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MEDEDELINGEN

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

AGENDA

De voorzitter : Overeenkomstig het advies van de Con-
ferentie van voorzitters van deze morgen, stel ik u voor
op de agenda van de plenaire vergadering van morgen-
namiddag in te schrijven : 

– het voorstel van resolutie (de heer Bart Somers,
mevrouw Marie-Thérèse Coenen en de heren Jean
Depreter, Marcel Bartholomeeussen, Michel Wauthier en
Lode Vanoost) betreffende de NMBS, nrs 489/1 tot 4 ; 

– het voorstel van resolutie (de heren Bart Somers, Ludo
Van Campenhout en Hugo Philtjens) strekkende tot het
verlenen, aan het Rekenhof, van een controleopdracht
op de aanwending van overheidsgeld door de NMBS,
nrs 568/1 en 2.  

Geen bezwaar ? (Neen)

Aldus zal geschieden. 

Verder deel ik u mede dat wij het voorstel van resolutie
(de heer Ferdy Willems) betreffende de tegen de Koerdi-
sche PKK-leider Öcalan uitgesproken doodstraf, nrs
21/1 tot 5 niet zullen bespreken daar de heer Willems
wegens gezondheidsredenen deze week afwezig is.   

WETSONTWERPEN EN WETSVOORSTEL

ARTIKEL 39 VAN DE BIJZONDERE WET BETREFFENDE DE FINANCIE-
RING VAN GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN

De voorzitter : Aan de orde is de bespreking van het
wetsontwerp tot bepaling van de criteria bedoeld in arti-
kel 39, § 2, van de bijzondere wet van 16 januari 1989
betreffende de financiering van de Gemeenschappen en
de Gewesten (overgezonden door de Senaat), nrs 540/1
tot 3.

De algemene bespreking is geopend

Mevrouw Zoé Genot, rapporteur : Dit wetsontwerp
behandelt een gevoelige materie. Aangezien de tienjari-
ge overgangsperiode ten einde loopt, moest er dringend
een wetsontwerp komen. 

Het wetsontwerp voorziet in een financiering van de
Gemeenschappen volgens het aantal leerlingen. Dat is
de meest objectieve financieringswijze.

PLENAIRE VERGADERING

WOENSDAG 10 MEI 2000

NAMIDDAG

VOORZITTER :

de heer Herman DE CROO

De vergadering wordt geopend om 14.16 uur.
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Het Rekenhof zal nagaan of de opgegeven leerlingen-
aantallen kloppen.

Er werd lang gediscussieerd over wat men precies zou
tellen. Een telling van het aantal kinderen is misschien
nauwkeuriger dan een telling van het aantal leerlingen.
Uiteindelijk werd echter voor de leerlingentelling geko-
zen omdat die nauwer aanleunt bij het gelijkheidsprinci-
pe uit de Grondwet.

Sommigen voerden aan dat ook de leerlingen die acht-
tien of ouder zijn, moeten worden meegeteld. Anderen
kaartten het probleem aan van de leerlingen die de
Gemeenschappen elkaar afsnoepen.

Wat de controle door het Rekenhof betreft, tekent het
ontwerp alleen een algemeen kader uit. Sommigen vra-
gen zich af hoever de bevoegdheid van het Rekenhof
reikt. Vanaf wanneer zal het Hof een afwijking van het
opgegeven cijfer als betekenisvol aanzien ?

De tellingsresultaten moeten op 15 mei worden ingele-
verd, wat moeilijk haalbaar lijkt.

Bepaalde personen betreuren dat het wetsontwerp niet
voor 1999 geldt. 

Wij hopen dat het wetsontwerp zo snel mogelijk van
kracht wordt.(Applaus)

De heer Servais Verherstraeten, rapporteur : Dit wets-
ontwerp strekt ertoe de bijzondere wet met betrekking
tot de bijzondere financiering van de Gemeenschappen
uit te voeren. Sinds 1989 is de financiering van het uni-
versitair onderwijs voor buitenlandse studenten niet
meer gewijzigd. Europa heeft ons opgelegd voor buiten-
landse studenten dezelfde onderwijsdiensten aan te bie-
den als voor de eigen studenten. Het budget wordt voor
Vlaanderen verhoogd met 1,11 miljard en met 2,26 mil-
jard frank voor de Franse Gemeenschap.

Voor dit ontwerp was er een bijzondere meerderheid
nodig. Alle ingediende amendementen werden verwor-
pen. Het wetsontwerp werd goedgekeurd met negen
stemmen tegen vier.

Ik ga nu verder in eigen naam.

Beide wetsontwerpen vormen een politieke deal zonder
dewelke er geen paars-groene regering tot stand was
gekomen. Nu is er onderwijsgeld beloofd aan de Franse
Gemeenschap. Vroeger reeds had de heer Verhofstadt
geld beloofd aan de Franse Gemeenschap. Dit akkoord
heeft financiële gevolgen nu voor Vlaanderen. Dit
akkoord is tot stand gekomen in besloten kring. Naar
verluidt zelfs op een verjaardagsfuif van een vooraan-
staand minister. De afspraken die gemaakt waren in de

meerderheid waren niet duidelijk. In tegenstelling met
wat premier Verhofstadt beweert is er geen formeel
overleg geweest tussen het Rekenhof en de regering. De
objectieve criteria van leerlingenaantal waarvan het
Rekenhof spreekt kwamen in de regeringsverklaring niet
voor.

Deze ontwerpen zouden tijdelijk zijn, maar de Waalse
regering liet het tegenovergestelde uitschijnen. Deze
ontwerpen zijn een schoolvoorbeeld van een politiek van
consumptiefederalisme. Het triomfalisme van de Vlaam-
se minister-president dat het niet gaat om 1,8 miljard
maar om een bedrag van 1,5 miljard dat moet betaald
worden voor het Waals onderwijs, is totaal misplaatst.

Het Rekenhof mag door deze ontwerpen alle onderwijs-
vormen controleren, wat in strijd is met artikel 180 van
de Grondwet. Het Rekenhof wordt een beleidsvoorberei-
dend instrument van de uitvoerende macht en riskeert
nu zijn goede reputatie die het jarenlang heeft opge-
bouwd, te verliezen. Deze wet die geen bijzondere meer-
derheid kan krijgen werd omgezet in een gewone wet.
Het Rekenhof moet du de leerlingaantallen controleren :
de verklaring van de concurrentiële ophalingen gebeuren
op woord van eer en kunnen dus niet worden gecontro-
leerd.

Het rijksregisternummer zou een objectieve controle
mogelijk maken van het leerlingenaantal. In het Vlaams
onderwijs is men min of meer in orde met het noteren
van het rijksregisternummer. In de Franse Gemeenschap
is dit ver van in orde zodanig dat een controle niet
mogelijk is.

Het rijksregisternummer was het enige objectieve instru-
ment voor het Rekenhof om dubbeltellingen onmogelijk
te maken. Daarom zullen we opnieuw terzake een amen-
dement indienen.

De herziening van artikel 39 moest gekoppeld worden
en blijven aan de verderzetting van de staatshervorming.
Dit had de premier beloofd, maar hij heeft deze binding
doorbroken. In de commissie was er zelfs een Franstalig
parlementslid dat zich openlijk verheugde over de ont-
koppeling van de twee elementen.

De VLD hoeft haar naam niet te wijzigen en zich opnieuw
Pest voor Vlaanderen te noemen. Zij mag gerust verder
VLD heten. Het staat immers voor "Vlaanderen Laten
Dokken". De Volksunie vroeg dat de bevolkingscijfers
zouden worden gebruikt als basis voor de verdeling van
de onderwijsfinanciering. Dit moest een onderdeel wor-
den van de Costa. De Volksunie heeft haar harde woor-
den snel laten varen. Zij heeft haar eisen ingetrokken
opdat ze haar ministers in de regering zou kunnen
behouden. Dit is pijnlijk voor de Volksunie omdat ze als
lid van de Vlaamse meerderheid deze wetsvoorstellen
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had kunnen tegenhouden. Zij heeft deze financierings-
wet mogelijk gemaakt omwille van haar ministers in de
Vlaamse regering. 

Dit akkoord is een slecht akkoord. Vlaanderen moet
opnieuw meer betalen. Uiteraard mag een Waalse leer-
ling evenveel subsidie ontvangen als een Vlaamse, maar
er moet daarop controle bestaan. De concurrentieslag
blijft en zal vooral in Brussel nefaste gevolgen hebben.
We zullen dus tegenstemmen en opnieuw onze amende-
menten indienen. (Applaus bij de CVP en het Vlaams
Blok)

De heer Jean-Pol Poncelet (PSC) : Aangezien de voor-
zitter van de commissie de bespreking van het wetsont-
werp snel afsloot, kon ik mijn standpunt in de commissie
niet uiteenzetten. Het ontwerp is een uitvloeisel van het
Sint-Elooisakkoord. Sint-Elooi is de schutsheilige van de
smeden en de edelsmeden. Dit akkoord is dan ook een
enig staaltje van edelsmeedkunst. Sommigen hebben
het terzake zelfs over illegale en schijnheilige praktijken
of boerenbedrog. Eén zaak staat alleszins vast : het
akkoord zal een beroep bij de Raad van State niet door-
staan.

De Vlaamse regeringspartijen hebben hun Franstalige
zusterpartijen bedot. Binnenkort zullen de Franstaligen
zich tot Sint-Rita, de patroonheilige van de wanhopigen
moeten wenden.

De verenigde kamers van de Raad van State verklaarden
het akkoord onwettig. De regering heeft er belang bij die
instelling niet voor de gek te houden. De nietigverklaring
van de benoeming van mevrouw Reynders bewees hoe
belangrijk die instelling is. Andere affaires toonden aan
dat ook het Arbitragehof heel wat gezag heeft.

De Raad van State formuleerde vijf opmerkingen bij het
voorliggend wetsontwerp. Bij het wetsontwerp tot uit-
voering van artikel 62 van de bijzondere wet van 16
januari 1989 werd één opmerking gemaakt.

De Raad van State merkt op dat het ontwerp strijdig is
met de financieringswet aangezien het niet in middelen
voor 1999 voorziet. Vermits het ontwerp het Rekenhof
nieuwe bevoegdheden toekent, schendt het tevens de
Grondwet. 

Het ontwerp bevat geen criterium op grond waarvan kan
worden uitgemaakt of een ophaling al dan niet concur-
rentieel is. Nochtans was dat volgens de financierings-
wet verplicht.

Het criterium van regelmatig ingeschreven leerling is
politiek gezien niet neutraal, aangezien beide Gemeen-
schappen het anders definiëren.

De uitsluiting van zittenblijvers schendt het principe van
de solidariteit tussen de gegoeden en de mindergegoe-
den, die hun jaar dreigen te moeten overdoen.

Inzake het tweede ontwerp vindt de Raad van State dat
het een schending inhoudt van artikel 62 van de bijzon-
dere financieringswet, die het niet mogelijk maakt dat de
basisbedragen van de kredieten die de federale overheid
toekent aan de Gemeenschappen voor de buitenlandse
studenten die langer blijven dan één jaar, worden gewij-
zigd. De Raad van State herinnert eraan dat die bedra-
gen jaarlijks moeten worden vastgesteld of in artikel 62
zelf moeten worden opgenomen, via een wijziging van
dat artikel door toedoen van een bijzondere wet.

De Raad van State besluit dat de wetgever de bijzonde-
re financieringswet met een bijzondere meerderheid
behoort te wijzigen. Ik vestig de aandacht op de schan-
dalige manier waarop geantwoord wordt op de bezwa-
ren van de Raad van State met betrekking tot het niet-
objectief karakter van het criterium ophaling. Men ver-
breekt de solidariteit tussen de Franstalige kinderen uit
de faciliteitengemeenten en de kinderen die in Wallonië
wonen. 

De kinderen die in de faciliteitengemeenten wonen zullen
niet meer worden opgehaald of de ophaling zal niet
meer worden gesubsidieerd.

Het verbaast mij dat de FDF-parlementsleden niet heb-
ben gereageerd. 

Ik neem nota van het feit dat alle amendementen die
ertoe strekken beide wetsontwerpen in ontwerpen van
bijzondere wet om te zetten zonder degelijke verant-
woording werden verworpen.

Er werd geen enkele uitleg gegeven over de vervorming
van het begrip "leerling", noch over het feit dat geen
middelen voor 1999 werden uitgetrokken. Onze amen-
dementen terzake werden met de steun van de Fransta-
ligen van de meerderheid verworpen. Het recurrente ver-
lies van middelen wordt op 1,8 miljard geraamd omdat
de leerlingen die ouder zijn dan 17 jaar uit de telling wor-
den uitgesloten. Voor 1999 alleen al wordt het verlies op
3,6 miljard geschat. Dat is een aanzienlijk bedrag en de
leerkrachten zullen dat ten zeerste op prijs stellen !

Ik kom nu tot de inhoud van deze akkoorden. Naar ver-
luidt, bestaan er geheime clausules. Bijvoorbeeld over
de fiscale autonomie, de reactivering van de taalinspec-
tie en de regionalisering van de landbouw. Deze gehei-
me clausules kunnen slechts ongunstig zijn voor de
Franstaligen. 

Andere dubbelzinnigheid : de financiering wordt slechts
voor één jaar gewaarborgd en niet voor eeuwig, zoals de
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Franstaligen beweren, tegen het advies van de Raad van
State in. 

De regering neemt ook een dubbelzinnige houding aan
aangezien zij buitenlandse studenten die in het hoger,
niet-universitair onderwijs zijn ingeschreven, "vergeet". 

De regering verzwijgt ook bewust bepaalde feiten ver-
mits zij ons verbergt welke verdeelsleutel zij hanteert
voor de verdeling van de middelen die op grond van arti-
kel 62, § 1, van de bijzondere financieringswet worden
toegekend. Zij verzwijgt ons ook dat zij de Grondwet
heeft geschonden door het Rekenhof ermee te belasten
opdrachten te vervullen die het krachtens het eerste
wetsontwerp toebedeeld moet krijgen, nog voor het
wetsontwerp was goedgekeurd !

Bij wijze van besluit wil ik de Franstaligen in deze verga-
dering plechtig waarschuwen voor de tragische gevol-
gen die de goedkeuring van beide wetsontwerpen voor
de Franse Gemeenschap zal meebrengen.

Het mager bedrag (795 miljoen) dat de Franstaligen heb-
ben verkregen, dreigt door het Arbitragehof teniet te
worden gedaan. 

Het feit dat de minister van Financiën van mening is ver-
anderd, zal een fiscale mededinging tussen de Gewes-
ten wellicht mogelijk maken, met alle rampzalige gevol-
gen vandien voor Wallonië. Onze grootste economen
slaan alarm wat de gevaren van de fiscale autonomie
betreft. 

Het eerste ontwerp is onaanvaardbaar. Het tweede is
bedrog als het niet bij een bijzondere meerderheid wordt
aangenomen en als de bedragen niet worden aange-
past. (Applaus)

De heer Guido Tastenhoye (VL. BLOK) : De Sint-Eloois-
akkoorden zijn een pure grap. Het geheime akkoord dat
nu de schijn van wettigheid krijgt, werd bij de regerings-
vorming bedisseld. Omdat de VLD, de PS en Agalev in
Vlaanderen geen meerderheid hadden werd de VU in de
coalitie betrokken. Bert Anciaux was zo regeringsgeil dat
hij alles overboord wou gooien. Ook Patrik Van Krun-
kelsven kon helemaal niets uit de brand slepen.

Deze ontwerpen zullen door de meerderheid worden
goedgekeurd, hoe slecht ze ook zijn.

Deze regering lapt een aantal wetten én de Grondwet
aan haar laars. Bovendien is de controlebevoegdheid
van het Rekenhof totaal onwettig en onuitvoerbaar. De
regering vindt dit niet nodig. Indien het Rekenhof de
controles niet kan uitoefenen zal de regering zelf de
dotaties vastleggen.

Het enig echte criterium is natuurlijk het aantal school-
plichtige leerlingen tussen 6 en 18. De kern van de zaak
is natuurlijk dat de Franstaligen geld nodig hadden voor
het onderwijs.

De hoge kostprijs van het Franstalig onderwijs zal zeker
niet te wijten zijn aan de kwaliteit, want die is beneden
alle peil. De meeste leerlingen komen er uit zonder een
woord Nederlands te kennen en zijn in feite domoren.
Het onderwijs wordt er volgestoken met politiek
benoemd personeel dat veelal overbodig is.

De VLD kijkt toe en laat betijen. Zij wil immers koste wat
het kost aan de macht blijven. Erg is dat SP en Agalev
dat spelletje meespelen. Jammer is ook dat de VU zich
neerlegt bij het akkoord. Deze partij was ooit een
Vlaams-nationale partij, maar dat is verleden tijd. Ook
voorzitter Bourgeois zal dat niet wijzigen. Hij wordt
omringd met vazallen van Anciaux en Van Krunkelsven,
waardoor hij machteloos wordt gemaakt.

Landbouw werd eigenlijk een bevoegdheid van Louis
Michel. Het enige wat we van de heer Bourgeois te
horen kregen, was de vraag naar een verbod op het
Vlaams Blok. Bij de Volksunieleden leeft het gevoel van
verraad. We hebben steeds veel kritiek gehad op de
anti-Vlaamse politiek van de CVP, maar nu krijgen we
heimwee naar hun regering !

De Franstalige suprematie is zeer goed voelbaar in het
Parlement. Nog voor de regering gevormd was, werd de
eentalige Franstalige heer Busquin benoemd tot lid van
de Europese Commissie. De Costa werd omgevormd tot
een minicosta waar enkel op gewestelijk niveau wordt
onderhandeld. Dit met de schuldige medeplichtigheid
van de VU. In Brussel worden de taalwetten nog steeds
met voeten getreden. 

De politiehervorming is uitsluitend op Franstalige leest
geschoeid. Economisch worden enkel maatregelen
genomen ten gunste van Wallonië, zoals bijvoorbeeld
het Rosettaplan dat in Vlaanderen helemaal niet toepas-
baar is.

Dat alles gebeurt met de schuldige medeplichtigheid van
de Volksunie. Ook in Brussel wordt de tweetaligheid in
het gerecht ondergraven. In alle instanties worden in
Brussel de Franstaligen bevoordeeld.

Intussen wordt de bouw van kustmijnenvegers, wat voor
Vlaanderen gunstig is, afgevoerd. Intussen duurt ook de
geldstroom van Vlaanderen naar Wallonië voort. Zelfs
professor Senelle wijst erop dat het hier niet om solidari-
teit gaat, maar om een hold-up die 400 miljard per jaar
bedraagt. De Vlaamse regering gedraagt zich intussen
meer en meer als een vazal van de federale regering. 
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De Volksunie laat dat allemaal betijen. Daarom roep ik
de VU-ers op niet langer hypocriet te zijn en de Elooiak-
koorden te bestrijden. Neem eindelijk uw verantwoorde-
lijkheid op. Zeg dat het genoeg is. Kom op voor de ont-
plooiing van uw volk. Ga weg uit de Costa en uit de
lamme Vlaamse regering. Alleen dan zal u voor Vlaande-
ren uw plicht hebben gedaan. (Applaus bij het Vlaams
Blok)

De heer Fons Borginon (VU-ID) : Als Vlaams-nationalist
mag men bepaalde onderwijsstructuren ter discussie
stellen, maar de intellectuele capaciteit van bepaalde
groepen betwijfelen, kan niet door de beugel. Er bestaat
naast schuldige medeplichtigheid ook schuldig verzuim,
waar het Vlaams Blok zich aan bezondigt. Het is hoog
tijd dat we tot het besluit komen dat de stemmen voor
het Vlaams Blok verloren stemmen zijn voor het beko-
men van de Vlaamse autonomie.

De heer Gerolf Annemans (VL. BLOK) : De belangrijkste
kracht die men kan uitoefenen, is de drukkingskracht op
andere partijen. Bovendien vind ik het weigeren van
oneerbare voorstellen een zeer grote kracht. Vanwaar
haalt de heer Borginon het lef om de snelst groeiende
Vlaamse partij zo te bekritiseren ?

De heer Fons Borginon (VU-ID) : De geschiedenis zal
een ander oordeel velen. De hele federalisering is er
maar gekomen dank zij de actie van de VU. Wij zijn trou-
wens nog niet aan het einde. De houding van het Vlaams
Blok is wel al te gemakkelijk vermits het gewoon aan de
zijlijn blijft staan en enkel negatieve kritiek uit. 

Ik spreek hier in te feite namens collega Pieters.

Het Sint-Elooisakkoord wordt hier vandaag geconcreti-
seerd. Wij hebben het hier nu over het onderwijsdossier.
De voorgestelde trekkingsrechten openen een doos van
Pandora. Zij zullen nauwelijks leiden naar meer tewerk-
stelling. De Franse Gemeenschap kreeg het geld dat zij
nodig had, terwijl de onderhandelingspositie van Vlaan-
deren om meer financiële autonomie krijgen, ondergra-
ven werd. De premier heeft daardoor erg zwaar aan
geloofwaardigheid verloren.

Het akkoord gaat uit van het aantal regelmatig inge-
schreven leerlingen van 6 tot 16 jaar. Als er geen elektro-
nische informatie beschikbaar is, dan zal de telling in de
scholen en eventueel het bevolkingscijfer als basis
genomen worden. Deze werkwijze is niet werkbaar.

Indien het Rekenhof vaststelt dat de bestanden niet cor-
rect of volledig zijn, dan zal de federale regering in al
haar wijsheid de knoop doorhakken in de week tussen
21 en 28 juli. Op het moment dat de parlementsleden

terugkeren uit vakantie, zal het te laat zijn om nog in te
grijpen.

Het akkoord is tijdelijk, maar dit is niet in de tekst opge-
nomen. Wij hebben er wel nog vertrouwen in. Maar het
inbouwen van de verplichting tot het indienen van een
wetsvoorstel betekent eigenlijk het opzeggen van het
vertrouwen in de federale regering.

Ik hoop dat de eerste minister zich niet gaat verschuilen
achter de smoes dat hij niet bij het akkoord betrokken
was. Wat wordt eigenlijk bedoeld als er een "afwijking"
is tussen de officiële cijfers en deze van het Rekenhof ?
Hoe groot moet die afwijking zijn ? Blijkbaar bestaan er
in de Franse Gemeenschap wel heel wat problemen
inzake die tellingen. Nu zal het ophalen van leerlingen
beter worden gecontroleerd. In feite gaat het om ronsel-
praktijken. Daarnaast verzetten de Franstaligen zich
tegen de taalinspecteurs hoewel die in feite reeds sedert
lang operationeel moesten zijn.

Voor de VU-fractie is er geen reden om dit akkoord goed
te keuren. De financiering van het ontwerp hoort thuis in
een onderhandeling tussen de Gemeenschappen en niet
in een geheim akkoord.

De heer Marc Van Peel (CVP) : Hoe rijmt de heer Borgi-
non zijn houding met het akkoord dat door de heer Bert
Anciaux mee ondertekend is ? Is dit geen schizofrenie ?

De heer Fons Borginon (VU-ID) : Ik leid niet aan schizof-
renie. We hebben afgesproken om het akkoord uiterlijk
tegen december 2001 te veranderen. De druk om meer
geld voor het Franstalig onderwijs is een element dat
door ons op de Costa moet worden aangewend in de
onderhandelingen.

De ontwerpen bulken van de tegenstrijdigheden. Niet
Vlaanderen, niet de democratie en zelfs niet het Fransta-
lig onderwijs winnen bij dit akkoord. Het onderwijs zal
pas volledig kunnen worden uitgebouwd, wanneer de
Gemeenschappen hierover zelf in alle vrijheid kunnen
beslissen.

De heer Marc Van Peel (CVP) : Ik beticht u niet van
schizofrenie. Maar in hoofde van uw partij is dit akkoord
toch een tegenstrijdigheid. Het akkoord is toch mede
onderhandeld door de heer Bert Anciaux ? Dit is een
politiek akkoord dat de Volksunie bindt. Een zedig zwij-
gen vanwege uw partij zou een betere houding geweest
zijn.

De heer Alfons Borginon (VU-ID) : De belofte om bijko-
mend geld aan het Franstalig onderwijs was gemaakt in
een geheim akkoord buiten de regeringonderhandelin-
gen. Het enige wat ons nog overbleef was te proberen
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om nog een troefkaart opzij te houden voor de verdere
onderhandelingen. 

De heer Hugo Coveliers (VLD) : De financiering van het
onderwijs is reeds herhaaldelijk ter sprake gekomen. Ik
stel terzake vast dat de PSC en de CVP volledig tegen-
gestelde standpunten innemen. De uitlatingen van de
heer Tastenhoye waren bovendien volledig overtrokken
en totaal naast de grond van deze besprekingen. De
Grondwet bepaalt dat iedereen recht heeft op onderwijs
en dat naar eigen keuze. De ouders hebben het recht
om volledig vrij een eigen opvoedingssysteem te kiezen.
Dat alles brengt voor de overheid hoge uitgaven met
zich, vooral omdat het onderwijs in principe gratis moet
zijn. In de komende jaren zullen beide Gemeenschappen
trouwens bijkomende kredieten nodig hebben.

Dit doet voor beide Gemeenschappen een probleem rij-
zen. Deze ontwerpen willen een voorlopige oplossing
bieden voor concrete financieringsbehoeften op dit
moment, vóór er een definitieve oplossing wordt aange-
boden.

De heer Marc Van Peel (CVP) : De heer De Gucht ver-
klaarde dat ook het Vlaamse onderwijs een financie-
ringsbehoefte had, zij het selectief. Toen de Vlaamse
minister van Onderwijs dit ook naar voor bracht, werd zij
door haar voorzitter teruggefloten. Ik hoop dat u niet
hetzelfde lot te wachten staat.

De heer Hugo Coveliers (VLD) : Ik maak alleen de vast-
stelling dat er een financieringsbehoefte is zowel in Wal-
lonië als in Vlaanderen. Dit is niet in tegenspraak met de
verklaringen van onze voorzitter. In artikel 39 paragraaf 2
werd voor de begrotingsjaren 1989 tot 1998 de verdeling
van de belasting op de toegevoegde waarde op basis
van het leerlingenaantal vastgesteld. Voor Vlaanderen
was dit 57,55 procent ; voor Wallonië 42,55 procent.

Vanaf het begrotingsjaar 1999 moest die verdeeldheid
aangepast worden. Dat wist men al in 1989, maar de
vorige regeringen hebben daaraan niets gedaan. Van
schuldige nalatigheid gesproken ! Deze regering heeft
ten minste die patsituatie doorbroken en heeft boven-
dien een onafhankelijke instelling aangesteld om contro-
le uit te voeren. Daardoor kan elke Gemeenschap haar
onderwijs op een kwalitatieve wijze verder inrichten.

De heer Marc Van Peel (CVP) : In de vorige legislatuur
was er inderdaad geen akkoord over een nieuwe verde-
ling van de kredieten. Dat was geen nalatigheid, maar
een bewuste keuze. Vanwege de CVP was men niet van
zins om toegevingen te doen en de Vlaamse onderhan-
delingspositie te verzwakken.

De heer Hugo Coveliers (VLD) : Men had dan in 1989
geen wet moeten maken die men in 1998 moest herzien.
De overheid moet eerst haar eigen wetten naleven. Dat
is elementair in een goed werkende democratie.

Ik wil uitweiden over het begrip "geschikt". De opdracht
van het Rekenhof is geëvolueerd. Ze moet nu ook over
rekenplichtigen oordelen. Het is evident dat de regering
deze opdracht aan het Rekenhof geeft.

Het gaat niet om een beperking van de keuze van de
ouders, maar om de beperking van de overheden die
een deloyale ophaling organiseren. Deze ophaling betreft
vervoer van 9 personen of meer, de chauffeur inbegre-
pen.

Wanneer de regeling niet wordt nageleefd, zullen er pro-
blemen ontstaan, maar dit wordt in het akkoord voorzien
en opgelost. De taak en de functie van het Parlement
moeten mee evolueren met de gemeenschap.

Inzake de financiering van het universitair onderwijs voor
buitenlandse studenten wil ik enkel verklaren dat we de
redenering van de verschillende arresten van het Euro-
pees Hof van Justitie hebben gevolgd en in een verho-
ging van het budget voorzien. 

Ik ben er mij van bewust dat deze ontwerpen vanwege
de oppositie kritiek krijgen, het tegendeel zou me ver-
wonderen. De regering is erin geslaagd een neutrale
operatie te organiseren op basis van objectieve criteria.
Dit is de uitwerking van wat in 1989 reeds is beslist.

De heer Marc Van Peel (CVP) : Gisteren, toen de prog-
noses van het Planbureau werden openbaar gemaakt,
was er onmiddlijk een vraag van Ecolo en de PS om
geld voor het onderwijs. Is er dan ook geld beschikbaar
voor het Nederlandstalig onderwijs ? 

De heer Hugo Coveliers (VLD) : Dit akkoord steunt op
de afspraken van 1989. In een onderhandeling haalt nie-
mand voor 100 procent zijn slag thuis. De economie is
dusdanig dat er nieuwe mogelijkheden zijn. Maar er zijn
nog andere behoeften, maar daar moet nog over onder-
handeld worden.

De voorzitter : De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter : Wij gaan 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.
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Op het opschrift is er het amendement nr. 8 van de
heren Servais Verherstraeten en Herman Van Rompuy
(stuk nr. 540/2).

Het amendement en het opschrift worden aangehouden.

– Artikel 1 wordt zonder opmerkingen aangenomen.

De voorzitter : Op artikel 2 zijn er de amendementen
nrs. 1, 2, 3 en 4 van de heren Luc Paque en Jean-Pol
Poncelet, 13 van de heer Danny Pieters en 9 van de
heren Servais Verherstraeten en Herman Van Rompuy
(stuk nr. 540/2).

De amendementen en artikel 2 worden aangehouden

Op artikel 3 zijn er de amendementen nrs 15 van de heer
Danny Pieters en 10 van de heren Servais Verherstraeten
en Herman Van Rompuy (stuk nr. 540/2) en een nieuw
amendement nr. 17 van de heren Servais Verherstraeten
en Marc Van Peel (stuk nr. 540/4).

De amendementen en artikel 3 worden aangehouden.

Op artikel 4 zijn er de amendementen nrs 5 en 6 van de
heren Luc Paque en Jean-Pol Poncelet en 11 van de
heren Servais Verherstraeten en Marc Van Peel (stuk nr.
540/2).

De amendementen en artikel 4 worden aangehouden.

Op artikel 5 zijn er de amendementen nrs 14 van de heer
Danny Pieters en 12 van de heren Servais Verherstraeten
en Marc Van Peel (stuk nr. 540/2).

De amendementen en artikel 5 worden aangehouden.

Op artikel 6 zijn er de amendementen nrs 7 van de heren
Luc Paque en Jean-Pol Poncelet en 16 van de heer
Danny Pieters (stuk nr. 540/2).

De amendementen en artikel 6 worden aangehouden.

Wij zullen later over de aangehouden amendementen en
artikelen en over het geheel stemmen. 

ARTIKEL 62 VAN DE BIJZONDERE WET BETREFFENDE DE FINANCIE-
RING VAN GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN

De voorzitter : Aan de orde is de bespreking van het
wetsontwerp tot uitvoering van artikel 62 van de bijzon-
dere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering
van de Gemeenschappen en de Gewesten (overgezon-
den door de Senaat), nrs 541/1 tot 3.   

De algemene bespreking is geopend. 

De rapporteurs hebben reeds verslag uitgebracht naar
aanleiding van het vorige ontwerp.

Ook de sprekers zijn reeds tussenbeide gekomen.

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter : Wij gaan 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.

Op het opschrift is er het amendement nr. 1 dat wordt
overgenomen door de heren Servais Verherstraeten en
Marc Van Peel (stuk nr. 541/2) en het amendement nr. 3
van de heren Luc Paque en Jean-Pol Poncelet (stuk nr.
541/4).

De amendementen en het opschrift worden aangehou-
den.

– Artikel 1 wordt zonder opmerkingen aangenomen.

De voorzitter : Op artikel 2 zijn er de amendementen nrs
4 en 5 van de heren Luc Paque en Jean-Pol Poncelet
(stuk nr. 541/4) en 2 van de heren Servais Verherstraeten
en Marc Van Peel (stuk nr. 541/2).

De amendementen en artikel 2 worden aangehouden.

Wij zullen later over de aangehouden amendementen,
het opschrift, het artikel en over het geheel stemmen. 

WIJZIGING VAN ART. 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
tot 6, opnieuw naar de commissie voor de Binnenlandse
Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt ver-
zonden op 23 maart 2000.   

De heer Claude Desmedt, rapporteur (PRL FDF MCC) :
Het wetsvoorstel van de heer Borginon heeft betrekking
op de tuchtprocedure die op het personeel van het dis-
trictbestuur moet worden toegepast.

Het wetsvoorstel bepaalt dat het advies terzake niet
door het bureau van de districtsraad maar door de dis-
trictssecretaris, die een ambtenaar is, wordt verstrekt.
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De commissie nam het wetsvoorstel met eenparigheid
van stemmen aan. Op 23 maart werd het voorstel in de
plenaire vergadering besproken. 

Tijdens die vergadering wees de heer Borginon op een
ander probleem : het recht van de EU-burgers om aan
de gemeenteraadsverkiezingen deel te nemen. Dat recht
was impliciet altijd als verworven beschouwd, wat de
minister van Binnenlandse Zaken trouwens bevestigde.
Het voorstel werd echter terug naar de commissie
gezonden omdat de kwestie blijkbaar toch moest wor-
den bestudeerd.

De heer Borginon diende op zijn voorstel twee amemde-
menten in die een einde moeten maken aan de onduide-
lijkheid terzake. De regering diende twee amdementen in
die in dezelfde richting gaan en als basis dienden voor
de bespreking.

Tijdens de bespreking kwam ook artikel 331 van de
nieuwe kieswet aan bod. Het artikel bepaalt dat de man-
daten van gemeenteradslid en districtsraadlid niet ver-
enigbaar zijn. Dubbele kandidaatstelling is toegestaan,
maar de kandidaat die voor beide raden wordt verkozen,
moet kiezen.

Het wetsvoorstel, zoals gewijzigd, werd met 11 tegen 2
stemmen aangenomen. Het recht van de EU-burgers om
aan de verkiezingen voor de districtsraden deel te
nemen kan niet meer in twijfel worden getrokken.
(Applaus)

De heer Fons Borginon (VU-ID) : Ik wil de collega's die
hieraan hebben meegewerkt danken. Het zich inschrij-
ven als EU-vreemdeling kan eventueel laattijdig gebeurd
zijn. Ik meen dat het vanzelfsprekend is dat wie stemge-
rechtigd is voor de gemeenteraadsverkiezingen dat ook
is voor de districtraadverkiezingen. 

Minister Didier Reynders (in het Nederlands) : Indien
nodig kan dit via een circulaire geregeld worden.

De heer Guido Tastenhoye (VL. BLOK) : De bedoeling
van dit voorstel en het amendement is het Vlaams Blok
in Antwerpen in de districtraden van de macht te hou-
den. Pater Leman voert de laatste tijd campagne om het
Vlaams Blok te benadelen. Dat de VU hierin meegaat
vind ik ten zeerste betreurenswaardig.

De heer Marc Van Peel (CVP) : We zijn het eens met de
heer Borginon. Vermits de minister akkoord gaat met
een circulaire is dit probleem opgelost.

De heer Fred Erdman (SP) : Ik onderschrijf ten volle dit
voorstel, zeker indien dit zou betekenen dat we het
Vlaams Blok daarmee buiten spel kunnen zetten.

De heer Alfons Borginon (VU-ID) : Dit wetsvoorstel zou
zelfs een bescherming van het Vlaams Blok kunnen
betekenen. Indien u immers bij de districtraadverkiezing
een absolute meerderheid zou halen, dan volstaat het
om één EU-burger te vinden die niet heeft kunnen stem-
men om de verkiezing ongeldig te laten verklaren. Het
werkt dus in beide richtingen.

De voorzitter : De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter : Wij gaan over tot de artikelsgewijze
bespreking.

Overeenkomstig artikel 66 (nr. 3) van het Reglement
wordt de door de commissie aangenomen tekst als
basis voor de artikelsgewijze bespreking genomen. 

– De artikelen worden zonder opmerkingen aangeno-
men.

De voorzitter : Wij zullen later over het geheel stemmen.

INVOERING VAN DE EURO IN DE WETGEVING

De voorzitter : Aan de orde is de bespreking van  

– het wetsontwerp betreffende de vereiste decimalise-
ring voor de invoering van de euro in de computerpro-
gramma's van de overheid en voor de prijsaanduiding
op metrologische toestellen, nrs 573/1 en 2 ; 

– het wetsontwerp betreffende de invoering van de euro
in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenhe-
den als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, nrs 574/1
tot 3. 

– het wetsontwerp betreffende de invoering van de euro
in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenhe-
den als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet, nrs 575/1
tot 3. 

Ik stel u voor één enkele bespreking aan deze drie wets-
ontwerpen te wijden. 

Geen bezwaar ? (Neen)

Aldus zal geschieden.  

De algemene bespreking is geopend.  

De heer Eric Van Weddingen, rapporteur, verwijst naar
zijn schriftelijk verslag.
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De heer Alfons Borginon (VU-ID) : Men geeft aan de
regering een aantal volmachten om naar aanleiding van
de overgang naar de euro getallen te wijzigen. De vol-
macht is wel heel ruim. Mijn amendement beoogt de
beperking van deze volmacht tot de kleine getallen.

Minister Didier Reynders (in het Frans) : De bedragen
vermeld in de uitvoeringsbesluiten van deze drie teksten
zullen in de fiscale en de sociale wetteksten altijd in het
voordeel van de klant en niet van de Staat worden afge-
rond. Er wordt daartoe een begrotingsvoorziening van
één miljard voorbehouden.

Ik bevestig dat de uitvoeringsbesluiten aan de commis-
sie voor de Financiën zullen worden voorgelegd wanneer
ze terugkomen van de Raad van State. Ik zal de wets-
ontwerpen tot bekrachtiging telkens terzelfdertijd bij de
commissie indienen.

De voorzitter : Wil dat zeggen dat de teksten niet alleen
ter informatie bij de Kamer worden ingediend ?

Minister Didier Reynders (in het Frans) : Het debat kan
inderdaad heel vroeg plaatsvinden. Als het debat tot
belangrijke wijzigingen leidt, zullen wij er in de definitieve
tekst van de besluiten rekening mee houden vermits ze
in de tekst van de bekrachtigingswetten in elk geval in
aanmerking moeten worden genomen.

De voorzitter : De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter : Wij gaan 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. 

Wij beginnen met de artikelen van het wetsontwerp
betreffende de vereiste decimalisering voor de invoering
van de euro in de computerprogramma's van de over-
heid en voor de prijsaanduiding op metrologische toe-
stellen, nr. 573/1.

– De artikelen worden zonder opmerkingen aangeno-
men.

De voorzitter : Wij zullen later over het geheel stemmen.

Wij gaan verder met de artikelen van het wetsontwerp
betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die
betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in
artikel 77 van de Grondwet, nr. 574/1.

– De artikelen 1 en 2 worden zonder opmerkingen aan-
genomen.

De voorzitter : Op artikel 3 is er een amendement nr. 1
van de heer Alfons Borginon (stuk nr. 574/2).

Het amendement en artikel 3 worden aangehouden.

– De artikelen 4 en 5 worden zonder opmerkingen aan-
genomen.

De voorzitter : Wij zullen later over het aangehouden
amendement en het aangehouden artikel, alsook over
het geheel stemmen.

Wij besluiten met de artikelen van het wetsontwerp
betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die
betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in
artikel 78 van de Grondwet, nr. 575/1.

– De artikelen 1 tot 5 worden zonder opmerkingen aan-
genomen.

De voorzitter : Op artikel 6 is er een amendement nr. 1
van de heer Alfons Borginon (stuk nr. 575/2).

Het amendement en artikel 6 worden aangehouden.

– De artikelen 7 tot 9 worden zonder opmerkingen aan-
genomen.

De voorzitter : Wij zullen later over het aangehouden
amendement en het aangehouden artikel, alsook over
het geheel stemmen.

Eens te meer feliciteer ik de regering, die het nodige
heeft gedaan om haar teksten te laten voorafgaan door
samenvattingen die een aanzienlijke verbetering zijn.

OVEREENKOMST TUSSEN BELGIË EN DE FAO

De voorzitter : Aan de orde is de bespreking van het
wetsontwerp houdende instemming met de Overeen-
komst tussen het Koninkrijk België en de Voedsel- en
Landbouworganisatie van de Verenigde Naties inzake de
oprichting in België van een verbindingsbureau van deze
organisatie, ondertekend te Brussel op 5 februari 1997
(overgezonden door de Senaat), nr. 578/1.   

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

Overeenkomstig artikel 66 (nr. 4) van het Reglement
wordt de door de commissie goedgekeurde tekst als
basis genomen voor de artikelsgewijze bespreking.
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– De artikelen worden zonder opmerkingen aangeno-
men.

De voorzitter : Wij zullen later over het geheel stemmen.

OVEREENKOMST TUSSEN BELGIË EN TSJECHIË

De voorzitter : Aan de orde is de bespreking van het
wetsontwerp houdende instemming met de Overeen-
komst tussen het Koninkrijk België en de Tsjechische
Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en tot
het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake
belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en
met het Protocol, ondertekend te Brussel op 16 decem-
ber 1996 (overgezonden door de Senaat), nr. 580/1.   

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

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

– De artikelen worden zonder opmerkingen aangeno-
men.

De voorzitter : Wij zullen later over het geheel stemmen.

AANVULLEND PROTOCOL BIJ HET EUROPEES SOCIAAL HANDVEST

De voorzitter : Aan de orde is de bespreking van het
wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend
Protocol bij het Europees Sociaal Handvest ter invoering
van een systeem van collectieve klachten, gedaan te
Straatsburg op 9 november 1995 (overgezonden door
de Senaat), nr. 610/1.   

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

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

– De artikelen worden zonder opmerkingen aangeno-
men.

De voorzitter : Wij zullen later over het geheel stemmen.

WIJZIGING VAN HET STATUUT VAN DE INTERNATIONALE ARBEIDS-
ORGANISATIE

De voorzitter : Aan de orde is de bespreking van het
wetsontwerp houdende instemming met het Instrument

tot wijziging van het Statuut van de Internationale
Arbeidsorganisatie, aangenomen door de Internationale
Arbeidsconferentie in haar vijfentachtigste zitting te
Genève op 19 juni 1997 (overgezonden door de Senaat),
nr. 611/1.   

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

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

– De artikelen worden zonder opmerkingen aangeno-
men.

De voorzitter : Wij zullen later over het geheel stemmen.

OVEREENKOMST TUSSEN BELGIË EN GROOT-BRITTANNIË

De voorzitter : Aan de orde is de bespreking van het
wetsontwerp houdende instemming met de Overeen-
komst tussen de Regering van het Koninkrijk België en
de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brit-
tannië en Noord-Ierland inzake het vervoer van aardgas
door middel van een pijpleiding tussen het Koninkrijk
België en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië
en Noord-Ierland, ondertekend te Brussel op 10 decem-
ber 1997 (overgezonden door de Senaat), nr. 612/1.   

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

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

– De artikelen worden zonder opmerkingen aangeno-
men.

De voorzitter : Wij zullen later over het geheel stemmen.

OVEREENKOMST TUSSEN BELGIË, LUXEMBURG EN NEDERLAND

De voorzitter : Aan de orde is de bespreking van het
wetsontwerp houdende instemming met de Overeen-
komst tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom
Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden ter uitvoe-
ring van het Europees Verdrag inzake sociale zekerheid
van 14 december 1972, met de Bijlage bij de Overeen-
komst en met de Administratieve Schikking voor de toe-
passing van de Overeenkomst, gedaan te Brussel op 24
juni 1996 (overgezonden door de Senaat), nr. 613/1.   
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Aangezien niemand het woord vraagt, gaan wij onmid-
dellijk over tot de artikelsgewijze bespreking.

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

– De artikelen worden zonder opmerkingen aangeno-
men.

De voorzitter : Wij zullen later over het geheel stemmen.

INTERNATIONALE KOFFIEOVEREENKOMST

De voorzitter : Aan de orde is de bespreking van het
wetsontwerp houdende instemming met de Internatio-
nale Koffieovereenkomst van 1994, opgemaakt te Lon-
den op 30 maart 1994 (overgezonden door de Senaat),
nr. 614/1.     

De algemene bespreking is geopend. 

Mevrouw Leen Laenens (Agalev-Ecolo) : Onze fractie
betreurt het dat de koffieovereenkomst geen economi-
sche clausules of prijsovereenkomsten omvat. Miljoenen
boeren in de ontwikkelingslanden zijn afhankelijk van de
koffieproductie. Sinds het afspringen van het akkoord in
1998 zijn er geen exportquota meer, wat sterke prijs-
schommelingen en moordende concurrentie betekent

voor de kleine boeren. We pleiten ervoor om binnen de
onderhandelingen van het ICO opnieuw een prijsclausu-
le op te nemen. Ik hoop dat België als consumerend
land een leidende rol kan spelen in het bewerkstelligen
van een eerlijke handel.

De voorzitter : U kunt het wetsontwerp goedkeuren of
afkeuren maar niet amenderen.

De algemene bespreking is gesloten. 

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter : Wij gaan nu 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. 

– De artikelen worden zonder opmerkingen aangeno-
men.

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

– De vergadering wordt gesloten om 16.40 uur.

– Volgende plenaire vergadering van de Kamer, morgen
donderdag 11 mei 2000 om 14.15 uur. 
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KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

COMMISSIES

Ingediende verslagen

Volgende verslagen werden ingediend : 

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

– door de heer Claude Desmedt, over het wetsvoorstel
(de heer Alfons Borginon c.s.) tot wijziging van artikel
345 van de nieuwe gemeentewet : nr. 393/5 ; 

namens de commissie voor de Herziening van de
Grondwet en de Hervorming van de Instellingen, 

– door de heer Servais Verherstraeten en mevrouw Zoé
Genot, over : 

* het wetsontwerp tot bepaling van de criteria bedoeld in
artikel 39, § 2, van de bijzondere wet van 16 januari
1989 betreffende de financiering van de Gemeenschap-
pen en de Gewesten (overgezonden door de Senaat) :
nr. 540/3 ; 

* het wetsontwerp tot uitvoering van artikel 62 van de
bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de finan-
ciering van de Gemeenschappen en de Gewesten (over-
gezonden door de Senaat) : nr. 541/3 ; 

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

– door de heer Eric van Weddingen, over 

* het wetsontwerp betreffende de vereiste decimalisering
voor de invoering van de euro in de computerprogram-

ma's van de overheid en voor de prijsaanduiding op
metrologische toestellen : nr. 573/2 ; 

* het wetsontwerp betreffende de invoering van de euro
in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenhe-
den als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet : nr.
574/3 ; 

* het wetsontwerp betreffende de invoering van de euro
in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenhe-
den als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet : nr.
575/3. 

namens de commissie voor de Naturalisaties,  

– door de heer Claude Eerdekens over de naturalisatie-
aanvragen : nr. 634/1. 

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

– door de heer Ludo Van Campenhout, over : 

* het voorstel van resolutie (de heer Bart Somers,
mevrouw Marie-Thérèse Coenen en de heren Jean
Depreter, Marcel Bartholomeeussen, Michel Wauthier en
Lode Vanoost) betreffende de NMBS : nr. 489/3 ;

* het voorstel van resolutie (de heren Bart Somers, Ludo
Van Campenhout en Hugo Philtjens) strekkende tot het
verlenen, aan het Rekenhof, van een controleopdracht
op de aanwending van overheidsgeld door de NMBS :
nr. 568/2. 

VOORSTELLEN

Toelatingen tot drukken

1. Wetsvoorstel (de heren Jean-Paul Moerman, Charles
Michel en Thierry Giet en mevrouw Jacqueline Herzet)
tot wijziging van artikel 1394 van het Burgerlijk Wetboek
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betreffende de afstand van het recht van natrekking tus-
sen in gemeenschap van goederen gehuwde echtgeno-
ten, nr. 628/1 ;  

2. Voorstel van bijzondere wet (de heren Gerolf Anne-
mans, Bart Laeremans, Guido Tastenhoye en Filip De
Man) tot afschaffing van de faciliteiten in de randge-
meenten, nr. 629/1 ; 

3. Wetsvoorstel (de heren Gerolf Annemans, Bart Laere-
mans, Filip De Man en Jan Mortelmans) inzake het taal-
gebruik op de identiteitskaarten, nr. 630/1 ; 

4. Wetsvoorstel (de heer Willy Cortois) tot wijziging van
artikel 5 van de wet van 8 december 1976 tot regeling
van het pensioen van sommige mandatarissen en dat
van hun rechtverkrijgenden, nr. 632/1 ;  

5. Wetsvoorstel (de heer Hugo Coveliers, mevrouw Kath-
leen van der Hooft en de heer Jef Valkeniers) tot instel-
ling van een open boekhouding van de vakorganisaties,
nr. 633/1 ; 

6. Wetsvoorstel (de dames Kristien Grauwels en Claudi-
ne Drion) tot wijziging van verscheidene kieswetten ter
bevordering van gelijke kansen voor vrouwen en man-
nen bij verkiezingen, nr. 635/1 ; 

7. Wetsvoorstel (de heer Lode Vanoost en mevrouw
Marie-Thérèse Coenen) tot wijziging, wat de driekleurige
verkeerslichten betreft, van het wegverkeersreglement,
nr. 636/1 ; 

8. Wetsvoorstel (de heer Lode Vanoost en mevrouw
Marie-Thérèse Coenen) tot wijziging, wat de toelating
van fietsers in eenrichtingsstraten betreft, van artikel 68
van het wegverkeersreglement, nr. 637/1 ; 

9. Wetsvoorstel (de heer Lode Vanoost en mevrouw
Marie-Thérèse Coenen) tot wijziging, wat de oversteek-
plaatsen betreft, van het wegverkeersreglement,
nr. 638/1 ; 

10. Wetsvoorstel (de heer Lode Vanoost en mevrouw
Marie-Thérèse Coenen) tot wijziging van artikel 2.7 van
het wegverkeersreglement, nr. 639/1 ; 

11. Voorstel van bijzondere wet (de heren Gerolf Anne-
mans, Bart Laeremans, Guido Tastenhoye en Filip De
Man) tot definitieve vastlegging van de grens tussen
Vlaanderen en Wallonië en tot afschaffing van de facili-
teiten in de taalgrensgemeenten, nr. 640/1. 

INTERPELLATIES

Verzoeken

Het Bureau heeft interpellatieverzoeken ontvangen van : 

– mevrouw Els Van Weert tot de eerste minister over "de
volksraadpleging over de hervorming van de federale
administratie".  

(nr. 386 – omgewerkt in mondelinge vraag)  

– de heer Luc Sevenhans tot de minister van Consu-
mentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over "de
mogelijke gevaren ingevolge de plaatsing van GSM-
masten".  

(nr. 387 – verzonden naar de commissie voor de Volks-
gezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Her-
nieuwing)  

– de heer Guido Tastenhoye tot de minister van Justitie
over "het risico op de nakende roofmoord op een winke-
lierster in de Antwerpse Seefhoekwijk, en de totale afwe-
zigheid van recht en orde in de 'Bronx' van Antwerpen".  

(nr. 388 – verzonden naar de commissie voor de Justitie)  

– de heer Pieter De Crem tot de minister van Landsver-
dediging over "de legerhervorming".  

(nr. 389 – verzonden naar de commissie voor de Lands-
verdediging)  

– de heer Francis Van den Eynde tot de vice-eerste
minister en minister van Buitenlandse Zaken over "de
gevolgen van de recente verkiezingen in Italië".  

(nr. 390 – verzonden naar de commissie voor de Buiten-
landse Betrekkingen)  

– de heer Stef Goris tot de minister van Landsverdedi-
ging over "de toetreding tot de tweede fase van het
Joint Strike Fighter-programma".  

(nr. 391 – verzonden naar de commissie voor de Lands-
verdediging) 

SENAAT

OVERGEZONDEN ONTWERP VAN BIJZONDERE WET

Bij brief van 4 mei 2000 zendt de Senaat over, zoals hij
het in zijn vergadering van die datum aangenomen heeft,
het ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van artikel
41 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbi-
tragehof (Stuk Kamer nr. 627/1).  

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

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



REGERING

INGEDIEND WETSONTWERP

De regering heeft het wetsontwerp tot wijziging van het
Gerechtelijk Wetboek inzake de tussenkomst van het
openbaar ministerie in de procedure voor het Hof van
Cassatie en in burgerlijke zaken voor de feitenrechters,
nr. 631/1, ingediend.  

Dit ontwerp wordt verzonden naar de commissie voor de
Justitie.

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 5 mei 2000 twee lijsten van herverdelingen
der basisallocaties voor het begrotingsjaar 2000
betreffende de internationale samenwerking.  

– Bij brief van 8 mei 2000 een lijst van herverdelingen
der basisallocaties voor het begrotingsjaar 2000
betreffende het ministerie van Verkeer en Infrastructuur.  

– Bij brief van 9 mei 2000 een lijst van herverdelingen
der basisallocaties voor het begrotingsjaar 2000
betreffende het ministerie van Sociale Zaken, Volksge-
zondheid en Leefmilieu.  

Verzonden naar de commissie voor de Financiën en de
Begroting 

UITGAVEN GEDAAN BUITEN DE BEGROTING

Bij brief van 4 mei 2000 zendt de eerste minister, in uit-
voering van artikel 44, § 1, lid 2, van de wetten op de
Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991,
exemplaren over van de beraadslaging nr. 3175 door de
ministerraad getroffen betreffende uitgaven gedaan bui-
ten de begroting.  

Verzonden naar de commissie voor de Financiën en de
Begroting 

EUROPEES PARLEMENT

RESOLUTIES

Bij brief van 5 mei 2000 zendt de secretaris-generaal van
het Europees Parlement de teksten over van drie resolu-
ties aangenomen door deze vergadering :  

1. Resolutie over de voorstellen van het Europees Parle-
ment voor de Intergouvernementele Conferentie  

Verzonden naar de commissie voor de Buitenlandse
Betrekkingen en naar het Adviescomité voor de Europe-
se Aangelegenheden  

2. Resolutie over het Wereldforum over educatie  

Verzonden naar de commissie voor de Buitenlandse
Betrekkingen, naar de commissie voor het Bedrijfsleven,
het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de nationale
wetenschappelijke en culturele Instellingen, de Midden-
stand en de Landbouw en naar het Adviescomité voor
de Europese Aangelegenheden  

3. Resolutie over de economische gevolgen van de
recente stormen voor de bosbouwsector in Europa  

Verzonden naar de commissie voor de Buitenlandse
Betrekkingen, naar de commissie voor het Bedrijfsleven,
het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de nationale
wetenschappelijke en culturele Instellingen, de Midden-
stand en de Landbouw, naar de commissie voor de
Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke
Hernieuwing en naar het Adviescomité voor de Europese
Aangelegenheden 

ARBITRAGEHOF

BESLISSING 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 vraag betreffende artikel 140 van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld
door het hof van beroep te Luik bij arrest van 8 maart
2000, inzake E. Lambert en C. Belaire tegen de Belgi-
sche Staat 

(rolnummer : 1910) 

Ter kennisgeving
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