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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.

UITWIJZING VAN ZIGEUNERS

De heer Yvan Mayeur (PS) : Volgens de pers zouden
verscheidene zigeuners die in oktober werden uitgewe-
zen, zich opnieuw in België bevinden.

Kan België of de Europese Unie optreden ten aanzien
van Slowakije of andere landen die zigeuners discrimine-
ren, zodat de situatie van de zigeuners ter plekke verbe-
tert en zij dus niet meer naar het buitenland vluchten. 

De Europese Unie kan druk uitoefenen door de toetre-
ding tot de Europese instellingen te weigeren aan landen
die zigeuners discrimineren.

Minister Louis Michel (in het Frans) : Om na te gaan of
de uitgewezen zigeuners zich in België bevinden, moet

een politieonderzoek worden uitgevoerd. Bijgevolg moet
u zich tot mijn collega van Binnenlandse Zaken richten. 

Het minderhedenbeleid is een uitstekende graadmeter
voor de mate waarin de landen die tot de Europese Unie
wensen toe te treden zich de democratische waarden
hebben eigengemaakt. 

Ik heb uitstekende relaties met de Slowaakse minister
van Buitenlandse Zaken die de behandeling van de min-
derheden wil verbeteren.

Volgens de personen die het dossier op Europees
niveau volgen, is de situatie van de zigeuners in Slowa-
kije erop verbeterd.

Via projecten die hun situatie moeten verbeteren, trach-
ten wij de zigeuners aan te moedigen in Slowakije te blij-
ven. België tracht de zigeuners die het terugstuurt naar
Slowakije te blijven volgen. Op diplomatisch vlak wordt
alles in het werk gesteld opdat hun terugkeer zo goed
mogelijk zou verlopen.

De heer Yvan Mayeur (PS) : Wij moeten de landen die
tot de Europese Unie wensen toe te treden eraan herin-
neren dat respect voor de minderheden tot de funda-
mentele democratische waarden behoort. Ik dank de
minister voor de stappen die hij deed.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

PLENAIRE VERGADERING

DONDERDAG 18 MEI 2000

NAMIDDAG

VOORZITTER :

de heer Herman DE CROO

De vergadering wordt geopend om 14.15 uur.
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WAPENLEVERINGEN AAN MEXICO

De heer Lode Vanoost (Agalev-Ecolo) : Op de website
van de Mexicaanse president wordt verwezen naar vier
vonnissen van Mexicaanse rechtbanken die mensen ver-
oordeelden omdat ze in het bezit waaren van wapens
die toebehoorden aan het leger of de politie.

In Mexico is er een interne strijd aan de gang tussen die-
genen die de conflicten militair willen regelen en diege-
nen die een democratische oplossing willen. Nu wapens
leveren is een een slecht signaal.

Is er al een definitieve beslissing genomen over de leve-
ring van P 90's ? Wat is de stand van zaken ?

Minister Louis Michel (in het Nederlands) : De uitvoer-
vergunning is nog steeds geschorst omdat ik nog over
geen document beschik dat bevestigt dat de wapens
voor de politie bedoeld zijn. Als ik een document in die
zin heb, namelijk vanwege het Mexicaans ministerie van
Landsverdediging of Buitenlandse Zaken, zal ik de uit-
voervergunning vrijgeven. Ik vrees echter voor een diplo-
matiek conflict tussen België en Mexico, waarvan de
economische gevolgen zeer ver zouden reiken. Een
eventueel uitstel van die wapenlevering wordt in Mexico
als beledigend beschouwd en kan dan ook gevolgen
hebben voor andere economische transacties. Mijn
beslissing zal dus een evenwichtige beslissing zijn.

De heer Lode Vanoost (Agalev-Ecolo) : Ik ben niet
ongevoelig voor de diplomatieke en economische con-
sequenties, maar rekening houdend met de toestand in
Mexico betreur ik de levering. 

Is het niet mogelijk de beslissing uit te stellen tot na de
verkiezingen begin juli ?

Minister Louis Michel (in het Nederlands) : We hebben
al lang genoeg gewacht. Zodra ik een document het dat
de bestemming aantoont geef ik de uitvoervergunning
vrij.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

VEILIGHEID VAN RIJKSWACHTERS BIJ EURO 2000

Mevrouw Els Van Weert (VU-ID) : Sommige rijkswach-
ters hebben vragen bij hun veiligheid in het kader van
Euro 2000. Binnen de controleperimeter rond de sta-
dions mogen zij hun helm, schild en lange wapenstok
niet bijhebben om de hooligans niet te provoceren.
Alleen hun dienstwapen en de korte wapenstok mogen
zij bij zich dragen. De rijkswachters voelen zich onveilig
en te weinig beschermd. In Antwerpen vielen hooligans

onlangs de politiediensten aan. Kan de minister hun vei-
ligheid garanderen ? Waarom mogen zij zelfs geen helm
dragen ?

Minister Antoine Duquesne (in het Frans) : De rijks-
wachters worden vanzelfsprekend beschermd. Om de
hooligans niet te provoceren, zullen in het stadion zelf
alleen stewards aanwezig zijn. De rijkswachters zullen
zich buiten het stadion ophouden. Hun enige taak is
fouilleren en identiteitscontroles uitvoeren. Ze zijn dus
niet met helmen en matrakken uitgerust, al zal dat mate-
riaal in de omgeving wel beschikbaar zijn. Ook reserve-
eenheden zullen in de nabijheid gelegerd zijn. Het ver-
wondert mij dat rijkswachters u hierover een vraag stel-
den. Blijkbaar laat hun strategische kennis te wensen
over.

Mevrouw Els Van Weert (VU-ID) : Ik ben geen specialist
ter zake, maar als die mensen zich onveilig voelen, dan
is een ongeluk vlug gebeurd. De veiligheid van de orde-
handhavers moet gewaarborgd zijn.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

VERKIEZINGSUITGAVEN

De heer Jean-Jacques Viseur (PSC) : In de wet
betreffende de verkiezingsuitgaven werd met de wet van
12 februari 1999 een artikel 15 ingevoegd waarvoor een
uitvoeringsbesluit moet worden genomen. Op 17 febru-
ari vroeg de heer Poncelet u wanneer dat besluit zou
worden genomen en u antwoordde hem dat u het besluit
snel aan de Ministerraad zou voorleggen. Vandaag, 18
mei 2000, is het besluit er nog altijd niet. Hoe komt dat ?

Minister Antoine Duquesne (in het Frans) : U bent een
ongelovige Thomas, meneer Viseur. Ik zeg wat ik doe en
ik doe wat ik zeg. Om uitvoering te geven aan artikel 15
van de wet moesten de minister van Justitie en ikzelf
een in Ministerraad te overleggen uitvoeringsbesluit uit-
werken. De procedure voor de Raad van State behoort
tot mijn bevoegdheid en die voor het Hof van Cassatie
tot de bevoegdheid van de minister van Justitie.

Op 8 mei werd een ontwerp aan het secretariaat van de
Ministerraad bezorgd, die zal beslissen wat er verder
dient mee te gebeuren. De minister van Justitie en ikzelf
deden in elk geval wat we beloofden.

De heer Jean-Jacques Viseur (PSC) : Ondanks de lich-
te vooruitgang terzake, zal ik u opnieuw bevragen.

De voorzitter : Het incident is gesloten.
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INTERVENTIEPLANNEN VAN DE BRANDWEERKORPSEN

De heer Marcel Hendrickx (CVP) : Naar aanleiding van
de bespreking van de begroting en de beleidsnota van
de minister stelde ik vragen over preventie- en interven-
tieplannen van de brandweer, waarover weinig stond in
de beleidsnota. De ramp in Enschede heeft bewezen
hoe belangrijk zulke plannen zijn. Verschillende ministers
maakten plannen om vuurwerk- en munitiedepots te
inventariseren, maar er is meer. Chemische bedrijven
kunnen even gevaarlijk zijn.

Brandweerlieden moeten weten waarmee ze worden
geconfronteerd en welke producten aanwezig zijn. Dat
moet worden opgenomen in de preventieplannen.

Is de minister van plan om de inventarisatie uit te brei-
den tot de chemische bedrijven ?

Is de minister bereid om de nodige middelen ter
beschikking te stellen ? De federale regering heeft op dit
vlak een rol te spelen.

Minister Antoine Duquesne (in het Nederlands) : Naar
aanleiding van de ramp in Enschede was er vandaag
een vergadering op mijn kabinet met vertegenwoordi-
gers van de ministeries van Defensie, Economische
Zaken en van de Gewesten. Volgende week wordt de
probleeminventarisatie verder besproken. (Verder in het
Frans)

Ik ben terzake enkel onrechtstreeks bevoegd. Mijn dien-
sten treden pas op wanneer er iets verkeerd loopt. Mijn
rol beperkt zich tot de coördinatie. Wij zullen nagaan of
de inventaris volledig en bevredigend is en of een en
ander niet moet worden aangevuld.

Inzake de burgerlijke opslagplaatsen zijn de burgemees-
ters verplicht de gevaarlijke sites die op het grondgebied
van hun gemeente gelegen zijn, te laten controleren. Zou
men ze daarbij niet moeten ondersteunen ? Dienaan-
gaande heb ik de gelegenheid gehad een softwarepro-
gramma met betrekking tot de Seveso-plannen te bekij-
ken dat een verbetering van de hulp in zeer moeilijke
gevallen mogelijk maakt. Ik stel dat programma ter
beschikking van degenen die dat wensen.

Ik vraag mij al maandenlang af of het niet nuttig zou zijn
die voorzieningen tot alle hulpdiensten uit te breiden. Ik
persoonlijk vind van wel.

De heer Marcel Hendrickx (CVP) : De minister is wel
bereid, maar ziet het belang van een interventieplan niet
echt in. Alleen met een goede kennis van de site waar
de brandweer moet optreden,kan zo'n actie veilig
gebeuren.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

EENGEMAAKTE POLITIESTRUCTUUR

De heer Bart Laeremans (VL. BLOK) : Minister Duques-
ne zorgde gisteren voor deining met zijn voornemen om
Halle-Vilvoorde op politieniveau in te lijven bij Brussel.

Is het antwoord van minister Duquesne in de commissie
een persoonlijk standpunt of een regeringsstandpunt ?
Werd er al een communautair overleg gevoerd of komt
dat er nog ?

Eerste minister Guy Verhofstadt (in het Nederlands) : Ik
wil dit dossier grondiger bestuderen. Het uitgangspunt
van de regering is dat de huidige efficiënte werking van
het district-Asse ook in de toekomst moet worden gega-
randeerd. Men kan binnen het gerechtelijk arrondisse-
ment Brussel-Halle-Vilvoorde twee gedeconcentreerde
diensten organiseren – in afwijking van artikel 94 – of
één met twee afdelingen, met name één afdeling voor
Halle-Vilvoorde en één voor Brussel.

Dit is dus niet meer dan een semantische discussie of
een storm in een glas water. De regering wil de efficiënte
werking verderzetten, waarin de rijkswachtbrigade-Asse
inderdaad nu haar rol speelt. Dit dossier zal verder wor-
den onderzocht.

De heer Bart Laeremans (VL. BLOK) : Mijn ongerust-
heid blijft. De oplossing met twee afdelingen is een
ersatz-oplossing, die doet denken aan die welke op
gerechtelijk vlak wordt gezocht. De autonomie van
Halle-Vilvoorde verdwijnt. Als dit gebeurt zullen heel
Halle-Vilvoorde en alle burgemeesters van dit gebied het
de regering kwalijk nemen.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

STAKING IN BRUSSEL-NATIONAAL

De heer Jean-Pol Poncelet (PSC) : Een staking verlam-
de dinsdag de luchthaven van Zaventem. De kosten
lopen in de tientallen of zelfs honderden miljoenen. De
passagiers liepen verloren en eens te meer werd het
imago van België geschaad.

Hoe kwam het zo ver ? Kon de regering de staking niet
verhinderen ? Waarom heeft de minister van Telecom-
municatie geen maatregelen getroffen ten aanzien van
de zestien personen die de luchthaven platlegden ?
Welke lering trekt u hieruit ?
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Eerste minister Guy Verhofstadt (in het Frans) : Het ant-
woord is eenvoudig. Het betreft een conflict tussen BIAC
en de vakbonden. Bijgevolg is de regering ter zake niet
bevoegd. De regering werd omstreeks 14 uur geïnfor-
meerd. Minister Daems trad nagenoeg meteen op. Om
17 uur was het probleem geregeld en om 19 uur was
alles normaal. 

Mochten alle sociale conflicten op die manier kunnen
worden geregeld, dan zou dat de zaken sterk vereen-
voudigen.

De heer Jean-Pol Poncelet (PSC) : BIAC kan niet met
om het even welke andere onderneming worden verge-
leken. De overheid is er sterk vertegenwoordigd. 

Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat een probleem dat uitein-
delijk in enkele uren werd geregeld niet te voorspellen
was.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

FINANCIERINGSPROBLEEM VAN ZIEKENHUIZEN

De heer Daniel Bacquelaine (PRL FDF MCC) : Op
grond van een vertrouwelijke nota van het ministerie van
Volksgezondheid berichtte La Libre Belgique van giste-
ren over een financieringsprobleem van de ziekenhuizen
dat 16 miljard zou bedragen. Bestaat die nota ? Is het
probleem reël ? Wat zijn de oorzaken ? Welke maatrege-
len plant u om de begrotingsdoelstellingen terzake na te
leven ?

Minister Magda Aelvoet (in het Frans) : De nota werd
opgesteld door de Nationale Raad voor de ziekenhuisin-
stellingen. Ze is nog niet op het kabinet toegekomen en
werd nog niet door het bestuur onderzocht.

Er zou worden verwezen naar een tekort aan middelen.
Er is een verschil tussen de financiering van de zieken-
huizen en de kosten die moeten worden gedragen. Vol-
gens de ziekenhuizen zijn de verplichtingen die voort-
vloeien uit hun betrekkingen met het federale en het
gemeenschapsniveau niet voldoende gedekt.

Wij trachten de kost van de ligdag aan te passen. Dat
vraagt meer tijd op gemeenschapsniveau. Het is niet
eenvoudig omdat de ziekenhuizen zowel van de begro-
ting van Volksgezondheid als van de begroting van het
RIZIV afhangen. Wij zullen die kwestie grondig onder-
zoeken. Het bedrag van 16 miljard is alleszins overdre-
ven.

De heer Daniel Bacquelaine (PRL FDF MCC) : De finan-
ciering van de ziekenhuizen en hun plaats in onze

samenleving zijn een probleem. Wij moeten naar oplos-
singen zoeken niet alleen op het stuk van hun financie-
ring, maar ook op dat van hun organisatie en werking
zodat de beschikbare middelen optimaal worden benut.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

TERUGBETALING VAN ESTHETISCHE OPERATIES

De heer Daniel Féret (FN) : Ter gelegenheid van het vol-
gend nationaal congres voor esthetische chirurgie rijst
de vraag naar de terugbetaling van de verstrekkingen
van zuivere esthetische chirurgie. In België worden die
slechts zelden terugbetaald. Sommige behandelingen
worden daarentegen wel terugbetaald, en dat verplicht
tegen het tarief van het consult, wat verwonderlijk is
aangezien het in het geval van cellulitis bijvoorbeeld
noch een ziekte noch een invaliditeit betreft.

Minister Frank Vandenbroucke (in het Frans) : Het is
juist dat de nomenclatuur niet in de terugbetaling van
verstrekkingen van zuiver esthetische chirurgie voorziet,
maar sommige ingrepen van plastische chirurgie worden
wel terugbetaald. Aangezien niet alle gevallen even mak-
kelijk kunnen worden beoordeeld, is het normaal dat de
adviserend geneesheer wordt ingeschakeld. Het consult
wordt doorgaans terugbetaald, niet omdat het een vers-
trekking betreft maar als onderzoek van de patiënt.

De heer Daniel Féret (FN) : Het gezond verstand wijst
uit dat verstrekkingen met louter esthetisch oogmerk
niet zouden moeten worden terugbetaald aangezien het
louter grillen betreft. Ik vind u zeer gul.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

DE SLUITING VAN DE BASIS MELSBROEK

De heer Bruno van Grootenbrulle (PS) : Een persoon
die in het leger een hoge functie bekleedt, verklaarde in
een interview dat de verhuis van de 15de Wing van
Melsbroek naar Brustem nog niet beklonken was.
Bovendien zou er een lijst bestaan van vijftien luchtha-
vens waaronder Chièvres, waarnaar de 15de Wing kan
worden overgeplaatst. Volgens betrokkene wordt over-
wogen de gekozen luchthaven ook nog voor niet-militai-
re vluchten te gebruiken.

Bestaat de lijst werkelijk ? Komt de luchthaven van
Chièvres op die lijst voor ? Wanneer is de verhuis
gepland ? Welke criteria worden daarbij gehanteerd ?

De heer Ludwig Vandenhove (SP) : De regering heeft
beslist dat de 15de Wing van Melsbroek moet verhuizen. 
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Hoe ver staat het met de studie waartoe de Ministerraad
opdracht gaf ? Is er concrete informatie over een moge-
lijke locatie ? Er wordt gesproken over Chièvres en Brus-
tem. Aangezien Melsbroek in Vlaanderen ligt, lijkt het
aangewezen dat dat ook voor de toekomstige locatie
zou gelden. Wat zijn de financiële gevolgen van de ope-
ratie ?

Minister André Flahaut (in het Nederlands) : De studie is
nog niet af. Ik wacht momenteel nog op een aantal
detailgegevens. (Verder in het Frans)

Het eerste stadium bestond erin alle basissen die in aan-
merking konden worden genomen, burgerlijke en militai-
re, al of niet in gebruik, aan een onderzoek te onderwer-
pen. De werkgroep ging vorige week naar Chièvres. Na
een eerste onderzoek werd een selectie uitgevoerd. De
in aanmerking genomen vliegvelden zijn de burgerlijke in
gebruik zijnde vliegvelden van Gosselies en Oostende,
de militaire, in gebruik zijnde vliegvelden van Beauve-
chain en Koksijde, het NAVO-vliegveld in gebruik te
Chièvres en de militaire, niet in gebruik zijnde vliegvel-
den van Brustem, Weerde en Oostmalle. Nu wordt het
globaal onderzoek verfijnd waarbij alle aspecten, de
begrotings- en veiligheidsaspecten en het technisch
aspect, maar ook de sociale, familiale en financiële
gevolgen worden bekeken. Zodra ik over de tabellen
beschik, zal ik ze aan het Parlement voorleggen. 

De heer Bruno Van Grootenbrulle (PS) : Ik dank de
minister voor de informatie over de basis van Chièvres.
Ik zou op de hoogte willen worden gehouden van de
ontwikkelingen in dit dossier. 

De heer Ludwig Vandenhove (SP) : Is er een timing
vooropgesteld ?

Minister André Flahaut (in het Frans) : Ik spreek me niet
uit over een datum. Men verplaatst geen C 130-toestel-
len zoals men conservenblikken in een etalage ver-
plaatst.

De heer Ludwig Vandenhove (SP) : De minister heeft
duidelijk verklaard dat hij, zodra er een timing is, meer
informatie zal verstrekken aan het Parlement. Ik zal hem
aan die belofte houden.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

GEVALLEN VAN PCB-BESMETTING

De heer Charles Janssens (PS) : In september van
vorig jaar werd in een rundveebedrijf te Soumagne een
te hoog PCB-gehalte vastgesteld. De oorzaak werd
gezocht bij de rookemissies van een nabijgelegen

fabriek. Het bedrijf werd gesloten. In april werd al het
vee afgemaakt. Er zijn onderzoeken gebeurd waarover
uw departement slechts moeizaam informatie geeft. Na
het indienen van mijn vraag ontving ik een fax met een
uitnodiging voor een vergadering op uw kabinet morgen-
ochtend.

Vanwaar komt de besmetting ? Er is gewag gemaakt
van een vervuilde beek die door de velden loopt. Mag de
veehouder zijn activiteit hervatten ?

Naar verluidt zouden ook de omliggende tuinen en
moestuinen zijn besmet. Kan de bevolking worden
gerustgesteld ?

Mevrouw Martine Dardenne (Ecolo-Agalev) : Zopas
werd een nieuwe PCB-besmetting te Feluy vastgesteld.
Het controlesysteem Consum blijkt snel en efficiënt te
werken, maar de oorzaak van de besmetting is nog niet
bekend. Op welke wijze denkt u die oorzaak te achter-
halen ?

De norm werd eens te meer ernstig overschreden.
Opnieuw wordt gezegd dat die overschrijding geen
gevolgen zal hebben. Waarom getroost men zich dan de
moeite normen op te stellen ? 

Minister Jaak Gabriëls (in het Frans) : Het verheugt mij
dat men erkent dat ons op wereldvlak unieke controle-
systeem resultaten oplevert.

Nu moet de oorzaak van de besmetting worden achter-
haald. Mevrouw Dardenne stelt zich de vraag wat het
nut is van normen wanneer die systematisch worden
overschreden. Zij overdrijft. Immers, er werden 3000 sta-
len genomen waarvan er 1800 geanalyseerd werden en
telkens was het resultaat negatief. Dat betekent dat de
stalen minder dan 290 picogram PCB per gram vet
bevatten. De Belgische consument is de enige ter
wereld die zo goed beschermd is. 

Het voer in kwestie wordt toegediend aan jonge kalveren
die voor consumptie zijn bestemd. Na een diepgaand
onderzoek werd de betrokken veehouderij onder toe-
zicht geplaatst. Momenteel worden de ingrediënten van
het voedingsmiddel geanalyseerd.

Men heeft onmiddellijk laten natrekken waar de al ver-
kochte hoeveelheden van het voeder terechtkwamen. Bij
wijze van voorzorgsmaatregel werden drie bedrijven
onder toezicht geplaatst. 

Het voeder werd alleen aan kalveren en niet aan kippen
of varkens toegediend. Het menu van de kalveren
bestond echter hoofdzakelijk uit melk. Voor de volksge-
zondheid is er dus geen gevaar. Aangezien dat vlees niet
in de handel werd gebracht, is er immers geen pro-
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bleem. De eigenschappen van de aangetroffen PCB's
verschillen van die welke tijdens de dioxinecrisis werden
aangetroffen. Een onderzoek met betrekking tot de
dioxine werd echter bevolen.

In antwoord op de heer Janssens, zeg ik dat het pro-
bleem van de vervuiling van de sites voor heel Europa
geldt. Ik heb de bevoegde Europees commissaris, de
heer Burn, gevraagd een regelgeving op Europees
niveau te overwegen.

De heer Charles Janssens (PS) : Het is zeer geruststel-
lend voor een burgemeester om te vernemen dat een
dergelijke overschrijding van de norm, tot zestig maal
conform de Europese regelgeving blijft ! Werd de bron
van de vervuiling geïdentificeerd ? Kan de betrokken
landbouwer de exploitatie van de veestapel hervatten ?
Waarvan zal hij leven ? Hem acht maanden lang in onze-
kerheid te laten, is onaanvaardbaar.

Minister Jaak Gabriëls (in het Frans) : Wij beschikken
nog niet over de nodige inlichtingen om te kunnen ant-
woorden. Wij hebben met de Europese instanties con-
tact opgenomen. Wij hopen zeer binnenkort positieve
resultaten te kunnen voorleggen.

Mevrouw Martine Dardenne (Ecolo-Agalev) : Ik vrees
dat door altijd maar te beweren dat het niet erg is, men
overschrijdingen van de normen dreigt te bagatelliseren.
Het is tevens al te gemakkelijk om te beweren dat er
geen probleem was omdat het vlees niet in de handel
werd gebracht.

Er is wel degelijk sprake van een besmetting en dus is er
wel een ernstig probleem. Men mag zich niet tot loutere
controles beperken en moet dringend naar de oorzaken
van de besmetting zoeken.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

CONTAINERSCANNING IN DE ANTWERPSE HAVEN

De heer Ludo Van Campenhout (VLD) : De minister
heeft onlangs het douanepersoneel in de Antwerpse
haven bezocht. 

Het gebruik van een containerscanner is duur, maar
daartegenover staat dat de controle van de containers
veel sneller en minder destructief kan verlopen. De
minister opperde om de privébedrijven mee de scanner
te laten financieren. Is het verantwoord om hen ten ver-
plichten mee te betalen als de overheid daardoor miljoe-
nen aan ontdoken rechten terug kan verdienen ? In Rot-
terdam werden nu reeds door het gebruik van de scan-
ner 200 à 300 miljoen frank gerecupereerd.

Minister Didier Reynders (in het Nederlands) : Ik ben
bereid het gebruik van een containerscanner te bestude-
ren. Ik heb mijn administratie gevraagd de kostprijs van
zo een scanner, 500 miljoen frank, naast de terugver-
dieneffecten te leggen.

De havenautoriteiten zijn van hun kant vragende partij
voor een 24-urenwerking van douane en accijnzen. Mis-
schien kan er een samenwerkingsakkoord komen tussen
de private en de publieke sector met het oog op de
financiering. De problematiek wordt bestudeerd.

De heer Ludo Van Campenhout (VLD) : Andere havens
kunnen een voorbeeld bieden inzake het terugverdienef-
fect. Ik ben ervan overtuigd dat het gebruik van de con-
tainerscanner terugverdiend zal worden door de recupe-
ratie van ontdoken rechten.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

DE BELASTINGDIENST IN ANTWERPEN

De heer Alfons Borginon (VU-ID) : De minister heeft bij
zijn bezoek in Antwerpen ook kunnen vaststellen dat de
toestand bij de belastingdiensten er ronduit dramatisch
is. Toch wordt er niet geïnvesteerd in meer personeel en
moderne apparatuur. Waarom niet ? Waarom slaagt men
er niet in om gemotiverende mensen naar Antwerpen te
halen ? Met een mobiliteitspremie alleen zal dat niet luk-
ken. Wat als de Antwerpse diensten daadwerkelijk over-
gaan tot de aangekondigde stiptheidsactie ?

Minister Didier Reynders (in het Nederlands) : Ik breng
een tiental bezoeken aan mijn administratie. Daarbij
komen zowel algemene als meer specifieke problemen
aan het licht.

Ik stel een vijfjarenplan 2001-2006 voor inzake informati-
ca ; er zou 2,4 miljard frank aan investeringen naar infor-
matica gaan.

Sinds 1999 bestaat er een nieuw voorstel inzake perso-
neelsformatie. Ik wil dat er een definitief project komt,
met een algemene oproep naar het personeel.

Voor Antwerpen en Brussel bestaat een specifiek perso-
neelstekort. Ik denk in dat verband aan premies en aan
variabele arbeidstijd. Eerst dient de personeelsformatie
van de kaders te worden gerealiseerd, om het aantal
mutaties te verminderen.

Voor de begroting 2001 wil ik dus beslissingen van de
regering over informaticainvesteringen, personeelsfor-
matie en de specifieke problematiek in Brussel en Ant-
werpen.
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De heer Alfons Borginon (VU-ID) : Ik twijfel niet aan de
goede wil van de minister, maar ondanks alle plannen
vrees ik dat de situatie nog erger wordt.

De variabele werktijden kunnen eventuele voor wat soe-
laas zorgen, maar de files breiden zo erg uit dat bijna uit-
sluitend tijdens de middaguren vlot verkeer mogelijk
wordt.

Het systeem van de mutaties zal mogelijk voor proble-
men blijven zorgen, aangezien dit recht opgebouwd
wordt na een aantal dienstjaren. De opvulling van de
kaders verandert daar niets aan.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

FISCALE COMPENSATIE VOOR DE BRANDSTOFPRIJZEN

De heer Hagen Goyvaerts (VL. BLOK) : Half maart ste-
gen de brandstofprijzen op spectaculaire wijze. De
gevolgen voor de vervoersector werden toen geminima-
liseerd en de idee van een accijnsverlaging werd van
tafel geveegd. Ondanks de productieverhoging dalen de
prijzen niet, wel integendeel. 

Blijft de minister elke accijnsverlaging verwerpen ? Is hij
bereid een wetsvoorstel in die zin te steunen ? Is hij
bereid een initiatief te nemen om tot betere prijsmecha-
nismen te komen, die rekening houden met ecologische
en economische belangen ?

De heer Yves Leterme (CVP) : De brandstofprijzen blij-
ven stijgen. Onze fractie heeft twee maanden geleden
een voorstel geformuleerd om de gevolgen van bruuske
prijsstijgingen in te perken. Het voorstel werd als een
stupide oppositievoorstel van tafel geveegd, omdat de
regering oordeelde dat de situatie tijdelijk was. De situ-
atie blijkt nu echter helemaal niet zo tijdelijk. Als de ten-
dens aanhoudt, zal benzine dit weekend bijna 50 frank
per liter kosten.

Zal de regering verder de extra accijnzen blijven innen of
neemt ze beschermingsmaatregelen voor onze econo-
mie ?

Minister Didier Reynders (in het Nederlands) : Ik had
zeker niet over een stupide oppositie, misschien wel
over een stupide voorstel.

De prijsverhoging voor de consument hangt voor meer
dan 80 procent samen met de stijging van de prijs per
vat en met de wisselkoers tussen dollar en euro. Er is
door deze prijsverhoging voor de regering enkel een
meeropbrengst aan BTW.

Wij willen geen algemene maatregel nemen voor alle
consumenten. Een accijnsverlaging is een verkeerd sig-
naal en komt neer op een soort subsidie aan Saudie-
Arabië en Koeweit.

Vorige vrijdag besliste de Ministerraad een werkgroep
op te starten met het oog op specifieke maatregelen
voor de vervoersector en op overleg met de vervoersec-
tor en de producenten.

Minister Charles Picqué (in het Nederlands) : De verho-
ging van de olieprijzen is te wijten aan verschillende ele-
menten. De prijs per vat stijgt ten gevolge van een pro-
ductietekort. Veel OPEC-landen kampen met budgettai-
re problemen en zullen dus het aanbod bewust laag
houden. Een tweede factor is de zwakke positie van de
euro ten opzichte van de dollar.

We hebben een periode van abnormaal lage prijzen
gekend. Het is normaal dat daarop een periode van
hogere prijzen volgt. De regering kan weinig doen om de
oorzaken van de prijsstijging weg te nemen.

De minister van Financiën is van plan een voorstel uit te
werken. Tot dan blijf ik terughoudend.

De heer Hagen Goyvaerts (VL. BLOK) : We zullen het
overleg met de vervoersector van nabij volgen. Wij heb-
ben begrip voor het regeringsstandpunt inzake de subsi-
diëring van de producerende landen. Om onze economi-
sche belangen te vrijwaren moet de regering er wel voor
zorgen dat de brandstof niet onbetaalbaar wordt.

De heer Yves Leterme (CVP) : Het standpunt van de
regering evolueert : er komt al een opening naar de ver-
voersector. Wij wensen dat er meer algemene maatrege-
len komen, ook ten voordele van de gezinnen. De CVP
dient een voorstel in dat onder meer voorziet in een tij-
delijk lagere BTW-heffing op aardgas, zoals in vijf andere
Europese landen, waaronder ook buurlanden.

Minister Didier Reynders (in het Nederlands) : Zelfs met
een lagere heffing in onze buurlanden zal de prijs voor
olie in België lager zijn. 

Ik ga nog altijd niet akkoord met het voorstel dat uw
fractie doet. Het komt immers neer op een subsidiëring
voor een aantal olieproducerende landen en is niet voor-
delig voor de consumenten. Niettemin blijf ik bereid om
na overleg, maatregelen te nemen ten gunste van een
aantal specifieke sectoren, zoals de transportsector.

De heer Yves Leterme (CVP) : De impact van ons land
op de OPEC mag niet worden overschat. 
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Ons voorstel is wel degelijk in het voordeel van de con-
sument. Deze zal het verschil tussen ons voorstel en de
passieve houding van de minister aan den lijve ondervin-
den.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

AGENDA

De voorzitter : Overeenkomstig het advies van de Con-
ferentie van voorzitters van 17 mei 2000, stel ik u voor
op de agenda van de plenaire vergadering van deze
namiddag het voorstel van resolutie (de heer Dirk Van
der Maelen) inzake nucleaire ontwapening en de hou-
ding van België op de toetsingsconferentie van het non-
proliferatieverdrag, nrs 528/1 tot 5 in te schrijven. 

Geen bezwaar ? (Neen)

Aldus zal geschieden. 

WETSONTWERPEN

INSTELLING VAN EEN ADMINISTRATIEF RECHT VAN BEROEP

De voorzitter : Aan de orde is de bespreking van het
wetsontwerp tot wijziging van de algemene wet inzake
douane en accijnzen en tot instelling van een administra-
tief recht van beroep, nrs 438/1 tot 4. 

Mevrouw Fientje Moerman, rapporteur, verwijst naar
haar schriftelijk verslag.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Eric van Weddingen (PRL FDF MCC) : Op 4
april jongstleden wees ik de minister van Financiën op
het feit dat men er goed zou aan doen het bestuur van
Financiën te verplichten te motiveren waarom geen reke-
ning wordt gehouden met de argumenten van belasting-
plichtigen die een wijziging van de aanslag hebben ont-
vangen. Het betreft een oude eis die door de federale
ombudsmannen werd overgenomen. Ik heb vernomen
dat de minister bereid is de wet onmiddellijk te wijzigen
met een amendement op het ontwerp dat in de commis-
sie voorligt. Zo bevat een ontwerp betreffende de accijn-
zen en de douane een bepaling betreffende de directe
belastingen.

Het verheugt me dat hiermee niet langer werd gewacht
al is de methode wetgevingstechnisch misschien niet
ideaal. De maatregel wordt op 1 oktober 2000 van

kracht. Wij hopen dat de gevolgen voor de belastingbe-
taler positief zullen zijn.

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.

– De artikelen worden zonder opmerkingen aangeno-
men.

De voorzitter : Wij zullen later over het geheel stemmen.

AANPASSING VAN DE BEGROTING LANDBOUW EN MIDDENSTAND

1999

De voorzitter : Aan de orde is de bespreking van het
wetsontwerp houdende dertiende aanpassing van de
algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar
1999 : sectie 31 – Ministerie van Landbouw en Midden-
stand, nr. 615/1. 

Overeenkomstig artikel 83 van het Reglement wordt in
plenaire vergadering een beperkte algemene bespreking
gehouden. 

De algemene bespreking is geopend. 

De heer André Smets (PSC) : Ik maak van de bespre-
king van dit wetsontwerp gebruik om een wezenlijke
vraag te stellen : moet het landbouwbeleid worden gere-
gionaliseerd ? Wanneer ? Wie zal België voortaan op de
Europese GLB-onderhandelingen vertegenwoordigen ?

De regering moest zo nodig de VU een dienst bewijzen,
zodat die haar communautaire imago kon opkrikken.

Dat de regering de Costa omzeilde, is onaanvaardbaar.
Ook onaanvaardbaar is dat de belangen van de land-
bouwers moeten wijken voor die van de VU die premier
Verhofstadt o zo nodig heeft. De landbouwers voelen
zich nu misprezen. Hoe kan het ook anders ?

De voorzitter : De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter : Wij gaan over tot de artikelsgewijze
bespreking.
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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 : Wij zullen later over het geheel stemmen.

VOORSTEL VAN RESOLUTIE

NUCLEAIRE ONTWAPENING

De voorzitter : Aan de orde is de bespreking van het
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, nrs 528/1 tot 5. 

De algemene bespreking is geopend. 

Mevrouw Leen Laenens, rapporteur : Deze resolutie is
belangrijk omdat van 19 april tot 19 mei 2000 de toet-
singsconferentie het naleven van het non-proliferatiever-
drag moet controleren. De conferentie moet eveneens
een agenda opstellen voor de verdere nucleaire ontwa-
pening. 

We worden momenteel geconfronteerd met een aantal
onrustwekkende tendenzen, zoals de situatie in Paki-
stan, de Amerikaanse plannen voor een nationaal antira-
ketsysteem en de nieuwe Russische militaire doctrine. 

Er werd gediscussieerd over een amendement dat voor-
stelde om "te allen tijde" weg te laten. De geamendeer-
de resolutie werd goedgekeurd.

De onvoorwaardelijke gehechtheid aan het non-proli-
feratieverdrag is vooral ingegeven door de interpretatie
van de VS daarvan.

Voor Agalev-Ecolo zijn kernwapens volstrekt nutteloos
als vredesinstrument. Om die reden staan we helemaal
achter de resolutie. (Applaus)

De heer Yvon Harmegnies (PS) : Alle democraten ijve-
ren voor een kernvrije wereld, maar er is nog heel wat
werk aan de winkel, gelet op de verwevenheid tussen de
politieke, geostrategische en economische overwegin-
gen. 

Het gezond verstand kan het soms echter halen van de
als onuitroeibaar beschouwde politieke en economische
opvattingen. Enkele recente veranderingen, zoals de

goedkeuring van Start 2 door de Russische Doema, zijn
daarvan het beste bewijs. 

Dat proces moet zich afspelen in instanties die in staat
zijn een doeltreffende en strenge controle op alle leden
van de internationale gemeenschap uit te oefenen. 

Mijn partij zal dan ook alle initiatieven steunen die tot
een geleidelijke nucleaire ontwapening leiden. De resolu-
tie die wij op 10 december 1998 in de Senaat hebben
ingediend getuigt van de voluntaristische, georganiseer-
de en doeltreffende inzet van de PS ten voordele van de
nucleaire ontwapening. 

Wij zullen er nauwlettend op toezien dat dat streven in
multilaterale internationale akkoorden wordt opgeno-
men.

De EU-lidstaten zouden inzake nucleaire ontwapening
tot een gemeenschappelijk standpunt moeten komen.

Ik hoop dat de regering het Parlement bij haar buiten-
lands beleid blijft betrekken zodat wij samen werk kun-
nen maken van een ernstig nucleair ontwapeningsbeleid.

De PS wenst dat de regering alles in het werk stelt om
ervoor te zorgen dat de conferentie over de non-prolif-
eratieverdragen met verbintenissen wordt bekroond. De
PS-fractie zal het voorstel van resolutie steunen.
(Applaus bij de PS)

Mevrouw Josée Lejeune (PRL FDF MCC) : België moet
het non-proliferatieverdrag naleven. Het werkdocument
dat in de commissie werd uitgedeeld, heeft niet dezelfde
waarde. Over bepaalde maatregelen kan beter in andere
instanties worden gediscussieerd.

Wij hadden een probleem met punt 6 van de oorspron-
kelijke tekst ; in de laatste paragraaf werd een verband
gelegd tussen het geleidelijk afbouwen van kernenergie
en de uitvoering van artikel 4 van het non-proliferatiever-
drag.

Hierbij diende het volgende te worden opgemerkt. Arti-
kel 4 van het Verdrag voorziet in het onvervreemdbaar
recht van de ondertekenende landen het onderzoek, de
productie en het gebruik van kernenergie voor vreedza-
me doeleinden te ontwikkelen, in overeenstemming met
de verplichtingen vervat in de artikelen 1 en 2. Het
betreft een vorm van compensatie voor de niet-kernmo-
gendheden en de niet gebonden landen in het bijzonder.
Dat recht wordt beperkt door het Verdrag zelf en door de
controleregelingen voor de uitvoer.

De ontwikkelingslanden zouden nieuwe voorwaarden
kunnen opvatten als een poging om hen geen toegang
te verlenen tot de recente spitstechnologie. 
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Tenslotte kan vreedzaam gebruik van kernenergie niet
tot de energieaspecten worden beperkt. Men kan een
land geen energiekeuze opleggen.

De in de commissie aangenomen tekst is aanvaardbaar
met name door de versoepeling van de tijdsbepaling in
punt h.1.

De PRL FDF MCC-fractie zal de resolutie steunen.

(Applaus bij PRL FDF MCC en Ecolo-Agalev)

De heer Dirk Van der Maelen (SP) : Ik kan kort zijn,
want alles wat er over deze resolutie te zeggen valt, is
door de rapporteurs en de andere sprekers al gezegd. 

Mij rest alleen alle collega's die meegewerkt hebben aan
deze resolutie, te danken. De resolutie is moedig en
gedurfd. Wij vragen de regering de voorstellen van de
Kamer te verdedigen op de multilaterale fora waaraan ze
zal deelnemen. (Applaus)

De voorzitter : De algemene bespreking is gesloten.

Bespreking van de consideransen en de aanbevelingen

De voorzitter : Wij gaan over tot de bespreking van de
consideransen en de aanbevelingen.

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

– De consideransen en de aanbevelingen worden zonder
opmerkingen aangenomen.

De voorzitter : Wij zullen later over het geheel stemmen.

GEHEIME STEMMING OVER DE NATURALISATIES

De voorzitter : Aan de orde is de geheime stemming
over de naturalisaties, nr. 634/2. 

De leden worden verzocht het voorstel van naturalisatie-
wetten te deponeren in de stembus. Het voorstel van
naturalisatiewetten mag niet ondertekend worden. Wan-
neer een lid gekant is tegen de naturalisatie van een
aanvrager, schrapt hij de naam van de belanghebbende
op de lijst die hem werd bezorgd. 

Twee secretarissen moeten tot de stemopneming over-
gaan. Ik stel u voor mevrouw Mirella Minne et de heer
Jos Ansoms als stemopnemer aan te duiden. (Instem-
ming)

– Er wordt tot de naamoproeping overgegaan. 

INOVERWEGINGNEMING VAN VOORSTELLEN

De voorzitter : De leden hebben een lijst gekregen van
voorstellen waarvoor de inoverwegingneming wordt
gevraagd. Als er geen bezwaren zijn, beschouw ik deze
lijst als goedgekeurd. (Instemming)

De lijst met in overweginggenomen voorstellen wordt als
bijlage in het Beknopt Verslag opgenomen.

NAAMSTEMMINGEN

De voorzitter : Aan de ordre is de stemming over de
moties ingediend tot besluit van de interpellaties van :

– de heer Claude Eerdekens over "het gevaar dat voor
de betrokken bevolking voortkomt uit de installatie van
relais-antennes voor mobiele telefonie" (nr. 336) ;

– mevrouw Martine Dardenne over "het gevaar dat voor
de bevolking voortkomt uit de installatie van relais-
antennes voor mobiele telefonie" (nr. 345)

– de heer Luc Sevenhans over "de mogelijke gevaren
ingevolge de plaatsing van GSM-masten" (nr. 387).

(gehouden in de openbare vergadering van de commis-
sie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maat-
schappelijke Hernieuwing van 9 mei 2000).

Twee moties werden ingediend (nr. 25/84) :

– een motie van aanbeveling werd ingediend door de
heren Koen Bultinck en Luc Sevenhans ;

– een eenvoudige motie werd ingediend door de dames
Colette Burgeon, Michèle Gilkinet en Anne-Mie
Descheemaeker. 

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang
heeft, breng ik deze motie in stemming. 

– De eenvoudige motie wordt aangenomen met 88 tegen
51 stemmen.

(Naamstemming nr. 1 – Het detail van de stemming
wordt als bijlage opgenomen.)

De voorzitter : Aan de orde is de stemming over de
moties ingediend tot besluit van de interpellatie van de
heer Karel Van Hoorebeke over "de handhaving van de
houding van de Belgische regering ten aanzien van Oos-
tenrijk" (nr. 381).
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(gehouden in de openbare vergadering van de commis-
sie voor de Buitenlandse Betrekkingen van 10 mei 2000).

Twee moties werden ingediend (nr. 25/86) :

– een motie van aanbeveling werd ingediend door de
heer Karel Van Hoorebeke ;

– een eenvoudige motie werd ingediend door mevrouw
Claudine Drion en de heren Daniel Bacquelaine, Yvon
Harmegnies en Erik Derycke.

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang
heeft, breng ik deze motie in stemming. 

– De eenvoudige motie wordt aangenomen met 85 tegen
51 stemmen en 2 onthoudingen.

(Naamstemming nr. 2 – Het detail van de stemming
wordt als bijlage opgenomen.)

De heer André Schellens (SP) : Ik heb ja gestemd. 

De voorzitter : Aan de orde is de stemming over de
moties ingediend tot besluit van de interpellatie van de
heer Francis Van den Eynde over "de verontschuldigin-
gen die de eerste minister in Kigali uitgesproken heeft"
(nr. 352).

(gehouden in de openbare vergadering van de commis-
sie voor de Buitenlandse Betrekkingen van 10 mei 2000).

Twee moties werden ingediend (nr. 25/85) :

– een motie van aanbeveling werd ingediend door de
heer Francis Van den Eynde ;

– een eevoudige motie werd ingediend door de dames
Leen Laenens en Josée Lejeune en de heren Yvon Har-
megnies en Erik Derycke. 

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang
heeft, breng ik deze motie in stemming. 

– De eenvoudige motie wordt aangenomen met 88 tegen
53 stemmen. 

(Naamstemming nr. 3 – Het detail van de stemming
wordt als bijlage opgenomen.)

De heer François-Xavier de Donnéa (PRL-FDF-MCC) :
Ik heb ja gestemd.

De voorzitter : Aan de orde is de stemming over de
moties ingediend tot besluit van de interpellaties van :

– de heer Luc Sevenhans over "de uitnodiging tot toetre-
ding aan de tweede fase van het JFS-programma" (nr.
380) ;

– de heer Stef Goris over "de toetreding tot de tweede
fase van het Joint Strike Fighter-programma" (nr. 391).

(gehouden in de openbare vergadering van de commis-
sie voor de Landsverdediging van 11 mei 2000).

Twee moties werden ingediend (nr. 25/87) :

– een motie van aanbeveling werd ingediend door de
heren Luc Sevenhans en John Spinnewyn ;

– een eenvoudige motie werd ingediend door mevrouw
Josée Lejeune en de heren Peter Vanhoutte en Dirk Van
der Maelen.

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang
heeft, breng ik deze motie in stemming. 

De heer Luc Sevenhans (VL. BLOK) : De beslissing die
de regenboogcoalitie in deze nam is hypocriet. Zij
besliste om de jachtvliegtuigen van het leger te vervan-
gen, doch dit niet officieel in de legerhervorming op te
nemen. 

De economische schade voor onze bedrijven zal
immens zijn. Hun concurrentiepositie zal worden
geschaad. De regering wil de vliegtuigen wel vervangen,
maar ze later tegen een meerprijs kopen. Dat is verkwis-
ting van het belastinggeld. De PRL en de VLD namen
het vroeger steeds voor de bedrijven op. Nu ze deel uit-
maken van de meerderheid, gaan ze plat op de buik. 

Bovendien zal Agalev de op Vlaams niveau genomen
beslissingen op federaal nieveau tegenhouden. Dit JSF-
dossier is vooral een Vlaams dossier, maar het Vlaams
Gewest heeft hier duidelijk niets in te brengen ! Wij pro-
testeren hiertegen. (Applaus van het Vlaams Blok)

– De eenvoudige motie wordt aangenomen met 89 tegen
54 stemmen. 

(Naamstemming nr. 4 – Het detail van de stemming
wordt als bijlage opgenomen)

– Het wetsontwerp tot wijziging van de algemene wet
inzake douane en accijnzen en van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992, nr. 438/4, wordt eenparig
door de 144 aanwezige leden aangenomen. 

(Naamstemming nr. 5 – Het detail van de stemming
wordt als bijlage opgenomen)

– Het wetsontwerp houdende dertiende aanpassing van
de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar
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1999 : sectie 31 – Ministerie van Landbouw en Midden-
stand, nr. 615/1, wordt aangenomen met 112 tegen 9
stemmen en 23 onthoudingen. 

(Naamstemming nr. 6 – Het detail van de stemming
wordt als bijlage opgenomen)

De voorzitter : Wij gaan over tot de stemming over het
voorstel van resolutie van de heer Dirk Van der Maelen
inzake nucleaire ontwapening en de houding van België
op de toetsingsconferentie van het non-proliferatiever-
drag, nr. 528/5.

De heer Peter Vanhoutte (Agalev-Ecolo) : Eén van de
doelstellingen van onze verkeerswetgeving is het aantal
verkeersslachtoffers te beperken. Stel u voor dat we een
wet zouden goedkeuren waarin staat dat het verkeersre-
glement alleen maar geldt als een auto niet in het ver-
keer wordt gebracht. Dat zien we nu bij het verdrag dat
kernwapens wil beperken. Het wordt voortdurend verder
uitgehold. Als dit verdrag niet geldt in oorlogstijd, dan is
de eerste dode in een oorlog het gezond verstand.

Door de motie af te zwakken maken wij het ondenkbare
denkbaar. Met twee onthoudingen in onze fractie vragen
wij duidelijkheid. Wij zullen later nog initiatieven nemen.
(Applaus)

De heer Eric Derycke (SP) : Ik wil er de aandacht op
vestigen dat het beter ware geweest de oorspronkelijke
resolutie door te sturen. De discussie over het non prolif-
eration treaty (NPT) zit vast. Dit is zorgwekkend om ver-
schillende redenen. Er is een uithollingsprocedure aan
de gang, die door de VS wordt bepleit. De VS wil het
anti-missileproject doorvoeren. De discussie over de
JSF is slechts bijkomstig. De atoommogelijkheden heb-
ben ook een weinig bemoedigend toekomstbeeld gege-
ven van de verdere ontwapening die zij voorstaan. Wij
hadden daarom liever de oorspronkelijke tekst van de
heer Van der Maelen doorgestuurd naar de VS. (Applaus
van de SP)

– Het voorstel van resolutie van de heer Dirk Van der
Maelen inzake nucleaire ontwapening en de houding van
België op de toetsingsconferentie van het non-prolifera-
tieverdrag, nr. 528/5, wordt aangenomen met 133 stem-
men en 11 onthoudingen.

(Naamstemming nr. 7 – Het detail van de stemming
wordt als bijlage opgenomen)

De heer Alfons Borginon (VU-ID) : Mijn fractie heeft zich
onthouden om te beamen wat zojuist werd gezegd. : het
zou logisch zijn geweest om de oorspronkelijke tekst
goed te keuren en het is jammer dat dit niet is gebeurd.

UITSLAG VAN DE GEHEIME STEMMING OVER DE
NATURALISATIES

De voorzitter : Ziehier de uitslag van de geheime stem-
ming over de naturalisaties, nr. 634/2.

Aantal stemmers : 124

Geldige stemmen : 124

Volstrekte meerderheid : 63

Alle naturalisaties hebben de volstrekte meerderheid
bekomen.

– De artikelen van de vijf voorstellen van naturalisatie-
wetten worden zonder opmerkingen aangenomen.

De voorzitter : Wij gaan onmiddellijk over tot de stem-
mingen over die wetsvoorstellen in hun geheel.

NAAMSTEMMINGEN

De voorzitter : Wij gaan over tot de stemming over het
voorstel van naturalisatiewet verleend bij toepassing van
de bij koninklijk besluit van 14 december 1932 gecoördi-
neerde wetten op de verwerving, het verlies en de her-
krijging van de nationaliteit, nr. 634/2.

De heer Jan Mortelmans (VL. BLOK) : In het verslag
herinnert men ons eraan dat wij de naturalisatiedossiers
kunnen inkijken op het commissiesecretariaat. Dat
gebeurt nauwelijks. Daardoor beseffen de Kamerleden
niet dat veel vreemdelingen onterecht worden genatura-
liseerd.

Bovendien wil men blijkbaar zoveel mogelijk nieuwe Bel-
gen maken vóór de gemeenteraadsverkiezingen. Dit is
nefast voor de Vlamingen in Brussel, die volledig zullen
worden gemarginaliseerd. Wij zullen de kiezers daarover
inlichten.

– Het voorstel van naturalisatiewet verleend bij toepas-
sing van de bij koninklijk besluit van 14 december 1932
gecoördineerde wetten op de verwerving, het verlies en
de herkrijging van de nationaliteit, nr. 634/2, wordt aan-
genomen met 127 tegen 16 stemmen.

(Naamstemming nr. 8 – Het detail van de stemming
wordt als bijlage opgenomen)

– Het voorstel van naturalisatiewet verleend bij toepas-
sing van de wet van 28 juni 1984 betreffende sommige
aspecten van de toestand van de vreemdelingen en
houdende invoering van het Wetboek van de Belgische
nationaliteit, nr. 634/2, wordt aangenomen met hetzelfde
stemmental.
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(Naamstemming nr. 8 – Het detail van de stemming

wordt als bijlage opgenomen)

– Het voorstel van naturalisatiewet verleend bij toepas-

sing van de wet van 13 april 1995 tot wijziging van de

naturalisatieprocedure en van het Wetboek van de Belgi-

sche nationaliteit, nr. 634/2 wordt aangenomen met het-

zelfde stemmental.

(Naamstemming nr. 8 – Het detail van de stemming

wordt als bijlage opgenomen)

– Het voorstel van naturalisatiewet verleend bij toepas-

sing van de wet van 22 december 1998 tot wijziging van

het Wetboek van de Belgische nationaliteit wat de natu-

ralisatieprocedure betreft, nr. 634/2, wordt door de 145

aanwezige leden eenparig aangenomen.

(Naamstemming nr. 9 – Het detail van de stemming

wordt als bijlage opgenomen)

– Het voorstel van verwerping door de commissie voor

de Naturalisaties van de dossiers die in haar verslag nr.

634/1 op bladzijden 4 en 5 zijn opgenomen wordt door

de 145 aanwezige leden eenparig aangenomen.

(Naamstemming nr. 10 – Het detail van de stemming

wordt als bijlage opgenomen)

De heer Jan Mortelmans (VL. BLOK) : Bij de vierde

stemming over de naturalisaties had het Vlaams Blok

willen tegenstemmen. Het gaat om vijftien stemmen.

REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN

De voorzitter : Na hierover met de regering te hebben
overlegd, deel ik u mee dat de huidige zitting op 15 juli
wordt afgesloten.

De nieuwe zitting wordt op dinsdag 10 oktober geo-
pend. De eerste minister zal een week later, op dinsdag
17 oktober, een beleidsverklaring afleggen. 

AGENDA VOOR VOLGENDE WEEK

De voorzitter : De leden hebben een ontwerpagenda
gekregen voor de plenaire vergadering van de Kamer
van volgende week. Als er geen bezwaren zijn,
beschouw ik deze ontwerpagenda als goedgekeurd.
(Instemming)

De agenda voor de plenaire vergadering van volgende
week wordt als bijlage in het Beknopt Verslag opgeno-
men.

– De vergadering wordt gesloten om 16.45 uur.

– Volgende plenaire vergadering donderdag 25 mei 2000
om 14.15 uur.

BERICHTEN VAN VERHINDERING

Gezondheidsredenen : de h. Ferdy Willems, 

mevr. Kathleen van der Hooft

WEU : de h. Stef Goris
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KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

COMMISSIES

Ingediende verslagen

Volgende verslagen werden ingediend : namens de
commissie voor de Financiën en de Begroting, 

– door mevrouw Fientje Moerman, over het wetsontwerp
tot wijziging van de algemene wet inzake douane en
accijnzen en tot instelling van een administratief recht
van beroep : nr. 438/3. 

namens de commissie voor de Buitenlandse Betrekkin-
gen, 

– door mevrouw Leen Laenens, over het voorstel van
resolutie (de heer Dirk Van der Maelen) inzake nucleaire
ontwapening en de houding van België op de toetsings-
conferentie van het non-proliferatieverdrag : nr. 528/4. 

namens de commissie voor de Sociale Zaken, 

– door de heer Jan Peeters, over het wetsontwerp tot
wijziging, wat de door de werkgevers verschuldigde bij-
drage voor werkloosheid wegens economische oorza-
ken betreft, van de wet van 29 juni 1981 houdende de
algemene beginselen van de sociale zekerheid voor
werknemers : nr. 588/2. 

VOORSTELLEN

Toelatingen tot drukken

1. Wetsvoorstel (de heer Jean-Jacques Viseur c.s.) tot
wijziging, inzake de voorwaarden waaronder het ver-
vroegd rustpensioen voor zelfstandigen ingaat, van arti-
kel 3, § 2, van het koninklijk besluit van 30 januari 1997
betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met
toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26

juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en
tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pen-
sioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26
juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire
voorwaarden tot deelname van België aan de Europese
Economische en Monetaire Unie, nr. 645/1 ; 

2. Wetsvoorstel (de heren Luc Goutry en Daniël Van-
poucke) tot wijziging van artikel 10 van de wet van 27
februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan
gehandicapten, nr. 646/1 ; 

3. Wetsvoorstel (de heer Richard Fournaux) tot wijziging
van het Gerechtelijk Wetboek in verband met de bemid-
deling, nr. 647/1 ; 

4. Wetsvoorstel (mevrouw Annemie Van de Casteele en
de heer Karel Van Hoorebeke) tot wijziging van artikel 65
van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het
gebruik van de talen in bestuurszaken, nr. 648/1 ; 

5. Wetsvoorstel (mevrouw Kathleen van der Hooft) tot
wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffen-
de de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
inzake de overdrachten van door het OCMW opgerichte
diensten en inrichtingen, nr. 649/1 ; 

6. Voorstel van resolutie (de dames Claudine Drion en
Leen Laenens) betreffende de berechting van generaal
Pinochet, nr. 650/1 ; 

7. Wetsvoorstel (de heren Geert Bourgeois, Karel Van
Hoorebeke en Fred Erdman) tot wijziging van het Wet-
boek van strafvordering wat het verstek betreft,
nr. 651/1 ; 

8. Wetsvoorstel (de heer Geert Bourgeois) tot wijziging
van artikel 72, 5°, van de nieuwe gemeentewet,
nr. 652/1 ; 
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9. Wetsvoorstel (de heer Geert Bourgeois en mevrouw
Frieda Brepoels) tot het verlenen van machtiging om in
rechte op te treden namens de Staat, nr. 653/1 ; 

10. Wetsvoorstel (mevrouw Greta D'Hondt) houdende de
sociale bescherming van opvangouders, nr. 654/1 ; 

11. Voorstel van verklaring (de heer Alfons Borginon) tot
herziening van artikel 72 van de Grondwet, nr. 655/1 ; 

12. Voorstel van bijzondere wet (mevrouw Joëlle Milquet
en de heer Jean-Pol Poncelet) tot wijziging van de wet
van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs
en de wet van 2 augustus 1963 op het gebruik van de
talen in bestuurszaken, nr. 656/1 ; 

13. Wetsvoorstel (de heer Yvan Mayeur en mevrouw
Magda De Meyer) tot wijziging van artikel 1 van de wet
van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een
bestaansminimum, nr. 657/1 ; 

14. Wetsvoorstel (mevrouw Trees Pieters) tot wijziging
van artikel 1 van de wet van 13 juli 1987 betreffende het
kijk- en luistergeld, nr. 658/1 ; 

15. Voorstel van resolutie (de heer Jo Vandeurzen) inza-
ke het sluiten van een samenwerkingsakkoord betreffen-
de de coördinatie van het drugbeleid, nr. 659/1. 

Inoverwegingnemingen

1. Wetsvoorstel (mevrouw Greta D'Hondt en de heer Luc
Goutry) tot aanvulling van de bij het koninklijk besluit van
19 december 1939 samengeordende wetten betreffende
de kinderbijslag voor loonarbeiders, houdende een billij-
ke verdeling van de middelen van het Fonds voor collec-
tieve uitrustingen en diensten tussen de gemeenschap-
pen, nr. 409/1 ; 

(Advies van de Raad van State, nr. 409/2) 

Verzonden naar de commissie voor de Sociale Zaken 

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

Verzonden naar de commissie voor de Justitie 

3. 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 ; 

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

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

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

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 ; 

Verzonden naar de verenigde commissies voor de Finan-
ciën en de Begroting en voor de Sociale Zaken 

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 ; 

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

7. 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 ; 

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

8. Wetsvoorstel (de heer Thierry Giet en mevrouw Karine
Lalieux) tot aanvulling van artikel 33, § 1, eerste lid, van
de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hech-
tenis, nr. 641/1 ; 

Verzonden naar de commissie voor de Justitie 

9. Voorstel van resolutie (de heer Jef Valkeniers) inzake
de landhervormingen in Zimbabwe, nr. 643/1. 

Verzonden naar de commissie voor de Buitenlandse
Betrekkingen 

10. Wetsvoorstel (de heer Richard Fournaux) tot wijzi-
ging van het Gerechtelijk Wetboek in verband met de
bemiddeling, nr. 647/1 ; 

Verzonden naar de commissie voor de Justitie 

11. Voorstel van resolutie (de dames Claudine Drion en
Leen Laenens) betreffende de berechting van generaal
Pinochet, nr. 650/1 ; 
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Verzonden naar de commissie voor de Buitenlandse
Betrekkingen 

12. Wetsvoorstel (mevrouw Greta D'Hondt) houdende de
sociale bescherming van opvangouders, nr. 654/1. 

Verzonden naar de commissie voor de Sociale Zaken 

Intrekking

Bij brief van 17 mei 2000 deelt de heer Richard Four-
naux mee dat hij zijn wetsvoorstel tot wijziging van het
Gerechtelijk Wetboek in verband met de bemiddeling, nr.
416/1, intrekt. 

Ter kennisgeving 

INTERPELLATIES

Verzoeken

Het Bureau heeft interpellatieverzoeken ontvangen van : 

– de heer Luc Sevenhans tot de minister van Landsver-
dediging over "de legerhervormingen". 

(nr. 393 – verzonden naar de commissie voor de Lands-
verdediging) 

– de heer Gerolf Annemans tot de eerste minister over
"de overtreding van de taalwetten door een schepen van
de Stad Brussel". 

(nr. 394 – omgewerkt in mondelinge vraag) 

– de heer Jacques Lefevre tot de vice-eerste minister en
minister van Buitenlandse Zaken over "de embargo's". 

(nr. 395 – verzonden naar de commissie voor de Buiten-
landse Betrekkingen) 

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

(nr. 396 – 

– mevrouw Trees Pieters tot de vice-eerste minister en
minister van Werkgelegenheid over "de startbaanover-
eenkomst". 

(nr. 397 – zonder voorwerp) 

– mevrouw Els Van Weert tot de minister van Consu-
mentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over "de
terughoudende houding van België ten opzichte van de
strenge Europese aanpak van de ozonproblematiek". 

(nr. 398 – verzonden naar de commissie voor de Volks-
gezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Her-
nieuwing) 

– de heer Pieter De Crem tot de minister van Binnen-
landse Zaken over "de stand van zaken in de vierde
werkgroep belast met de uitvoering van de politiehervor-
ming". 

(nr. 399 – verzonden naar de commissie voor de Binnen-
landse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar
Ambt) 

– de heer Hubert Brouns tot de minister van Consumen-
tenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en tot de
minister van Landbouw en Middenstand over "de uitvoe-
ring van de aanbevelingen van de onderzoekscommissie
'dioxine'". 

(nr. 400 – verzonden naar de verenigde commissies voor
het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onder-
wijs, de nationale wetenschappelijke en culturele Instel-
lingen, de Middenstand en de Landbouw en voor de
Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke
Hernieuwing) 

– mevrouw Annemie Van de Casteele tot de minister van
Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en
tot de minister van Landbouw en Middenstand over "de
uitvoering van de aanbevelingen van de dioxinecommis-
sie".

(nr. 401 – verzonden naar de verenigde commissies voor
het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onder-
wijs, de nationale wetenschappelijke en culturele Instel-
lingen, de Middenstand en de Landbouw en voor de
Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke
Hernieuwing)

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 11 mei 2000
de volgende beslissingen heeft genomen : 

– Overeenkomstig artikel 12, § 2, van de wet van 6 april
1995 houdende inrichting van de parlementaire overleg-
commissie bedoeld in artikel 82 van de Grondwet en tot
wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van
State en met toepassing van artikel 80 van de Grondwet,
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heeft de commissie de termijnen bepaald waarbinnen de
Senaat zich moet uitspreken over de volgende wetsont-
werpen, waarvoor de regering de spoedbehandeling
heeft gevraagd : 

a) voor het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30
juli 1979 betreffende de radioberichtgeving en van de
wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van
sommige economische overheidsbedrijven (stuk Kamer
nr. 583/1 – 1999/2000) 

De commissie heeft beslist de evocatietermijn op 5
dagen en de onderzoekstermijn op 20 dagen vast te
stellen. 

b) voor het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25
oktober 1919 tot verlening van rechtspersoonlijkheid aan
de internationale verenigingen met menslievend, gods-
dienstig, wetenschappelijk, artistiek of pedagogisch doel
(stuk Kamer nr. 587/1 – 1999/2000) 

De tekst van het wetsontwerp zal in de Senaat worden
ingediend als amendement op het wetsontwerp tot wijzi-
ging van de wet van 27 juni 1921 waarbij aan verenigin-
gen zonder winstgevend doel en aan de instellingen van
openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend (stuk
Senaat nr. 283/1 – 1999/2000). 

c) voor het wetsontwerp tot wijziging, wat de door de
werkgevers verschuldigde bijdrage voor werkloosheid
wegens economische oorzaken betreft, van de wet van
29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de
sociale zekerheid voor werknemers (stuk Kamer nr.
588/1 – 1999/2000) 

De commissie heeft beslist de evocatietermijn op 5
dagen en de onderzoekstermijn op 30 dagen vast te
stellen. 

– 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 de volgende wetsontwerpen : 

a) voor het wetsontwerp tot invoering van een getuig-
schrift van bekwaamheid en geschiktheid om te adopte-
ren (stuk Senaat nr. 278/1 – 1999/2000) 

De commissie heeft beslist de onderzoekstermijn met 21
dagen te verlengen. 

b) voor het wetsontwerp tot invoeging van een artikel
21ter in de Voorafgaande Titel van het Wetboek van
strafvordering (stuk Senaat nr. 279/1 – 1999/2000) 

De commissie heeft beslist de onderzoekstermijn met 13
dagen te verlengen. 

c) voor het wetsontwerp houdende oprichting van een
centraal bestand van berichten van beslag, delegatie,
overdracht en collectieve schuldenregeling, alsook tot
wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk
Wetboek (stuk Senaat nr. 281/1 – 1999/2000) 

Het verzoek tot verlenging van de onderzoekstermijn
werd ingetrokken. 

c) voor het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27
juni 1921 waarbij aan verenigingen zonder winstgevend
doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtsper-
soonlijkheid wordt verleend (stuk Senaat nr. 283/1 –
1999/2000) 

De commissie heeft beslist de onderzoekstermijn niet te
verlengen. 

e) voor het wetsontwerp tot wijziging van de artikelen
34, § 1, en 39 van het Wetboek van de inkomstenbelas-
tingen 1992 (stuk Senaat nr. 286/1 – 1999/2000) 

De commissie heeft beslist de onderzoekstermijn met 26
dagen te verlengen. 

f) voor het wetsontwerp ter bevordering van sociaal ver-
antwoorde productie (stuk. Senaat nrs 288/1 tot 7 –
1999/2000) 

De commissie heeft beslist de onderzoekstermijn met 21
dagen te verlengen. 

Ter kennisgeving 

SENAAT

OVERGEZONDEN WETSONTWERP MET HET OOG OP DE KONINKLIJ-
KE BEKRACHTIGING

Bij brief van 10 mei 2000, zendt de Senaat over, met het
oog op de koninklijke bekrachtiging, het niet geëvoceer-
de wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 145(1) en
145(5) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
1992, (Stuk Kamer nr. 273/6). 

Ter kennisgeving.

REGERING

WETSONTWERP

Intrekking
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Bij brief van 12 mei 2000, gericht tot de voorzitter van de
commissie voor de Justitie, deelt de minister van Justitie
mee dat, ten gevolge van de beslissing van de Overleg-
commissie van 11 mei 2000, hij het wetsontwerp tot wij-
ziging van de wet van 25 oktober 1919 tot verlening van
rechtspersoonlijkheid aan de internationale verenigingen
met menslievend, godsdienstig, wetenschappelijk, artis-
tiek of pedagogisch doel, nr. 587/1, intrekt. 

Dit ontwerp zal worden gevoegd bij het wetsontwerp tot
wijziging van de wet van 27 juni 1921 waarbij aan vereni-
gingen zonder winstgevend doel en aan de instellingen
van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend
(stuk Senaat nr. 283/1 – 1999/2000). 

Ter kennisgeving 

STAND VAN ZAKEN VAN DE VOORONTWERPEN VAN WET EN WETS-
ONTWERPEN

Bij brief van 9 mei 2000 zendt de secretaris van de
Ministerraad de lijst over met de stand van zaken van de
voorontwerpen van wet en wetsontwerpen van de huidi-
ge zittingsperiode. 

Ter kennisgeving 

LANDBOUWFONDS

Verslag

Bij brief van 15 mei 2000 zendt de minister van Land-
bouw en Middenstand, overeenkomstig artikel 2 van de
wet van 27 mei 1999 tot wijziging van de wet van 29 juli
1955 tot oprichting van een Landbouwfonds, het activi-
teitsverslag van het Landbouwfonds voor het dienstjaar
1999 over. 

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 

ARBITRAGEHOF

BESLISSINGEN TOT VERWIJZING

Beslissing tot verwijzing aanhangig gemaakt bij het Arbi-
tragehof Met toepassing van artikel 77 van de bijzondere
wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, geeft de grif-
fier van het Arbitragehof kennis van : 

– de prejudiciële vragen over artikel 109 van de wet van
4 augustus 1986 houdende fiscale bepalingen, gesteld

door het Hof van Cassatie bij arresten van 31 januari
2000, inzake H. Gilles en F. Trigaux tegen de Belgische
Staat en inzake A. Gilles en Ch. Piraux tegen de Belgi-
sche Staat ; de beschikking tot samenvoeging van deze
zaken 

(rolnummers : 1885 en 1886) 

– de prejudiciële vraag over artikel 25 § 1, van het
decreet van 6 juni 1994 van de Franse Gemeenschap tot
vaststelling van de rechtspositie van de gesubsidieerde
personeelsleden van het officieel gesubsidieerd onder-
wijs, gesteld door de rechtbank van eerste aanleg te
Namen bij vonnis van 2 december 1999, inzake I. Guil-
laume tegen de stad Namen

(rolnummer : 1914) 

– de prejudiciële vragen over artikel 1 van de wet van 6
februari 1970 betreffende de verjaring van schuldvorde-
ringen ten laste of ten voordele van de Staat en de pro-
vinciën, gesteld door de rechtbank van eerste aanleg te
Brussel bij vonnis van 14 maart 2000, inzake C. Gallet
tegen de Franse Gemeenschap

(rolnummers : 1915) 

– de prejudiciële vragen over artikel 55, eerste lid, 5°, en
derde lid, van het koninklijk besluit van 16 maart 1968
toto coördinatie van de wetten betreffende de politie
over het wegverkeer, gesteld door de politierechtbank te
Leuven bij vonnis van 10 maart 2000, inzake het open-
baar ministerie tegen P. Beutels en bij vonnis van 7 april
2000, inzake het openbaar ministerie tegen D. Van Cas-
ter ; de beschikking tot samenvoeging van deze zaken 

(rolnummers : 1919 en 1945) 

Ter kennisgeving

– de prejudiciële vragen over artikel 317ter van het
decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 13 juli 1994
betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeen-
schap, ingevoegd bij artikel 79 van het decreet van 14
juli 1998 betreffende het onderwijs IX, gesteld door de
Raad van State, bij arresten van 28 maart 2000, inzake
M. De Jonghe en anderen tegen de Erasmushogeschool
Brussel en inzake H. Swimberghe tegen de Erasmusho-
geschool Brussel ; de beschikking tot samenvoeging
van deze zaken 

(rolnummers : 1933 en 1934) 

Ter kennisgeving
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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 : 

– het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van artikel 20
van het decreet van het Vlaamse Gewest van 11 mei
1999 tot wijziging van het decreet van 23 januari 1991
inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de ver-
ontreiniging door meststoffen en tot wijziging van het
decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergun-
ning, ingesteld door de VZW De Vlaamse Landeigendom
en anderen. 

(rolnummer : 1888) 

– het beroep tot vernietiging en de vordering tot schor-
sing van de artikelen 3.1, 3.4, 8, 27, 34, 36, 39, 44, 45,
54 en 62 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen,
de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spe-
lers, ingesteld door de NV Tony Rus Activities en ande-
ren ; de beschikking tot bepaling van de dag van de
terechtzitting voor het debat over de vordering tot schor-
sing. 

(rolnummer : 1941) 

Ter kennisgeving

REKENHOF

BUDGETTAIRE AANREKENINGEN

Bij brief van 4 mei 2000 zendt de eerste voorzitter van
het Rekenhof de lijst over van de budgettaire aanreke-
ningen die in de loop van de maand april op de begro-
ting van het Rekenhof zijn uitgevoerd voor het jaar 2000. 

Indiening ter griffie en verzonden naar de commissie
voor de Comptabiliteit 

WETSONTWERP HOUDENDE AANPASSING VAN DE BEGROTING

VOOR HET JAAR 2000

Bij brief van 15 mei 2000 zendt de eerste voorzitter van
het Rekenhof het verslag over met de commentaar en
de opmerkingen van het Rekenhof betreffende het wets-
ontwerp houdende aanpassing van de begroting voor
het jaar 2000. 

Verzonden naar de commissie voor de Financiën en de
Begroting 

OPMERKINGEN BETREFFENDE EEN BERAADSLAGING VAN DE

MINISTERRAAD

Bij brief van 15 mei 2000 deelt het Rekenhof mede dat
het een afschrift heeft ontvangen van de beraadslaging
nr. 3175 die de Ministerraad op 4 mei 2000 heeft aange-
nomen en waarbij machtiging wordt verleend tot de
vastlegging, de ordonnancering en de betaling van uit-
gaven ten belope van 33,6 miljoen BEF, boven de kre-
dieten die in de algemene uitgavenbegroting van het
begrotingsjaar 2000 geopend zijn met het oog op de
werking van het kabinet van de minister van Economie
en Wetenschappelijk Onderzoek belast met het groot-
stedenbeleid en van de cel van de regeringscommissa-
ris, toegevoegd aan de minister van Wetenschappelijk
Onderzoek. 

Zijn College formuleert geen opmerkingen nopens de
toepassing van de procedure waarin artikel 44 van de
gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit voor-
ziet. 

Ter kennisgeving 

FEDERAAL PLANBUREAU

PUBLICATIE

Bij brief van 18 mei 2000 zendt het Federaal Planbureau
de publicatie "Economische vooruitzichten 2000-2005"
over.

Ronddeling

OMBUDSDIENST PENSIOENEN

VERSLAG

Bij brief van 9 mei 2000 zendt het College van de
Ombudsmannen voor de pensioenen, in uitvoering van
artikel 17 van het koninklijk besluit van 27 april 1997 tot
instelling van een ombudsdienst pensioenen in toepas-
sing van artikel 15, 5° van de wet van 26 juli 1996 tot
modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring
van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels,
het jaarverslag 1999 van de Ombudsdienst Pensioenen
over. 

Ronddeling 
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OMBUDSDIENST VOOR TELECOMMUNICATIE

VERSLAG

Bij brief van 17 mei 2000 zenden de ombudsmannen
voor Telecommunicatie, overeenkomstig artikel 46 van
de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming
van sommige economische overheidsbedrijven, het jaar-
verslag 1999 van de Ombudsdienst voor Telecommuni-
catie over. 

Indiening ter griffie, in de bibliotheek en verzonden naar
de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de
Overheidsbedrijven 

CENTRUM VOOR GELIJKHEID VAN KANSEN EN
VOOR RACISMEBESTRIJDING

VERSLAG

Bij brief van 15 mei 2000 zenden de directeur en de
adjunct-directeur van het Centrum voor gelijkheid van
kansen en voor racismebestrijding, overeenkomstig arti-
kel 6 van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van
een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racis-
mebestrijding, het jaarverslag 1999 (Medeburgers &
landgenoten) van het Centrum voor gelijkheid van kan-
sen en voor racismebestrijding over. 

Indiening ter griffie, in de Bibliotheek en ronddeling 

NATIONALE VERENIGING VAN POLITIEAMBTENA-
REN

VOORSTEL

Bij brief van 10 mei 2000 zendt de nationale vereniging
van politieambtenaren een voorstel over betreffende de
politiehervorming. 

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

INDIENING VAN EEN MOTIE

Bij brief van 10 mei 2000 zendt de burgemeester van de
gemeente Watermaal-Bosvoorde een door de gemeen-
teraad aangenomen motie over betreffende de aan-

komst aan de macht van een uiterst-rechtse partij in de
Oostenrijkse regering. 

Verzonden naar de commissie voor de Buitenlandse
Betrekkingen 

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

Week van 22 tot 26 mei 2000

DONDERDAG 25 mei 2000 om 14.15 uur

Mondelinge vragen

Wetsontwerp en voorstel

1. Wetsontwerp tot wijziging, wat de door de werkgevers
verschuldigde bijdrage voor werkloosheid wegens eco-
nomische oorzaken betreft, van de wet van 29 juni 1981
houdende de algemene beginselen van de sociale
zekerheid voor werknemers, nrs 588/1 en 2.

[aangelegenheid bedoeld in artikel 78 van de Grondwet
– De spoedbehandeling wordt door de regering
gevraagd overeenkomstig artikel 80 van de Grondwet -
Rapporteur : de heer Jan Peeters]

2. Voorstel van resolutie (de heren Jos Ansoms en Jozef
Van Eetvelt) betreffende het investeringsplan 2001-2010
van de NMBS, nrs 550/1 en 2.

[Rapporteur : de heer Jan Mortelmans]

Toepassing van artikel 72quater van het Reglement).

Inoverwegingnemingen

(zie bijlage)

Naamstemmingen

1. over de moties ingediend tot besluit van de interpella-
tie van de heer Francis Van den Eynde over "de zwarte
lijsten die door het Centrum voor Gelijkheid van Kansen
en Racismebestrijding bij officiële diensten verspreid
werden" (nr. 379).

(gehouden in de openbare vergadering van de commis-
sie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en
het Openbaar Ambt van 17 mei 2000).

2. over de moties ingediend tot besluit van de interpella-
tie van de heer Daniël Vanpoucke over "de stand van
zaken in de werkgroep belast met de voorbereiding van
de infrastructuur en uitrusting van de nieuwe politie" (nr.
378).
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(gehouden in de openbare vergadering van de commis-
sie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en
het Openbaar Ambt van 17 mei 2000).

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

* de heer Filip Anthuenis over "de plannen van de vice-
eerste minister en minister van Werkgelegenheid inzake
de arbeidsduurvermindering" (nr. 383) ;

* de heer Guy D'haeseleer over "de plannen om op ter-
mijn de 35-urenweek in te voeren" (nr. 384).

(gehouden in de openbare vergadering van de commis-
sie voor de Sociale Zaken van 17 mei 2000).

4. over het afgehandelde wetsontwerp en het afgehan-
delde voorstel.

Bijlage

Inoverwegingnemingen (Rgt. art. 64, nrs 4, 5, 6, 7)

1. Wetsvoorstel (de heer Jean-Jacques Viseur c.s.) tot
wijziging, inzake de voorwaarden waaronder het ver-
vroegd rustpensioen voor zelfstandigen ingaat, van arti-
kel 3, § 2, van het koninklijk besluit van 30 januari 1997
betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met
toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26
juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en
tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pen-
sioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26
juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire
voorwaarden tot deelname van België aan de Europese
Economische en Monetaire Unie, nr. 645/1.

2. Wetsvoorstel (de heren Luc Goutry en Daniël Van-
poucke) tot wijziging van artikel 10 van de wet van 27
februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan
gehandicapten, nr. 646/1.

3. Wetsvoorstel (mevrouw Annemie Van de Casteele en
de heer Karel Van Hoorebeke) tot wijziging van artikel 65
van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het
gebruik van de talen in bestuurszaken, nr. 648/1.

4. Wetsvoorstel (mevrouw Kathleen van der Hooft) tot
wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffen-
de de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
inzake de overdrachten van door het OCMW opgerichte
diensten en inrichtingen, nr. 649/1.

5. Wetsvoorstel (de heren Geert Bourgeois, Karel Van
Hoorebeke en Fred Erdman) tot wijziging van het Wet-
boek van strafvordering wat het verstek betreft,
nr. 651/1.

6. Wetsvoorstel (de heer Geert Bourgeois) tot wijziging
van artikel 72, 5°, van de nieuwe gemeentewet,
nr. 652/1.

7. Wetsvoorstel (de heer Geert Bourgeois en mevrouw
Frieda Brepoels) tot het verlenen van machtiging om in
rechte op te treden namens de Staat, nr. 653/1.

8. Voorstel van verklaring (de heer Alfons Borginon) tot
herziening van artikel 72 van de Grondwet, nr. 655/1.

9. Voorstel van bijzondere wet (mevrouw Joëlle Milquet
en de heer Jean-Pol Poncelet) tot wijziging van de wet
van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs
en de wet van 2 augustus 1963 op het gebruik van de
talen in bestuurszaken, nr. 656/1.

10. Wetsvoorstel (de heer Yvan Mayeur en mevrouw
Magda De Meyer) tot wijziging van artikel 1 van de wet
van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een
bestaansminimum, nr. 657/1.

11. Wetsvoorstel (mevrouw Trees Pieters) tot wijziging
van artikel 1 van de wet van 13 juli 1987 betreffende het
kijk- en luistergeld, nr. 658/1.

12. Voorstel van resolutie (de heer Jo Vandeurzen) inza-
ke het sluiten van een samenwerkingsakkoord betreffen-
de de coördinatie van het drugbeleid, nr. 659/1.

13. Wetsvoorstel (de heer Peter Vanvelthoven) betreffen-
de het gebruik van camera's, nr. 660/1.
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Vote nominatif n° 1
Naamstemming nr. 1 

Ont répondu oui
Voor hebben gestemd : 

Les membres-De leden : Anthuenis, Avontroodt, Bac-
quelaine, Bartholomeeussen, Barzin, Bonte, Burgeon,
Cahay-André, Canon, Chabot, Chastel, Clerfayt, Coe-
nen, Collard, Cortois, Coveliers, Dardenne, De Block,
Decroly, De Croo, de Donnéa, Dehu, Delizée, De Meyer,
Denis, Derycke, Descheemaeker, Desimpel, Desmedt,
D'hondt Denis, Douifi, Dufour, Eeman, Eerdekens, Erd-
man, Frédéric, Genot, Gerkens, Giet, Gilkinet, Grauwels,
Harmegnies, Herzet, Hove, Janssens, Laenens, Lahaye,
Lalieux, Lano, Lansens, Larcier, Leen, Lejeune, Lenssen,
Maingain, Mayeur, Michel, Minne, Moerman Fientje,
Moerman Jean-Paul, Moriau, Peeters, Pelzer-Salandra,
Philtjens, Schalck, Schellens, Seghin, Smets Tony,
Somers, Talhaoui, Tavernier, Timmermans, Valkeniers,
Van Aperen, Van Campenhout, Vandenhove, Vanden
Poel-Welkenhuysen, Van der Maelen, Van Grootenbrulle,
Vanhoutte, Vanoost, Vanvelthoven, van Weddingen, Ver-
linde, Viseur Jean-Pierre, Wauters, Wauthier, Yerna. 

Ont répondu non
Tegen hebben gestemd : 

Les membres-De leden : Annemans, Ansoms, Borginon,
Bourgeois, Bouteca, Brepoels, Brouns, Bultinck, Colen,
Creyf, De Clerck, De Man, Detremmerie, D'haeseleer,
D'Hondt Greta, Eyskens, Féret, Fournaux, Goutry, Goy-
vaerts, Grafé, Hendrickx, Laeremans, Langendries, Le-
fevre, Leterme, Mortelmans, Paque, Pieters Danny, Pie-
ters Dirk, Pieters Trees, Pinxten, Poncelet, Schauvliege,
Schoofs, Sevenhans, Smets André, Spinnewyn, Tant,
Van de Casteele, Van den Broeck, Van den Eynde, Van-
deurzen, Van Eetvelt, Van Hoorebeke, Van Parys, Van
Peel, Vanpoucke, Van Rompuy, Van Weert, Viseur
Jean-Jacques. 

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 : Anthuenis, Avontroodt, Bac-
quelaine, Bartholomeeussen, Barzin, Bonte, Burgeon,
Cahay-André, Canon, Chabot, Chastel, Clerfayt, Coe-
nen, Collard, Cortois, Coveliers, De Block, Decroly, De
Croo, de Donnéa, Dehu, Delizée, De Meyer, Denis,
Descheemaeker, Desimpel, Desmedt, D'hondt Denis,
Douifi, Dufour, Eeman, Eerdekens, Erdman, Frédéric,
Genot, Gerkens, Giet, Gilkinet, Grauwels, Harmegnies,
Herzet, Hove, Janssens, Laenens, Lahaye, Lalieux,
Lano, Lansens, Larcier, Leen, Lejeune, Lenssen, Main-
gain, Mayeur, Michel, Minne, Moerman Fientje, Moerman
Jean-Paul, Moriau, Peeters, Pelzer-Salandra, Philtjens,
Schalck, Schellens, Seghin, Smets Tony, Somers, Talha-
oui, Timmermans, Valkeniers, Van Aperen, Van Campen-
hout, Vandenhove, Vanden Poel-Welkenhuysen, Van der
Maelen, Van Grootenbrulle, Vanhoutte, Vanoost, Vanvelt-
hoven, van Weddingen, Verlinde, Viseur Jean-Pierre,
Wauters, Wauthier, Yerna. 

Ont répondu non
Tegen hebben gestemd : 

Les membres-De leden : Annemans, Ansoms, Borginon,
Bourgeois, Bouteca, Brepoels, Brouns, Bultinck, Colen,
Creyf, De Clerck, De Crem, De Man, Detremmerie,
D'haeseleer, D'Hondt Greta, Eyskens, Féret, Fournaux,
Goutry, Goyvaerts, Grafé, Hendrickx, Laeremans, Lan-
gendries, Lefevre, Leterme, Mortelmans, Paque, Pieters
Danny, Pieters Dirk, Pieters Trees, Pinxten, Poncelet,
Schauvliege, Schoofs, Sevenhans, Smets André, Spin-
newyn, Tant, Van de Casteele, Van den Broeck, Van den
Eynde, Vandeurzen, Van Eetvelt, Van Hoorebeke, Van
Parys, Van Peel, Vanpoucke, Van Rompuy, Viseur
Jean-Jacques. 

Se sont abstenus
Hebben zich onthouden : 

Les membres-De leden : Dardenne, Tavernier. 
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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”
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Vote nominatif n° 3
Naamstemming nr. 3 

Ont répondu oui
Voor hebben gestemd : 

Les membres-De leden : Anthuenis, Avontroodt, Bac-
quelaine, Bartholomeeussen, Barzin, Bonte, Burgeon,
Cahay-André, Canon, Chabot, Chastel, Clerfayt, Coe-
nen, Collard, Cortois, Coveliers, Dardenne, De Block,
Decroly, De Croo, Dehu, Delizée, De Meyer, Denis,
Derycke, Descheemaeker, Desimpel, Desmedt, D'hondt
Denis, Di Rupo, Douifi, Dufour, Eeman, Eerdekens, Erd-
man, Frédéric, Genot, Gerkens, Giet, Gilkinet, Grauwels,
Harmegnies, Herzet, Hove, Janssens, Laenens, Lahaye,
Lalieux, Lano, Lansens, Larcier, Leen, Lejeune, Lenssen,
Maingain, Mayeur, Michel, Minne, Moerman Fientje,
Moerman Jean-Paul, Moriau, Peeters, Pelzer-Salandra,
Philtjens, Schalck, Schellens, Seghin, Smets Tony,
Somers, Talhaoui, Tavernier, Timmermans, Valkeniers,
Van Aperen, Van Campenhout, Vandenhove, Vanden
Poel-Welkenhuysen, Van der Maelen, Van Grootenbrulle,
Vanhoutte, Vanoost, Vanvelthoven, van Weddingen, Ver-
linde, Viseur Jean-Pierre, Wauters, Wauthier, Yerna. 

Ont répondu non
Tegen hebben gestemd : 

Les membres-De leden : Annemans, Ansoms, Borginon,
Bourgeois, Bouteca, Brepoels, Brouns, Bultinck, Colen,
Creyf, De Clerck, De Crem, De Man, Detremmerie,
D'haeseleer, D'Hondt Greta, Eyskens, Féret, Fournaux,
Goutry, Goyvaerts, Grafé, Hendrickx, Laeremans, Lan-
gendries, Lefevre, Leterme, Mortelmans, Paque, Pieters
Danny, Pieters Dirk, Pieters Trees, Pinxten, Poncelet,
Schauvliege, Schoofs, Sevenhans, Smets André, Spin-
newyn, Tant, Van de Casteele, Van den Broeck, Van den
Eynde, Vandeurzen, Van Eetvelt, Van Hoorebeke, Van
Parys, Van Peel, Vanpoucke, Van Rompuy, Van Weert,
Verherstraeten, Viseur Jean-Jacques. 

Se sont abstenus
Hebben zich onthouden : 

Personne  –  Niemand 

Vote nominatif n° 4
Naamstemming nr. 4 

Ont répondu oui
Voor hebben gestemd : 

Les membres-De leden : Anthuenis, Avontroodt, Bac-
quelaine, Bartholomeeussen, Barzin, Bonte, Burgeon,
Cahay-André, Canon, Chabot, Chastel, Clerfayt, Coe-
nen, Collard, Cortois, Coveliers, Dardenne, De Block,
Decroly, De Croo, de Donnéa, Dehu, Delizée, De Meyer,
Denis, Derycke, Descheemaeker, Desimpel, Desmedt,

D'hondt Denis, Di Rupo, Douifi, Dufour, Eeman, Eerde-
kens, Erdman, Frédéric, Genot, Gerkens, Giet, Gilkinet,
Grauwels, Harmegnies, Herzet, Hove, Janssens, Lae-
nens, Lahaye, Lalieux, Lansens, Larcier, Leen, Lejeune,
Lenssen, Maingain, Mayeur, Michel, Minne, Moerman
Fientje, Moerman Jean-Paul, Moriau, Peeters,
Pelzer-Salandra, Philtjens, Schalck, Schellens, Seghin,
Smets Tony, Somers, Talhaoui, Tavernier, Timmermans,
Valkeniers, Van Aperen, Van Campenhout, Vandenhove,
Vanden Poel-Welkenhuysen, Van der Maelen, Van
Grootenbrulle, Vanhoutte, Vanoost, Vanvelthoven, van
Weddingen, Verlinde, Versnick, Viseur Jean-Pierre, Wau-
ters, Wauthier, Yerna. 

Ont répondu non
Tegen hebben gestemd : 

Les membres-De leden : Annemans, Ansoms, Borginon,
Bourgeois, Bouteca, Brepoels, Brouns, Bultinck, Colen,
Creyf, De Clerck, De Crem, De Man, Detremmerie,
D'haeseleer, D'Hondt Greta, Eyskens, Féret, Fournaux,
Goutry, Goyvaerts, Grafé, Hendrickx, Laeremans, Lan-
gendries, Lefevre, Leterme, Mortelmans, Paque, Pieters
Danny, Pieters Dirk, Pieters Trees, Pinxten, Poncelet,
Schauvliege, Schoofs, Sevenhans, Smets André, Spin-
newyn, Tant, Tastenhoye, Van de Casteele, Van den
Broeck, Van den Eynde, Vandeurzen, Van Eetvelt, Van
Hoorebeke, Van Parys, Van Peel, Vanpoucke, Van Rom-
puy, Van Weert, Verherstraeten, Viseur Jean-Jacques. 

Se sont abstenus
Hebben zich onthouden : 

Personne  –  Niemand 

Vote nominatif n° 5
Naamstemming nr. 5 

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, Canon, Chabot, Chas-
tel, Clerfayt, Coenen, Colen, Collard, Cortois, Coveliers,
Creyf, Dardenne, De Block, De Clerck, De Crem, Decro-
ly, De Croo, de Donnéa, Dehu, Delizée, De Man, De
Meyer, Denis, Derycke, Descheemaeker, Desimpel, Des-
medt, Detremmerie, D'haeseleer, D'hondt Denis, D'Hondt
Greta, Di Rupo, Douifi, Dufour, Eeman, Eerdekens, Erd-
man, Eyskens, Féret, Fournaux, Frédéric, Genot, Ger-
kens, Giet, Gilkinet, Goutry, Goyvaerts, Grafé, Grauwels,
Harmegnies, Hendrickx, Herzet, Hove, Janssens, Lae-
nens, Laeremans, Lahaye, Lalieux, Langendries, Lano,
Lansens, Larcier, Leen, Lefevre, Lejeune, Lenssen,
Leterme, Maingain, Mayeur, Michel, Minne, Moerman
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Fientje, Moerman Jean-Paul, Moriau, Mortelmans,
Paque, Peeters, Pelzer-Salandra, Philtjens, Pieters
Danny, Pieters Dirk, Pieters Trees, Pinxten, Poncelet,
Schalck, Schauvliege, Schellens, Schoofs, Seghin,
Sevenhans, Smets André, Smets Tony, Somers, Spin-
newyn, Talhaoui, Tant, Tastenhoye, Tavernier, Timmer-
mans, Valkeniers, Van Aperen, Van Campenhout, Van de
Casteele, Van den Broeck, Van den Eynde, Vandenhove,
Vanden Poel-Welkenhuysen, Van der Maelen, Vandeur-
zen, Van Eetvelt, Van Grootenbrulle, Van Hoorebeke,
Vanhoutte, Vanoost, Van Parys, Van Peel, Vanpoucke,
Van Rompuy, Vanvelthoven, van Weddingen, Van Weert,
Verherstraeten, Verlinde, Versnick, Viseur Jean-Jacques,
Viseur Jean-Pierre, Wauters, Wauthier, Yerna. 

Ont répondu non
Tegen hebben gestemd : 

Personne  –  Niemand 

Se sont abstenus
Hebben zich onthouden : 

Personne  –  Niemand 

Vote nominatif n° 6
Naamstemming nr. 6 

Ont répondu oui
Voor hebben gestemd : 

Les membres-De leden : Ansoms, Anthuenis, Avontroodt,
Bacquelaine, Bartholomeeussen, Barzin, Bonte, Brouns,
Burgeon, Cahay-André, Canon, Chabot, Chastel, Cler-
fayt, Coenen, Collard, Cortois, Coveliers, Creyf, Darden-
ne, De Block, De Clerck, De Crem, Decroly, De Croo, de
Donnéa, Dehu, Delizée, De Meyer, Denis, Derycke,
Descheemaeker, Desimpel, Desmedt, D'hondt Denis,
D'Hondt Greta, Di Rupo, Douifi, Dufour, Eeman, Eerde-
kens, Erdman, Eyskens, Frédéric, Genot, Gerkens, Giet,
Gilkinet, Goutry, Grauwels, Harmegnies, Hendrickx, Her-
zet, Hove, Janssens, Laenens, Lahaye, Lalieux, Lano,
Lansens, Larcier, Leen, Lejeune, Lenssen, Leterme,
Maingain, Mayeur, Michel, Minne, Moerman Fientje,
Moerman Jean-Paul, Moriau, Peeters, Pelzer-Salandra,
Philtjens, Pieters Dirk, Pieters Trees, Pinxten, Schalck,
Schauvliege, Schellens, Seghin, Smets Tony, Somers,
Talhaoui, Tant, Tavernier, Timmermans, Valkeniers, Van
Aperen, Van Campenhout, Vandenhove, Vanden
Poel-Welkenhuysen, Van der Maelen, Vandeurzen, Van
Eetvelt, Van Grootenbrulle, Vanhoutte, Vanoost, Van
Parys, Van Peel, Vanpoucke, Van Rompuy, Vanveltho-
ven, van Weddingen, Verherstraeten, Verlinde, Versnick,
Viseur Jean-Pierre, Wauters, Wauthier, Yerna. 

Ont répondu non
Tegen hebben gestemd : 

Les membres-De leden : Detremmerie, Fournaux, Grafé,
Langendries, Lefevre, Paque, Poncelet, Smets André,
Viseur Jean-Jacques. 

Se sont abstenus
Hebben zich onthouden : 

Les membres-De leden : Annemans, Borginon, Bour-
geois, Bouteca, Brepoels, Bultinck, Colen, De Man,
D'haeseleer, Féret, Goyvaerts, Laeremans, Mortelmans,
Pieters Danny, Schoofs, Sevenhans, Spinnewyn, Tasten-
hoye, Van de Casteele, Van den Broeck, Van den Eynde,
Van Hoorebeke, Van Weert. 

Vote nominatif n° 7
Naamstemming nr. 7 

Ont répondu oui
Voor hebben gestemd : 

Les membres-De leden : Annemans, Ansoms, Anthuenis,
Avontroodt, Bacquelaine, Bartholomeeussen, Barzin,
Bonte, Bouteca, Brouns, Bultinck, Burgeon, Cahay-
André, Canon, Chabot, Chastel, Clerfayt, Coenen,
Colen, Collard, Cortois, Coveliers, Creyf, Dardenne, De
Block, De Clerck, De Crem, De Croo, de Donnéa, Dehu,
Delizée, De Man, De Meyer, Denis, Descheemaeker,
Desimpel, Desmedt, Detremmerie, D'haeseleer, D'hondt
Denis, D'Hondt Greta, Di Rupo, Douifi, Dufour, Eeman,
Eerdekens, Erdman, Eyskens, Féret, Fournaux, Frédéric,
Genot, Gerkens, Giet, Gilkinet, Goutry, Goyvaerts, Grafé,
Grauwels, Harmegnies, Hendrickx, Herzet, Hove, Jans-
sens, Laenens, Laeremans, Lahaye, Lalieux, Langen-
dries, Lano, Lansens, Larcier, Leen, Lefevre, Lejeune,
Lenssen, Leterme, Maingain, Mayeur, Michel, Milquet,
Moerman Fientje, Moerman Jean-Paul, Moriau, Mortel-
mans, Paque, Peeters, Pelzer-Salandra, Philtjens, Pie-
ters Dirk, Pieters Trees, Pinxten, Poncelet, Schalck,
Schauvliege, Schellens, Schoofs, Seghin, Sevenhans,
Smets André, Smets Tony, Somers, Spinnewyn, Tal-
haoui, Tant, Tastenhoye, Tavernier, Valkeniers, Van Ape-
ren, Van Campenhout, Van den Broeck, Van den Eynde,
Vandenhove, Vanden Poel-Welkenhuysen, Van der Mae-
len, Vandeurzen, Van Eetvelt, Van Grootenbrulle, Van-
oost, Van Parys, Van Peel, Vanpoucke, Van Rompuy,
Vanvelthoven, van Weddingen, Verherstraeten, Verlinde,
Versnick, Viseur Jean-Jacques, Viseur Jean-Pierre,
Wauters, Wauthier, Yerna. 

Ont répondu non
Tegen hebben gestemd : 

Personne  –  Niemand 

Se sont abstenus
Hebben zich onthouden : 
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Les membres-De leden : Borginon, Bourgeois, Brepoels,
Decroly, Derycke, Minne, Pieters Danny, Van de Castee-
le, Van Hoorebeke, Vanhoutte, Van Weert. 

Vote nominatif n° 8
Naamstemming nr. 8 

Ont répondu oui
Voor hebben gestemd : 

Les membres-De leden : Ansoms, Anthuenis, Avontroodt,
Bacquelaine, Bartholomeeussen, Barzin, Bonte, Borgi-
non, Bourgeois, Brepoels, Brouns, Burgeon,
Cahay-André, Canon, Chabot, Chastel, Clerfayt, Coe-
nen, Collard, Cortois, Coveliers, Creyf, Dardenne, De
Block, De Clerck, De Crem, Decroly, De Croo, de Don-
néa, Dehu, Delizée, De Meyer, Denis, Derycke,
Descheemaeker, Desmedt, Detremmerie, D'hondt Denis,
D'Hondt Greta, Di Rupo, Douifi, Dufour, Eeman, Eerde-
kens, Erdman, Eyskens, Fournaux, Frédéric, Genot, Ger-
kens, Giet, Gilkinet, Goutry, Grafé, Grauwels, Harmeg-
nies, Hendrickx, Herzet, Hove, Janssens, Laenens,
Lahaye, Lalieux, Langendries, Lansens, Larcier, Leen,
Le-fevre, Lejeune, Lenssen, Leterme, Maingain, Mayeur,
Michel, Milquet, Minne, Moerman Fientje, Moerman
Jean-Paul, Moriau, Paque, Peeters, Pelzer-Salandra,
Philtjens, Pieters Danny, Pieters Dirk, Pieters Trees,
Pinxten, Poncelet, Schalck, Schauvliege, Schellens,
Seghin, Smets André, Smets Tony, Somers, Talhaoui,
Tant, Tavernier, Timmermans, Valkeniers, Van Aperen,
Van Campenhout, Van de Casteele, Vandenhove, Van-
den Poel-Welkenhuysen, Van der Maelen, Vandeurzen,
Van Eetvelt, Van Grootenbrulle, Van Hoorebeke, Van-
houtte, Vanoost, Van Parys, Van Peel, Vanpoucke, Van
Rompuy, Vanvelthoven, van Weddingen, Van Weert, Ver-
herstraeten, Verlinde, Versnick, Viseur Jean-Jacques,
Viseur Jean-Pierre, Wauters, Wauthier, Yerna. 

Ont répondu non
Tegen hebben gestemd : 

Les membres-De leden : Annemans, Bouteca, Bultinck,
Colen, De Man, D'haeseleer, Féret, Goyvaerts, Laere-
mans, Mortelmans, Schoofs, Sevenhans, Spinnewyn,
Tastenhoye, Van den Broeck, Van den Eynde. 

Se sont abstenus
Hebben zich onthouden : 

Personne  –  Niemand 

Vote nominatif n° 9
Naamstemming nr. 9 

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, Canon, Chabot, Chas-
tel, Clerfayt, Coenen, Colen, Collard, Cortois, Coveliers,
Creyf, Dardenne, De Block, De Clerck, De Crem, Decro-
ly, De Croo, de Donnéa, Dehu, Delizée, De Man, De
Meyer, Denis, Derycke, Descheemaeker, Desimpel, De-
smedt, Detremmerie, D'haeseleer, D'hondt Denis,
D'Hondt Greta, Di Rupo, Douifi, Dufour, Eeman, Eerde-
kens, Erdman, Eyskens, Féret, Fournaux, Frédéric,
Genot, Gerkens, Giet, Gilkinet, Goutry, Goyvaerts, Grafé,
Grauwels, Harmegnies, Hendrickx, Herzet, Hove, Jans-
sens, Laenens, Laeremans, Lahaye, Lalieux, Langen-
dries, Lano, Lansens, Larcier, Leen, Lefevre, Lejeune,
Lenssen, Leterme, Maingain, Mayeur, Michel, Milquet,
Minne, Moerman Fientje, Moerman Jean-Paul, Moriau,
Mortelmans, Paque, Peeters, Pelzer-Salandra, Philtjens,
Pieters Danny, Pieters Dirk, Pieters Trees, Pinxten, Pon-
celet, Schalck, Schauvliege, Schellens, Schoofs, Seghin,
Sevenhans, Smets André, Smets Tony, Somers, Spin-
newyn, Talhaoui, Tant, Tastenhoye, Tavernier, Timmer-
mans, Valkeniers, Van Aperen, Van Campenhout, Van de
Casteele, Van den Broeck, Van den Eynde, Vandenhove,
Vanden Poel-Welkenhuysen, Van der Maelen, Vandeur-
zen, Van Eetvelt, Van Grootenbrulle, Van Hoorebeke,
Vanhoutte, Vanoost, Van Parys, Van Peel, Vanpoucke,
Van Rompuy, Vanvelthoven, van Weddingen, Van Weert,
Verherstraeten, Verlinde, Versnick,
Viseur Jean-Jacques, Viseur Jean-Pierre, Wauters,
Wauthier, Yerna. 

Ont répondu non
Tegen hebben gestemd : 

Personne  –  Niemand 

Se sont abstenus
Hebben zich onthouden : 

Personne  –  Niemand 

Vote nominatif n° 10
Naamstemming nr. 10 

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, Canon, Chabot, Chas-
tel, Clerfayt, Coenen, Colen, Collard, Cortois, Coveliers,
Creyf, Dardenne, De Block, De Clerck, De Crem, Decro-
ly, De Croo, de Donnéa, Dehu, Delizée, De Man, De
Meyer, Denis, Derycke, Descheemaeker, Desimpel, De-
smedt, Detremmerie, D'haeseleer, D'hondt Denis,
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D'Hondt Greta, Di Rupo, Douifi, Dufour, Eeman, Eerde-
kens, Erdman, Eyskens, Féret, Fournaux, Frédéric,
Genot, Gerkens, Giet, Gilkinet, Goutry, Goyvaerts, Grafé,
Grauwels, Harmegnies, Hendrickx, Herzet, Hove, Jans-
sens, Laenens, Laeremans, Lahaye, Lalieux, Langen-
dries, Lano, Lansens, Larcier, Leen, Lefevre, Lejeune,
Lenssen, Leterme, Maingain, Mayeur, Michel, Milquet,
Minne, Moerman Fientje, Moerman Jean-Paul, Moriau,
Mortelmans, Paque, Peeters, Pelzer-Salandra, Philtjens,
Pieters Danny, Pieters Dirk, Pieters Trees, Pinxten, Pon-
celet, Schalck, Schauvliege, Schellens, Schoofs, Seghin,
Sevenhans, Smets André, Smets Tony, Somers, Spin-
newyn, Talhaoui, Tant, Tastenhoye, Tavernier, Timmer-
mans, Valkeniers, Van Aperen, Van Campenhout, Van de
Casteele, Van den Broeck, Van den Eynde, Vandenhove,
Vanden Poel-Welkenhuysen, Van der Maelen, Vandeur-
zen, Van Eetvelt, Van Grootenbrulle, Van Hoorebeke,
Vanhoutte, Vanoost, Van Parys, Van Peel, Vanpoucke,
Van Rompuy, Vanvelthoven, van Weddingen, Van Weert,
Verherstraeten, Verlinde, Versnick,
Viseur Jean-Jacques, Viseur Jean-Pierre, Wauters,
Wauthier, Yerna. 

Ont répondu non
Tegen hebben gestemd : 

Personne  –  Niemand 

Se sont abstenus
Hebben zich onthouden : 

Personne  –  Niemand
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