeft tot de verschillende
werkgelegenheidsplannen, verzekert men de continuïteit
van de steun die hij geniet en waarborgt men tevens zijn
duurzame inschakeling. 

Het "plan Rosetta" geeft hoop aan de jongeren. Iedereen
moet nu trachten hen niet teleur te stellen. De PS steunt
dit ontwerp haar zonder enig voorbehoud. (Applaus bij
de meerderheid)

Mevrouw Kathleen van der Hooft (VLD) : Met dit ont-
werp krijgt het concept van de actieve welvaartsstaat uit
het regeerakkoord zijn eerste concrete invulling. Dat
regeerakkoord is voor de VLD de norm, terwijl wij ons
tewerkstellingsprogramma niet uit het oog verliezen.

Het bedrag van de geplande lastenverlaging gaat niet
zover als de VLD had vooropgesteld, maar het is toch
een goed compromis : het bedrag van de lastenverla-
ging mag inderdaad geen fetisj worden.

Het regeerakkoord voorziet in een mogelijke herhaling
van deze lastenverlagende maatregel in het verder ver-
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loop van de legislatuur. Het gaat dus niet om een een-
malige ingreep.

De VLD is ook verheugd over de lastenverlaging in de
social-profitsector. De extra middelen moeten echter
efficiënt worden besteed. Het welslagen van de maatre-
gel hangt af van de mogelijkheden tot opleiding.

De regering bereidt een kaderwet voor met betrekking
tot arbeidsduurvermindering. Die moet kunnen op vrij-
willige basis. Wij kanten ons tegen lineaire maatregelen.

Wij zijn blij met de uitbreiding van de +1, +2, +3 – maat-
regel tot de uitzendkrachten. Dat kan vaste aanwerving
in de hand werken. De uitbreiding van de uitzendarbeid
in de sector van diensten aan personen en de
afschaffing van het verbod op uitzendarbeid in de bouw-
sector zou de tewerkstelling verder kunnen aanzwenge-
len.

De VLD vindt dat het startbanenplan- of het zogenaam-
de Rosetta-plan – moet tegemoetkomen aan de noden
van beide Gemeenschappen, die elk hun eigen specifie-
ke noden hebben. Het plan moet een kwalitatieve en een
kwantitatieve doelstelling hebben : het moet meer zijn
dan een blind terwerkstellingsinstrument, het moet
eveneens aandacht hebben voor opleiding en vorming.
Ook moeten de ondernemingen mee hun schouders
onder het plan zetten. De recente bijsturing van het plan
is dan ook een goede zaak.

De ondernemingen stellen ook vast dat er zich meer en
meer een taalprobleem voordoet bij de jongeren die een
baan zoeken. In Zuid-West-Vlaanderen is er een gebrek
aan arbeidskrachten. Vlakbij, over de taalgrens, wonen
echter talrijke Nederlandsonkundige werklozen. Dat is
een onhoudbare situatie.

Een werkgelegenheidsbeleid moet vele sporen bewan-
delen : lastenverlaging gekoppeld aan een startbanen-
plan. Ik hoop dat de regering verder zal werken aan een
vereenvoudiging van het kluwen van bestaande maatre-
gelen. De VLD zal het wetsontwerp goedkeuren.
(Applaus bij de meerderheid)

Mevrouw Pierrette Cahay-André (PRL FDF MCC) : Het
voorliggende wetsontwerp is een goede invulling van
een van de doelstellingen van de actieve welvaartsstaat.
Het wil iets doen aan de hoge jeugdwerkloosheid.
Bovendien heeft het gebrek aan toekomstperspectieven
dikwijls tot gevolg dat jongeren hun studie als nutteloos
ervaren en derhalve afbreken. Dit is een echt sociaal
ontwerp, waardoor jongeren kunnen ontsnappen aan het
doemscenario volgens welk hun als schoolverlater
slechts de werkloosheid wacht. Het is ook een ambitieus
ontwerp, al moet de van de bedrijven gevraagde inspan-

ning uiteraard verzoend worden met de vereisten van
een op rentabiliteit gerichte bedrijfsvoering. 

De startbaanovereenkomst voor het jaar 2000 vervangt
de uit 1983 daterende jongerenstage. Voor laagge-
schoolde jongeren zullen evenwel flexibelere toepas-
singsvoorwaarden en een voorrangsregeling moeten
gelden.

Ook voor vorming en opleiding is er aandacht, maar dit
is maar een eerste stap naar een betere organisatie van
het systeem van alternerend leren en werken, met onder
meer partnerships tussen bedrijven en onderwijsinstel-
lingen. Daartoe kunnen incentives gegeven worden, al
mag daarbij niet uit het oog verloren worden dat bedrij-
ven in de eerste plaats geschoold personeel nodig heb-
ben en zeker niet in de eerste plaats tot taak hebben de
tekortkomingen van het onderwijssysteem te ondervan-
gen.

Wij attenderen u erop dat deze regering nog de nodige
besluiten tot uitvoering van deze kaderwet zal moeten
uitvaardigen, inzonderheid op het stuk van de verplich-
tingen van de werkgevers in de overheidssector. Jonge-
ren moeten de kans krijgen in het beroepsleven te stap-
pen. 

De PRL FDF MCC-fractie zal het wetsontwerp goedkeu-
ren. (Applaus bij de meerderheid)

De heer Hans Bonte (SP) : De SP-fractie ziet in dit ont-
werp de uitvoering van een aantal afspraken van het
regeerakkoord. Het omvat maatregelen inzake lastenver-
laging, arbeidsherverdeling en doelgroepenbeleid. Het
gaat om de voorzetting van het beleid van de voorbije
jaren.

Daaraan worden de startbanen toegevoegd. De SP ziet
aldus het eerste punt van haar verkiezingscontract uit-
gevoerd. Jongeren krijgen de waarborg dat ze niet wor-
den vergeten. België antwoordt aldus ook op een Euro-
pese richtlijn en kritiek, dat België te weinig preventief
optreedt.

Er komt een koppeling tussen de opleidingsinspanning
en de garantie dat men aan de slag kan. Samenwerking
tussen de beleidsniveaus is daarbij noodzakelijk. Dit ont-
werp is de federale sokkel, waarop de regio's kunnen
verderwerken.

Dat is een goed kader om iedereen aan het werk te zet-
ten. Men moet wel blijven zoeken naar duidelijke samen-
werkingsakkoorden.

De regering neemt nu op een korte termijn twee belang-
rijke tewerkstellingsinitiatieven. Vorige week immers
keurden we het ontwerp goed dat de minimumlonen
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verhoogt. Dat is een mooi ritme. Het regeerakkoord
bevat inderdaad nog andere intenties op het vlak van de
werkgelegenheid. Er moet ook werk worden gemaakt
van de eindeloopbaanproblematiek.

We moeten de resultaten van het sociaal overleg
afwachten, maar een paar knopen moeten wij hoe dan
ook doorhakken. De engagementen in de beleidsbrief
met betrekking tot de werloosheidsvalllen moeten ook
snel worden gerealiseerd. Er is bijzondere aandacht
nodig voor de deeltijdsen die meer uren zouden willen
werken, maar dit niet kunnen vanwege de werkloos-
heidsreglementering.

De regering moet op de ingeslagen weg verder gaan.
(Applaus)

Mevrouw Greta D'Hondt (CVP) : De manier waarop dit
wetsontwerp en deze programmawet door de Kamer
worden gejaagd, is voor ons onaanvaardbaar. De defini-
tieve documenten waren in commissie niet of zeer laat
beschikbaar. De artikelsgewijze bespreking werd er
tegen een ijltempo gevoerd. De amendementen werden
niet eens vertaald. Wij kregen bovendien slechts enkele
uren om het verslag te lezen. Dit is slecht parlementair
werk. De Raad van State werd om spoedadvies
gevraagd, waardoor hij zich niet ten gronde kon uitspre-
ken. In de commissie bleek dat de diensten van de
Kamer te weinig tijd kregen om de teksten af te werken.
Er slopen legistieke en taalfouten in de teksten. Wij
werkten als oppositie constructief mee om deze fouten
via amendementen recht te zetten.

Het grootste deel van de amendementen van de meer-
derheid wilden het ontwerp slechts wat bijschaven. In
feite waren het regeringsamendementen.

Gedegen parlementair werk is zo niet mogelijk. De
Senaat zal nog werk hebben met deze tekst. Ik doe een
beroep op de voorzitter om in de toekomst dergelijk
kunst-en-vliegwerk tegen te gaan.

Was deze haast nodig ? Al ruim vier maanden wisten wij
dat de minister startbanen wilde invoeren. Blijkbaar was
de minister echter de sociale partners vergeten. De
sociale partners steigerden, en terecht. De tekst werd
dan afgezwakt. De minister had beter meteen overleg
gepleegd met de sociale partners en de commissie voor
de Sociale Zaken, in plaats van alleen maar de pers in te
lichten.

Het gejaag werd hallucinant bij de bespreking en de
stemming van het laatste artikel. De meerderheidsfrac-
ties dienden hierop een amendement in – de regering
was daar zelf te beschaamd voor – om de startbanen
slechts vanaf 1 april 2000 een aanvang te laten nemen.

Men heeft de commissie nodeloos voor slecht werk
doen opdraaien ; voor startbanen op 1 april 2000 was
het spoedadvies van de Raad van State immers niet
nodig !

De bezorgdheid om goed wettelijk werk te leveren zou
moeten primeren op de hang naar mediabelangstelling.

Drie vierden van het ontwerp handelt over de
startbanen ; de rest zijn slechts intentieverklaringen. Wij
hopen dat de regering binnenkort met echte voorstellen
voor loonlastenverlaging afkomt.

De CVP diende een amendement in om ook de non-pro-
fitsector mee te laten genieten van de verhoogde struc-
turele lastenverlaging.

Volgens de meerderheid bestaat er slechts een miniem
verschil tussen wat de profitsector en de non-profitsec-
tor krijgen. De social-profitsector zal echter de stimulans
die hij nu ontvangt verliezen. Wij zullen blijven ijveren
voor de loonlastenverlaging in de non-profitsector,
omdat dat direct wordt omgezet in tewerkstelling en
bovendien de kwaliteit van de zorg ten goede komt.

Als dat de invulling zou zijn van een actieve welvaarts-
staat, dan is de CVP vragende partij, maar blijkbaar is
dat niet het geval.

Arbeidsduurvermindering met behoud van loon is sinds
jaren een SP-streefdoel. Zij heeft nauwelijks haar doel
bereikt.

Het risico van opmerkingen van de EU-commissie in
verband met de sleepvaartsector is groot. De minister
verklaarde dat het ontwerp naar de EU-commissie werd
verzonden. Het ware beter geweest het antwoord van de
Commissie af te wachten, vooraleer deze wet goed te
keuren.

Het koninginnenstuk van dit ontwerp zijn de startbanen.
Het zijn slechts afgestofte stagecontracten. De nieuwe
en positieve elementen konden perfect in de huidige sta-
gewetgeving worden opgenomen. Deze vernieuwingen
dragen doorgaans onze goedkeuring weg, maar door ze
niet in de huidige en gekende stagewetgeving in te pas-
sen, veroorzaakt men alleen extra administratieve romp-
slomp.

Een volwaardige arbeidsovereenkomst in plaats van een
stageovereenkomst steunen wij, net als het 100 procent-
loon. In zeer veel CAO's wordt dat 100 procent-loon
echter reeds toegekend. De hele regeling had dus bin-
nen de stagewetgeving kunnen gebeuren. Het element
opleiding is essentieel voor de toegang tot de arbeids-
markt, maar de opening daartoe was reeds gecreëerd in
de stagewetgeving. Alle verbeteringen hadden zonder
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veel poeha kunnen worden opgenomen in de stagewet-
geving. Dat was natuurlijk niet mogelijk met het oor-
spronkelijke startbanen- of Rosettaplan, zoals het aan
de media werd voorgesteld.

De heer Hans Bonte (SP) : U geeft drie positieve ele-
menten aan van de startbanen : volwaardige overeen-
komsten, 1OO procent-verloning, integratie en oplei-
ding. Het cruciale verschil tussen de startbanen en de
stageovereenkomsten is dat er zeer vlug wordt opgetre-
den ten voordele van pas afgestudeerden. De stages
waren weinig preventief ten overstaan van de werkloos-
heid bij deze jongeren. De startbanen maken dit
verschil : de jongeren hoeven niet een bepaalde tijd
werkloos te zijn vooraleer in een startbaan te kunnen
stappen. Die voorwaarde bij de stages verhoogde het
gevaar op blijvende werkloosheid.

Mevrouw Greta D'Hondt (CVP) : Op dit punt wou ik juist
komen. De CVP heeft een wetsvoorstel ingediend dat de
tewerkstellingsmaatregelen wil stroomlijnen, om werklo-
zen meteen op te vangen. De voorwaarde van zes
maanden werkloosheid opheffen in de bestaande wet-
geving is geen legistiek kunstwerk.

In de loop van de jaren is een groep werklozen ontstaan,
ook onder de 25, die ofwel nog nooit hebben gewerkt, of
maar heel kort. Men mag wie in het verleden de trein
heeft gemist, niet in de kou laten staan.

De heer Jef Valkeniers (VLD) : Wat zou u dan wel doen
om die zwakke categorie aan het werk te krijgen ?

Mevrouw Greta D'Hondt (CVP) : Om te vermijden dat
jongeren nog jarenlang werkloos blijven, zou er moeten
voor gezorgd worden dat degenen die vroeger ook al
naast de stages grepen, nu wel in de startbanen terecht
kunnen. De startbanen leiden alweer niet tot definitieve
tewerkstelling. De jongeren die al jaren om allerlei rede-
nen werkloos gebleven zijn, komen weer niet aan de
bak. Ons amendement strekte ertoe deze groep toch toe
te laten. Als Vlaming zou ik mij daar nochtans minder
zorgen moeten om maken – dit is vooral een Waals pro-
bleem.

Wij hebben een aantal amendementen ingediend. Een
paar werden aanvaard, de meeste werden meerderheid
tegen minderheid verworpen. Een groot deel ervan heb-
ben wij opnieuw ingediend, omdat het amendementen
ten gronde zijn. Ze verbeteren de wet legistiek.

Eigenlijk hadden wij verwacht dat deze kaderwerk de
invulling zou zijn van een aantal zaken die al via de
media waren aangekondigd. Dat is niet het geval. Het
ontwerp bevat positieve elementen, maar het koningin-

nenstuk had men, met meer overleg en met minder
haast, kunnen bijsturen en fundamenteel verbeteren.

De heer Hans Bonte (SP) : Mevrouw D'Hondt verwijt
ons enerzijds dat het oorspronkelijk plan van de minister
te dirigistisch was en anderzijds dat de huidige ontwer-
pen totaal verwaterd zijn. Sinds jaren maken de minis-
ters hun beleidsopties bekend aan de pers. Dat het nu
ter goedkeuring voorliggend ontwerp al sterk afwijkt van
de intentieverklaringen van de minister pleit precies voor
het Parlement. Ook de vorige minister van Tewerkstelling
deed soms voorstellen die door het Parlement op het
juiste spoor moesten worden gezet.

De datum van 1 april 2000 is te rechtvaardigen omdat er
overleg nodig is met de Gemeenschappen. Opleiding en
tewerkstelling moeten immers worden gekoppeld,
anders kan dit nooit een goede wet worden.

Mevrouw Greta D'Hondt (CVP) : De heer Bonte herin-
nert zich zeker dat wij bondgenoten waren om tegen
minister Smets, toen zij uit Denemarken terugkwam, te
zeggen dat zij niet de juiste methode volgde om iets
voor te stellen.

Ik heb in de verste verte geen heimwee naar het oor-
spronkelijke Rosetta-plan. De sociale partners hebben
wat dat betreft goed werk geleverd en de realiteitszin
heeft het gehaald. Als de minister direct met het huidige
plan was gekomen, dan had men het perfect in de sta-
gewetgeving kunnen inschrijven. (Applaus bij de CVP)

De heer Paul Timmermans (Ecolo-Agalev) : Overeen-
komstig de in de regeringsverklaring aangegane verbin-
tenissen werden aanzienlijke inspanningen met het oog
op de bevordering van de werkgelegenheid geleverd.
België telt momenteel 360.000 volledig uitkeringsge-
rechtigde werkozen, maar in feite hebben 600.000 per-
sonen geen echte arbeidsovereenkomst. In totaal wor-
den voor 130 miljard frank lastenverlagingen toegekend,
dat is twee keer zoveel als in 1998.

Men zal moeten nagaan of er wel degelijk een netto stij-
ging van de werkgelegenheid is en men zal instrumenten
voor paritaire evaluatie moeten uitwerken, zoals dat voor
de sociale Maribel is gebeurd.

De begroting voorziet in 90 miljard aan structurele verla-
gingen van de sociale lasten voor de particuliere sector.
Het inkomstenverlies waartoe de lastenverlagingen lei-
den, zal moeten worden gecompenseerd om het even-
wicht van de sociale zekerheid, de solidariteit waarop ze
stoelt en het paritair beheer ervan niet in het gedrang te
brengen.

– Voorzitter : de heer Jean-Pol Henry
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De verhoging van het bedrag voor de sociale Maribel in
de non-profitsector is onvoldoende om aan de behoef-
ten in die sector te voldoen. Gelet op het belang van die
sector voor de werkgelegenheid zijn op termijn bijko-
mende budgettaire inspanningen noodzakelijk.

Voor de laaggeschoolde jongeren is het jongerenbanen-
plan een positieve maatregel, maar wat de gevolgen
voor de werkgelegenheid betreft is het niet denkbeeldig
dat de afwijkingen op de verplichting tot indienstneming
ertoe leiden dat slechts de helft van de verwachte banen
wordt gecreëerd.

Er moeten maatregelen worden uitgewerkt voor laagge-
schoolde jongeren die in geen enkele structuur thuisho-
ren. Maar het recht op arbeid mag geen verplichting tot
arbeid worden. Het contract moet zijn vrijwillig karakter
behouden.

Drie maatregelen zijn voor ons ontoereikend. De 200 mil-
joen waarin wordt voorzien voor de organisatie van de
arbeidstijd en de arbeidsduurvermindering, zijn onvol-
doende. Wij zijn derhalve benieuwd naar de kaderwet
die deze maatregel zal uitvoeren.

Het nieuwe PWA-contract dat op 1 januari 2000 in wer-
king treedt, is in strijd met de algemene wetgeving
betreffende de arbeidsovereenkomsten. Dat moet wor-
den verholpen door de contracten aan te passen en van
die jobs volwaardige banen te maken.

Het ter beschikking stellen van arbeidskrachten weer-
spiegelt de toenemende vraag naar flexibiliteit van werk-
geverszijde. 

Er bestaat geen mirakeloplossing voor de structurele
werkloosheid.

Afgezien van het voorbehoud dat ik net heb gemaakt,
staat Agalev-Ecolo geheel achter het regeringsontwerp
omdat het welslagen ervan het leven van duizenden
werklozen kan veranderen. Mijn fractie zal nagaan of de
financiële incentives voor de werkgelegenheid vruchten
afwerpen. 

Wij herinneren eraan dat wij ons vertrouwen stellen in de
dialoog met de sociale partners. (Applaus bij Agalev-
Ecolo)

De heer Guy D'haeseleer (VL. BLOK) : Dit ontwerp wil
nieuwe initiatieven doorvoeren inzake jongerentewerk-
stelling, sociale Maribel, en de 24,2 miljard loonlasten-
verlaging, en dat bovenop het reeds bestaande instru-
mentarium. De inflatie van tewerkstellingsplannen bevor-
dert de transparantie van de arbeidsmarkt niet. Wat is
de opbrengst van al die plannen ? Worden laagge-
schoolden aangeworven voor jobs die eigenlijk beter

worden uitgevoerd door hoger geschoolden ? Mark
Andries van de VEV-studiedienst meent dat het succes
van de tewerkstellingsplannen sterk moet worden gere-
lativeerd. Ook de OESO deelt die mening. De regering
gaat toch niet beweren dat zij niet op de hoogte is van
die standpunten ? Toch wordt er een nieuw banenplan
gecreeërd, op maat van de jongeren, maar vooral op
maat van Wallonië. Gelukkig werd het oorspronkelijke,
dirigistische, Rosettaplan, dat geen rekening hield met
de situatie in Vlaanderen, afgezwakt. Ook het afgezwak-
te plan komt echter vooral tegemoet aan de Waalse ver-
zuchtingen. Het aantal werkloze jongeren is daar immers
groter. Nu wil men bedrijven verplichten werklozen uit
die categoriëen aan te werven. Om de schijn te wekken
dat men rekening houdt met Vlaanderen werd een cas-
cadesysteem ingevoerd. In Vlaanderen zal men snel naar
volgende categorieën moeten overschakelen. Zo zal het
doel, tewerkstelling snel laten aansluiten op de oplei-
ding, niet meer worden gediend. Dit toont eens te meer
aan dat er een verschillend tewerkstellingsbeleid nodig
is in Vlaanderen en Wallonië.

De Gemeenschappen en Gewesten moeten een gediffe-
rentieerd beleid kunnen voeren. Totale bevoegdheids-
pakketten kunnen dan tot een efficiënter optreden lei-
den. Bovendien is de situatie in Vlaanderen en Wallonië
zeer verschillend : in Vlaanderen vormen de oudere
werklozen, niet de jongeren, een probleemgroep. Er
moet ook beter op de vraag van de arbeidsmarkt wor-
den gereageerd. Of zoals Tony Van De Putte verklaarde :
"Jobs worden niet bij wet gecreëerd." De verplichting tot
aanwerving van jongeren leidt alweer tot tijdelijke
tewerkstelling. Dat zijn geen oplossingen. Een vraagge-
richte aanpak zal naar meer structurele oplossingen lei-
den.

De keuzevrijheid van de gezinnen wordt beperkt. Een
meer gezinsvriendelijk beleid is aangewezen. Wij zullen
ons voorstel om een opvoedingsloon in te voeren
opnieuw indienen.

Het Vlaams Blok wil een gedecentraliseerd, flexibel
tewerkstellingsbeleid, dat door de Gewesten wordt
gevoerd en waarbij een vraaggerichte aanpak het dirigis-
tische beleid vervangt.

Het Vlaams Blok zal dit geheel van maatregelen niet
goedkeuren. (Applaus bij het Vlaams Blok)

De heer Jean-Pol Poncelet (PSC) : De beoogde verbe-
tering van de werkgelegenheid kan ik alleen maar toejui-
chen, temeer daar die loffelijke doelstelling bijdraagt tot
het vrijwaren van onze sociale zekerheid. 

De maatregelen liggen in het verlengde van de door de
vorige regering getroffen maatregelen. De startbaanover-
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eenkomst voor jongeren is geen origineel idee maar ligt
geheel in de lijn van het actieplan voor de werkgelegen-
heid van de vorige regering. Volgens de krachtlijnen van
dat plan, die wij indertijd al verdedigden, moesten alle
jongeren, te beginnen met de laagst geschoolden, van
de maatregel gebruik kunnen maken en moesten een
begeleidingsplan en een wederinschakelingsprogramma
worden opgezet. Men kan zich evenwel afvragen waar-
om het koninklijk besluit nr. 230, dat de sociale zeker-
heid geen frank kost, de plaats moet ruimen voor een
duurder stelsel dat niet méér banen zal opleveren.

Wij hebben een lange weg afgelegd sinds het oorspron-
kelijk ontwerp, dat voorzag in een verplichting om één
jongere per 25 werknemers in dienst te nemen. De
gehanteerde formule dreigt een breuk met het vroegere
beleid te betekenen. Men zou meer rekening met de
bestaande maatregelen moeten houden en voor een
betere samenhang met die maatregelen moeten zorgen.

Het is niet duidelijk hoe de startbaanovereenkomst op
het begeleidingsplan en de federale, gemeenschaps- en
gewestmaatregelen zal aansluiten. Waar zijn de samen-
werkingsakkoorden die met de Gemeenschappen en
Gewesten moeten worden gesloten ? In welke opleidin-
gen voorziet men ?

De startbaanovereenkomst staat of valt met het welsla-
gen van het begeleidingsplan. Werd dat plan geëvalu-
eerd ? Ik zal bijzondere aandacht hebben voor de evalu-
atie van de startbaanovereenkomst door de NAR en de
CRB met betrekking tot de vooropgestelde 4% wervin-
gen door de bedrijven.

Inzake de sociale Maribel zijn de door de regering
gemaakte berekeningen onduidelijk. De regering heeft
het in haar uiteenzetting over de begroting 20000 over
een bedrag van 11,2 miljard aan verminderingen van
sociale bijdragen maar vermeldt in de beleidsnota Werk-
gelegenheid een bedrag van 12,5 miljard.

De regering onderschat het totaal bedrag aan verminde-
ringen dat in het kader van de sociale Maribel 1, 2 en 3
werd toegekend, omdat zij geen rekening houdt met de
forse verhoging voor de openbare sector en de beschut-
te werkplaatsen. Men komt uiteindelijk tot een totaal
bedrag van nagenoeg 13,5 miljard.

Is de door de regering beloofde toename met 1,5 miljard
voor het jaar 2000 vers geld, of betreft het louter een
verhoging van het bedrag van de sociale Maribel op 1
juli 1999 ?

Met dat bedrag van 1,5 miljard komt men echter de door
de vorige regeringen in 1998 aangegane verbintenissen
niet na. Zij beloofde de betrokken sectoren immers 2,2
miljard in 1999 en eenzelfde bedrag in 2000.

De regering kent tevens voor het jaar 2000 aanvullende
steun in het kader van de verminderingen van sociale
werkgeversbijdragen voor een bedrag van 24,2 miljard
toe. Ongeveer 12,2% van dat aanvullend voordeel moet
naar de non-profitsector gaan, aangezien dat overeen-
komt met het percentage ingevulde banen in die sector
in verhouding tot het totaal aantal banen. 

In totaal moet in het kader van de sociale Maribel 18,6
miljard frank naar de social-profitsector gaan, in plaats
van de bedragen die daar nu worden voor uitgetrokken.

Ik kan enkel maar betreuren dat u er alles wil aan doen
om u tegen het beleid van de vorige regering af te zet-
ten, wat tot uiting komt in budgettaire ontsporingen op
het stuk van de financiering van de sociale zekerheid,
alsook in een derving van inkomsten voor de social-pro-
fitsector, die nochtans de sector is die voor de meeste
werkgelegenheid moet zorgen. (Applaus)

Mevrouw Trees Pieters (CVP) : Ik stel vragen bij de snel-
heid waarmee nu plots wetsontwerpen door de Kamer
worden gejaagd. Heel de maand oktober was er nauwe-
lijks wetgevend werk. Vanaf november werd de karwats
bovengehaald. 

De heer Jef Valkeniers (VLD) : Dat was met de CVP in
de regering niet anders !

Mevrouw Trees Pieters (CVP) : De snelheid van de
behandeling tast de kwaliteit van het wetgevend werk
aan. In een eerste versie van het ontwerp werden de
werkgevers niet eens om hun mening gevraagd. Men
heeft dan snel een tweede versie geschreven, die eigen-
lijk nauwelijks verschilt van het stageplan.

Vanwaar deze haast ? Het ontwerp is nog steeds onvol-
maakt, vandaar onze amendementen bij de artikelen 26
en 56.

Er komt geen lastenverlaging van 200 miljard, zoals de
VLD in haar verkiezingscampagne vooropstelde. Er komt
slechts een lastenverlaging van 130 miljard, de reeds
bestaande lastenverlagingen inbegrepen. Hoe zal dat
alles worden gerealiseerd ? Voor de bedrijven is ondui-
delijk of ze provisies moeten aanleggen voor de terugbe-
taling van de Maribel-steun.

De VLD schaart zich nu ook achter de aloude eis van
arbeidsduurvermindering. Slechts één bedrijf ging in op
de wet-Vande Lanotte daaromtrent, twee dossiers lopen
nog. We moeten erover waken dat onze concurrentie-
positie ingevolge deze maatregel niet in het gedrang
komt.
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Tijdens de vorige legislatuur waren de ervaringen met de
eerstewerkervaringsplannen niet zo gunstig. Ze werden
dan ook afgevoerd. Deze regering herneemt dit concept
onder de vorm van een startbanenplan.

Het jongerenwerkloosheidsprobleem is op de eerste
plaats een probleem in Wallonië. Ook in Vlaanderen
bestaat er een restgroep, die een permanent werkloos-
heidsprobleem kent.

De heer Hans Bonte (SP) : Dat de CVP dit eindelijk
erkent, is een goede zaak. Ik begrijp de kritiek echter
niet op het startbanenplan. Dit plan wil juist die rest-
groep van schoolverlaters een betere perspectief bie-
den. Waar is dan het probleem ?

Mevrouw Trees Pieters (CVP) : De restgroep jongeren
daalt gestaag in Vlaanderen, evenals de groep van de
laaggeschoolden. In Limburg heerst echter een belang-
rijke werkloosheid bij de vrouwen, in België is er een
belangrijke werkloosheid bij de 50-plussers. Dit ontwerp
richt zich exclusief op een werkloosheidsprobleem dat
zich in Vlaanderen niet voordoet.

Deze regering zou de administratieve romslomp vermin-
deren met 25 procent, waarvan 10 procent tijdens het
eerste jaar. Dit ontwerp roept echter tien nieuwe formu-
lieren in het leven tussen werkgever, werknemer en RSZ.
Het cascadesysteem vormt voor de RSZ een bijna
onoverkomelijk obstakel.

De meerderheidspartijen krijgen in dit ontwerp elk een
hapje toegeworpen. Elke partij zal zich ongetwijfeld op
de borst slaan.

De CVP heeft kritiek op de inefficiënte manier van wer-
ken en op de snelheid waarmee de Kamer dit ingewik-
keld ontwerp moet behandelen.

Wie wel baat zal hebben met dit log administratief ont-
werp, zijn de sociale secretariaten, die heel wat werk
gaan bijkrijgen.

Ook de regeringscommissaris voor de Administratieve
Vereenvoudiging zal door dit ontwerp nog meer werk
hebben.

De CVP zal zich bij de stemming over dit ontwerp ont-
houden. 

(Applaus van de CVP)

Minister Laurette Onkelinx (in het Nederlands) : In het
regeerakkoord gaat bijzondere aandacht naar werkgele-
genheid en sociale verworvenheden in de zogenaamde
actieve welvaartsstaat.

De achterstand inzake tewerkstelling tegenover de rest
van de Europese Unie daalt gestaag. Tegen het einde
van deze legislatuur moet die achterstand zijn wegge-
werkt, onder meer door dit ontwerp dat de jongerente-
werkstelling zal aanzwengelen. (Verder in het Frans)

De heer Poncelet is er niet meer, maar ik wil hem toch
zeggen dat een sluitende sociale zekerheid een van de
prioritaire beleidspunten van deze regering is, en dat wij
daar zullen op toezien. 

Dankzij de uitzonderlijke verlaging van de sociale lasten
kunnen de loonkosten met 32.000 BEF per werknemer
en per jaar naar omlaag. De grotere lastenverlaging
wordt aldus duidelijk onderstreept. (Verder in het Neder-
lands)

Het gaat wel degelijk om aanpassingen aan de bestaan-
de wetgeving op het vlak van lastenverlaging. Er komt
dus geen nieuw systeem van lastenverlaging, wel een
verfijning aan het huidige, dat zijn kwaliteiten al heeft
bewezen.

De sociale partners spelen een belangrijke rol bij de
implementatie van dit ontwerp. Het stelsel van de struc-
turele lastenverlagingen kan trouwens worden aange-
past, na inbreng van de sociale partners in het kader van
de interprofessionele akkoorden. (Verder in het Frans)

Ik wil de heer Poncelet erop wijzen dat zijn vragen in de
commissie al werden beantwoord.

De regering heeft beslist om de middelen die aan de
non-profitsector worden toegekend, via de sociale Mari-
bel op te trekken. Dankzij een vermindering van de
werkgeversbijdragen zouden de particuliere en de
publieke non-profitsector samen jaarlijks 3 miljard extra
ontvangen. 

Voor de particuliere sector wordt eerst de totale bijdra-
gevermindering berekend voor alle werkgevers die onder
eenzelfde paritair comité ressorteren, en vervolgens
wordt het aantal nieuwe banen berekend.

In zijn twee eerste fasen schiep Maribel al 4.700 nieuwe
banen. Op het einde van de rit zullen 8.000 voltijdse
banen zijn gecreëerd. Dat leidt in de non-profitsector tot
een betere dienstverlening en lichtere jobs, wat alleen
maar kan worden toegejuicht.

De procedure wordt verlicht. Zo zal voor een aantal
beslissingen niet langer een beroep op de Ministerraad
moeten worden gedaan. Die wijzigingen geven de aan-
zet tot een administratieve vereenvoudiging. De termij-
nen voor de werving van bijkomend personeel worden
ingeperkt. Voorts komt er ook een betere controle (Ver-
der in het Nederlands)
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Dit toezicht is nodig om na te gaan of er echt sprake is
van bijkomende aanwervingen.

Een aangenomen amendement maakt de controle door
de Arbeidsinspectie mogelijk. De toegekende Maribel-
steun kan worden teruggevorderd en ondergebracht bij
een terugvorderingsfonds. Bij amendement werd de
oprichting van twee begrotingsfondsen mogelijk
gemaakt. Dat moet leiden tot meer transparantie. Die
middelen zullen integraal worden besteed aan tewerk-
stelling. (Verder in het Frans)

U weet ook dat de bestaande maatregelen inzake
arbeidsduurvermindering bij wet moeten worden
gecoördineerd. Daartoe moet het pad eerst goed wor-
den geëffend. De arbeidsherverdelingsregeling moet
aangepast zijn aan de maatschappelijke realiteit. Het
moet mogelijk zijn het werk zodanig te herverdelen dat
de vierdagenweek kan worden ingevoerd. 

Met het huidige systeem worden de bedrijven onvol-
doende aangemoedigd. Momenteel maakt er maar één
bedrijf gebruik van de nieuwe regeling. De bestaande
wetten moeten eenvoudiger en coherenter gemaakt
worden, al blijven ze krachtens het voorliggende ont-
werp nog gelden tot eind 2000. (Verder in het Neder-
lands)

De +1, +2 en +3-plannen geven aan de werkgever de
kans op lastenverlaging bij het aannemen van een, twee
of drie jonge werklozen. Dit geldt ook voor de uitzend-
kracht die met een gewoon arbeidscontract bij een
werkgever werkt, indien betrokkene al minstens drie
maanden bij die bepaalde werkgever heeft gewerkt. Dat
hoeft geen ononderbroken periode te zijn. (Verder in het
Frans)

Er waren geen opmerkingen over het wetenschappelijk
onderzoek. Ik verwijs voor dit punt derhalve naar het
verslag dat terzake zeer volledig is.

Mevrouw D'Hondt sprak over de sleepvaart- en bagger-
sector. (Verder in het Nederlands)

De internationale concurrentie is bikkelhard in de mari-
tieme sector. Daarom laat de Europese Commissie ver-
regaande staatssteun toe. In de koopvaardij- en de bag-
gersector bestonden al dergelijke steunmaatregelen. De
concurrentiehandicap inzake baggerwerken tegenover
Nederland blijft echter zeer groot, omdat Nederland
optimaal gebruik maakt van de mogelijkheden van de
Europese Richtlijn. Daarom kan de Koning beslissen een
gedeeltelijke vrijstelling van de persoonlijke bijdrage aan
de sociale zekerheid toe te staan voor deze sector. Ook
inzake de sleepvaart is er een belangrijke concurrentie
van Duitse en Oost-Europese bedrijven.

Bij in Ministerraad overlegd KB kan worden beslist
gelijkaardige maatregelen ook op de sector van de
sleepvaart toe te passen. (Verder in het Frans)

De startbaanovereenkomst past in de context van het
jongerenplan. Het aantal jongeren dat werk heeft, ligt in
België onder het Europees gemiddelde. Om derhalve in
overeenstemming te zijn met het Europese richtsnoer ter
zake, moeten jongeren binnen zes maanden na het
beëindigen van hun studie een baan kunnen vinden.

Het ontwerp is bedoeld als preventieve actie om te voor-
komen dat vooral laaggeschoolde jongeren in de werk-
loosheid wegzinken. (Verder in het Nederlands)

Het blijft voor de werkgevers absoluut mogelijk jongeren
aan te werven die geen laaggeschoolde werklozen zijn.
In dat geval is er geen fiscaal voordeel aan verbonden.

Verschillende sprekers hebben hier gezegd dat er geen
verschil is tussen dit plan en de stageplannen. Er is wel
een verschil. Er wordt een concreet voordeel verdiend
door die werkgevers die de moed hebben laaggeschool-
den aan te werven. (Verder in het Frans)

Een eerste baan kan een heleboel verschillende vormen
aannemen : een deeltijdbaan, een leercontract, enz. Het
jongerenbanenplan houdt geen ingrijpende wijziging van
het arbeidsrecht in ; de jongeren krijgen een normaal
loon. Wel kan de werkgever 10% van de bezoldiging aan
opleiding besteden, waardoor de jongere nog 90% over-
houdt, maar dat bedrag mag nooit minder zijn dan het
gewaarborgd minimumloon. Die bepaling werd op ver-
zoek van de sociale partners in de tekst ingeschreven.
Wat de samenwerking met de sociale partners betreft,
heb ik hun duidelijk mijn doelstellingen uiteengezet voor
ik het ontwerp aan de Ministerraad heb voorgelegd. Ik
raadpleeg de sociale partners en breng hen op de hoog-
te van mogelijke wijzigingen. Zo weet iedereen waar hij
staat. (Verder in het Nederlands)

Niet alleen de jongeren van minder dan 25 die sinds
minder dan zes maand hun studies beëindigden, kunnen
aanspraak maken op het banenplan. Ook jongeren van
minder dan 25 die de school sinds meer dan zes maand
hebben verlaten, komen in aanmerking, wanneer er geen
rechthebbenden zijn in de eerste categorie. Daarnaast
komen ook jongeren van minder dan 30 jaar in aanmer-
king, bij gebrek aan rechthebbenden in de eerste twee
categorieën. Verder kan de Koning indien nodig andere
categorieën van rechthebbenden in het leven roepen. Dit
cascadesysteem komt tegemoet aan de opmerkingen
van de sociale partners. De Koning kan bovendien een
rol toekennen aan de subregionale tewerkstellingensco-
mités wanneer zich een tekort aan rechthebbenden
voordoet. (Verder in het Frans)
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Wij hebben aldus ingespeeld op de verwachting van
degenen die op de regionale verschillen op de arbeids-
markt hebben gewezen. Gelet op de regionale verschil-
len in de categorieën jongeren moet men via dat casca-
desysteem op die specifieke kenmerken inspelen. Voorts
mogen ook ondernemingen met minder dan 50 werkne-
mers jongeren in dienst nemen.

De werkgevers uit de particuliere sector zullen verplicht
zijn 3% jongeren plus 1% extra in dienst te nemen,
afhankelijk van de grootte van de onderneming. De
sociale partners zullen met de evaluatie van de naleving
van die maatregel worden belast. Tevens zal moeten
worden toegezien op de naleving van de gelijkheid van
mannen en vrouwen. Is de evaluatie negatief, dan heeft
de Koning het recht de maatregelen inzake de verminde-
ring van de sociale lasten te wijzigen.

Voorliggend ontwerp neemt tevens de bepalingen inzake
de jongerenstage over en bepaalt dat de vrijstellingen
uitwerking zullen blijven hebben tot hun vervaldatum om
een perfecte overgang tussen de diverse stelsels moge-
lijk te maken. (Verder in het Nederlands)

De respectieve bevoegdheden van de federale staat en
de Gewesten inzake tewerkstellingspolitiek moesten bij
dit ontwerp vanzelfsprekend gerespecteerd worden. De
Raad van State heeft zich uitgesproken : in het geval van
dit startbanenplan is de federale staat bevoegd. (Verder
in het Frans)

Bijscholing is een bevoegdheid van de Gewesten en de
Gemeenschappen. Conform het eerste Europese richt-
snoer hebben wij de nadruk gelegd op opleiding en leer-
overeenkomsten. Er wordt momenteel onderhandeld
over een samenwerkingsakkoord met de Gewesten en
de Gemeenschappen dat in januari moet worden geslo-
ten. 

Jongeren moeten ook gebruik kunnen maken van de
andere maatregelen ter bevordering van de werkgele-
genheid. Ook hierover is een samenwerkingsakkoord
met de Gewesten en de Gemeenschappen in de maak.
(Verder in het Nederlands)

Jongeren zonder diploma van het hoger middelbaar
onderwijs kunnen binnen de drie maand genieten van
opleidings- en begeleidingsacties, het zogenaamde
inschakelingsparcours. Het vindt zijn weerslag in een
samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de
deelstaten. Wie sinds minder dan zes maand zo'n
inschakelingsparcours heeft doorlopen, komt eveneens
in aanmerking voor het banenplan.

Niet alleen de particuliere sector, ook de overheidssector
valt onder deze verplichting. De jongeren zullen bij voor-
keur worden ingeschakeld in globale projecten die

inspelen op maatschappelijke noden. Indien nodig zullen
samenwerkingsakkoorden tussen de federale staat en
de deelstaten worden afgesloten.

De bedoelde maatregelen blijven niet beperkt tot de
federale bevoegdheid. Bepaalde facetten van de nieuwe
wet raken de gewestelijke bevoegdheden. Overleg ter-
zake is van het allergrootste belang. Misschien kan dit
wetsontwerp als een voorbeeld van vruchtbare federale
samenwerking gelden. (Verder in het Frans)

De evaluatie van de NAR wordt meegedeeld aan de
federale minister en aan de bevoegde collega's op
gewestelijk en gemeenschapsniveau. Ook het samen-
werkingsakkoord wordt achteraf geëvalueerd. 

In de commissie werden een aantal verbeteringen aan-
gebracht, met name op het stuk van de duur van de pro-
gramma's en de startbaanovereenkomst.

De wet treedt in werking op 1 april 2000. Intussen zullen
de uitvoeringsbesluiten vastgesteld en de doelgroepen –
werkgevers en jongeren – over het jongerenbanenplan
worden voorgelicht. Uiteraard beperkt het werkgelegen-
heidsbeleid zich niet tot deze programmawet. Zo is het
werkgelegenheidscijfer onder de vijftigplussers in ons
land veel te laag. 

Aanstaande woensdag is er een ontmoeting met de
sociale partners, aan wie we gevraagd hebben zich over
het probleem te buigen en voorstellen te formuleren,
waarop we eventueel kunnen voortbouwen. Ze moeten
ons ook voorstellen doen op het gebied van arbeidstijd-
verdeling. 

Ik hoop dat de nieuwe bepalingen in de eerste plaats ten
goede zullen komen aan degenen die momenteel geen
enkele hoop hebben op werk.

De voorzitter : De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter : Wij gaan over tot de artikelsgewijze
bespreking.

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

– Artikel 1 wordt zonder opmerkingen aangenomen.

De voorzitter : Op artikel 2 zijn er de amendementen
nrs. 2 en 3 van mevrouw Greta D'Hondt en mevrouw
Trees Pieters (stuk nr. 286/2).
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Mevrouw Trees Pieters (CVP) : Bij artikel 2, 4° dienen
wij ons amendement terug in om het laatste lid te ver-
vangen.

Dit amendement wil het verminderde bedrag van de las-
tenvermindering vastleggen op de helft van het nationale
bedrag van de belastingvermindering.

Bij artikel 2 stellen wij voor het 5° weg te laten. Krach-
tens de tekst kan de Koning alle regels van de lastenver-
mindering wijzigen in functie van het interprofessioneel
akkoord. De macht die hier aan de Koning wordt gege-
ven, is veel te ruim en zal de duidelijkheid en de conti-
nuïteit van het stelsel in gevaar brengen. Daarenboven
kan men zich afvragen of het technisch uitvoerbaar is
om elke twee jaar het stelsel aan te passen. Is dat admi-
nistratieve vereenvoudiging ?

De voorzitter : De amendementen en artikel 2 worden
aangehouden.

Op artikel 3 is er het amendement nr. 4 van mevrouw
Greta D'Hondt en mevrouw Trees Pieters (stuk nr.
286/2).

Mevrouw Greta D'Hondt (CVP) : In artikel 3, 10°, willen
wij de laatste zin vervangen door :"De Koning bepaalt,
bij een in Ministerraad overlegd besluit, de voorwaarden
en de nadere regelen van storting."

Ook voor volgende amendementen geldt dat wij het
informeel overleg willen formaliseren. Anders heeft men
een echte volmachtwet. 

De voorzitter : Het amendement en artikel 3 worden
aangehouden.

Amendement nr. 1 van mevrouw Greta D'Hondt en
mevrouw Trees Pieters strekt ertoe een artikel 3bis
(nieuw) in te voegen (stuk nr. 286/2).

Mevrouw Greta D'Hondt (CVP) : Deze tekst werd gele-
zen en besproken in commissie. Wij stellen voor dat de
verhoging van het bedrag van 9.750 frank jaarlijks wordt
doorgevoerd op hetzelfde ogenblik als de vastlegging
van het bedrag F* zoals bedoeld in artikel 35, § 1, 5°.

De voorzitter : Het amendement wordt aangehouden.

Op artikel 4 is er het amendement nr. 5 van mevrouw
Greta D'Hondt en mevrouw Trees Pieters (stuk nr.
286/2).

Het amendement en artikel 4 worden aangehouden.

Op artikel 5 is er het amendement nr. 6 van mevrouw
Greta D'Hondt en mevrouw Trees Pieters (stuk nr.
286/2).

Het amendement en artikel 5 worden aangehouden.

Op artikel 6 is er het amendement nr. 7 van mevrouw
Greta D'Hondt en mevrouw Trees Pieters (stuk nr.
286/2).

De voorzitter : Het amendement en artikel 6 worden
aangehouden.

De artikelen 7 tot 13 worden zonder opmerkingen aan-
genomen.

Op artikel 14 is er het amendement nr. 8 van mevrouw
Greta D'Hondt en mevrouw Trees Pieters (stuk nr.
286/2).

Mevrouw Trees Pieters (CVP) : Wij handhaven ons
amendement op artikel 14, om het woord "twaalf" te
vervangen door het woord "zes".

Aanvankelijk was het de bedoeling van de wetgever om
het voordeel van het +1-plan ook toe te kennen aan een
werkgever die een interim-werknemer definitief in dienst
wilde nemen. De interim-overeenkomst werd gevolgd
door een definitieve aanwerving. Werkgevers krijgen het
voordeel als ze de uitzendkracht aannemen indien deze
drie maanden heeft gewerkt in een periode van twaalf
maanden voorafgaand aan de aanwerving. Dit zou bete-
kenen dat deze uitzendkracht negen maanden voor een
andere werkgever kan werken en nog steeds in aanmer-
king komt, terwijl het eerder de bedoeling was om de
aanwerving te laten volgen op het contract als uitzend-
kracht. Enige soepelheid is nodig, vandaar dat wij voor-
stellen de periode in te korten tot zes maanden. 

De voorzitter :Het amendement en artikel 14 worden
aangehouden.

Op artikel 15 is er het amendement nr. 9 van mevrouw
Greta D'Hondt en mevrouw Trees Pieters (stuk nr.
286/2).

Het amendement en artikel 15 worden aangehouden.

– De artikelen 16 tot 22 worden zonder opmerkingen
aangenomen.

De voorzitter : Het amendement nr. 48 van mevrouw
Greta D'Hondt en mevrouw Trees Pieters strekt ertoe
een hoofdstuk VIIbis (nieuw) in te voegen (stuk nr.
286/5).
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Mevrouw Greta D'Hondt (CVP) : Wij willen een nieuw
hoofdstuk VIIbis invoegen in verband met het terbe-
schikkingstellen van gemeentepersoneel. De federale
overheid en de Gemeenschappen schenken veel aan-
dacht aan de bestrijding van kansarmoede en het bevor-
deren van de veiligheid.

Veelal worden middelen op contractuele basis ter
beschikking gesteld van lokale besturen. Een voorbeeld
daarvan zijn de samenlevingscontracten. De overheid
stimuleert gemeentebesturen en OCMW's om netwerken
te ontwikkelen en samenwerkingsverbanden op te zet-
ten. Bij de opmaak van lokale beleidsplannen wordt
vaak de afspraak gemaakt dat de lokale besturen perso-
neel ter beschikking stellen. Het personeel is in dienst
van het lokale bestuur. 

Het terbeschikkingstellen van personeel door het lokale
bestuur aan derden, bijvoorbeeld in het kader van drug-
preventieprojecten of armoedebestrijding, is echter strij-
dig met de wet van 24 juli 1987.Dit amendement wil dan
ook deze strijdigheid opheffen door gemeentebesturen
wel in de mogelijkheid te stellen personeel ter beschik-
king te stellen van derden en dit naar analogie van de
bepalingen in artikel 116 van dit wetsontwerp die het
mogelijk maken dat personeelsleden van een OCMW
kunnen worden ingezet bij partners die op basis van een
overeenkomst een samenwerkingsverband hebben
gesloten met het OCMW.

De voorzitter : Het amendement wordt aangehouden.

Op artikel 23 zijn er de amendementen nrs 32 en 11 van
mevrouw Greta D'Hondt en mevrouw Trees Pieters (stuk
nr. 286/2).

Mevrouw Trees Pieters (CVP) : Wij willen artikel 23, § 1,
1°, aanvullen met een punt d, luidend als volgt :

"d) deeltijds leerplichtigen en personen die deeltijdse
vorming hebben beëindigd".

Deeltijds leerplichtigen kunnen nu enkel worden toege-
voegd als er een tekort aan schoolverlaters in de subre-
gio kan worden vastgesteld. Ook in regio's met voldoen-
de werkloze schoolverlaters moeten deeltijds leerplichti-
gen prioritair aandacht krijgen. Als er geen akkoord
mogelijk is in het STC over de vaststelling van het tekort
aan jongeren worden deeltijds leerplichtigen uitgesloten.
In Vlaanderen bestaan er naast de centra voor deeltijds
onderwijs ook centra voor deeltijdse vorming : ook deze
schoolverlaters moeten in aanmerking komen.

Met ons tweede amendement willen wij verduidelijken
om welk "tekort" het gaat.

Artikel 21, § 3, geeft aan de Koning de bevoegdheid om
te bepalen wat een tekort is, wie daarop controle moet
uitoefenen en welke procedure daartoe moet worden
gevolgd. Deze bevoegdheid lijkt ons al te ruim, daarom
wordt bepaald dat de Koning deze maatregel pas kan
treffen na een advies van de sociale partners.

De voorzitter : De amendementen en artikel 23 worden
aangehouden.

– De artikelen 24 en 25 worden zonder opmerkingen
aangenomen.

De voorzitter : Op artikel 26 zijn er de amendementen
nrs 41, 42 en 43 van mevrouw Greta D'Hondt en
mevrouw Trees Pieters (stuk nr. 286/5).

Mevrouw Greta D'Hondt (CVP) : Er is discordantie tus-
sen de Nederlandse en Franse tekst.

Ons eerste amendement veronderstelt dat de Neder-
landse tekst juist is. Ons tweede amendement veronder-
stelt dat de Franse tekst juist is.

Minister Laurette Onkelinx (in het Frans) : De Franse
tekst is de tekst die moet worden toegepast.

De voorzitter : Dit soort problemen zal kunnen worden
verhinderd als we binnenkort over een juridische dienst
in de Kamer beschikken.

Mevrouw Trees Pieters (CVP) : Nog in artikel 26 willen
wij in het laatste lid, de woorden "voor de toepassing
van deze wet" vervangen door de woorden "voor de
toepassing van dit hoofdstuk".

Het kan niet de bedoeling zijn om de particuliere non-
profitsector tot de openbare sector te rekenen voor al de
bepalingen in dit wetsontwerp.

In het laatste lid willen we de woorden "met uitzondering
van artikel 43" schrappen.

Wanneer de particuliere non-profitsector door dit wets-
ontwerp beschouwd wordt als openbare werkgever,
dient dit dan ook ten volle te gebeuren. Ook de particu-
liere non-profitsector vervult een belangrijke rol bij de
invulling van prioritaire maatschappelijke behoeften.

De voorzitter : De amendementen en artikel 26 worden
aangehouden.

– Artikel 27 wordt zonder opmerkingen aangenomen.
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De voorzitter : In een amendement nr. 35 stellen de
dames Greta D'Hondt en Trees Pieters de invoeging van
een (nieuw) artikel 27bis voor (stuk nr. 286/2).

Mevrouw Greta D'Hondt (CVP) : Wij willen expliciet
bepalen dat de wet op de arbeidsovereenkomsten van
1978 van toepassing is op de startbanen.

De voorzitter : Het amendement wordt aangehouden.

– De artikelen 28 en 29 worden zonder opmerkingen
aangenomen.

De voorzitter : Op artikel 30 is er het amendement nr.44
van mevrouw Greta D'Hondt en mevrouw Trees Pieters
(stuk nr. 286/5).

Mevrouw Trees Pieters (CVP) : Wij willen in artikel 30 na
de woorden "De Koning kan" de woorden "na advies
van de Nationale Arbeidsraad" invoegen.

De delegatie die hier aan de Koning wordt gegeven, laat
toe alle regels te wijzigen voor elke werkgever. Vooraf-
gaand advies van de Nationale Arbeidsraad lijkt dan ook
aangewezen.

De voorzitter : Het amendement en artikel 30 worden
aangehouden.

Op artikel 31 is er een amendement nr. 13 van de dames
Greta D'Hondt en Trees Pieters (stuk nr. 286/2).

Mevrouw Greta D'Hondt (CVP) : Ons amendement nr.
13 bij artikel 31 wil in § 2, eerste lid, de woorden "hetzij
een schoolattest dat bevestigt dat hij sedert minder dan
zes maanden geen lessen meer volgt in het voltijds of
deeltijds onderwijs en waarop vermeld staat welk
getuigschrift of diploma het laatst werd herhaald, hetzij"
weglaten.

Door deze bepaling zou de school een attest moeten
afleveren dat een leerling geen lessen meer volgt. Ons
inziens is het voldoende dat de betrokken jongere een
bewijs kan leveren dat hij of zij ingeschreven is als werk-
zoekende. Vandaar het voorstel om deze bepaling te
schrappen.

De voorzitter : Het amendement en artikel 31 worden
aangehouden.

Op artikel 32 is er een amendement nr. 14 van de dames
Greta D'Hondt en Trees Pieters (stuk nr. 286/2). 

Mevrouw Trees Pieters (CVP) : Het lijkt niet aangewezen
om een nieuwe informatiestroom in het leven te roepen.
De administratie wordt belast met het centraliseren van

al de startbanenovereenkomsten. Daarvoor zal de admi-
nistratie goed moeten worden uitgerust. Ons inziens
bestaan er andere manieren, bijvoorbeeld de kwartaal-
aangifte, om deze informatie te verzamelen. Bovendien
gaat artikel 30 in tegen de vooropgestelde administratie-
ve vereenvoudiging. Men legt werkgevers immers een
bijkomende administratieve verplichting op.

De voorzitter : Het amendement en artikel 32 worden
aangehouden.

Op artikel 33 is er het amendement nr. 16 van mevrouw
Greta D'Hondt en mevrouw Trees Pieters (stuk nr.
286/2).

Bij artikel 33 is er een amendement dat luidt als volgt :
"§ 3. De Koning legt, na advies van de Nationale
Arbeidsraad, de criteria vast waaraan de opleiding zoals
bedoeld in § 2, moet voldoen en de regels met betrek-
king tot de controle die op de opleiding zal worden uit-
geoefend". Het ligt in dezelfde lijn.

Het amendement en artikel 33 worden aangehouden.

Op artikel 34 is er het amendement nr. 46 van mevrouw
Greta D'Hondt en mevrouw Trees Pieters (stuk nr.
286/5).

Mevrouw Greta D'Hondt (CVP) : Wij willen artikel 34
aanvullen met : "Deze voorwaarden hebben met name
betrekking op hetgeen verstaan moet worden onder
werkaanbieding en op de verplichting voor de werkne-
mer om een attest voor te leggen van de werkgever of
de dienst waar hij op de werkaanbieding inging evenals
desgevallend de reden waarom hij niet is aangeworven."

Dit om te voorkomen dat de arbeidswetgeving niet van
toepassing zou zijn voor heel de duur van de startbanen.

De voorzitter : Het amendement en artikel 34 worden
aangehouden.

– Artikel 35 wordt zonder opmerkingen aangenomen.

De voorzitter : Op artikel 36 is er een amendement nr.
17 van mevrouw Greta D'Hondt en mevrouw Trees Pie-
ters dat ertoe strekt het artikel weg te laten (stuk nr.
286/2).

Mevrouw Trees Pieters (CVP) : Wij willen artikel 36 weg-
laten.

Krachtens de bepalingen van artikel 34 zou een werkne-
mer die zelf zijn startbaanovereenkomst beëindigt, de
bevoegde ambtenaar hiervan in kennis moeten stellen.
Deze administratieve verplichting wordt bij de individuele
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werknemer gelegd. Dit is praktisch niet uitvoerbaar noch
controleerbaar.

De voorzitter : Artikel 36 wordt aangehouden.

– Artikel 37 wordt zonder opmerkingen aangenomen.

De voorzitter : Op artikel 38 is er een amendement nr.
23 van mevrouw Greta D'Hondt en mevrouw Trees Pie-
ters dat ertoe strekt het artikel weg te laten (stuk 286/2).

Mevrouw Trees Pieters (CVP) : Wij willen artikel 38 weg-
laten.

De bepaling van artikel 38 werkt een nog sterkere ver-
dringing van de langdurige werklozen in de hand, omdat
personen na de afloop van een startbaanovereenkomst
in aanmerking worden genomen voor de bestaande
banenplannen en tewerkstellingsmaatregelen. Het kan
dan onmogelijk de bedoeling zijn van de wetgever om
dergelijke verdringingsmechanismen in te schrijven in de
wet, vandaar dat de schrapping van die bepaling wordt
voorgesteld.

De voorzitter : Artikel 38 wordt aangehouden.

Op artikel 39 is er het amendement nr. 50 van mevrouw
Greta D'Hondt en mevrouw Trees Pieters (stuk nr.
286/2).

Mevrouw Trees Pieters (CVP) : In artikel 39 § 2 willen wij
na de woorden : "De werkgever uit de privé-sector die
ten minste vijftig werknemers in dienst heeft" de woor-
den toevoegen : "op 30 juni van het voorgaande jaar".

De grens van de vijftig werknemers moet gekoppeld
worden aan een referentiepunt. Het personeelsbestand
kan immers evolueren in de loop van het jaar. Krachtens
dit amendement wordt een duidelijk referentiepunt in de
wet vastgelegd.

Minister Laurette Onkelinx (in het Frans) : De amende-
menten werden uitgebreid behandeld in de commissie.
Ik verwijs naar de antwoorden die ik daar gaf.

De voorzitter : Het amendement en artikel 39 worden
aangehouden.

Op artikel 40 is er het amendement nr. 22 van mevrouw
Greta D'Hondt en mevrouw Trees Pieters (stuk nr.
286/2).

Mevrouw Greta D'Hondt (CVP) : Er zijn nieuwe amende-
menten, die nog niet werden besproken in commissie.
Wij blijven bij ons amendement op artikel 40. De onder-

wijssector doet weliswaar grote inspanningen, doch kan
niet worden vrijgesteld van de verplichting.

De voorzitter : Het amendement en artikel 40 worden
aangehouden.

Op artikel 41 is er een amendement nr. 21 van de dames
Greta D'Hondt en Trees Pieters (stuk nr. 286/2).

Mevrouw Greta D'Hondt (CVP) : Dit artikel willen wij
aanvullen met volgend lid : "De banen zoals bedoeld in
het eerste lid worden meegerekend in het aantal nieuwe
werknemers zoals bedoeld in artikel 37, § 3, van deze
wet."

De argumentatie hiervoor werd in commissie gegeven.

De voorzitter : Het amendement en artikel 41 worden
aangehouden.

Op artikel 42 zijn er de amendementen nrs 47 en 45 van
mevrouw Greta D'Hondt en mevrouw Trees Pieters (stuk
nr. 286/5).

Mevrouw Greta D'Hondt (CVP) : Jongeren die een
inschakelingsparcours genieten, zijn jongeren die binnen
de zes maand na het schoolverlaten in begeleiding zijn
genomen, waardoor deeltijds leerplichtigen en langdurig
werkloze jongeren worden uitgesloten. Dit amendement
wil de mogelijkheid van sectorale vrijstelling ook uitbrei-
den tot de acties die gericht zijn op deeltijds leerplichti-
gen en langdurig werkloze jongeren.

Mevrouw Trees Pieters (CVP) : Ons tweede amende-
ment, nr. 45, wil gewoon dat rekening wordt gehouden
met de Raad van State.

De voorzitter : De amendementen en artikel 42 worden
aangehouden.

– De artikelen 43 en 44 worden zonder opmerkingen
aangenomen.

De voorzitter : Op artikel 45 is er het amendement nr. 20
van mevrouw Greta D'Hondt en mevrouw Trees Pieters
(stuk nr. 286/2).

De voorzitter : Het amendement en artikel 45 worden
aangehouden.

– De artikelen 46 tot 55 worden zonder opmerkingen
aangenomen.

De voorzitter : Op artikel 56 zijn er de amendementen
nrs 19 en 49 van mevrouw Greta D'Hondt en mevrouw
Trees Pieters (stuk nr. 286/5).
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Mevrouw Trees Pieters (CVP) : Wij willen dit artikel 56
weglaten. Er is hier een legistieke luiheid aan de orde.
Als er wetten zijn die dienen te worden aangepast aan
de bepalingen van deze wet, dan had dit moeten gebeu-
ren in dit wetsontwerp of dan kan dat gebeuren in een
ander wetgevend initiatief. Eventuele wijzigingen kunnen
onmogelijk onttrokken worden aan de democratische
controle van het Parlement.

Mevrouw Greta D'Hondt (CVP) : Ons tweede amende-
ment is hetzelfde als op artikel 26.

De voorzitter : De amendementen en artikel 56 worden
aangehouden.

– Artikel 57 wordt zonder opmerkingen aangenomen.

De voorzitter : Wij zullen later over de aangehouden
amendementen en artikelen, alsook over het wetsont-
werp in zijn geheel stemmen.

– De vergadering wordt gesloten om 17.30 uur.

– Volgende plenaire vergadering, morgen dinsdag 14

december om 10 uur.

BERICHTEN VAN VERHINDERING

Gezondheidsredenen : de h. José Canon 

Ambtsplicht : de h. Pieter De Crem

Met zending buitenslands : de h. Jean-Paul Moerman

Leden van de federale regering :

de h. Jaak Gabriëls, minister van Landbouw en de Klei-

ne en Middelgrote Ondernemingen : met zending bui-

tenslands

de h. Pierre Chevalier, staatssecretaris voor Buitenland-

se Handel
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KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

COMMISSIES

Ingediende verslagen

Volgende verslagen werden ingediend : 

namens de commissie voor de Sociale Zaken, 

– door mevrouw Maggy Yerna, over het wetsontwerp ter
bevordering van de werkgelegenheid : nr. 286/3 ; 

namens de commissie voor de Infrastructuur, het Ver-
keer en de Overheidsbedrijven, 

– door de heer Olivier Chastel, over het wetsontwerp
houdende fiscale en diverse bepalingen (art. 8 tot 10) :
nr. 296/4 ; 

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

– door de heer Tony Smets, over het wetsontwerp hou-
dende sociale en diverse bepalingen (art. 101 tot 110) :
nr. 297/6 ;  

door de heren Peter Vanhoutte en Luc Paque namens de
parlementaire onderzoekscommissie belast met een
onderzoek van de Belgische vlees-, zuivel- en eierpro-
ductie en naar de politieke verantwoordelijkheden in het
licht van de zogenaamde dioxinecrisis, over tussentijdse
aanbevelingen : nr. 18/6. 

Volgende verslagen werden ingediend : 

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

– door de heer Eric van Weddingen, over het wetsont-
werp houdende fiscale en diverse bepalingen (art. 1 tot 7
en 11) : nr. 296/5 ; 

namens de commissie voor de Sociale Zaken, 

– door mevrouw Pierrette Cahay-André, over het wets-
ontwerp tot wijziging van de wet betreffende de ver-
plichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 : nr. 295/2 ; 

– door mevrouw Zoé Genot, over het wetsontwerp hou-
dende sociale en diverse bepalingen (art. 1 tot 100, 111
en 121 tot 140) : nr. 297/8 ; 

namens de commissie voor de Volksgezondheid, het
Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing, 

– door mevrouw Magda De Meyer, over het wetsontwerp
houdende sociale en diverse bepalingen (art. 112 tot
120) : nr. 297/7 ; 

– door de dames Colette Burgeon en Joke Schauvliege,
over het wetsontwerp houdende oprichting van het
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedsel-
keten : nr. 232/4 ; 

namens de commissie voor de Landsverdediging,  

– door de heer Peter Vanhoutte, over het wetsontwerp
tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar
2000 : nr. 269/2. 

Volgend verslag werd ingediend :

namens de commissie voor de Naturalisaties,

– door de heer Claude Eerdekens over de naturalisatie-
vragen : nr.  317/1.

VOORSTELLEN

Toelating tot drukken

(art. 64-2 van het Reglement)
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1. Wetsvoorstel (de heer Jean-Jacques Viseur) tot wijzi-
ging van artikel 633 van het Gerechtelijk Wetboek, nr.
309/1.  

2. Voorstel (de heer Gerolf Annemans) tot oprichting van
een parlementaire onderzoekscommissie belast met het
onderzoek naar de moord op Patrice Lumumba,
nr. 311/1.  

3. Voorstel (de heer Daniel Bacquelaine c.s.) tot oprich-
ting van een parlementaire onderzoekscommissie belast
met het vaststellen van de precieze omstandigheden
waarin Patrice Lumumba werd vermoord en van de
eventuele betrokkenheid daarbij van Belgische politici,
nr. 312/1.  

4. Voorstel van resolutie (de heer Hugo Coveliers)
betreffende de pensioenleeftijd van de lagere rijkswacht-
officieren, nr. 313/1. 

5. Voorstel van resolutie (de heren Filip De Man en Jaak
Van den Broeck) betreffende een objectieve kosten-
baten-analyse van de aanwezigheid van vreemdelingen
in ons land, nr. 314/1. 

6. Wetsvoorstel (de heer Dirk Van der Maelen) tot invoe-
ging van een artikel 10quinquies in de Voorafgaande
Titel van het Wetboek van Strafvordering, met het oog
op de universele strafbaarstelling van bepaalde inbreu-
ken op fundamentele sociale rechten, nr. 315/1. 

7. Wetsvoorstel (de heren Ferdy Willems en Karel Van
Hoorebeke en mevrouw Els Van Weert) tot wijziging van
artikel 22 van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardi-
ging van, de handel in en het dragen van wapens en op
de handel in munitie, nr. 316/1. 

INTERPELLATIEVERZOEKEN

Het Bureau heeft interpellatieverzoeken ontvangen van : 

– mevrouw Simonne Creyf tot de minister van Economie
en Wetenschappelijk Onderzoek over "de houding van
België ten aanzien van de Europese octrooirichtlijn".  

(nr. 189 – verzonden naar de commissie voor het
Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de
nationale wetenschappelijke en culturele Instellingen, de
Middenstand en de Landbouw)  

– de heer Servais Verherstraeten tot de minister van Bin-
nenlandse Zaken over "het geplande transport van
hoogradioactief afval van La Hague naar Dessel".  

(nr. 190 – verzonden naar de commissie voor de Binnen-
landse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar
Ambt)  

– mevrouw Greta D'Hondt tot de minister van Sociale
Zaken en Pensioenen over "de maaltijdcheques".  

(nr. 191 – verzonden naar de commissie voor de Sociale
Zaken)  

– de heer Pieter De Crem tot de minister van Landsver-
dediging over "de komende belangrijke legeraankopen".  

(nr. 192 – verzonden naar de commissie voor de Lands-
verdediging)  

– de heer Guido Tastenhoye tot de eerste minister over
"de recente EU-Top in Helsinki".  

(nr. 193 –  

– de heer Hagen Goyvaerts tot de vice-eerste minister
en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie
en Sociale Economie over "de aangekondigde lastenver-
laging voor privéwerknemers".  

(nr. 194 – verzonden naar de commissie voor de Finan-
ciën en de Begroting)  

– mevrouw Dalila Douifi tot de minister van Justitie over
"het vervolgingsbeleid inzake drugs".  

(nr. 195 – verzonden naar de commissie voor de Justitie) 
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