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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.

PRIJSVERHOGING VAN DE ENGELSE SIGARETTEN

De heer Pierre Lano (VLD) : In Engeland is de tabaks-
prijs nogmaals gestegen. Vijftig gram tabak kost nu 560
frank, een pakje sigaretten 270 frank en vijf sigaren kos-
ten er bijna 200 frank. Dit betekent dat nog meer Britten
bij ons tabak komen inkopen. De burgemeester van De
Panne heeft een nachtverbod voor de verkoop van
tabak ingesteld, waarop het probleem zich naar Veurne
heeft verplaatst. De burgemeester aldaar heeft controles
met drugshonden ingevoerd, hoewel er nooit effectief
drugs worden gevonden. Welke extra maatregelen, ook
op internationaal vlak, wil de minister nemen ? Welke bij-
komende veiligheidsmaatregelen wil hij nemen ?

Minister Antoine Duquesne (in het Nederlands) : Dit
wordt een probleem. De Panne heeft maatregelen geno-
men zoals opgelegde sluitingsuren voor tabakswinkels,

tussen 22.00 uur en 6.00 uur 's morgens. Het parket van

Veurne verhoogde het proactief onderzoek naar deze

trafieken. Bovendien zijn er maatregelen genomen door

de politiediensten. (Verder in het Frans)

Voor de politie is het van wezenlijk belang dat alle infor-

matie wordt doorgegeven. De bevoegde Belgische poli-

tiediensten bouwen contacten uit met hun Engelse colle-

ga's en voeren hun aanwezigheid en hun toezicht in het

industriegebied van Veurne op. 

De lokale politiediensten, het parket van Veurne en de

Engelse overheid leveren dus echt een zeer grote

inspanning.

De heer Pierre Lano (VLD) : Kan er op Europees vlak

geen beleid worden uitgestippeld ? Kan dit probleem

niet aangekaart worden op internationaal niveau ?

Minister Magda Aelvoet (in het Nederlands) : Indien het

over prijszetting gaat, heeft men reeds geconstateerd

dat kleine prijsverhogingen geen of nauwelijks effect

hebben op het tabaksgebruik. Enkel wanneer een zeer

grote verhoging wordt doorgevoerd, heeft dit gevolgen

op het verbruik.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

PLENAIRE VERGADERING

DONDERDAG 23 MAART 2000

NAMIDDAG

VOORZITTER :

de heer Herman DE CROO

De vergadering wordt geopend om 14.17 uur.
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FINANCIERING VAN DE POLITIEKE PARTIJEN

De heer Claude Eerdekens (PS) : Op 19 februari 1999
werd de wet op de financiering van de politieke partijen
aangenomen. Die wet maakt het mogelijk partijen die het
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens
niet naleven, te bestraffen. Volgens die wet kunnen ten
minste vijf leden van de gemengde commissie Kamer-
Senaat een voor de commissie bindend advies aan de
Raad van State vragen. 

Die commissie kan niet aan de slag gaan zolang de
regering het onontbeerlijk uitvoeringsbesluit niet heeft
genomen. Wanneer zal de regering het nodige doen ?

Minister Antoine Duquesne (in het Frans) : Ik heb die
wet met evenveel overtuiging goedgekeurd als u en heb
niet op uw vraag gewacht om de zaken te laten vooruit-
gaan. Ik was dan ook bedroefd toen ik in de pers las dat
ik het nodige niet zou doen.

Het ontwerp-koninklijk besluit dat de procedure voor de
Raad van State moet vaststellen, is klaar. Aangezien die
procedure voor het Hof van Cassatie wordt afgerond,
moet ook het departement van Justitie terzake besluiten
nemen. Ik heb daarop dan ook bij de minister van Justi-
tie aangedrongen. Ik heb de Raad van State gevraagd
een met het dossier belast auditeur aan te wijzen. Ik ben
klaar en wacht op de reactie van de minister van Justitie.
De publicatie moet in één keer gebeuren.

De heer Claude Eerdekens (PS) : In de vorige zittings-
periode was er een consensus om na de verkiezingen
van 13 juni aan die wet uitvoering te geven, zodat het
Vlaams Blok niet in een slachtofferrol kan worden
geduwd. Ik vind echter dat een advies van de Raad van
State waarin het Vlaams Blok wordt veroordeeld, de
democratie enkel maar ten goede kan komen. (Woor-
denwisselingen op de banken van het Vlaams Blok)

De heer Gerolf Annemans (VL. BLOK) : Doe zo voort,
mijnheer Eerdekens !

De voorzitter : Het incident is gesloten.

KOSTEN VOOR DE VERZORGING VAN KANKERPATIËNTJES

Mevrouw Joëlle Milquet (PSC) : Het kinderziekenhuis
Koningin Fabiola heeft families van kinderen met kanker
schriftelijk aangemaand tot het betalen van onbetaalde
facturen voor heel hoge bedragen die soms tot 100.000
frank kunnen oplopen. Het verwondert me dat een
openbaar ziekenhuis een beroep doet op particuliere
instanties die weinig consideratie tonen voor gezinnen
die soms een kind hebben verloren.

Hoe staat uw kabinet tegenover zulke praktijken ? Wordt
er iets ondernomen om die families te helpen ? Sterkt
die handelwijze u in uw mening dat meer moet worden
gedaan om dergelijke problemen te voorkomen ?

Minister Magda Aelvoet (in het Frans) : Het is een heel
ernstig probleem. Zwaar zieke personen betalen hoge
bedragen voor hun verzorging. De regering heeft beslist
de terugbetaling voor chronische ziekten te verhogen.

De regering heeft voor de chronische zieken een structu-
rele maatregel genomen. Wij hebben ook de tegemoet-
koming die in 1999 naar het bevorderen van de sociale
acties in de ziekenhuizen zou gaan. Een bedrag van 100
miljoen frank zal bij voorkeur worden toegekend aan zie-
kenhuizen die met dergelijke problemen hebben te kam-
pen. 

De directie van het betrokken ziekenhuis heeft me
bevestigd dat het om oude facturen ging. Het is precies
om te voorkomen dat een deurwaarder zou optreden dat
er een beroep werd gedaan op een private maatschap-
pij. De ontsporingen waarover u het heeft, zijn natuurlijk
verwerpelijk. 

Men heeft mij verzekerd dat enkel gezinnen die niet te
kennen hadden gegeven dat ze zich in een moeilijke
financiële toestand bevonden, een factuur toegestuurd
hebben gekregen. 

Minister Vandenbroucke en ikzelf zoeken samen naar
een structurele oplossing voor het probleem.

Mevrouw Joëlle Milquet (PSC) : Wij verheugen ons
natuurlijk over de verhoging van de terugbetalingen voor
de chronische ziekten, maar het probleem van de kinde-
ren met kanker blijft onopgelost.

Ik neem nota van uw afkeer voor de praktijken die wer-
den vastgesteld. Ik vraag u contact op te nemen met het
betrokken ziekenhuis om het probleem te regelen en,
meer in het algemeen, de nodige maatregelen te nemen
om een herhaling van dergelijke toestanden te voorko-
men. 

Minister Magda Aelvoet (in het Frans) : Minister Vanden-
broucke en ikzelf maken daar werk van. 

Ik ga trouwens mijn verantwoordelijkheid terzake niet uit
de weg. Voor mij is het de mens die telt.

De voorzitter : Het incident is gesloten.
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WERKZAAMHEDEN VAN DE COSTA

De heer Marc Van Peel (CVP) : De Vlaamse covoorzitter
van de Costa, de heer Van Krunkelsven, heeft de werk-
wijze van die conferentie afgekeurd. Hij wil terug de dos-
siers globaliseren om tot een volwassen discussie te
komen over de staatshervorming. Deelt de minister die
visie ? Blijkbaar is er geen vooruitgang in diverse dos-
siers onder meer inzake de defederalisering van de land-
bouw.

Er kan naar verluidt nu geen bijkomend geld worden vrij-
gemaakt voor het Franstalig onderwijs. Dat is een uit-
spraak van de minister van Begroting zelf. Kan hij dit
verduidelijken ?

Minister Johan Vande Lanotte (in het Nederlands) : De
regering heeft zich aangesloten bij de werkwijze die de
Costa zelf heeft voorgesteld. De reactie van de heer Van
Krunkelsven is waarschijnlijk ingegeven door zijn teleur-
stelling over het dossier landbouw. Het is niet de verant-
woordelijkheid van de regering om de werkwijze van de
Costa aan te passen. Ik betreur wel het gebrek aan
echte dialoog.

Ik heb niet gezegd dat er "nooit" bijkomend federaal
geld zal vrijgemaakt worden voor het onderwijs. Er is
momenteel enkel een tekort op federaal niveau. Het is
inderdaad zo dat er iets zal moeten worden gedaan aan
de toenemende vergrijzing en de noden van de zorgsec-
tor en het onderwijs. Maar gezien het feit dat vooral de
federale regering met een tekort aan middelen kampt,
vindt ik het niet aangewezen om alles op dit niveau te
verhalen.

De heer Marc Van Peel (CVP) : Wat de werkwijze van de
Costa betreft, wil ik erop wijzen dat dit een intergouver-
nementele conferentie is. Ook de regering moet zich dus
uitspreken over de werkwijze van deze commissie. 

Ik deel uw visie betreffende het onderwijs. Als er een
legitieme vraag is naar bijkomende middelen, moet het
gemeenschapsniveau daarover in eerste instantie oorde-
len, niet het federale niveau.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING AAN KANDIDAAT-POLITIEK

VLUCHTELINGEN

De heer Paul Timmermans (Ecolo-Agalev) : De grote
regularisatiecampagne heeft niet alle problemen opge-
lost. Tussen het ontvankelijk verklaren en de behande-
ling van zijn aanvraag moet de kandidaat-politiek vluch-

teling zich vaak zonder job of beroepsopleiding zien te
redden.

Mevrouw Onkelinx, die ik hierover ook bevroeg, ver-
klaarde dat overgangsmaatregelen worden genomen en
met de Gewesten regelingen worden getroffen.

Vaak weigert de overheid maatschappelijke dienstverle-
ning aan kandidaat-politiek vluchtelingen. Wanneer de
betrokkene beroep aantekent bij de arbeidsrechtbank,
krijgt hij meestal gelijk.

Zou dat probleem ook niet via overgangsmaatregelen
kunnen worden geregeld ?

Minister Johan Vande Lanotte (in het Frans) : Ik twijfel
aan de juistheid van uw beweringen. Wanneer zijn aan-
vraag ontvankelijk wordt verklaard, heeft de kandidaat-
politiek vluchteling recht op maatschappelijke dienstver-
lening. Op zich veranderde de regularisatie niets aan de
toekenningscriteria terzake.

Het is niet omdat men een regularisatie aanvraagt, dat
men op maatschappelijke dienstverlening aanspraak kan
maken. Als bepaalde OCMW's niet correct handelen,
moet men verbeteringen aanbrengen. Een negatieve
beslissing met betrekking tot een regularisatieaanvraag
verandert hoe dan ook niets. De regularisatiecommissies
werken zo snel dat de huidige situatie slechts tijdelijk is. 

Ten slotte kunnen OCMW's steeds hulp bieden aan
mensen in nood. 

De heer Paul Timmermans (Ecolo-Agalev) : Ik beweer
helemaal niet dat u slechte bedoelingen heeft. Toch is
het zo dat mensen die tot nu toe maatschappelijke
dienstverlening hebben genoten, geen hulp meer krijgen
sinds zij een regularisatieaanvraag hebben ingediend.
Het gaat hier inderdaad om een overgangsperiode, maar
toch heeft een aantal gezinnen met grote moeilijkheden
te kampen. Indien u overgangsmaatregelen zou nemen,
zou u wellicht de OCMW's ertoe aanzetten een grotere
grootmoedigheid aan de dag te leggen, waardoor som-
mige mensen niet tot de bedelstaf zouden worden
gebracht. 

De voorzitter : Het incident is gesloten. 

HOF VAN BEROEP VAN BRUSSEL

De heer Claude Eerdekens (PS) : Naar verluidt werd
een 29ste Nederlandstalige magistraat benoemd bij het
hof van beroep te Brussel, al voorziet de wet in 29
Franstalige en 27 Nederlandstalige magistraten. Klopt
dat ? Wanneer is het kader volzet ? 
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Minister Marc Verwilghen : Er werd een 29ste magi-
straat in overtal benoemd. Met 4.400 achterstallige
zaken blijft de situatie bij het hof van beroep te Brussel
echter zorgwekkend. De historische achterstand zal
slechts in 2005 kunnen worden weggewerkt, terwijl de
getroffen maatregel slechts voor drie jaar geldt. Wij heb-
ben daarom beslist om bij uitzonderlijk een overtallige
magistraat te benoemen. 

De heer Claude Eerdekens (PS) : De kaderuitbreiding
kan ik alleen toejuichen. Zo kan een oplossing gevonden
worden voor het vraagstuk van de gerechtelijke achter-
stand, die een bron van ongenoegen is voor de recht-
zoekenden en vertrouwen van de burger in het gerecht
kan ondermijnen. 

De voorzitter : Het incident is gesloten. 

EXAMENS VOOR MAGISTRATEN

De heer Geert Bourgeois (VU-ID) : Mijn vraag gaat over
het examengedeelte beroepsbekwaamheid. De voorzit-
ter van de VLD verklaarde onlangs dat dit examen te
theoretisch en te technisch-juridisch zou zijn. Er zijn
twee examengedeeltes : de gerechtelijke stage en de
beroepsbekwaamheid. Dit laatste bestaat enerzijds uit
een schriftelijk gedeelte, waarbij een vonnis over een zelf
gekozen onderwerp moet worden uitgewerkt. Anderzijds
moet men een verhandeling schrijven over een alge-
meen maatschappelijke onderwerp van rechtelijke aard.
Zo werd gevraagd naar voorstellen omtrent de gerechte-
lijke achterstand. Ik heb helemaal niet de indruk dat dit
examen overbodig is of te technisch. 

Deelt de minister het oordeel van de VLD-voorzitter ? Wil
hij veranderingen aanbrengen aan het examen ?

Zal de Hoge Raad voor de justitie, die verantwoordelijk
zal zijn voor de organisatie van de examens, afstand
doen van de huidige normen ?

Minister Marc Verwilghen (in het Nederlands) : Dat de
laatste examenvraag handelde over de oplossingen voor
de gerechtelijke achterstand, is geenszins mijn verant-
woordelijkheid, alhoewel alle suggesties daaromtrent
welkom zijn. Het examen beroepsbekwaamheid is niet
zo eenvoudig als soms werd voorgesteld. In 1999 waren
er 515 deelnemers, waaruit 80 laureaten voortkwamen,
of een slaagpercentage van 17 procent voor de Neder-
landstaligen en 13 procent voor de Franstaligen. Van de
2780 deelnemers die de laatste zeven jaar het examen
aflegden, slaagden er 359, zijnde 16 procent. Die cijfers
schrikken waarschijnlijk mogelijke kandidaten af.

De benoemingscommissie van de Hoge Raad voor de
justitie zal binnenkort zowel de profielen opstellen als de
examens organiseren. Ik onderstreep dat deze Hoge
Raad een volstrekt onafhankelijk orgaan is. Wij wachten
zijn werking met vertrouwen af.

De heer Geert Bourgeois (VU-ID) : Ik ben voorlopig
gerustgesteld, aangezien ik begrijp dat de minister niet
onmiddellijk veranderingen wil doorvoeren in het exa-
men. Niettemin verontrust mij de tendens om geen exa-
men meer te organiseren, maar de selectie te doen op
basis van een gesprek. De normen zijn er. Er is werk
gemaakt van een depolitisering, laten we dit dan ook
behouden.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

SPAARBOEKJES VAN KINDEREN TOEVERTROUWD AAN INSTELLIN-
GEN

De heer Daniel Féret (FN) : Om en bij de 5000 kinderen
die na een beslissing van de jeugdrechter aan een instel-
ling werden toevertrouwd, kunnen niet aan het geld op
hun spaarboekje.

Bij Fortis geopende rekeningen werden na onderzoek
niet teruggevonden. Andere documenten werden vernie-
tigd tijdens een brand in een centrum waar bovendien
pedofiele feiten werden vastgesteld. 

Hoe staat het met dat onderzoek ? Waar is dat geld
naartoe ?

Minister Marc Verwilghen (in het Frans) : Het antwoord
op uw vraag vereist enige juridische archeologie. Het
betreft artikel 72 van de wet op de bescherming van de
minderjarigen, een wet die in 1991 voor de Vlaamse
Gemeenschap en in 1995 voor de Franse Gemeenschap
werd geamendeerd.

De heer Claude Lelièvre, afgevaardigde voor de rechten
van het kind, heeft onze aandacht gevestigd op het pro-
bleem dat u opwerpt.

Aanvankelijk was er sprake van meer dan vierduizend
gevallen, maar slechts in 609 gevallen werd geld bij de
Fortis bank en bij de Private Kas Bank gedeponeerd. Er
is een oplossing in de maak.

De heer Daniel Féret (FN) : Ik hoop dat de rechthebben-
den die hun spaargeld in rook zagen opgaan, het snel
terugkrijgen.

De voorzitter : Het incident is gesloten.
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ADOPTIE DOOR HOMO- EN LESBIENNEKOPPELS

De heer Erik Derycke (SP) : De regering wijzigt de
adoptiewetgeving, en dat verheugt ons. Daarbij blijven
echter zeer beperkende clausules bestaan voor lesbi-
sche en homokoppels. De Europese Grondwet die wordt
voorbereid interpreteert de notie gezin nochtans in ruime
zin. 

Het eenvoudige feit dat de regering deze aangelegen-
heid nog wil bestuderen is al een blijk van wantrouwen.
Als advocaat weet de minister zeer goed dat dergelijke
adopties in de praktijk wel gebeuren. Ik ben ten slotte
van oordeel dat deze maatregel ingaat tegen de regulari-
satie van deze gezinsvormen via het samenlevingscon-
tract.

Wat is het standpunt van de minister ?

Minister Marc Verwilghen (in het Nederlands) : Dit wets-
ontwerp heeft tot doel de adoptieprocedure te moderni-
seren en de bepalingen van het internationaal verdrag
van Den Haag uit 1993 in de Belgische wetgeving te
implementeren. In dat laatste verdrag is alleen sprake
van adoptie door ouderparen van verschillend geslacht.

De regering heeft een werkgroep ad hoc opgericht om
de problematiek te bestuderen. Het Parlement kan dus
eventueel een voorstel doen om de adoptiewetgeving
vooralsnog aan te passen, zodat adoptie door homo- en
lesbiennekoppels mogelijk wordt. Er werd dus nog niets
definitiefs vastgelegd, in tegenstelling tot wat sommigen
beweren.

De heer Erik Derycke (SP) : Ik spoor de minister aan om
deze problematiek horizontaal aan te pakken en te kijken
hoe de adoptie in andere Europese lidstaten wordt geor-
ganiseerd.

Minister Marc Verwilghen (in het Nederlands) : Ik maak
soms ook horizontale oefeningen. (Gelach) Ik zal de sug-
gestie van de heer Derycke ter harte nemen. 

De voorzitter : Het incident is gesloten.

EUROPESE COMMISSIE TEGEN RACISME EN ONVERDRAAGZAAM-
HEID

De heer Jean-Pol Poncelet (PSC) : In de pers zijn
berichten verschenen over een verslag van een commis-
sie van de Raad van Europa dat het latent racisme bij de
ordehandhavers van ons land aangeklaagt. Het aantal
door allochtone jongeren ingediende klachten zou een
van de indicatoren zijn die daarbij in aanmerking werden
genomen. 

Is de minister op de hoogte van dat verslag, en wat vindt
hij daarvan ?

Ik stel voor dat u zich laat leiden door een experiment bij
het leger dat samen met het Centrum voor gelijkheid van
kansen werd opgezet en dat naar aanleiding van een
audit tot zeer interessante experimenten op het stuk van
de opleiding, de bedrijfscultuur en de rekruteringen heeft
geleid.

Minister Antoine Duquesne (in het Frans) : Mijnheer
Poncelet, de Luxemburgers zijn doorgaans hoffelijk. Ik
heb niet enkel kennis genomen van dat verslag maar
heb het ook gelezen, en ik weet niet of u dat wel heeft
gedaan. Het wordt her en der op een verrassende
manier geïnterpreteerd. De algemene strekking van het
verslag, dat van 18 juni 1999 dateert, doet de feiten
geweld aan. Het verslag is onrechtvaardig ten aanzien
van ons land, dat men beschuldigt van latent racisme,
terwijl wij dat verschijnsel bestrijden en de regering de
bevoegdheden van het Centrum voor gelijke kansen
onlangs nog heeft verruimd.

Tevens moet men wijzen op de operatie voor regularisa-
tie van de mensen zonder papieren waaraan de politie
en de rijkswacht loyaal hebben meegewerkt. 

De cijfers zijn moeilijk te interpreteren. Ik kan niet dulden
dat men de idee ingang doet vinden dat meer dan
36.000 politiemensen en rijkswachters racistische en
xenofobe neigingen zouden vertonen, wat niet belet dat
er altijd wel een minderheid zwarte schapen zal zijn.

Er bestaan tuchtrechtelijke en gerechtelijke procedures.
Het is niet omdat men politieman of rijkswachter is dat
men geen recht heeft op een billijke behandeling en dat
men zo maar automatisch zou worden bestraft zodra
een klacht wordt ingediend.

Ik vind niet dat een audit aangewezen is. Er wordt volop
gewerkt aan maatregelen met betrekking tot de oplei-
ding inzake het contact met allochtonen. In het kader
van de hervorming van de politiediensten ben ik zinnens
de opleiding inzake de opvang in de commissariaten
aan te scherpen en jonge allochtonen in het korps op te
nemen. Bij de rijkswacht zijn er al zo'n 200.

Men moet waakzaam blijven, zonder zich tot overhaaste
veralgemeningen te laaten verleiden. 

De heer Jean-Pol Poncelet (PSC) : Ik veralgemeen
geenszins. Ik neem nota van uw streven om dat pro-
bleem aan te pakken en ervoor te zorgen dat de men-
senrechten, die een onderdeel zijn van ons buitenlands
maar ook van ons binnenlands beleid, worden nage-
leefd. Ik neem eveneens nota van het feit dat u geen
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beroep op het Centrum voor gelijke kansen zal doen.
Indien nodig zal ik daar later op terugkomen.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

WERKNEMERSBIJDRAGEN VOOR DE LAAGSTE LONEN

De heer Danny Pieters (VU-ID) : De laagste lonen zou-
den worden opgetrokken door de werknemersbijdragen
te verlagen. Het KB daaromtrent is bijzonder ingewik-
keld. Na ontcijfering blijkt dat de bijdragevermindering
enkel geldt voor wie aan alle takken van de sociale
zekerheid is onderworpen.

Dat heeft gevolgen voor drie categorieën die niet aan
alle takken onderworpen zijn : de dienstboden, de kans-
arme jongeren die werken voor vzw's en de beroeps-
sporters met een arbeidsovereenkomst. 

Wat is daarvan de bedoeling ? Gaat het om een vergis-
sing ?

Minister Frank Vandenbroucke (in het Nederlands) :
Deze problematiek zal binnenkort aan bod kunnen
komen bij de behandeling van het wetsontwerp terzake.

Bedoeling is een ingreep te doen in de werknemersbij-
dragen voor de laagste lonen. Het gaat meer bepaald
om hen die 13,07 procent persoonlijke bijdragen voor de
sociale zekerheid betalen. Een aantal categorieën –
onder meer de dienstboden – vallen hier buiten.

We gaan het voordeel nog verruimen, wellicht zal dit
vóór de zomer kunnen gebeuren. Bedoeling is een bijko-
mend aantal werknemerscategorieën die ook binnen de
13,07 procent-categorie vallen, bij de maatregel te
betrekken.

De heer Danny Pieters (VU-ID) : Het antwoord van de
minister verheugt me. De wettelijke grondslag had kun-
nen worden omzeild. Zo is de regeling waarbij dienstbo-
des niet onderworpen zijn aan bijdragen voor de kinder-
bijslag, helemaal uit de tijd.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

TERUGBETALING VAN MARIBEL-STEUN

Mevrouw Trees Pieters (CVP) : Op 1 april komt er een
structurele loonlastenverlaging voor de werkgevers. Er
zijn echter nog steeds geen uitvoeringsbesluiten, zodat
de bedrijven niet weten waar ze aan toe zijn.

De bedrijven wordt wel gevraagd nu al mee te delen of
zij de ten onrechte verkregen Maribel-steun in eenmaal

of via afbetalingen, met een intrest van 6,37 procent,
zullen terugbetalen. Zij weten echter niet of zij aanspraak
maken op een gedeeltelijke vrijstelling van die terugbe-
taling.

Welke oplossing ziet de minister voor dat probleem ?

Minister Frank Vandenbroucke (in het Nederlands) : Het
gaat hier om een misverstand in hoofde van mevrouw
Pieters. Het gaat niet om vrijstellingen, maar om een
dubbele operatie, die budgettair samenhangt.

We moeten aan de ene kant van Europa vroegere Mari-
bel-steun van de bevoordeelde bedrijven terugvonden.
Tegelijkertijd zullen we aan de andere kant een bijko-
mende extra-loonlastenvermindering doorvoeren a rato
van 32.000 frank per werknemer en per jaar.

De terugvordering zal zeker door de extra-loonlastenver-
mindering worden gecompenseerd. Maar het gaat wel
degelijk om twee aparte administratieve verrichtingen,
die technisch gezien niet samen kunnen worden bere-
kend.

De RSZ heeft op 22 februari de bedrijven van de Mari-
bel-terugvordering ingelicht. Ze hadden één maand om
in beroep te gaan. Ze kunnen de hele som terugstorten
op 1 april of volgens een terugbetalingssysteem werken,
dat ten vroegste start tegen het einde van het tweede
kwartaal van het jaar.

Bedrijven die kiezen voor geleidelijke terugbetaling
beginnen pas terug te betalen wanneer de effecten van
de loonlastenverlaging voelbaar zijn.

Het KB in verband met de loonlastenverlaging werd vori-
ge week voor dringend advies overgemaakt aan de
Raad van State. Wij zullen het wat de publicatie betreft
in elk geval beter doen dan de vorige regering.

Mevrouw Trees Pieters (CVP) : Ik hoop dat de bedrijven
geen cash flow-problemen zullen krijgen naar aanleiding
van de terugbetaling van de Maribel-steun.

Ik vind het onnodig steeds naar het verleden te verwij-
zen. Heeft deze regering niet beloofd het beter te zullen
doen ? De bedrijven weten vandaag nog niets over de
loonlastenverlaging die op 1 april zal ingaan. Dat is een
feit.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

HET JSF-PROJECT

De heer Luc Sevenhans (VL. BLOK) : Vorige week
noemde een officieel vertegenwoordiger van het Ameri-
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kaanse Huis van Afgevaardigden het JSF-project kunst-
en vliegwerk. De Amerikaanse Rekenkamer was niet
mals voor het project.

Ook was er, eveneens vorige week, een bezoek van Bel-
gische parlementsleden aan het project. Velen kwamen
zeer lovend terug. Zijn zij het slachtoffer geworden van
Amerikaans lobbywerk ? En wat was het doel van het
bezoek van de tegenstanders van het project ? Men is
bezig een goed dossier te verzieken.

De heer Dirk Van der Maelen (SP) : Ik wil nu niet op de
grond van deze zaak ingaan. Dat zal later nog kunnen
gebeuren. Uit de USA komen er volop signalen die erop
moeten wijzen dat het JSF-project op wieltjes loopt en
dat de geïnteresseerde landen alleen nog maar hun
handtekening onder het contract moeten zetten. De pers
maakt vandaag echter melding van een studie die de
Rekenkamer van de Verenigde Staten aan het JSF-dos-
sier heeft gewijd. Het dossier blijkt helemaal niet water-
dicht te zijn. De technologie die men in het project wil
implementeren, zou nog helemaal niet op punt staan.

Is de minister op de hoogte van de studie van de Ameri-
kaanse Rekenkamer ?

Zou de luchtmachttop ook niet moeten worden ingelicht
over deze recente evolutie in het dossier ? Indien de
luchtmachttop wel over deze informatie zou beschikken,
waarom hebben ze die informatie dan niet meege-
deeld ?

Ik ben bij mijn bezoek aan Washington in elk geval niet
overtuigd van het nut van het project.

Minister André Flahaut (in het Nederlands) : Ik heb geen
commentaar bij verklaringen van parlementairen, Ameri-
kaanse of Belgische.

Op de eerste vraag van de heer Van der Maelen ant-
woord ik neen. (Verder in het Frans)

Zodra ik over dat verslag beschik, ga ik ermee akkoord
dat we het grondig in de commissie bespreken. 

De heer Luc Sevenhans (VL. BLOK) : De minister is
blijkbaar niet op de hoogte van de geheimdoenerij. De
commissie Landsverdediging of Legeraankopen moet
zich met dit dossier gaan bemoeien, met het oog op
meer democratie.

In tegenstelling tot de andere vraagsteller ben ik van
oordeel dat de legertop het recht heeft zich zelf te infor-
meren.

De heer Dirk Van der Maelen (SP) : De minister, die het
Parlement heeft betrokken bij zijn nota over het leger,
heeft een reputatie hoog te houden.

Men zou de legertop dus moeten vragen waarom die
niet over een bepaalde informatie beschikt. Hij moet er
verder voor zorgen dat de informatie volledig is en niet
eenzijdig pro-JSF.

De voorzitter : Het incident is gesloten. 

ONGENOEGEN BIJ FISCAAL AMBTENAREN

De heer Hagen Goyvaerts (VL. BLOK) : Deze vraag was
oorspronkelijk gesteld aan de minister van Financiën.

De pers maakte onlangs melding van het groeiend onge-
noegen bij de fiscaal ambtenaren : er is een schrijnend
tekort aan middelen en aan personeel. Er zouden maar
liefst 4000 ambtenaren te kort zijn, waarnaast 3000
werknemers in een nepstatuut werken. Dat zijn dus 7000
personeelsleden te weinig. De ambtenaren kunnen hun
werk niet meer degelijk doen : ze beweren dat België
hierdoor een fiscaal paradijs is geworden, vooral dan
voor zelfstandigen.

Wanneer zullen de betrokken ambtenaren meer midde-
len en personeel krijgen ?

Wanneer zal het probleem van de laattijdige invorderin-
gen en de niet-behandelde bezwaarschriften worden
opgelost ?

Minister Rik Daems, namens minister Didier Reynders
(in het Nederlands) : Op 30 juni 1999 bedroeg het ver-
schil tussen kader en effectieven 1878 eenheden. De
minister zal contractuelen buiten kader aanwerven en
daarnaast overgaan tot aanwervingen binnen kader.

Inzake directe belastingen bestaat er een nieuwe fiscale
procedure. Eind vorig jaar waren er nog meer dan
100.000 dossiers met geschillen. Krachtens de nieuwe
fiscale procedure gaan geschillen die binnen de zes
maand geen antwoord krijgen naar de rechtbank.

De minister wil dat er minder bezwaarschriften komen.
Met minister Van den Bossche werkt hij een informatica-
plan uit om de problematiek via elektronische weg aan
te pakken.

De heer Hagen Goyvaerts (VL. BLOK) : Ik pleit voor
meer fiscale rechtvaardigheid : er komt zo langzamer-
hand een systeem van twee maten en twee gewichten,
zodat bepaalde bevolkingscategorieën op ontoelaatbare
wijze worden bevoordeeld.
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De voorzitter : Het incident is gesloten.

PRIJZEN VAN DE GENEESMIDDELEN

Mevrouw Michèle Gilkinet (Ecolo-Agalev) : Als reactie
op de maatregelen die u heeft genomen, besloot een
farmaceutische firma haar grote verpakkingen uit de
handel te nemen, waardoor voor die producten de hoog-
ste prijs moet worden betaald. Steeds meer gezinnen
kunnen niet langer geneesmiddelen kopen. De sociale
zekerheid wordt met nieuwe behoeften geconfronteerd.
In die context mag de eenzijdige reactie van die firma als
antisociaal worden bestempeld. Welke maatregelen
neemt u, en zal u overleg plegen met de twee andere
ministers die voor het beleid inzake geneesmiddelen
bevoegd zijn ? 

Minister Rudy Demotte (in het Frans) : Ten eerste wil ik
de context schetsen : het aantal verkochte geneesmid-
delen wordt steeds groter zonder dat het aantal nieuwe
producten toeneemt. De voorbije negen jaar is het aantal
verkochte geneesmiddelen met meer dan 51 procent
gestegen. De regering heeft voorgesteld een actie in ver-
band met die grote verpakkingen te voeren, vermits wij
ons realiseren waarom die op de markt worden
gebracht. Toch zijn er soms verspillingen als de verpak-
king niet is aangepast. Er werd beslist om voor die grote
verpakkingen prijsdalingen op te leggen. Voor de behan-
delingen van minder dan één maand wordt niet in prijs-
dalingen voorzien. Er komt een prijsdaling met 20 pro-
cent voor de behandelingen van meer dan 8 weken,
aangezien bepaalde kosten dan al zijn afgeschreven. 

De prijsdaling bedraagt 0 à 20 procent voor de categorie
behandelingen tussen één maand en acht weken.
Bepaalde bedrijven bevinden zich in een paradoxale
situatie. Als de prijsdaling op hun grootste verpakking
wordt toegepast, komt hun prijs lager te liggen dan de
laagste Europese prijs : dan halen die firma's hun grote
verpakkingen uit de handel, wat, zoals u daarnet zei, een
antisociale reactie is. Ik heb dus een besluit genomen
dat in afwijkingen voorziet om de door de firma's opge-
worpen economische problemen op te lossen.

Mevrouw Michèle Gilkinet (Ecolo-Agalev) : De brief
waarvan ik u een kopie bezorgde, is gisteren aangeko-
men. Misschien is het een reactie op uw maatregelen. Ik
denk dat u de brief aandachtig moet lezen. 

Een degelijk verpakkingsbeleid vereist het nodige over-
leg. Zonder degelijk beleid is de kans op verspilling
groot. Wanneer de verpakking te groot is, bestaat
bovendien het risico dat de patiënt de behandeling niet
tot het einde voortzet en zo hervalt.

Een rondetafelgesprek met de twee betrokken ministers
lijkt mij het aangewezen middel te zijn om tot een oplos-
sing te komen. Bovendien kan dan ook werk worden
gemaakt van besparingen op vlak van het RIZIV. Er moe-
ten immers nog andere noden worden gelenig. 

Minister Rudy Demotte (in het Frans) : Uw wens is al
vervuld, aangezien wij rondetafelgesprekken hebben
gepland.

De voorzitter : Het incident is gesloten. 

REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN

VERDAGING VAN TWEE WETSVOORSTELLEN

De voorzitter : Op verzoek van mevrouw Annemie Van
de Casteele en met het akkoord van mevrouw Simonne
Creyf, stel ik u voor, overeenkomstig het advies van de
Conferentie van voorzitters van 22 maart 2000, het wets-
voorstel van mevrouw Simonne Creyf tot wijziging, wat
de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor brandweer en
dringende medische hulp betreft, van artikel 32 van de
wet van 16 juni 1989 houdende diverse institutionele
hervormingen, nrs 64/1 tot 3 en het wetsvoorstel van
mevrouw Annemie Van de Casteele tot wijziging, wat de
Hoofdstedelijke Dienst voor brandweer en dringende
medische hulp betreft, van artikel 32 van de wet van 16
juni 1989 houdende diverse institutionele hervormingen,
nrs 329/1 en 2 uit te stellen tot de plenaire vergadering
van donderdag 30 maart 2000.

Geen bezwaar ?

Mevrouw Simonne Creyf (CVP) : Het is allen mevrouw
Van de Casteele die deze week afwezig is. Ik ga ermee
akkoord om de behandeling van het wetsvoorstel tot
volgende donderdag uit te stellen.

De voorzitter : Verder geen bezwaren ? (Neen)

Aldus zal geschieden.

WETSONTWERPEN EN WETSVOORSTELLEN

WIJZIGING VAN DE PROVINCIE- EN DE GEMEENTEWET

De voorzitter : Aan de orde is de bespreking van 

– het wetsontwerp tot wijziging van de provinciewet, nrs
450/1 tot 4 ; 
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– het wetsontwerp tot wijziging van de nieuwe gemeen-
tewet, alsook de gemeentekieswet gecoördineerd op 4
augustus 1932, nrs 451/1 tot 4. 

Ik stel u voor één enkele bespreking aan deze twee
wetsontwerpen te wijden.

Geen bezwaar ? (Neen)

Aldus zal geschieden.

Mevrouw Marilou Vanden Poel-Welkenhuysen, rappor-
teur, verwijst naar haar verslag. Zij ontvangt vandaag het
prinsenpaar in haar provincie Limburg.

De voorzitter : De algemene bespreking over beide
wetsontwerpen wordt gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter : Wij gaan over tot de artikelsgewijze
bespreking.

Overeenkomstig artikel 66, 4, van het Reglement wordt
de door de de commissie goedgekeurde tekst als basis
genomen voor de artikelsgewijze bespreking.

– De artikelen worden zonder opmerkingen aangeno-
men.

De voorzitter : Wij zullen straks over beide teksten
stemmen.

WIJZIGING VAN ARTIKEL 345 VAN DE NIEUWE GEMEENTEWET

De voorzitter : Aan de orde is de bespreking van het
wetsvoorstel (de heer Alfons Borginon c.s.) tot wijziging
van artikel 345 van de nieuwe gemeentewet, nrs 393/1
en 2.

De algemene bespreking is geopend. 

De heer Claude Desmedt, rapporteur : De gemeentelij-
ke overheid is bevoegd inzake tuchtrechtelijke aangele-
genheden met betrekking tot het personeel van de dis-
trictsraden, na voorafgaand advies van de districtsraad. 

Gelet op de geringe uitvoerbaarheid van die procedure
stelt de heer Borginon voor dat voorafgaand advies niet
langer door de raad maar wel door de districtssecretaris
te laten verstrekken. Aangezien de minister van Binnen-
landse Zaken daarmee heeft ingestemd, heeft de com-
missie voor de Binnenlandse Zaken het ontwerp eenpa-
rig aangenomen. (Applaus)

De heer Alfons Borginon (VU-ID) : Dit voorstel corri-
geert het wetsontwerp over de districtsraden. Ook inza-
ke het stemrecht voor de EU-onderdanen moet er een
oplossing komen. Bij de bespreking ging iedereen ermee
akkoord dat wie kon kiezen voor de gemeenteraad ook
kiesgerechtigd zou moeten zijn voor de districtsraden.
Nu wordt als kiesgerechtigde enkel beschouwd wie
onder artikel 1 bis valt. Daarom dienden we een amen-
dement in, dat noodzakelijk is om te vermijden dat ver-
kiezingen nietig zouden worden verklaard wegens niet-
naleving van de Europese richtlijn.

Graag het standpunt van de minister over ons amende-
ment.

Er is blijkbaar ook volop discussie over de dubbele kan-
didaatstelling, dus zowel voor de districtsraad als voor
de gemeenteraad. De wet is terzake formeel : de moge-
lijkheid tot dubbele kandidaatstelling is toegestaan.

De heer Marc Van Peel (CVP) : Alle democratische par-
tijen in Antwerpen zijn er voorstander van dat de EU-
burgers zouden deelnemen aan de verkiezingen voor
districtsraden en gemeenteraad.

Ik sluit me aan bij de opmerking van de heer Borginon :
men mag kandideren voor districtsraad en gemeente-
raad, maar men mag maar in een van beide zetelen.

Minister Antoine Duquesne (in het Frans) : De bepalin-
gen van de gemeentekieswet geven geen antwoord op
de vraag of niet-Belgen, onderdanen van de Europese
Unie, aan die verkiezingen mogen deelnemen. Het enige
element waarover wij beschikken, stoelt op een dubbel-
zinnige verklaring van de heer Dehaene.

Ik acht het wenselijk dat de onderdanen van de Europe-
se Unie aan beide verkiezingen kunnen deelnemen. Ik
heb dus beslist aan de Ministerraad een wetsontwerp
voor te leggen dat ertoe strekt de in België wonende
EU-burgers uitdrukkelijk het recht te verlenen aan die
verkiezingen deel te nemen.

Ik gaf mijn steun aan het oorspronkelijk voorstel van de
heer Borginon, maar de bespreking van de artikelen kan
beter veertien dagen worden verdaagd. 

Voor wat de verkiezingen van de districtsraden betreft, is
mijn bestuur er nog niet uit. Geef me de tijd klaarheid te
scheppen, zodat ik met kennis van zaken kan antwoor-
den.

De heer Jef Tavernier (Agalev-Ecolo) : We zijn tevreden
dat de minister het probleem onderkent. Ik hoop dat de
behandeling van het wetsvoorstel pas over twee weken
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zal gebeuren, zodat we op de hoogte zijn van de beslis-
sing van de Ministerraad.

De voorzitter : De stemming zal dan kunnen doorgaan
op de eerste donderdag van april.

De heer Bart Laeremans (VL. BLOK) : Ik ben verbaasd
over wat zich hier voordoet. De minister werd herhaalde-
lijk hierover ondervraagd. Uit zijn verklaringen bleek toen
dat het eurostemrecht niet op de OCMW-raden en dis-
trictsraden sloeg. Nu blijkt alles toch aan mekaar gekop-
peld te zijn. Zo koopt men de situatie in Antwerpen af
door het eurostemrecht in de Brusselse rand uit te brei-
den.

De heer Alfons Borginon (VU-ID) : De heer Laeremans
heeft de tekst niet goed gelezen. Oorspronkelijk was
bedoeld – en het staat eigenlijk al in de wet – dat wie
stemrecht had voor de gemeenteraad dit ook zou heb-
ben voor de OCMW- en districtsraden. Wat de minister
voorstelt, zal worden bestudeerd in de commissie.
Alleen om volledig zeker te zijn dienden wij een amende-
ment in.

De heer Bart Laeremans (VL. BLOK) : De minister
beweert dat er niet geraakt wordt aan de faciliteitenge-
meenten. Niettemin min wil men het Vlaams Blok in Ant-
werpen bestrijden door de EU-burgers meer stemrecht
te geven, waardoor de Franstaligen meer zetels in han-
den krijgen in de Brusselse rand. Ik stel vast dat de heer
Borginon en de VU daaraan meewerkten.

De voorzitter : Ik zal het voorstel terug naar de commis-
sie verwijzen. Ik hoop dat we dan op 6 april over het
voorstel kunnen stemmen.

Ik vraag de heer Tant wat vaart achter de commissie-
werkzaamheden te steken. Mijnheer de minister, neem
uw verantwoordelijkheden op u. Op 6 april zullen we een
stand van zaken opmaken en daarna een beslissing
nemen.

De heer Marc Van Peel (CVP) : Kan de kwestie van de
dubbele kandidaatstelling worden opgeklaard tegen 6
april ?

De voorzitter : De commissie zal daartoe de nodige
aanpassingen aan haar agenda moeten doen. Op 6 april
zal er hierover dan gestemd kunnen worden in plenaire
vergadering.

VERBOD OP ANTIPERSOONSMIJNEN

De voorzitter : Aan de orde is de bespreking van 

– het wetsontwerp betreffende het definitieve verbod op
antipersoonsmijnen (overgezonden door de Senaat), nr.
343/1 ; 

– het 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
wapens en op de handel in munitie, met betrekking tot
de antipersoonsmijnen, nr. 181/1.

Aangezien niemand het woord vraagt, gaan wij onmid-
dellijk over tot de artikelsgewijze bespreking.

Overeenkomstig artikel 66, 4, van het Reglement wordt
de door de commissie goedgekeurde tekst als basis
genomen voor de artikelsgewijze bespreking.

Ik vestig uw aandacht op een fout in artikel 2. In 1° moet
"derde lid" staan in plaats van "vierde lid". In 2° moet
"vierde lid" staan in plaats van "vijfde lid".

– De artikelen worden zonder opmerkingen aangeno-
men.

De voorzitter : De stemming over het geheel zal later
plaatsvinden.

VERZENDING VAN EEN WETSONTWERP NAAR EEN
ANDERE COMMISSIE

De voorzitter : Op aanvraag van de minister van Econo-
mie en Wetenschappelijk Onderzoek stel ik u voor het
wetsontwerp betreffende de werking van de certificatie-
dienstverleners met het oog op het gebruik van elektro-
nische handtekeningen, nr. 322/1, te verwijzen naar de
verenigde commissies voor de Justitie en voor het
Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de
Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen,
de Middenstand en de Landbouw. 

Dit wetsontwerp werd vroeger verzonden naar de com-
missie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid,
het Onderwijs, de Nationale Wetenschappelijke en Cul-
turele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw. 

Geen bezwaar ? (Neen)

Aldus zal geschieden. 

INOVERWEGINGNEMING VAN VOORSTELLEN

De voorzitter : Aan de leden werd een lijst bezorgd van
voorstellen waarvoor de inoverwegingneming wordt
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gevraagd. Als er geen bezwaren zijn beschouw ik deze
lijst als aangenomen. (Instemming)

De lijst met in overweging genomen voorstellen zal als
bijlage bij het Beknopt Verslag worden gevoegd.

SAMENSTELLING VAN EEN PARLEMENTAIRE
ONDERZOEKSCOMMISSIE

De voorzitter : Ik stel u voor de parlementaire onder-
zoekscommissie belast met het vaststellen van de pre-
cieze omstandigheden waarin Patrice Lumumba werd
vermoord en van de eventuele betrokkenheid daarbij van
Belgische politici, samen te stellen.

Ik herinner u dat deze commissie uit 15 leden bestaat.

Overeenkomstig artikel 12 van het Reglement geschie-
den deze benoemingen volgens de evenredige verte-
genwoordiging van de politieke fracties.

De verdeling ziet eruit als volgt :

VLD :  3
CVP :  2
Agalev-Ecolo :  2
PS :  2
PRL FDF MCC :  2
Vlaams Blok :  1
SP :  1
PSC :  1
VU ID :  1

De fractievoorzitters hebben mij de kandidaturen
bezorgd van de leden die deel zullen uitmaken van de
onderzoekscommissie :

VLD : Jef Valkeniers, Ludo Van Campen-
hout, Geert Versnick

CVP : Pieter De Crem, Herman Van Rompuy

Agalev-Ecolo : Marie-Thérèse Coenen, Leen Laenens

PS : Jacques Chabot, Claude Eerdekens

PRL FDF MCC : Daniel Bacquelaine, 
Eric van Weddingen

Vlaams Blok : Francis Van den Eynde

SP : Daan Schalck

PSC : Jacques Lefevre

VU ID : Ferdy Willems

Daar het aantal ontvankelijke kandidaturen overeenstemt
met het aantal te begeven plaatsen, hoeft er overeen-
komstig artikel 11, 6, van het Reglement, niet gestemd
te worden.

Dienvolgens verklaar ik verkozen de kandidaten die wer-

den voorgedragen.

Ik zal de commissie samenroepen, zodat ze haar bureau

kan samenstellen.

NAAMSTEMMINGEN

– Het wetsontwerp tot wijziging van de provinciewet, nr.

450/4 wordt door de 128 aanwezige leden eenparig aan-

genomen. 

(Naamstemming nr. 1 – Het detail van de stemming

wordt als bijlage opgenomen)

De heer Yvon Harmegnies (PS) : Ik had ja willen stem-

men. 

– Het wetsontwerp tot wijziging van de nieuwe gemeen-

tewet, alsook de gemeentekieswet gecoördineerd op 4

augustus 1932, nr. 451/4 wordt door de 131 aanwezige

leden eenparig aangenomen.

(Naamstemming nr. 2 – Het detail van de stemming

wordt als bijlage opgenomen.)

– Het wetsontwerp betreffende het definitieve verbod op

antipersoonsmijnen (overgezonden door de Senaat), nr.

343/1 wordt door de 131 aanwezige leden eenparig aan-

genomen. 

(Naamstemming nr. 3 – Het detail van de stemming

wordt als bijlage opgenomen.)

ONTWERPAGENDA VOOR VOLGENDE WEEK

De voorzitter : Aan de leden werd het voorstel van

agenda bezorgd voor de plenaire vergadering van vol-

gende week. Als er geen bemerkingen zijn, beschouw ik

dit agendavoorstel als aangenomen. (Instemming)

De agenda voor de plenaire vergadering van volgende

week zal als bijlage bij het Beknopt Verslag worden

gevoegd.

– De vergadering wordt gesloten om 16.15 uur.

– Volgende plenaire vergadering donderdag 30 maart

2000 om 14.15 uur.
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BERICHTEN VAN VERHINDERING

Gezondheidsredenen : de hh. José Canon, Karel Van
Hoorebeke, Karel Pinxten, mevr. Jacqueline Herzet

Ambtsplicht : mevr. Marilou Vanden Poel-Welkenhuysen 

Buitenslands : de h. Maurice Dehu, mevr. Annemie Van
de Casteele

Met zending buitenslands : de hh. Fred Erdman, Pieter
De Crem, Jean-Paul Moerman

Leden van de federale regering :

de h. Guy Verhofstadt, eerste minister : Europese Top,
Lissabon

de h. Louis Michel, vice-eerste minister en minister van
Buitenlandse Zaken : Europese Top, Lissabon
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KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

COMMISSIES

Toevoeging, wijzigingen en weglating

(toepassing van artikel 11.6 van het Reglement)

Toevoeging, wijziging en weglating voorgesteld door de
PRL FDF MCC-fractie : 

Commissie voor de Verzoekschriften

Plaatsvervangers 

Mevrouw Pierrette Cahay-André toevoegen. 

Commissie belast met de problemen inzake handels-
en economisch recht

Effectieve leden 

De heer Olivier Chastel vervangen door mevrouw Anne
Barzin. 

Plaatsvervangers 

Mevrouw Anne Barzin weglaten. 

Wijzigingen voorgesteld door de VLD-fractie : 

Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen

Effectieve leden 

Mevrouw Fientje Moerman vervangen door de heer Jef
Valkeniers. 

Plaatsvervangers 

De heer Jef Valkeniers vervangen door mevrouw Fientje
Moerman. 

INGEDIENDE VERSLAGEN

Volgende verslagen werden ingediend : 

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

– door de heer Daniel Vanpoucke, over : 

* het wetsvoorstel (mevrouw Simonne Creyf) tot wijzi-
ging, wat de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor
brandweer en dringende medische hulp betreft, van arti-
kel 32 van de wet van 16 juni 1989 houdende diverse
institutionele hervormingen : nr. 64/3 ; 

* het wetsvoorstel (mevrouw Annemie Van de Casteele)
tot wijziging, wat de Hoofdstedelijke Dienst voor brand-
weer en dringende medische hulp betreft, van artikel 32
van de wet van 16 juni 1989 houdende diverse institutio-
nele hervormingen : nr. 329/2. 

– door mevrouw Marilou Vanden Poel-Welkenhuysen,
over : 

* het wetsontwerp tot wijziging van de provinciewet : nr.
450/3 ; 

* het wetsontwerp tot wijziging van de nieuwe gemeen-
tewet, alsook de gemeentekieswet gecoördineerd op 4
augustus 1932 : nr. 451/3. 

namens het adviescomité voor de Maatschappelijke
Emancipatie, 

– door de dames Marie-Thérèse Coenen en Magda De
Meyer, over 

* het wetsvoorstel (mevrouw Colette Burgeon) tot
oprichting en organisatie, bij het ministerie van Justitie,
van een Fonds voor alimentatievorderingen : nr. 19/2 ; 

* het wetsvoorstel (mevrouw Joëlle Milquet en de heer
Jean-Jacques Viseur) tot regeling van de alimentatievor-
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deringen door bemiddeling van een Rijksbureau voor ali-
mentatievorderingen : nr. 206/2 ; 

* het wetsvoorstel (de dames Jacqueline Herzet en Pier-
rette Cahay-André) tot wijziging van de voorschotten op
en invorderingen van onderhoudsgelden georganiseerd
bij de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn : nr.
264/2 ; 

* herstraeten en mevrouw Trees Pieters) tot wijziging van
de organieke OCMW-wet, inzake de voorschotten op en
invordering van onderhoudsgelden : nr. 460/3. 

namens de commissie voor de Sociale Zaken, 

– door de heer Jean-Marc Delizée, over het wetsvoorstel
(de heren Jean-Pol Poncelet, Philippe Collard et Guy
Larcier) tot wijziging van de wet van 21 juni 1985
betreffende het onderwijs en de wet van 4 augustus
1986 tot regeling van de oppensioenstelling van de
leden van het onderwijzend personeel van het universi-
tair onderwijs en tot wijziging van andere bepalingen van
de onderwijswetgeving : nr. 405/3. 

VOORSTELLEN

Toelating tot drukken

(art. 64-2 van het Reglement)

1. Wetsvoorstel (de heren Joos Wauters, Paul Timmer-
mans en mevrouw Zoé Genot) tot wijziging van de wer-
kingssfeer van de wet van 28 juni 1966 betreffende de
schadeloosstelling van de werknemers die ontslagen
worden bij sluiting van ondernemingen, nr. 507/1. 

2. Voorstel van resolutie (de heer Guido Tastenhoye)
betreffende het nemen van een aantal begeleidende en
beperkende maatregelen in het licht van de mogelijke
uitbreiding van de Europese Unie met enkele Oost-Euro-
pese landen, nr. 508/1. 

3. Voorstel van resolutie (de heer Guido Tastenhoye)
betreffende het houden van een referendum over de
mogelijke uitbreiding van de Europese Unie, nr. 509/1. 

4. Wetsvoorstel (de heer Servais Verherstraeten) tot wij-
ziging van het Strafwetboek, inzake roofmoord,
nr. 510/1. 

5. Wetsvoorstel (mevrouw Greta D'Hondt) tot wijziging
van de wetten inzake het gewaarborgd inkomen voor
bejaarden, het bestaansminimum en de tegemoetkomin-
gen aan gehandicapten, nr. 511/1. 

6. Wetsvoorstel (de heren Jan Peeters en Peter Vanvelt-
hoven) tot wijziging van de reglementering inzake de
toekenning van een vergoeding aan de Belgische grens-
arbeiders, teneinde de compensatievergoeding voor
invalide Belgische grensarbeiders in Nederland te her-
stellen, nr. 512/1. 

7. Wetsvoorstel (de heren Thierry Giet en André Frédéric)
betreffende de bestrijding van het zwart werk, tot invoe-
ring van een financiële hoofdelijkheid tussen de
opdrachtgevers en de aannemers of onderaannemers en
tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van
16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie,
nr. 513/1. 

8. Voorstel van resolutie (mevrouw Muriel Gerkens c.s.)
over Birma (Myanmar), nr. 514/1. 

9. Wetsvoorstel (de heren Bacquelaine en Charles
Michel en mevrouw Anne Barzin) tot organisatie van de
verkiezing van de kandidaat-burgemeesters, nr. 515/1. 

10. Wetsvoorstel (de heren Thierry Giet en André Frédé-
ric) tot wijziging van artikel 69 van de wetten betreffende
de kinderbijslag voor loonarbeiders, gecoördineerd op
19 december 1939, nr. 516/1. 

11. Wetsvoorstel (de heer Yvan Mayeur) tot aanvulling
van artikel 57, § 2, van de organieke wet van 8 juli 1976
betreffende de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, nr. 520/1. 

12. Wetsvoorstel (de heren Hans Bonte en Jan Peeters)
tot wijziging van de herstelwet van 22 januari 1985 hou-
dende sociale bepalingen, met het oog op de invoering
van een algemeen recht op vierdaagse werkweek in het
kader van de loopbaanonderbreking, nr. 521/1. 

13. Wetsvoorstel (de heren Henk Verlinde en Hans
Bonte) tot wijziging van artikel 4 van de wet van 3 juli
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, nr. 522/1. 

14. Wetsvoorstel (de heer Henk Verlinde) tot invoering
van de procedure van het afkoopbod in de vennoot-
schapswetgeving, nr. 523/1. 

15. Wetsvoorstel (de heren Ferdy Willems en Danny Pie-
ters) tot oprichting van de provincie Eupen-Sankt-Vith en
een Duitstalige kieskring voor de verkiezingen voor de
Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat, nr.
524/1. 

16. Wetsvoorstel (de heren Tony Van Parys, Servais Ver-
herstraeten en Jo Vandeurzen) tot aanvulling van artikel
216quater van het Wetboek van strafvordering en tot
wijziging van artikel 91 van het Gerechtelijk Wetboek, nr.
525/1. 

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



17. Wetsvoorstel (de heer Daan Schalck en mevrouw
Magda De Meyer) tot bevordering van het fietsgebruik,
nr. 526/1. 

18. Voorstel (de heer Pieter De Crem)tot wijziging van
het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordi-
gers, houdende instelling van een evaluatiecommissie
wapenhandel, nr. 527/1. 

19. Voorstel van resolutie (de heer Dirk Van der Maelen)
inzake nucleaire ontwapening en de houding van België
op de toetsingsconferentie van het non-proliferatiever-
drag, nr. 528/1. 

20. Wetsvoorstel (de heren Koen Bultinck, Hagen Goy-
vaerts, Francis Van den Eynde en Guy D'haeseleer) tot
wijziging van de artikelen 52 en 53 van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen 1992, nr. 529/1. 

21. Wetsvoorstel (mevrouw Simonne Creyf) tot wijziging
van artikel 1454 van het Wetboek van de inkomstenbe-
lastingen 1992, nr. 530/1. 

Inoverwegingneming

1. Voorstel van resolutie (de heren Koen Bultinck, Bert
Schoofs en Jaak Van den Broeck) betreffende de Duitse
Gemeenschap, nr. 496/1. 

Verzonden naar de Commissie voor de Herziening van
de Grondwet en de Hervorming der Instellingen 

2. Wetsvoorstel (de heren Koen Bultinck, Bert Schoofs
en Jaak Van den Broeck) betreffende het gebruik van de
Duitse taal in wetten, nr. 497/1. 

Verzonden naar de Commissie voor de Justitie 

3. Wetsvoorstel (de heren Daniel Vanpoucke en Paul
Tant) tot wijziging van artikel 5 van de wet van 8 decem-
ber 1976 tot regeling van het pensioen van sommige
mandatarissen en van dat van hun rechtverkrijgenden,
nr. 498/1. 

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

4. Wetsvoorstel (de heer Lode Vanoost en de dames
Claudine Drion en Leen Laenens) tot wijziging van de
wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek,
nr. 499/1. 

Verzonden naar de Commissie voor de Buitenlandse
Betrekkingen 

5. Wetsvoorstel (de heren Koen Bultinck, Hagen Goy-
vaerts, Francis Van den Eynde en Guy D'haeseleer) tot
wijziging van de bijlage, tabel A, XXX, bij 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 goederen en diensten bij die tarie-
ven, nr. 500/1. 

Verzonden naar de Commissie voor de Financiën en de
Begroting 

6. Wetsvoorstel (de heer Gerolf Annemans)strekkende
tot het herstellen van de rechterlijke bevoegdheid inzake
strafrechtelijke veroordelingen door opheffing van de
wet van 31 mei 1888 tot invoering van de voorwaardelij-
ke invrijheidstelling in het strafstelsel, nr. 501/1. 

Verzonden naar de Commissie voor de Justitie 

7. Wetsvoorstel (de heer Luc Paque) tot wijziging van
artikel 13 van de wet van 19 december 1950 tot instel-
ling van de Orde der Dierenartsen, nr. 502/1. 

Verzonden naar de Commissie voor het Bedrijfsleven,
het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de Nationale
Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, de Midden-
stand en de Landbouw 

8. Wetsvoorstel (de heren Charles Michel en Richard
Fournaux) tot aanvulling van het Strafwetboek ter
bescherming van de Belgische vlag, nr. 503/1. 

Verzonden naar de Commissie voor de Justitie 

9. Wetsvoorstel (de heren Thierry Giet en André Frédéric)
tot wijziging van artikel 35, vierde lid, van de wet van 27
juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28
december 1944 betreffende de maatschappelijke zeker-
heid der arbeiders, nr. 504/1. 

Verzonden naar de Commissie voor de Sociale Zaken 

10. Voorstel van resolutie (mevrouw Yolande Avontroodt
c.s.) houdende een vraag tot het oprichten van een
werkgroep belast met het opstellen van richtlijnen voor
een goede medische behandeling, nr. 505/1. 

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

11. Wetsvoorstel (de heren Joos Wauters, Paul Timmer-
mans en mevrouw Zoé Genot) tot wijziging van de wer-
kingssfeer van de wet van 28 juni 1966 betreffende de
schadeloosstelling van de werknemers die ontslagen
worden bij sluiting van ondernemingen, nr. 507/1. 

Verzonden naar de Commissie voor de Sociale Zaken 

12. Voorstel van resolutie (de heer Guido Tastenhoye)
betreffende het nemen van een aantal begeleidende en
beperkende maatregelen in het licht van de mogelijke
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uitbreiding van de Europese Unie met enkele Oost-Euro-
pese landen, nr. 508/1. 

Verzonden naar de Commissie voor de Buitenlandse
Betrekkingen 

13. Voorstel van resolutie (de heer Guido Tastenhoye)
betreffende het houden van een referendum over de
mogelijke uitbreiding van de Europese Unie, nr. 509/1. 

Verzonden naar de Commissie voor de Buitenlandse
Betrekkingen 

14. Wetsvoorstel (de heer Servais Verherstraeten) tot wij-
ziging van het Strafwetboek, inzake roofmoord,
nr. 510/1. 

Verzonden naar de Commissie voor de Justitie 

15. Wetsvoorstel (mevrouw Greta D'Hondt) tot wijziging
van de wetten inzake het gewaarborgd inkomen voor
bejaarden, het bestaansminimum en de tegemoetkomin-
gen aan gehandicapten, nr. 511/1. 

Verzonden naar de Verenigde Commissies voor de
Sociale Zaken en voor de Volksgezondheid, het Leefmi-
lieu en de Maatschappelijke Hernieuwing 

16. Wetsvoorstel (de heren Jan Peeters en Peter Van-
velthoven) tot wijziging van de reglementering inzake de
toekenning van een vergoeding aan de Belgische grens-
arbeiders, teneinde de compensatievergoeding voor
invalide Belgische grensarbeiders in Nederland te her-
stellen, nr. 512/1. 

Verzonden naar de Commissie voor de Sociale Zaken 

17. Voorstel van resolutie (mevrouw Muriel Gerkens c.s.)
over Birma (Myanmar), nr. 514/1. 

Verzonden naar de commissie voor de Buitenlandse
Betrekkingen 

18. Wetsvoorstel (de heer Yvan Mayeur) tot aanvulling
van artikel 57, § 2, van de organieke wet van 8 juli 1976
betreffende de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, nr. 520/1. 

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

INTERPELLATIEVERZOEKEN

Het Bureau heeft interpellatieverzoeken ontvangen van : 

– de heer Jean-Pol Poncelet tot de minister van Binnen-
landse Zaken over "de politieke kleur van de leden van
de kamers van de Commissie voor regularisaties". 

(nr. 318 – verzonden naar de commissie voor de Binnen-
landse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar
Ambt) 

– de heer Danny Pieters tot de eerste minister over "de
fondsen voor bestaanszekerheid". 

(nr. 319 – verzonden naar de commissie voor de Sociale
Zaken) 

– de heer Filip De Man tot de eerste minister over "de
schadevergoeding van de Staat in de zaak Agusta-Das-
sault". 

(nr. 320 – verzonden naar de commissie voor de Finan-
ciën en de Begroting) 

– de heer Jean-Pol Poncelet tot de minister van Econo-
mie en Wetenschappelijk Onderzoek over "de toestand
bij het Algemeen Rijksarchief". 

(nr. 321 – verzonden naar de commissie voor het
Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de
nationale wetenschappelijke en Culturele Instellingen, de
Middenstand en de Landbouw) 

– de heer Filip Anthuenis tot de vice-eerste minister en
minister van Werkgelegenheid over "de gelijkschakeling
tussen arbeiders en bedienden". 

(nr. 322 – verzonden naar de commissie voor de Sociale
Zaken) 

– de heer Bart Laeremans tot de eerste minister over
"het buiten spel zetten van de taalwetgeving in Brussel". 

(nr. 323 – verzonden naar de commissie voor de Justitie) 

– de heer Yves Leterme tot de vice-eerste minister en
minister van Werkgelegenheid over "de belangenneming
van de regeringscommissaris voor het grootstedenbe-
leid". 

(nr. 324 – verzonden naar de commissie voor de Binnen-
landse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar
Ambt) 

– de heer Francis Van den Eynde tot de eerste minister
over "het voornemen van de regering een campagne te
starten om het imago van België op te krikken". 

(nr. 325 – verzonden naar de commissie voor de Binnen-
landse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar
Ambt) 
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– de heer Peter Vanhoutte tot de minister van Landsver-
dediging over "het gebruik van fragmentatiebommen tij-
dens de Kosovo-oorlog". 

(nr. 326 – verzonden naar de commissie voor de Lands-
verdediging) 

– de heer John Spinnewyn tot de minister van Landsver-
dediging over "de instapregeling voor aankoop van
twaalf FLA-vliegtuigen". 

(nr. 327 – verzonden naar de commissie voor de Lands-
verdediging) 

PARLEMENTAIRE OVERLEGCOMMISSIE

Beslissingen

Overeenkomstig artikel 14, eerste lid, van de wet van 6
april 1995 houdende inrichting van de parlementaire
overlegcommissie bedoeld in artikel 82 van de Grond-
wet en tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de
Raad van State, deel ik u mee dat de parlementaire
overlegcommissie in haar vergadering van 16 maart
2000 de volgende beslissingen heeft genomen : 

– Het wetsontwerp inzake informaticacriminaliteit (stuk.
Kamer nrs 214/1 tot 6 – 1999/2000), zoals geamendeerd
door de commissie voor de Justitie van de Kamer van
volksvertegenwoordigers, dient te worden behandeld
overeenkomstig de procedure bepaald in de artikelen 78
en 79 van de Grondwet. 

– Overeenkomstig de artikelen 2, 4°, en 12, § 3, van de
wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parle-
mentaire overlegcommissie bedoeld in artikel 82 van de
Grondwet en tot wijziging van de gecoördineerde wetten
op de Raad van State, heeft de commissie de termijnen
verlengd waarbinnen de Kamer zich moet uitspreken
over het wetsontwerp betreffende het definitieve verbod
op antipersoonsmijnen (stuk Kamer nr. 343/1 –
1999/2000) 

De commissie heeft beslist de onderzoekstermijn met 5
dagen te verlengen. 

– Overeenkomstig de artikelen 2, 2°, en 12, § 1, van de
wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parle-
mentaire overlegcommissie bedoeld in artikel 82 van de
Grondwet en tot wijziging van de gecoördineerde wetten
op de Raad van State, heeft de commissie de termijnen
verlengd waarbinnen de Senaat zich moet uitspreken
over het wetsontwerp ter bevordering van sociaal ver-
antwoorde productie (stuk. Senaat nrs 288/1 tot 4
1999/2000) 

De commissie heeft beslist de onderzoekstermijn met 25
dagen te verlengen. 

Ter kennisgeving 

SENAAT

OVERGEZONDEN WETSONTWERPEN

Bij brief van 16 maart 2000 zendt de Senaat over, zoals
hij het in zijn vergadering van die datum heeft aangeno-
men, het wetsontwerp tot wijziging van artikel 2, § 1, van
de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregis-
ters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet
van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister
van de natuurlijke personen (Stuk Kamer nr. 519/1).
Overeenkomstig artikel 81 van de Grondwet, neemt de
Kamer een beslissing binnen een termijn die 60 dagen
niet te boven mag gaan. 

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

Bij brieven van 16 maart 2000 zendt de Senaat de vol-
gende wetsontwerpen over, zoals hij ze in zijn vergade-
ring van die datum heeft aangenomen : 

– Wetsontwerp houdende instemming met het Europees
Handvest inzake lokale autonomie, gedaan te Straats-
burg op 15 oktober 1985, (Stuk Kamer nr. 517/1) ; 

Verzonden naar de commissie voor de Buitenlandse
Betrekkingen 

– Wetsontwerp houdende instemming met de Overeen-
komst tussen de Regering van het Koninkrijk België en
de Regering van de Russische Federatie tot het vermij-
den van dubbele belasting en tot het voorkomen van het
ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inko-
men en naar het vermogen, en met het Protocol, onder-
tekend te Moskou op 16 juni 1995, (Stuk Kamer nr.
518/1). 

Verzonden naar de commissie voor de Buitenlandse
Betrekkingen

WETSONTWERPEN OVERGEZONDEN MET HET OOG OP DE KONINK-
LIJKE BEKRACHTIGING

Bij brief van 16 maart 2000, zendt de Senaat over, met
het oog op de koninklijke bekrachtiging, het wetsont-
werp tot wijziging van de artikelen 1409, 1409bis, 1410
en 1411 van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op
de aanpassing van het bedrag van het loon dat niet vat-
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baar is voor overdracht of beslag, waarmee de Senaat
beslist heeft in te stemmen (Stuk Kamer nr. 383/11). 

Ter kennisgeving

Bij brief van 21 maart 2000, zendt de Senaat over, met
het oog op de koninklijke bekrachtiging, het niet geëvo-
ceerde wetsontwerp tot wijziging van artikel 171, 5°, van
het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, (Stuk
Kamer nr. 100/6). 

Ter kennisgeving.

REGERING

ALGEMENE UITGAVENBEGROTING

Herverdeling der basisallocaties

In uitvoering van artikel 15 van de gecoördineerde wet-
ten op de rijkscomptabiliteit zendt de vice-eerste minis-
ter en minister van Begroting : 

– Bij brief van 17 maart 2000 een lijst van herverdelingen
der basisallocaties voor het begrotingsjaar 1998
betreffende het ministerie van Justitie. 

– Bij brief van 17 maart 2000 een lijst van herverdelingen
der basisallocaties voor het begrotingsjaar 2000
betreffende het ministerie van Binnenlandse Zaken. 

– Bij brief van 20 maart 2000 een lijst van herverdelingen
der basisallocaties voor het begrotingsjaar 2000
betreffende de diensten van de eerste minister. 

Verzonden naar de commissie voor de Financiën en de
Begroting 

VERSLAG BETREFFENDE DE ECONOMISCHE HERVORMINGEN VAN

DE PRODUCT-, DIENSTEN- EN KAPITAALMARKTEN

Bij brief van 15 maart 2000 zenden de eerste minister
alsmede de minister van Economie en Wetenschappelijk
Onderzoek het Belgisch rapport voor de Europese Unie
over, betreffende de economische hervormingen van de
product-, diensten- en kapitaalmarkten. 

Ronddeling 

BESTUURSDIRECTIE VAN DE UITKERINGEN AAN GEHANDICAPTEN

Verslag 1998

Het ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en
Leefmilieu zendt het jaarverslag 1998 over van de
bestuursdirectie van de uitkeringen aan gehandicapten. 

Verzonden naar de commissie voor de Sociale Zaken en
naar de commissie voor de Volksgezondheid, het Leef-
milieu en de Maatschappelijke Hernieuwing 

ARBITRAGEHOF

BESLISSINGEN TOT VERWIJZING

Met toepassing van artikel 77 van de bijzondere wet van
6 januari 1989 op het Arbitragehof, geeft de griffier van
het Arbitragehof kennis van :

– de prejudiciële vragen over artikel 7 van de wet van 27
februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan
gehandicapten, gesteld door de arbeidsrechtbank te
Charleroi bij arrest van 21 december 1999, inzake Ch.
Guyaux tegen de Belgische Staat en bij arrest van 11
januari 2000, inzake G. Misonne tegen de Belgische
Staat ; de beschikking tot samenvoeging van deze
zaken 

(rolnummers : 1862 en 1868)

– de prejudiciële vraag over de artikelen 2 en 3 van de
wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke moti-
vering van de bestuurshandelingen, gesteld door de
Raad van State bij arrest van 21 december 1999, inzake
de NV Aannemingsmaatschappij CFE en de NV Beto-
nac-Beton tegen de Vlaamse Milieu Maatschappij en het
Vlaamse Gewest

– de prejudiciële vraag betreffende artikel 320 van het
Burgerlijk Wetboek gesteld door de rechtbank van eerste
aanleg te Nijvel bij vonnis van 18 januari 2000, inzake K.
Ez-Zaaf tegen Y. Allart en B. Wautier

(rolnummer : 1876)

– de prejudiciële vragen betreffende artikel 57, § 2, van
de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openba-
re centra voor maatschappelijk welzijn, zoals gewijzigd
bij artikel 65 van de wet van 15 juli 1996, gesteld door
de arbeidsrechtbank te Brussel bij vonnis van 20 januari
2000, inzake S. Milosiu tegen het OCMW van Anderlecht

(rolnummer : 1876)

– de prejudiciële vraag betreffende artikel 37 van het
decreet van 4 maart 1991 van de Franse gemeenschap
inzake hulpverlening aan de jeugd, gesteld door de
rechtbank voor eerste aanleg te Namen bij beschikking
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van 28 januari 2000, inzake N. Jeansene tegen de Fran-
se gemeenschap

(rolnummer : 1879)

– de prejudiciële vraag betreffende artikel 29 van de wet
van 20 december 1995 houdende fiscale, financiële en
diverse bepalingen, gesteld door het hof van beroep te
Gent bij arrest van 17 februari 2000, inzake D. Moens
tegen de Belgische Staat

(rolnummer : 1892)

– de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 620 en
621 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het hof
van beroep te Gent bij arrest van 18 februari 2000, inza-
ke G. Igten tegen N. Vanhoorde en A. Bontinck

(rolnummer : 1898)

Ter kennisgeving

BEROEPEN TOT VERNIETIGING

Met toepassing van artikel 76 van de bijzondere wet van
6 januari 1989 op het Arbitragehof, geeft de griffier van
het Arbitragehof kennis van :

– de beroepen tot gedeeltelijke vernietiging van artikel 2
van de wet van 25 mei 1999 tot wijziging van de wetten
op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari
1973, van de wet van 5 april 1955 inzake de wedden van
de ambtsdragers bij de Raad van State, alsook van het
Gerechtelijk Wetboek, ingesteld door N. Vantieghem, R.
Veulemans en C. Harlez ; de beschikking tot samenvoe-
ging van de zaken met rolnummers 1850, 1851 en 1852
met de zaak met rolnummer 1761.

(rolnummers : 1761, 1850, 1851 en 1852)

– het beroep tot vernietiging van de artikelen 408bis,
408ter, 409, 412, 412bis, 412ter, 413bis, 413ter en 414
van het Gerechtelijk Wetboek, ingesteld door L. Stang-
herlin en anderen ; de beschikking tot vaststelling dat
het onderzoek in het Frans wordt gevoerd.

(rolnummer : 1877)

– het beroep tot vernietiging van artikel 8 van het
decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 18 mei 1999
houdende diverse bepalingen naar aanleiding van de
begroting 1999, ingesteld door de Federatie van de Bel-
gische autobus- en autocarondernemers en van reisor-
ganisatoren en de NV Autocars Van Mullem

(rolnummer : 1891)

Ter kennisgeving

REKENHOF

DELEN IIIA EN IIIB VAN HET 145E BOEK VAN OPMERKINGEN

Bij brief van 15 maart 2000 zendt de eerste voorzitter
van het Rekenhof, in uitvoering van artikel 180 van de
Grondwet, de delen IIIA en IIIB van het 145e boek van
opmerkingen over. 

Indiening ter griffie en in de bibliotheek 

REKENINGEN VAN DE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT

Bij brief van 15 maart 2000 zendt de eerste voorzitter
van het Rekenhof, in uitvoering van artikel 180 van de
Grondwet, twee exemplaren over van de rekeningen van
de instellingen van openbaar nut voor het jaar 1996
(154e Boek van opmerkingen, deel IV) samen met de
rekeningen van de instellingen van openbaar nut van
vorige jaren die nog niet werden gepubliceerd 

Indiening ter griffie en in de bibliotheek 

NATIONALE BANK VAN BELGIË

VERSLAG 1999

De Nationale Bank van België heeft het deel II van haar
jaarverslag 1999 "Activiteiten en jaarrekening" overge-
zonden. 

Ronddeling en verzonden naar de commissie voor de
Financiën en de Begroting 

CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN

ADVIEZEN

Bij brief van 16 maart 2000 zendt de voorzitter van de
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, met toepassing
van artikel 1 van de wet van 20 september 1948 hou-
dende organisatie van het bedrijfsleven, de volgende
adviezen over : 

– het advies over de voorbereiding van de Top van Lis-
sabon gewijd aan de informatie- en kennismaat-
schappij ; 
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– het advies betreffende de wijziging van het koninklijk
besluit van 8 oktober 1976 met betrekking tot de jaarre-
kening van de ondernemingen ; 

– het advies betreffende de optimale dosering van de
verschillende instrumenten van het economisch beleid. 

Indiening ter griffie, in de bibliotheek en verzonden naar
de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschaps-
beleid, het Onderwijs, de nationale wetenschappelijke en
Culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw
en naar de commissie voor de Financiën en de Begro-
ting 

VERZOEKSCHRIFTEN

– Bij brief van 13 maart 2000 zenden burgemeesters van
de regio Haacht een verzoekschrift over betreffende de
drugsproblematiek. 

– Een verzoekschrift tot toekenning van een dubbele
familienaam aan het kind werd gericht aan de voorzitter
van de Kamer. 

Verzonden naar de commissie voor de Verzoekschriften 

MOTIE

Bij brief van 15 maart 2000 zendt de burgemeester van
de gemeente Sint-Joost-ten-Node een door de gemeen-
teraad aangenomen motie over tot afkeuring van de
nieuwe regeringscoalitie in Oostenrijk waardoor een
xenofobe en anti-Europese partij aan de macht kan
komen. 

Verzonden naar de commissie voor de Buitenlandse
Betrekkingen 

AGENDA VOOR VOLGENDE WEEK

Week van 27 tot 31 maart 2000

DONDERDAG 30 maart 2000

om 14.15 uur

Mondelinge vragen

Wetsontwerpen en wetsvoorstellen

1 – Wetsontwerp inzake informaticacriminaliteit, nrs
213/1 tot 3.

– Wetsontwerp inzake informaticacriminaliteit, nrs 214/1
tot 6.

[aangelegenheid bedoeld in artikel 78 van de Grondwet
– Rapporteur : de heer Servais Verherstraeten]

2. – Wetsvoorstel (mevrouw Simonne Creyf) tot wijziging,
wat de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor brandweer
en dringende medische hulp betreft, van artikel 32 van
de wet van 16 juni 1989 houdende diverse institutionele
hervormingen, nrs 64/1 tot 3.

– Wetsvoorstel (mevrouw Annemie Van de Casteele) tot
wijziging, wat de Hoofdstedelijke Dienst voor brandweer
en dringende medische hulp betreft, van artikel 32 van
de wet van 16 juni 1989 houdende diverse institutionele
hervormingen, nrs 329/1 en 2.

[aangelegenheid bedoeld in artikel 78 van de Grondwet
– Rapporteur : de heer Daniël Vanpoucke]

(Toepassing van artikel 72quater van het Reglement).

3. Wetsvoorstel (de heren Jean-Pol Poncelet, Philippe
Collard en Guy Larcier) tot wijziging van de wet van 21
juni 1985 betreffende het onderwijs en de wet van 4
augustus 1986 tot regeling van de oppensioenstelling
van de leden van het onderwijzend personeel van het
universitair onderwijs en tot wijziging van andere bepa-
lingen van de onderwijswetgeving, nrs 405/1 tot 4.

[aangelegenheid bedoeld in artikel 78 van de Grondwet
– Rapporteur : de heer Jean-Marc Delizée]

Inoverwegingnemingen

Naamstemmingen

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

– de heer Jean-Pol Poncelet over "de gevolgen van de
vernietiging door de Raad van State van de benoeming
van mevrouw Reynders wegens kennelijke onwettig-
heid" (nr. 299) ;

– de heer Bart Laeremans over "de vernietiging van de
benoeming van mevrouw Reynders tot voorzitter van de
rechtbank van eerste aanleg te Luik" (nr. 301) ;

– de heer Tony Van Parys over "de vernietiging door de
Raad van State van de benoeming van mevrouw Reyn-
ders tot voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te
Luik" (nr. 306).

(gehouden in de openbare vergadering van de commis-
sie voor de Justitie van 21 maart 2000)
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2. over de moties ingediend tot besluit van de interpella-
ties van :

– mevrouw Joëlle Milquet over "de toepassing van de
wetten van 30 juli 1963 en 4 augustus 1963 houdende
taalregeling in het onderwijs en over de aanwijzing van
taalinspecteurs" (nr. 288) ;

– de heer Olivier Maingain over "de wederinvoering van
de taalinspectie in het onderwijs" (nr. 291) ;

– de heer Francis Van den Eynde over "de aanstelling
van taalinspecteurs voor de Franstalige scholen in de
Vlaamse randgemeenten (nr. 307).

(gehouden in de openbare vergadering van de commis-
sie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het
Onderwijs, de Nationale Wetenschappelijke en Culturele
Instellingen, de Middenstand en de Landbouw van 21
maart 2000)

3. over de moties ingediend tot besluit van de interpella-
tie van de heer Francis Van den Eynde over "de rondde-
ling van publicaties door De Post" (nr. 312).

(gehouden in de openbare vergadering van de commis-
sie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheids-
bedrijven van 21 maart 2000).

4. over de moties ingediend tot besluit van de interpella-
tie van de heer Guido Tastenhoye over "de ontoelaatba-
re internationale hetze tegen de Antwerpse diamantsec-
tor" (nr. 308).

(gehouden in de openbare vergadering van de commis-
sie voor de Buitenlandse Betrekkingen van 21 maart
2000).

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

– de heer Geert Bourgeois over "de samenstelling van
de acht kamers van de Commissie voor regularisatie"
(nr. 303) ;

– de heer Gerolf Annemans over "de partijpolitieke
samenstelling van de te vormen kamers van de Com-
missie voor regularisatie" (nr. 304) ;

– de heer Tony Van Parys over "de benoeming van de
leden van de kamers van de Commissie voor regularisa-
tie" (nr. 305) ;

– de heer Jean-Pol Poncelet over "de politieke kleur van
de leden van de kamers van de Commissie voor regula-
risatie" (nr. 318).

(gehouden in de openbare vergadering van de commis-
sie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en
het Openbaar Ambt van 22 maart 2000).

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

– mevrouw Greta D'Hondt over "het tewerkstellingsbe-
leid en de startbanen" (nr. 302) ;

– de heer Guy D'haeseleer over "de toepassing van het
Rosetta-plan in Vlaanderen" (nr. 314).

(gehouden in de openbare vergadering van de commis-
sie voor de Sociale Zaken van 22 maart 2000).

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

– de heer Hans Bonte over "het onderscheid tussen het
arbeiders- en bediendenstatuut" (nr. 309) ;

– de heer Guy D'haeseleer over "de harmonisering van
het arbeiders- en bediendenstatuut" (nr. 315) ;

– de heer Filip Anthuenis over "de gelijkschakeling tus-
sen arbeiders en bedienden" (nr. 322).

(gehouden in de openbare vergadering van de commis-
sie voor de Sociale Zaken van 22 maart 2000).

8. over de afgehandelde wetsontwerpen en wetsvoor-
stellen.
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ANNEXE 2

Détail des votes nominatifs

Le résultat de chaque vote nominatif ainsi que les
déclarations après vote figurent dans le corps du
„Compte rendu analytique” et des „Annales parle-
mentaires”

BIJLAGE 2

Detail van de naamstemmingen

De uitslag van elke naamstemming alsmede de
verklaringen na sluiting van de stemming worden
vermeld in het corpus van het „Beknopt Verslag” en
van de „Parlementaire Handelingen”

Vote nominatif n° 1

Naamstemming nr. 1 

Ont répondu oui

Voor hebben gestemd : 

Les membres-De leden : Annemans, Ansoms, Anthuenis,
Avontroodt, Bacquelaine, Bartholomeeussen, Barzin,
Bonte, Borginon, Bourgeois, Bouteca, Brepoels, Brouns,
Bultinck, Burgeon, Cahay-André, Chabot, Chastel, Cler-
fayt, Coenen, Colen, Cortois, Coveliers, Creyf, Darden-
ne, De Block, Decroly, De Croo, de Donnéa, Delizée, De
Man, De Meyer, Denis, Depreter, Derycke, Descheemae-
ker, Desmedt, D'haeseleer, D'hondt Denis, D'Hondt
Greta, Douifi, Eeman, Eerdekens, Eyskens, Féret, Four-
naux, Frédéric, Genot, Gerkens, Giet, Gilkinet, Goris,
Goutry, Goyvaerts, Grafé, Grauwels, Hendrickx, Henry,
Hove, Janssens, Laenens, Laeremans, Lahaye, Langen-
dries, Lano, Lansens, Larcier, Leen, Lefevre, Lejeune,
Lenssen, Leterme, Maingain, Mayeur, Michel, Milquet,
Minne, Moerman Fientje, Mortelmans, Paque, Peeters,
Pelzer-Salandra, Philtjens, Picqué, Pieters Danny, Pie-
ters Trees, Poncelet, Schalck, Schauvliege, Schellens,
Schoofs, Seghin, Sevenhans, Smets Tony, Somers,
Spinnewyn, Talhaoui, Tant, Tastenhoye, Tavernier, Tim-
mermans, Valkeniers, Van Aperen, Van Campenhout,
Van den Broeck, Van den Eynde, Vandenhove, van der
Hooft, Van der Maelen, Vandeurzen, Van Eetvelt, Van
Grootenbrulle, Vanhoutte, Vanoost, Van Parys, Van Peel,
Vanpoucke, Van Rompuy, Vanvelthoven, van Weddin-
gen, Van Weert, Verlinde, Versnick, Viseur Jean-Jac-
ques, Viseur Jean-Pierre, Wauters, Wauthier, Willems. 

Ont répondu non

Tegen hebben gestemd : 

Personne – Niemand 

Se sont abstenus

Hebben zich onthouden : 

Personne – Niemand 

Vote nominatif n° 2
Naamstemming nr. 2 

Ont répondu oui
Voor hebben gestemd : 

Les membres-De leden : Annemans, Ansoms, Anthuenis,
Avontroodt, Bacquelaine, Bartholomeeussen, Barzin,
Bonte, Borginon, Bourgeois, Bouteca, Brepoels, Brouns,
Bultinck, Burgeon, Cahay-André, Chabot, Chastel, Cler-
fayt, Coenen, Colen, Collard, Cortois, Coveliers, Creyf,
Dardenne, De Block, De Clerck, Decroly, De Croo, de
Donnéa, Delizée, De Man, De Meyer, Denis, Depreter,
Derycke, Descheemaeker, Desmedt, D'haeseleer,
D'hondt Denis, D'Hondt Greta, Douifi, Eeman, Eerde-
kens, Eyskens, Féret, Fournaux, Frédéric, Genot, Ger-
kens, Giet, Gilkinet, Goris, Goutry, Goyvaerts, Grafé,
Grauwels, Harmegnies, Hendrickx, Henry, Hove, Jans-
sens, Laenens, Laeremans, Lahaye, Langendries, Lano,
Lansens, Larcier, Leen, Lefevre, Lejeune, Lenssen,
Leterme, Maingain, Mayeur, Michel, Milquet, Minne,
Moerman Fientje, Mortelmans, Paque, Peeters,
Pelzer-Salandra, Philtjens, Picqué, Pieters Danny, Pie-
ters Trees, Poncelet, Schalck, Schauvliege, Schellens,
Schoofs, Seghin, Sevenhans, Smets Tony, Somers,
Spinnewyn, Talhaoui, Tant, Tastenhoye, Tavernier, Tim-
mermans, Valkeniers, Van Aperen, Van Campenhout,
Van den Broeck, Van den Eynde, Vandenhove, van der
Hooft, Van der Maelen, Vandeurzen, Van Eetvelt, Van
Grootenbrulle, Vanhoutte, Vanoost, Van Parys, Van Peel,
Vanpoucke, Van Rompuy, Vanvelthoven, van Weddin-
gen, Van Weert, Verlinde, Versnick, Viseur Jean-Jac-
ques, Viseur Jean-Pierre, Wauters, Wauthier, Willems. 

Ont répondu non
Tegen hebben gestemd : 

Personne – Niemand 

Se sont abstenus
Hebben zich onthouden : 

Personne – Niemand 
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Vote nominatif n° 3
Naamstemming nr. 3 

Ont répondu oui
Voor hebben gestemd : 

Les membres-De leden : Annemans, Ansoms, Anthuenis,
Avontroodt, Bacquelaine, Bartholomeeussen, Barzin,
Bonte, Borginon, Bourgeois, Bouteca, Brepoels, Brouns,
Bultinck, Burgeon, Cahay-André, Chabot, Chastel, Cler-
fayt, Coenen, Colen, Collard, Cortois, Coveliers, Creyf,
Dardenne, De Block, Decroly, De Croo, de Donnéa,
Delizée, De Man, De Meyer, Denis, Depreter, Derycke,
Descheemaeker, Desmedt, Detremmerie, D'haeseleer,
D'hondt Denis, D'Hondt Greta, Douifi, Eeman, Eerde-
kens, Eyskens, Féret, Fournaux, Frédéric, Genot, Ger-
kens, Giet, Gilkinet, Goris, Goutry, Goyvaerts, Grafé,
Grauwels, Harmegnies, Hendrickx, Henry, Hove, Jans-
sens, Laenens, Laeremans, Lahaye, Langendries, Lano,
Lansens, Larcier, Leen, Lefevre, Lejeune, Lenssen,
Leterme, Maingain, Mayeur, Michel, Milquet, Minne,
Moerman Fientje, Mortelmans, Paque, Peeters,
Pelzer-Salandra, Philtjens, Picqué, Pieters Danny, Pie-
ters Trees, Poncelet, Schalck, Schauvliege, Schellens,
Schoofs, Seghin, Sevenhans, Smets Tony, Somers,
Spinnewyn, Talhaoui, Tant, Tastenhoye, Tavernier, Tim-
mermans, Valkeniers, Van Aperen, Van Campenhout,
Van den Broeck, Van den Eynde, Vandenhove, van der
Hooft, Van der Maelen, Vandeurzen, Van Eetvelt, Van
Grootenbrulle, Vanhoutte, Vanoost, Van Parys, Van Peel,
Vanpoucke, Van Rompuy, Vanvelthoven, van Weddin-
gen, Van Weert, Verlinde, Versnick, Viseur Jean-Jac-
ques, Viseur Jean-Pierre, Wauters, Wauthier, Willems. 

Ont répondu non
Tegen hebben gestemd : 

Personne – Niemand 

Se sont abstenus
Hebben zich onthouden : 

Personne – Niemand  
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