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WAARNEMEND VOORZITTER : De heer
Karim Van Overmeire

– De interpellatie wordt gehouden om 14.03 uur.

Interpellatie van de heer Kris Van Dijck tot de
heer Jaak Gabriels, Vlaams minister van Econo-
mie, Buitenlands Beleid, Buitenlandse Handel en
Huisvesting, over de houding van de Vlaamse ver-
tegenwoordigers in de Delcrederedienst bij beslis-
singen over wapenleveringen

De voorzitter : Aan de orde is de interpellatie van
de heer Van Dijck tot de heer Gabriels, Vlaams mi-
nister van Economie, Buitenlands Beleid, Buiten-
landse Handel en Huisvesting, over de houding van
de Vlaamse vertegenwoordigers in de Delcredere-
dienst bij beslissingen over wapenleveringen.

Minister Van Mechelen zal antwoorden namens
minister Gabriels.

De heer Van Dijck heeft het woord.

De heer Kris Van Dijck : Mijnheer de voorzitter,
mijnheer de minister, collega’s, ik hou deze inter-
pellatie omdat ik niet tevreden was op 22 oktober
2002. Vrij snel werd ook duidelijk dat minister Ga-
briels de eerste helft van november in het buiten-
land verblijft. Als ik een vraag om uitleg zou indie-
nen, zou – mee in het licht van de nakende begro-
tingsperiode – de problematiek dus pas opnieuw
aan bod kunnen komen midden december 2002.
Daarom heb ik gekozen voor een interpellatie.

Het antwoord dat we op 22 oktober 2002 van mi-
nister Gabriels kregen, was absoluut niet bevredi-
gend, zeker niet na toetsing van het antwoord aan
een aantal KB’s en andere wetgeving. Ik hoop nu
dus een degelijk antwoord te krijgen.

Op 22 oktober 2002 ondervroeg de heer Van Nieu-
wenhuysen minister Gabriels over de houding van

de vertegenwoordigers van het Vlaams Gewest in
de Delcrederedienst. Ik wil niet debatteren over
het al dan niet in orde zijn van de wapenlevering,
ik wil het enkel hebben over het functioneren van
onze vertegenwoordigers in de Delcrederedienst.

Minister Gabriels zei in zijn antwoord driemaal dat
er een afspraak is gemaakt. Hij zei dat met betrek-
king tot dossiers van wapenlevering – en dus ook
met betrekking tot het dossier-Nepal – de Vlaamse
vertegenwoordiger zich namens het Vlaams Ge-
west heeft onthouden. Volgens minister Gabriels is
deze houding in overeenstemming met de algeme-
ne gedragslijn van de vertegenwoordigers van het
Vlaams Gewest met betrekking tot wapendossiers.
Indien het gaat om wapenleveringen aan een
HIPC, een ‘highly indebted poor country’, aan een
land dat wordt geconfronteerd met ernstige bin-
nenlandse conflicten of aan een als onstabiel be-
schouwde regio, onthouden de vertegenwoordigers
van het Vlaams Gewest zich bij de stemming.

Ik kan begrijpen dat er afspraken worden gemaakt
met vertegenwoordigers in verschillende organen,
maar toch staat die afspraak in schril contrast met
het KB op de Delcrederedienst van 3 juli 1992.
Daarin staat letterlijk in artikel 1 : ‘Onder voorbe-
houd van artikel 5 mag geen enkel lid van de raad
zich onthouden.’ In artikel 5 lezen we dan : ‘Wan-
neer een lid van de raad belang heeft bij een aan
de raad voorgelegde zaak, dient hij hem daarvan in
kennis te stellen en deze mededeling te laten opne-
men in de notulen van de vergadering. Hij mag niet
deelnemen aan de beraadslagingen en de stem-
ming over deze zaak. Wanneer een lid zich ingevol-
ge de vorige bepaling heeft teruggetrokken, kan de
raad slechts geldig beraadslagen indien de overige
leden de bij artikel 1 vereiste aanwezigheidsvoor-
waarden vervullen.’

De afspraak maken om zich bij de stemming in
verband met bepaalde wapenleveringen systema-
tisch te onthouden, is aan struisvogelpolitiek doen.



Op die manier keert men zich af van de zaak die
voorligt.

Een ander element is uitvoerig aan de orde ge-
weest op federaal niveau, maar ik wil het hier ook
vermelden. Het betreft de legitimiteit van de be-
slissing. In artikel 1, waar ik zonet naar heb verwe-
zen, staat immers dat de beraadslagingen slechts
geldig zijn als de meerderheid van de leden aanwe-
zig is. De discussie daarover speelt zich hoofdzake-
lijk op federaal niveau af. De vraag blijft waarom
onze vertegenwoordigers zich onthouden, terwijl
dat eigenlijk niet kan volgens het KB.

Mijnheer de minister, tijdens het debat op 22 okto-
ber 2002 gingen we ervan uit dat het Vlaams Ge-
west twee vertegenwoordigers had als gevolg van
de Lambermontakkoorden. De verschillende ge-
westen zouden immers participeren in de Delcre-
deredienst. Ik heb recent vastgesteld dat dat niet
klopt. De wet van 1989 op de Delcrederedienst be-
paalt immers dat er zes leden en zes plaatsvervan-
gers worden benoemd op voordracht van de
Vlaamse Executieve, de Waalse Gewestexecutieve
en de Executieve van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. Elk gewest draagt twee leden en twee
plaatsvervangers voor.

Dat de Lambermontwetten nog niet worden geïm-
plementeerd heb ik achterhaald uit het antwoord
van minister Reynders op een interpellatie van de
heer Bourgeois en van mevrouw Van de Casteele.
Er is een voorontwerp van wet opgemaakt met be-
trekking tot de grotere vertegenwoordiging van de
gewesten in de organen die waarborgen vertstrek-
ken bij invoer, bij uitvoer en bij investeringsrisico’s.
Na de goedkeuring van de Lambermontakkoorden
– meer dan een jaar geleden – blijkt dus dat er nog
geen stappen zijn gezet in verband met de Delcre-
deredienst. Er moeten stappen worden onderno-
men op federaal niveau, maar toch zou ik willen
dat het Vlaams Gewest mee aan die kar trekt. In de
vraag van 22 oktober 2002 werd minister Gabriels
immers geconfronteerd met de uitspraak dat de
vertegenwoordiging van het Vlaams Gewest een
gevolg is van de Lambermontakkoorden. Ik meen
te weten dat die akkoorden bepalen dat de verte-
genwoordiging van het Vlaams Gewest in de Del-
crederedienst moet worden aangepast. Hoe staat
de Vlaamse regering daartegenover ?

De heer Van Nieuwenhuysen confronteerde minis-
ter Gabriels op 22 oktober 2002 met uitspraken
van VLD-politici in de Kamer. Die zeiden dat een

aantal zaken in verband met de Delcrederedienst
moeten worden aangepast. Minister Gabriels ging
daar niet op in. Welnu, die aanpassingen zijn in
overeenstemming met de Lambermontakkoorden
en de houding van onze partij is bekend. Alles wat
in die akkoorden ten voordele van Vlaanderen is,
moet toch worden uitgevoerd en mag geen dode
letter blijven. We hebben in verband met andere
akkoorden al vaak genoeg moeten vaststellen dat
zaken die belangrijk zijn voor Vlaanderen, drie of
vier keer moeten worden onderhandeld.

Mijnheer de minister, waarop is de onthouding bij
wapenleveringen aan risicolanden gebaseerd ? Be-
staat hiervoor een decretale of wettelijke basis ?
Volgens mij is dat niet het geval. Speelt hier een
persoonlijk belang mee, waarvan sprake in artikel
5 ? Ik denk dat ook dat niet het geval is, want
Vlaanderen is toch geen aandeelhouder van FN.

Waren de vertegenwoordigers van de Vlaamse re-
gering op de hoogte van de regel dat er een quo-
rum nodig is om een geldige beslissing te kunnen
nemen ? Indien ja, waarom heeft de vertegenwoor-
diger die aanwezig was op de raad van bestuur van
5 augustus 2002 dan niet gewezen op het feit dat er
te weinig leden aanwezig waren ? Mijnheer de mi-
nister, u bent zelf burgemeester en u was ook ja-
renlang lid van de gemeenteraad. U weet dat een
gemeenteraad geen beslissing mag nemen als het
quorum niet vertegenwoordigd is. In gemeentes
gaat het dan nog vaak om veel kleinere bedragen
dan bij deze verzekeringneming voor een dubieuze
wapenlevering.

Zou een neen-stem bij een wapenlevering aan een
risicoland niet opportuner, correcter en moediger
zijn ? Moet men bij het vastleggen van een derge-
lijke verzekering de kans op mislukking niet hoger
inschatten ? Ik wil hierover nog iets kwijt : minister
Gabriels legde de nadruk op het feit dat het niet
ging om een toetsing van de wapenlevering aan de
wapenwet. Ik wil hem daarin bijtreden : het gaat
om een verzekeringstechnische maatregel. Welnu,
mijnheer de minister, als ik op een jaar tijd mijn
auto drie keer in de vernieling rijd, zal ik heel
moeilijk een verzekeraar vinden die mijn nieuwe
auto wil verzekeren. In deze kwestie stellen we vast
dat het gaat om een wapenlevering naar een land
met een hoge risico-quotering, waarbij men blijk-
baar kiest voor een onthouding. Is het dan niet lo-
gischer om gewoon geen verzekering toe te kennen
omdat de verzekeraar weet dat de kans reëel is dat
hij moet optreden ? Verzekeraars zijn bij mijn
weten geen liefdadigheidsinstellingen, zo hoort het
althans. Ik vrees dat er in deze kwestie misschien
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wel sprake is van een liefdadigheidsinstelling, meer
bepaald de belastingbetaler.

De voorzitter : De heer Van Nieuwenhuysen heeft
het woord.

De heer Luk Van Nieuwenhuysen : Mijnheer de
voorzitter, mijnheer de minister, collega’s, het lijkt
mij inderdaad nuttig om nog eens terug te komen
op deze aangelegenheid, omdat het antwoord van
minister Gabriels op de vraag om uitleg van vorige
maand ook bij mij toch wel een onvoldaan gevoel
heeft nagelaten. Minister Gabriels scheen ervan uit
te gaan dat vertegenwoordigers van de Vlaamse re-
gering zich louter mogen uitspreken over de pure
verzekeringsaspecten van dit dossier. Het is mij
dan niet duidelijk waarom ze zich niet systematisch
uitspreken tegen de verzekering van wapenleverin-
gen aan landen met een hoge schuld en/of een
hoog politiek risico. Ik verneem van de heer Van
Dijck dat de systematische onthoudingen blijkbaar
zelfs ingaan tegen het KB van 1992 over de interne
werking van de nationale Delcrederedienst.

Het is mijn overtuiging dat vertegenwoordigers
van de Vlaamse regering wel degelijk eerst oog
moeten hebben voor de naleving van de wetgeving
en pas daarna voor de eventuele verzekeringsas-
pecten. Dat is hier niet gebeurd. De uiteindelijke
negatieve stem van een van de beide vertegen-
woordigers was namelijk gebaseerd op het ver-
hoogde politieke risico en niet op principiële be-
zwaren tegen een wetsovertreding. Minister Ga-
briels heeft zelf bevestigd dat er geen expliciete
toetsing van de dossiers aan de wapenwet plaats-
vindt. Als ik hem goed heb begrepen, zal dat ook in
de toekomst niet gebeuren.

Een andere kwestie betreft de gevolgen van de
goedkeuring van de notulen van 5 augustus 2002
door de raad van bestuur van 23 september 2002.
Het is niet omdat de heer Boutmans "zijn staart
heeft ingetrokken", dat hij ongelijk had toen hij be-
weerde dat de goedkeuring van de notulen niet
belet dat de beslissing van 5 augustus 2002 als dus-
danig ongeldig is, omdat het quorum niet aanwezig
was. De heer Boutmans stond trouwens niet alleen
met die mening : ook de heer Vincke, een van de
beide directeurs van de nationale Delcredere-
dienst, was die mening toegedaan. Mijn vraag is
dus of de Vlaamse regering of haar vertegenwoor-
digers in de raad van bestuur die geldigheid alsnog
zullen aanvechten. U weet dat de polis werd afge-
geven op basis van het besluit van 5 augustus 2002,
dus op basis van een ongeldig besluit. Het lijkt mij

ongehoord dat de vertegenwoordigers van de
Vlaamse regering dat zomaar over zich heen zou-
den laten gaan.

Ik wil nog een ander aspect aankaarten, dat een
beetje losstaat van het dossier als dusdanig. De vo-
rige keer heeft minister Gabriels niet geantwoord
op mijn vraag over de besluiten die de Vlaamse re-
gering uit dit dossier trekt, meer bepaald over een
mogelijke verdere regionalisering van de buiten-
landse handel. Ik had toch graag een antwoord ge-
kregen op mijn vraag. Het is maar al te duidelijk
dat de aanwezigheid van afgevaardigden van de
Vlaamse regering in de raad van bestuur niet op de
besluitvorming weegt. Uw collega heeft dat beves-
tigd, hij zei dat die vertegenwoordiging ons niet in
staat stelt om de behandeling van de dossiers te be-
heersen.

Als die vertegenwoordiging eventueel wordt aan-
gepast dankzij de Lambermontakkoorden, blijft
het toch nog steeds de vraag of Vlaanderen zwaar-
der zal doorwegen in die raad van bestuur. Als ik
moet afgaan op wat werd overeengekomen inzake
het Agentschap voor de Buitenlandse Handel, dan
is het nogal duidelijk dat dat niet het geval zal zijn.

Bij het nalezen van de discussies die er op het fede-
rale niveau zijn geweest, kreeg ik toch de indruk
dat de geesten aan het rijpen zijn. Er zijn daar met
andere woorden een aantal federale collega’s, ook
langs Franstalige kant, die de tendens vertonen om
door te gaan met de regionalisering van de buiten-
landse handel en ook de kredietverzekering daar-
bij te nemen.

Mijnheer de minister, zal de Vlaamse regering voor
het einde van de federale legislatuur ook nog ini-
tiatieven nemen om de verdere regionalisering van
de buitenlandse handel alsnog in de hand te wer-
ken ?

De voorzitter : Minister Van Mechelen heeft het
woord.

Minister Dirk Van Mechelen : Mijnheer de voorzit-
ter, collega’s, aangezien minister Gabriels momen-
teel in het buitenland verblijft, zal ik in zijn plaats
antwoorden. Het antwoord werd, zoals u kon ver-
wachten, opgesteld in coördinatie met zijn kabinet.

Het Vlaams Gewest heeft inderdaad twee bestuur-
ders bij de nationale Delcrederedienst. Tijdens de
vergadering van de raad van bestuur van 5 augus-
tus 2002 was één bestuurder aanwezig namens het
Vlaams Gewest. Op de agenda van die vergadering
stonden inderdaad verschillende wapendossiers. Bij
het wapendossier-Nepal en trouwens ook bij een
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aantal andere, heeft de aanwezige bestuurder van
het Vlaams Gewest zich onthouden. Hiermee nam
hij de houding aan die conform is met de algemene
gedragslijn inzake wapendossiers die reeds gerui-
me tijd wordt gevolgd door de bestuurders van het
Vlaams Gewest. Bij een wapenlevering aan een
HIPC en/of een land geconfronteerd met een ern-
stig binnenlands conflict en/of een land gelegen in
een regio die als onstabiel kan worden beschouwd,
hebben de vertegenwoordigers van het Vlaams Ge-
west zich in het verleden steeds onthouden. In an-
dere gevallen keurden ze het voorstel goed.

De onthouding van de bestuurders van het Vlaams
Gewest heeft geen wettelijke of decretale basis
maar berust op een sinds jaren aangenomen ge-
dragslijn die erin bestaat dat ze geen verzekerings-
polissen goedkeuren voor wapenexport naar de
voornoemde risicolanden.

Een wettelijke onthouding conform artikel 5 van
het KB van 3 juli 1992 is inderdaad enkel opgelegd
indien de betrokken bestuurders een persoonlijk
belang hebben bij de zaak. In dit geval moeten ze,
volgens het KB van 3 juli 1992 waaruit de heer Van
Dijck citeerde, de raad van bestuur van de betrok-
kenheid in kennis brengen en deze mededeling
laten opnemen in de notulen van de vergadering.
Dit is trouwens de gangbare praktijk in iedere raad
van bestuur. Het is tevens een teken van deugdelijk
bestuur dat men, als er betrokken partijen zijn, dit
laat opnemen in het verslag en niet deelneemt aan
de beraadslaging. Uiteraard hebben de vertegen-
woordigers van het Vlaams Gewest geen persoon-
lijk belang bij het goedkeuren van bedoelde wa-
penexportdossiers. Ik kan mij alleszins geen per-
soonlijk belang voorstellen.

De bedoelde onthouding bij stemmingen over po-
lissen voor wapenexport was geen afspraak. Het
was een gebruik van de bestuurders namens het
Vlaams Gewest in de raad van bestuur van de Del-
crederedienst. Dat werd altijd als zodanig genotu-
leerd en aanvaard, ook al bepaalt het KB van 3 juli
1992 uitdrukkelijk dat onder voorbehoud van arti-
kel 5 over het persoonlijk belang geen enkel lid
van de raad zich mag onthouden.

Om in de toekomst elk misverstand over de ont-
houding uit te sluiten, stemmen de beheerders na-
mens het Vlaams Gewest voortaan tegen in de ge-
vallen die zo-even werden vermeld. Deze stemhou-
ding is in overeenstemming met de regelgeving en
werd reeds toegepast tijdens de vergadering van 21
oktober 2002 door de aanwezige bestuurder van

het Vlaams Gewest. Ze komt tegemoet aan de op-
merking van de heer van Dijck dat het meer op-
portuun, moediger en vooral correcter is om bij
dergelijke dossiers tegen te stemmen in de plaats
van zich te onthouden wanneer het kredietrisico
inderdaad aanwezig is.

Tijdens de vergadering van 23 september 2002 zei
de voorzitter van de raad van bestuur uitdrukkelijk
dat de vergadering van de raad van 5 augustus 2002
werd gehouden zonder het vereiste quorum en dat
de goedkeuring van de notulen van die vergadering
geldt als bekrachtiging van de genomen beslissing.
Omwille van het gewijzigde kredietrisico heeft de
beheerder van het Vlaams Gewest dan tegen de
goedkeuring van de notulen over de zaak-Nepal
gestemd in de plaats van zich te onthouden.

Minister Gabriels heeft 2 weken geleden reeds in
de commissie gezegd dat de besluitvorming in de
raad van bestuur betrekking heeft op het al dan
niet dekken van de kredietrisico’s voor wapenex-
portdossiers en niet op het toetsen van het dossier
aan de wapenwet. Impliciet gebeurt deze toetsing
immers door het opnemen in het dossier van de
verwijzing naar een al dan niet uitgereikte licentie
en naar het eindgebruikcertificaat. In het dossier-
Nepal waren die twee elementen voorhanden op 5
augustus 2002. De bestuurders van de nationale
Delcrederedienst zijn dus niet bevoegd om de be-
palingen van de wapenwet in concrete dossiers te
toetsen. Wel moeten ze nakijken of de twee forme-
le aspecten die ik zojuist heb vermeld, voorhanden
zijn. Er is dus begin augustus genotuleerd dat het
akkoord van minister Michel en de exportlicentie
voorhanden waren.

De onthouding van de bestuurder van het Vlaams
Gewest steunde toen dus niet op een ongunstige
appreciatie van het kredietrisico en ook niet op
een toetsing aan de wapenwet. Ze was het gevolg
van het toepassen van de gedragslijn. Door de dis-
cussie die naderhand ontstond, is het risico dat de
Delcrederedienst loopt, wel aanzienlijk toegeno-
men. Daarom wijzigde de bestuurder van het
Vlaams Gewest zijn houding bij het goedkeuren
van de notulen en stemde hij op 23 september 2002
tegen de goedkeuring van de notulen die werden
beschouwd als de bekrachtiging bij quorum van de
beslissing van 5 augustus 2002.

Aangezien de tweede bestuurder van het Vlaams
Gewest afwezig was op de vergadering van 5 au-
gustus 2002, heeft hij zich op 23 september 2002
onthouden bij de stemming over de goedkeuring
van de notulen. Als ik goed ben ingelicht, hebben
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de beide vertegenwoordigers nu afgesproken dat
ze in het vervolg om economische redenen zullen
tegenstemmen bij beslissingen over het kredietrisi-
co in verband met onstabiele regio’s met een groot
verzekeringsrisico.

De sinds geruime tijd steeds weerkerende proble-
matiek van het quorum in de raad van bestuur van
de nationale Delcrederedienst is genoegzaam be-
kend bij de bestuurders. Uit nazicht van de notulen
blijkt dat tijdens de vergadering van 8 juli 2002 de
bestuurder namens de federale minister van Finan-
ciën nog eens de aandacht vestigde op de rechts-
geldigheid van beslissingen die worden genomen
door vergaderingen waarbij het quorum niet wordt
bereikt. Hij vroeg om tegen de volgende vergade-
ring een gedetailleerd advies voor te bereiden voor
de directeurs van de Delcrederedienst.

Op de vergadering van 5 augustus 2002 kwam de
voorzitter van de Delcrederedienst bij de goedkeu-
ring van de notulen van de vergadering van 8 juli
2002 uitdrukkelijk op deze kwestie terug toen hij
vaststelde dat er omwille van de vakantieperiode
zo weinig bestuurders aanwezig waren. Hij herin-
nerde de bestuurders aan de mogelijkheid om, in-
dien het echt nodig is, gebruik te maken van de
spoedprocedure voor dringende gevallen die is op-
genomen in het KB van 3 juli 1992. In die spoed-
procedure staat dat indien de raad onvoltallig ver-
gadert, de beslissingen nog kunnen worden goed-
gekeurd tijdens een volgende voltallige vergade-
ring. De beslissingen van 5 augustus 2002 werden
door de aanwezige beheerders genomen met de
spoedprocedure in het achterhoofd.

In de verslagen staat inderdaad dat de voorzitter
eraan herinnert dat het sinds 1991 gebruikelijke
beleid van de Delcrederedienst is toegepast. Daar
wordt aan toegevoegd dat de enige minister die
daartoe is bevoegd, duidelijk en schriftelijk heeft
bevestigd dat er geen bezwaren waren tegen de
dekking van deze zaak door de Delcrederedienst.
Bovendien staat er ook : ‘Na afloop van de gedach-
tewisseling keurt de raad van bestuur de notulen
goed van de vergadering van 5 augustus.’ Over
onze Vlaamse afgevaardigde wordt gezegd dat hij
tegen de goedkeuring stemt met betrekking tot
Nepal.

Het KB van 3 juli 1992 kan volgens mij niet ver-
keerd worden gelezen. Het is dus niet opportuun
dat onze vertegenwoordigers zich onthouden als ze
geen persoonlijk belang hebben. Ze moeten voor-
of tegenstemmen. Ze zouden natuurlijk ook de zit-

ting kunnen verlaten en zogezegd eens kunnen
gaan wandelen of bellen.

Voor het antwoord op de vraag hoe het verder
moet met de Delcrederedienst, verwijs ik naar mi-
nister Gabriels. In de programmawet die thans op
federaal niveau wordt voorbereid, zijn een aantal
bepalingen opgenomen over hoe het verder moet
met de openbare kredietverzekeraar in de context
van de Lambermontakkoorden. Als ik het goed
heb begrepen, wil men in twee stappen werken.
Het is de bedoeling eerst een nieuwe voltallige
raad van bestuur te creëren. In de huidige raad van
bestuur zitten een aantal eminente maar ondertus-
sen gepensioneerde mensen die de vergaderingen
niet meer bijwonen. Een nieuwe raad van bestuur
in het leven roepen is dus een verstandige beslis-
sing. Conform de Lambermontakkoorden moet de
vertegenwoordiging van de gewesten in die raad
worden versterkt. We zullen dan meer dan twee
vertegenwoordigers hebben. Bij de definitieve her-
vormingsplannen is het de bedoeling in overeen-
stemming met de aanbevelingen van Europa te be-
kijken of de Delcrederedienst niet moet worden
omgevormd tot een NV.

In verband met de houding van de heer Vincke
verwijs ik naar een bericht dat ik in handen heb ge-
kregen. Daarin staat dat volgens de heer Vincke de
beslissing conform de statutaire bepalingen werd
genomen en dat ze dus niet in vraag kan worden
gesteld. Die verklaring laat ik volledig voor reke-
ning van de heer Vincke.

Fundamenteel was zich onthouden geen juiste hou-
ding, zeker niet wanneer het KB strikt wordt toe-
gepast. De zitting verlaten was een andere optie
geweest. Voortaan zal in dit soort zaken gewoon
worden tegengestemd door onze vertegenwoordi-
gers indien het kredietrisico te groot is.

De voorzitter : De heer Van Dijck heeft het woord.

De heer Kris Van Dijck : Mijnheer de minister, ik
dank u voor uw antwoord. Het heeft duidelijk aan-
getoond dat deze interpellatie terecht is gehouden.
We zijn op 22 oktober 2002 met een kluitje in het
riet gestuurd. Het is mijn parlementair recht om
correcte antwoorden te krijgen op mijn vragen.

Ik kan het alleen maar toejuichen dat we ons in de
toekomst niet langer zullen onthouden, want als we
verantwoordelijkheid krijgen, moeten we daar ook
iets mee doen. We moeten die verantwoordelijk-
heid opnemen door ons voor of tegen uit te spre-
ken. We kunnen wel al lachend zeggen dat de ver-
tegenwoordigers eens moeten gaan wandelen of
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eens kunnen gaan telefoneren. Als Vlaanderen ver-
tegenwoordigers heeft, dan moet dat conform de
gemaakte afspraken zijn en moet hun aantal dus
worden verhoogd. We moeten ook daarbij onze
verantwoordelijkheid ten volle opnemen.

Mijnheer de minister, uw antwoord kan mij gedeel-
telijk bevredigen, maar ik zou toch aan de Vlaamse
regering willen vragen om werk te maken van de
uitvoering van de Lambermontakkoorden ter zake.

De voorzitter : De heer Van Nieuwenhuysen heeft
het woord.

De heer Luk Van Nieuwenhuysen : Mijnheer de
minister, ik heb genoteerd dat de onthouding waar-
om het te doen was, een gebruiksvorm was, en dat
voortaan in dergelijke dossiers zal worden tegenge-
stemd. Dat zal evenwel gebeuren om verzekerings-
technische overwegingen, meer bepaald de risico’s
die dergelijke contracten met zich meebrengen.
Het gaat dus niet om bedenkingen die er zouden
kunnen zijn bij een eventuele overtreding van de
wapenwetgeving. Het lijkt er dus met andere woor-
den op dat de vertegenwoordigers van de Vlaamse
regering in die raad van bestuur daar veeleer zitten
als aandeelhouders van de nationale Delcredere-
dienst dan als vertegenwoordigers van de Vlaamse
regering. Ik blijf er namelijk bij dat, als vertegen-
woordigers van de Vlaamse regering vaststellen dat
de wetgeving wordt overtreden, zij daarvan toch
een punt moeten maken binnen die raad van be-
stuur.

Wat dit dossier betreft, zegt u dat men ervan uit-
gaat dat de goedkeuring van de notulen in septem-
ber 2002 meteen de bekrachtiging inhoudt van de
beslissing die aanvankelijk in augustus 2002 werd
genomen. Ik denk dat hier een juridisch onderzoek
vereist is want u weet dat de uiteindelijke afleve-
ring van de polis aan FN gebeurde vóór de goed-
keuring van de notulen. Zelfs al zou de goedkeu-
ring van de notulen eind september 2002 inhouden
dat de beslissing effectief wordt bekrachtigd – wat
ik ten zeerste betwijfel – dan nog werd de polis af-
geleverd voor de beslissing werd genomen. Dit
moet nog worden nagetrokken op het juridische
vlak.

Ten slotte moet ik vaststellen dat de tegenstem van
een van de vertegenwoordigers van de Vlaamse re-

gering, die in de toekomst van beiden zal komen,
uiteindelijk een louter symbolische tegenstem is.
Die tegenstem zal nooit wegen op de besluitvor-
ming van de nationale Delcrederedienst. Dat zal
ook in de toekomst niet zo zijn, zelfs al wordt het
Lambermontakkoord geïmplementeerd.

U bent niet ingegaan op de suggestie die ik heb ge-
formuleerd, met name of dit niet het moment is om
er alsnog voor te zorgen dat al de bevoegdheden
op het vlak van de buitenlandse handel die nu nog
federaal zijn, ook worden geregionaliseerd. Ik denk
dat dat een wens is die langs de beide kanten van
de taalgrens aanwezig is.

De voorzitter : Minister Van Mechelen heeft het
woord.

Minister Dirk Van Mechelen : Ik wil eerst kort ant-
woorden op de vraag hoe het verder moet. De
Vlaamse regering heeft ondertussen een systeem
waarbij we systematisch de uitvoering van de Lam-
bermontakkoorden opvolgen. Er werden de voor-
bije 12 maanden zeker qua personeels- en budget-
overdrachten heel wat stappen gezet. Ik zal me na-
mens minister Gabriels engageren om dat punt op-
nieuw op te nemen in het overleg met de federale
regering.

Mijnheer Van Nieuwenhuysen, ik denk dat een
stuk van de oplossing van het probleem vanzelf-
sprekend ligt in het feit dat Delcredere ooit moet
worden omgevormd tot een NV, conform de richt-
lijnen van de Europese Commissie. Daarbij moeten
bestuurders de volle verantwoordelijkheid van een
bestuurder in een NV op zich nemen. Ik denk dat
wat dat betreft de vennootschapswetgeving duide-
lijk is : een bestuurder mag alleen handelen in het
belang van de vennootschap. Ik denk dat daar de
oplossing van dit heikele probleem ligt.

U had het over een symbolische tegenstem. Iedere
tegenstem is er één. Ik kan alleen maar zeggen dat
ik heb vastgesteld dat in het dossier-Nepal ook de
vertegenwoordiger van de federale minister van Fi-
nanciën heeft tegengestemd. Ik stel dus vast dat
men binnen Delcredere inderdaad moet afwegen
of dat verzekeringsrisico niet te groot is om die
polis uiteindelijk toe te kennen.

Ik zal in ieder geval aan minister Gabriels vragen
om hierover verder te overleggen met de federale
regering.
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Met redenen omklede moties

De voorzitter : Door de heer Van Dijck en door de
heer Van Nieuwenhuysen werden tot besluit van
deze interpellatie met redenen omklede moties
aangekondigd. Ze moeten zijn ingediend uiterlijk
om 17 uur op de tweede werkdag volgend op de
sluiting van de vergadering.

Het parlement zal zich daarover tijdens een vol-
gende plenaire vergadering moeten uitspreken.

Het incident is gesloten.

– Het incident wordt gesloten om 14.38 uur.
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