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VOORZITTER : De heer Norbert De Batselier

– De notulen van de jongste vergadering worden
ter tafel gelegd.

– De vergadering wordt geopend om 14.30 uur.

De voorzitter : Dames en heren, de vergadering is
geopend.

AANWEZIG

Wilfried Aers, Yolande Avontroodt, Sonja Becq,
Georges Beerden, Ward Beysen, Jean-Marie Boga-
ert, Gilbert Bossuyt, Louis Bril, Jozef Browaeys,
Herman Candries, Leo Cannaerts, Georges Car-
doen, Jan Caubergs, Patricia Ceysens, Joachim
Coens, Marc Cordeel, Frank Creyelman, Norbert
De Batselier, Carl Decaluwé, Etienne De Groot,
Karel De Gucht, Leo Delcroix, Herman De Loor,
Anny De Maght-Aelbrecht, Julien Demeulenaere,
Jos De Meyer, André Denys, Paul Deprez, Herman
De Reuse, Peter De Ridder, Johan De Roo, Mia
De Schamphelaere, Peter Desmet, Roland Deswa-
ene, Freddy De Vilder, Jacques Devolder, Filip
Dewinter, Fred Dielens, Marijke Dillen, Michel
Doomst, Vera Dua, Paul Dumez, Freddy Feytons,
Jaak Gabriels, Jos Geysels, Johnny Goos, Leo
Goovaerts, Brigitte Grouwels, Veerle Heeren,
Patrick Hostekint, Pieter Huybrechts, André Ken-
zeler, Marino Keulen, Patrick Lachaert, Herman
Lauwers, Jacques Laverge, Carlos Lisabeth, Marcel
Logist, Dominiek Lootens-Stael, Jacky Maes, Nelly
Maes, Johan Malcorps, Hugo Marsoul, Erik Mat-
thijs, Lydia Maximus, Trees Merckx-Van Goey,
Marc Olivier, Jan Penris, Stefaan Platteau, Leonard
Quintelier, Didier Ramoudt, Gerda Raskin, Ludo
Sannen, Freddy Sarens, Johan Sauwens, Eddy
Schuermans, Jef Sleeckx, Jos Stassen, Steve Steva-
ert, Felix Strackx, Herman Suykerbuyk, Guy Swen-
nen, René Swinnen, John Taylor, Jacques Timmer-
mans, Bruno Tobback, Arnold Van Aperen, Riet
Van Cleuvenbergen, Walter Vandenbossche, Chris
Vandenbroeke, Michiel Vandenbussche, Bart Van-
dendriessche, Ria Van Den Heuvel, Marleen Van-
derpoorten, Mark Van der Poorten, Kris Van Dijck,
Christian Van Eyken, Paul Van Grembergen, Joris
Van Hauthem, Mieke Van Hecke, Gilbert Vanleen-
hove, Sonja Van Lindt, Jef Van Looy, Dirk Van
Mechelen, Gracienne Van Nieuwenborgh, Luk Van
Nieuwenhuysen, André Van Nieuwkerke, Karim
Van Overmeire, Marc Van Peel, Hugo Van Rompaey,

Etienne Van Vaerenbergh, Peter Vanvelthoven,
Roeland Van Walleghem, Tuur Van Wallendael,
Mandus Verlinden, Francis Vermeiren, Christian
Verougstraete, Emiel Verrijken, Cecile Verwimp-
Sillis, Robert Voorhamme, Johan Weyts, Frans
Wymeersch.

AFWEZIG MET KENNISGEVING

Maria Tyberghien-Vandenbussche : gezondheidsre-
denen.

AFWEZIG ZONDER KENNISGEVING

Kathy Lindekens.

ACTUELE VRAGEN (Regl. art. 78)

Actuele vraag van de heer Patrick Hostekint tot de
heer Luc Van den Bossche, minister vice-president
van de Vlaamse regering, Vlaams minister van
Onderwijs en Ambtenarenzaken, over de mogelij-
ke oprichting van een judoschool in Roeselare

De voorzitter : Aan de orde is de actuele vraag van
de heer Hostekint tot de heer Van den Bossche,
minister vice-president van de Vlaamse regering,
Vlaams minister van Onderwijs en Ambtenarenza-
ken, over de mogelijke oprichting van een judo-
school in Roeselare.

De heer Hostekint heeft het woord.

De heer Patrick Hostekint (Op de tribune) : Mijn-
heer de voorzitter, mijnheer de minister, collega's,
het kan niet worden ontkend dat de sport het uit-
stekend doet in ons land. Ik zou willen zeggen in
Vlaanderen, want de succesvolste atleten bevinden
zich in Vlaanderen. Na de successen van verleden
jaar op de Olympische Spelen in Atlanta, werden
begin deze maand de medailles als het ware aan-
eengeregen op de Europese kampioenschappen
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judo te Oostende. De grote triomfator was bonds-
coach Jean-Marie Dedecker, die zoals geen ander
zijn atleten weet te motiveren en op te peppen.

Blijkbaar heeft Jean-Marie Dedecker nog één
droom, namelijk de oprichting van een judoschool
voor talentvolle jongeren tussen 14 en 18 jaar.
Blijkbaar wordt hij op zijn wenken bediend, want
volgens bepaalde persberichten komt er een judo-
school in Roeselare, dicht bij Hooglede, waar de
judoschool van Dedecker zich bevindt, en zou er
ook een school komen voor Wallonië in Jambes.

De scholen zouden hoofdzakelijk worden gefinan-
cierd door de Europese Unie. Volgens dezelfde
persberichten wacht men alleen nog op het fiat van
de minister van Onderwijs. Er zou nog een pro-
bleem zijn in verband met de homologatie van de
diploma's.

In dat verband, mijnheer de minister, wil ik u drie
vragen stellen.

Ten eerste, de belangrijkste vraag : kloppen deze
berichten ? Ten tweede : er is een programmatie-
stop afgekondigd in het secundair onderwijs. De
vraag kan dan worden gesteld : is de oprichting van
een nieuwe school in overeenstemming met die
programmatiestop ? Een laatste vraag : indien de
judoschool er komt, wat zal het statuut ervan zijn
en aan welk onderwijsnet wordt die school eventu-
eel toegevoegd ?

– De heer Herman Suykerbuyk, ondervoorzitter,
treedt als voorzitter op.

De voorzitter : Minister Van den Bossche heeft het
woord.

Minister Luc Van den Bossche (Op de tribune) :
Mijnheer de voorzitter, collega's, de berichten zijn
deels fout, want in het toekomstig decreet secun-
dair onderwijs is het duidelijk dat we de problema-
tiek van de topsport behandelen en de combinatie
van topsport en secundair onderwijs, zowel het vol-
tijds als het deeltijds secundair onderwijs. Dat is de
juiste achtergrond van dat bericht. Dat betekent
dat dat probleem breder dan alleen ten aanzien
van de sporttak judo wordt behandeld.

Ten tweede is het wel juist dat een aantal sportfe-
deraties, niet alleen van judo maar ook andere,
geïnteresseerd zijn in de oplossing die we voorstel-
len in het kader van het decreet secundair onder-
wijs.

Ten derde is er binnenkort wel degelijk een
gesprek tussen mijzelf en Jean-Marie Dedecker,
die – naar ik vermoed – komt namens de bondsfe-
deratie judo, om te kijken op welke wijze dit kan
worden ingepast als één van de concrete vormen
van topsportopleiding. Dit is niet tegenstrijdig met
de programmatiestop, aangezien het project niet op
1 september 1997 van start zal gaan. Er wordt
bovendien onterecht gesproken van een judo-
school. Het gaat eigenlijk om een studierichting
topsport binnen het secundair onderwijs, ingericht
in een of andere school met het accent op een
bepaalde sport. Het is wel de bedoeling dat derge-
lijke initiatieven het licht zullen zien op 1 septem-
ber 1998, na de programmatiestop dus. Het gaat
ook om meer dan alleen judo.

Waar die scholen zullen komen, weet ik tot op
heden niet. Ik weet wel dat de stad die u vermeldt,
interesse heeft getoond. Er is echter nog niet over
onderhandeld. Er moet trouwens eerst worden
gekeken welke geïnteresseerde scholen zelf over
de infrastructuur beschikken of die in hun nabij-
heid hebben. We moeten ons ook afvragen of een
internaat mogelijk is. Er zullen waarschijnlijk leer-
lingen uit andere regio's komen.

Aan welk net dat wordt toegewezen, zal verschil-
len. Het wordt ook niet met een apothekersschaal
afgewogen. De belangrijke punten zijn : interesse,
infrastructuur, omgeving en mogelijkheden. Er zal
een open discussie komen met de verschillende
netten op het moment dat we zo ver zijn.

Het is mogelijk dat er een judoschool of een school
voor topsport met de nadruk op judo wordt opge-
richt in West-Vlaanderen. Dan nog zijn er in die
provincie verschillende plaatsen waar dat kan.

De voorzitter : De heer Hostekint heeft het woord.

De heer Patrick Hostekint : Mijnheer de minister,
als ik u goed begrijp, wordt het geen specifieke
judoschool, maar een richting topsport met optie
judo. Ik heb de vraag gesteld omdat in de stad waar
ik woon, een bepaald onderwijsnet nu al publiciteit
maakt met het oog op het volgend schooljaar. Ik
heb er niets op tegen dat in Roeselare zo een
school wordt opgericht. Ik wil alleen dat alle
onderwijsnetten in aanmerking worden genomen.
Ik heb het recht om het gemeenschapsonderwijs te
verdedigen. Dat onderwijs heeft in Roeselare min-
der leerlingen dan het vrij onderwijs. De kwaliteit
van het vrij onderwijs is zeer goed, daar bestaat
geen twijfel over. Ik wil alleen dat alle netten
dezelfde kansen krijgen als de infrastructuur er
aanwezig is, ook het gemeenschapsonderwijs.

Hostekint
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Minister Luc Van den Bossche : Er komt een rich-
ting topsport, maar de normale secundaire oplei-
ding wordt gegarandeerd en er wordt ook een
diploma uitgereikt. We moeten wel rekening hou-
den met de bijzonderheden van de omkadering. De
wijze waarop dit gestalte zal krijgen, hangt af van
de sport.

We hebben bijvoorbeeld enige ervaring met tennis.
Er werd een akkoord gesloten met de tennisfede-
ratie. Tennis is echter een specifieke sport, waarbij
de opleiding zeer vroeg begint. Indien men veel
talent heeft, reist men al op jonge leeftijd de
wereld rond. Er is dus een grote afwezigheid. Dat
levert problemen op voor de studiemogelijkheden
van die atleten. Er zal in afstandsonderwijs moeten
worden voorzien. Alles hangt af van de specifieke
sporttak.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Actuele vraag van mevrouw Marleen Vanderpoor-
ten tot de heer Luc Van den Bossche, minister vice-
president van de Vlaamse regering, Vlaams minis-
ter van Onderwijs en Ambtenarenzaken, over de
oprichting van een Vlaamse dienst voor de selectie
van ambtenaren

De voorzitter : Aan de orde is de actuele vraag van
mevrouw Vanderpoorten tot de heer Van den Bos-
sche, minister vice-president van de Vlaamse rege-
ring, Vlaams minister van Onderwijs en Ambtena-
renzaken, over de oprichting van een Vlaamse
dienst voor de selectie van ambtenaren.

Mevrouw Vanderpoorten heeft het woord.

Mevrouw Marleen Vanderpoorten (Op de
tribune) : Mijnheer de voorzitter, mijnheer de
minister, dames en heren, vorige week vernamen
we in de pers dat de minister van plan is een
Vlaams wervingssecretariaat op te richten. Hij zou
dat in de eerste plaats doen omdat het VWS niet
meer voldoet aan de eisen die de Vlaamse over-
heid stelt aan de nieuwe ambtenaren die ze in
dienst wil nemen. Verder zou het budget van het
VWS niet meer toereikend zijn. Het idee lijkt ons
op het eerste gezicht aantrekkelijk.

De mededeling in de pers was vrij summier, daar-
om wil ik de minister enkele vragen stellen. Welk
statuut zal de minister dat secretariaat verlenen ?
Op welke manier zal het personeel daarvan wor-

den aangeworven ? Wat bedoelt de minister wan-
neer hij zegt dat de Vlaamse overheid meer eisen
stelt aan haar ambtenaren ? Is er al overleg
gepleegd met de federale overheid ? Ziet de minis-
ter geen probleem in de zoektocht langs verschil-
lende wervingssecretariaten van pas afgestudeer-
den ? Zal dat niet te ingewikkeld worden voor die
jonge werkzoekenden ? Wil de minister het Vlaams
wervingssecretariaat tevens laten instaan voor de
aanwerving van contractuelen, en ook voor de con-
tractuelen van de Vlaamse overheidsinstellingen in
het algemeen ?

De voorzitter : Minister Van den Bossche heeft het
woord.

Minister Luc Van den Bossche (Op de tribune) :
Mijnheer de voorzitter, dit waren veel vragen in
één adem. Ik probeer ze allemaal te beantwoorden.

Het wervingssecretariaat zal uiteraard een open-
baar en toch onafhankelijk statuut moeten krijgen.
Dat zal een statuut sui generis worden. Het zal
onbetwistbaar een grote gelijkenis vertonen met
het statuut van het VWS. Ik wil trouwens beklem-
tonen dat we op één punt geen enkele reden tot
klagen hebben, en dat is de objectiviteit en profes-
sionaliteit van de werking van het VWS. Alleen is
de omkadering sterk gedaald, en dat geeft enigs-
zins problemen. Het VWS kan sommige vragen
slechts laattijdig beantwoorden en andere helemaal
niet. Het VWS weigert momenteel alle vragen van
gemeenten en provincies. Tot de wijziging van de
bijzondere wet zullen de Vlaamse ambtenaren
natuurlijk via het VWS moeten worden geworven.

Wie zal in dat Vlaams secretariaat worden tewerk-
gesteld ? Ik persoonlijk wil dat beperken tot een
kern, geen uitgebreid korps. Die kern moet samen-
werken met universiteiten en met privé-instellin-
gen die voor sommige aspecten enige knowhow
voorhanden hebben.

Is dit nadelig voor de pas afgestudeerden ? Iemand
die solliciteert bij bedrijven moet zijn sollicitatie
ook telkens opnieuw beginnen tot hij wordt aange-
worven. Hier gaat het om overheden die een groot
aantal mensen tewerkstellen en evenals bedrijven
onderling verschillen. Ze zullen conform hun eigen
profiel en eigen manier van personeelswerving,
kandidaten opvragen.

U stelde me een vraag over de aanwerving van
contractuelen. We zullen de activiteiten van het
secretariaat in de eerste plaats toespitsen op
dienstverlening aan steden en provincies – tegen
betaling uiteraard – en op de werving van contrac-
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tuelen. Dat is namelijk een van de zaken die tot op
heden minder wetenschappelijk worden georgani-
seerd. Op dat vlak zou het wervingssecretariaat
onmiddellijk effectief en goed georganiseerd kun-
nen draaien, zodat die werving minder met de
natte vinger gebeurt. Nadien zal men de werving
van Vlaamse ambtenaren beter aankunnen.

Mevrouw Marleen Vanderpoorten : Zijn er al con-
tacten geweest met de federale regering ?

Minister Luc Van den Bossche : Ik heb contacten
gehad met het VWS. De federale regering werd
daarvan op de hoogte gebracht.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Actuele vraag van de heer Ludo Sannen tot de
heer Luc Van den Bossche, minister vice-president
van de Vlaamse regering, Vlaams minister van
Onderwijs en Ambtenarenzaken, over de gevolgen
van het recente arrest van het Arbitragehof in ver-
band met het toelatingsexamen voor studenten
Geneeskunde en Tandheelkunde

Actuele vraag van de heer Pieter Huybrechts tot
de heer Luc Van den Bossche, minister vice-presi-
dent van de Vlaamse regering, Vlaams minister van
Onderwijs en Ambtenarenzaken, over de gevolgen
van het recente arrest van het Arbitragehof in ver-
band met het toelatingsexamen voor studenten
Geneeskunde en Tandheelkunde

De voorzitter : Aan de orde zijn de samengevoegde
actuele vragen van de heren Sannen en Huybrechts
tot de heer Van den Bossche, minister vice-presi-
dent van de Vlaamse regering, Vlaams minister van
Onderwijs en Ambtenarenzaken, over de gevolgen
van het recente arrest van het Arbitragehof in ver-
band met het toelatingsexamen voor studenten
Geneeskunde en Tandheelkunde.

De heer Sannen heeft het woord.

De heer Ludo Sannen (Op de tribune) : Mijnheer
de minister, de hogere gerechtshoven lijken het u
de laatste tijd erg moeilijk te maken. Blijkbaar
botst uw eigengereid optreden in het onderwijs
met fundamentele rechtsprincipes van ons Vlaams
onderwijsbeleid. Eerst was er het advies van de
Raad van State in verband met de kineopleiding.

Dit rechtsorgaan verwierp de numerus fixus, net
zoals het toekennen van één enkele opleiding aan
één enkele universiteit. Tot vandaag hebt u nog
steeds geen antwoord gegeven op de vraag hoe u
dit probleem zult aanpakken. We naderen nochtans
het einde van het academiejaar. Studenten, hoge-
scholen en universiteiten hebben recht op duidelij-
ke informatie. Gisteren werden we geconfronteerd
met een bijkomend arrest van het Arbitragehof
over de toelatingsproef voor artsen en tandartsen.
Het arrest stelt duidelijk dat men voor het volgen-
de academiejaar geen toelatingsproef kan organi-
seren die het eerste gedeelte van de proef – het
gedeelte wetenschappen-wiskunde – omvat.

Het decreet is nochtans duidelijk. Een toelatings-
proef veronderstelt twee elementen. Artikel 2,
paragraaf 2 van het decreet stelt immers dat een
toelatingsproef die in aanmerking zou kunnen
komen als noodzakelijke toelatingsvoorwaarde
voor de studie van artsen en tandartsen, twee ele-
menten moet omvatten. Enerzijds moet er een
proef wiskunde-wetenschappen zijn. Anderzijds
een proef over kennisverwerving, kennisinzichtelij-
ke verwerving en het omgaan met deze kennis.

Mijnheer de minister, het lijkt me dan ook onmo-
gelijk om zonder decretale wijziging alsnog een
toelatingsproef te organiseren. Elke proef die
enkel het tweede aspect omvat, is veeleer een vere-
delde maturiteitsproef. Ze heeft niets meer te
maken met de definitie die in het decreet is opge-
nomen. Ze heeft ook niets te maken met de speci-
fieke opleiding waarvoor ze wordt gebruikt.

Minister Luc Van den Bossche : Mijnheer Sannen,
u bent een groot fan van het Arbitragehof. Ik citeer
letterlijk uit het arrest van dit rechtsorgaan : het
Hof schorst artikel 2, paragraaf 2, ten eerste van
het decreet (...) uitsluitend wat het toelatingsexa-
men betreft dat wordt georganiseerd voor het aca-
demiejaar 1997-1998. Einde citaat. Alleen artikel 2,
paragraaf 2, ten eerste wordt geschorst. Aan de rest
wordt niets gewijzigd. Het Arbitragehof heeft dit
zeer duidelijk geformuleerd.

In een aantal andere gevallen heeft het Arbitrage-
hof wel drastischer uitspraken gedaan. Bij de dis-
cussie over de eindtermen, bijvoorbeeld, heeft dit
hof het volledige decreet geschorst, dus niet alleen
artikel 6.

De heer Ludo Sannen : Mijnheer de minister, de
definitie die werd opgenomen voor een toelatings-
proef, was duidelijk. Aangezien één gedeelte wordt
geschorst, kunt u de toelatingsproef, zoals die was
gedefinieerd, niet organiseren. Eigenlijk kunt u dus
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Vlaams Parlement  –  Plenaire vergadering  –  Nr. 44  –  28 mei 1997 -4-



alleen een veredelde maturiteitsproef organiseren.
Deze kan en mag in geen geval de toelating voor
artsen en tandartsen regelen. Mijns inziens zitten
we in een juridisch vacuüm. Volgens het decreet
moet er immers vanaf volgend academiejaar een
toelatingsproef worden georganiseerd.

Minister Luc Van den Bossche : Mijnheer Sannen,
houdt u een pleidooi om het decreet te behouden,
geen toelatingsproef te organiseren en zo de nume-
rus clausus op nul te brengen ?

De heer Ludo Sannen : Neen, dit is een pleidooi
om in elk geval een initiatief te nemen tot decreta-
le wijziging, waarbij men het organiseren van de
toelatingsproef uitstelt tot het academiejaar 1998-
1999. Dat is de enige oplossing. Een decretaal ini-
tiatief lijkt me zeker wenselijk.

Mijnheer de minister, u hebt gedeeltelijk al een
antwoord gegeven. Ik heb toch ook nog een iets
algemenere vraag. Het is duidelijk dat een consis-
tent onderwijsbeleid momenteel onmogelijk wordt
gemaakt door de decretale regelgeving die u de
laatste maanden op het Vlaams Parlement loslaat.
Deze decretale regelgevingen worden telkens
teruggefloten door hogere rechtsorganen. Zou het
niet wenselijker zijn deze eigengereide benadering
tussen haakjes te zetten en iets meer rekening te
houden met de fundamentele rechtsregels van het
onderwijsbeleid in Vlaanderen ?

De voorzitter : De heer Huybrechts heeft het
woord.

De heer Pieter Huybrechts (Op de tribune) : Mijn-
heer de voorzitter, mijnheer de minister, collega's,
we weten ondertussen dat het Arbitragehof beslist
heeft om voor het volgende academiejaar het toe-
latingsexamen voor de studies van arts en tandarts
maar tot één luik te beperken in plaats van tot
twee luiken. Met name het gedeelte over wiskunde
en wetenschappen wordt geschorst. Slechts het luik
dat peilt naar het vermogen van de kandidaten tot
het verwerven van informatie blijft behouden.

Mijnheer de minister, u zegt dat op basis van voor-
liggend, gehalveerd toelatingsexamen het jammer
genoeg best mogelijk is dat een gedeelte van de
studenten die de studies van arts of tandarts zullen
volgen, later niet tot het beroep zullen worden toe-
gelaten. Op dat punt ben ik het met u eens.

Ik vraag me af welke zin deze geamputeerde toela-
tingsproef nog heeft. Bovendien wordt de federale

beslissing over die contingentering ons opgedron-
gen. Deze beslissing holt de onderwijsbevoegdhe-
den van het Vlaams parlement uit. Ik vraag me af
of het niet de hoogste tijd is om er bij uw federale
collega, de heer Colla, op aan te dringen die contin-
gentering – die wij niet wensen – minstens voor een
jaar uit te stellen.

De voorzitter : Minister Van den Bossche heeft het
woord.

Minister Luc Van den Bossche (Op de tribune) :
Mijnheer de voorzitter, collega's, in de wiskunde is
het perfect mogelijk om altijd een eenduidige
oplossing te formuleren, voor zover men akkoord
gaat over de axioma's. Ik wou dit maar zeggen om
de heer Sannen gerust te stellen. Dit is echter niet
het geval in het recht en in de interpretatie van de
grondwet.

Blijkbaar zijn er duidelijke verschillen tussen de
rechtsleer van heel wat mensen en wat nu wordt
geschreven door sommige organen. De Raad van
State is belangrijk, maar is toch niet meer dan een
adviesorgaan. Mijnheer Sannen, u behoort blijk-
baar tot de minnaars van de jurisdictionele orga-
nen. In feite behoort u tot diegenen die graag wat
politieke macht zouden overdragen aan die juris-
dictionele organen. Maar nu doet u een orgaan
zoals de Raad van State oneer aan.

U zegt zomaar, zonder meer, dat ze geschreven
hebben dat de numerus clausus niet kan. Dat heb-
ben ze niet geschreven. Ze hebben, langs hun neus
weg, fijntjes een opmerking gemaakt die niet
bepaald een laudatio was voor een numerus fixus
of een numerus clausus. Meer dan dat was het niet.
Er zitten echte juristen in de Raad van State en het
Arbitragehof, en echte juristen zijn uitermate fijn-
zinnig. Derhalve vraag ik wat respect op te brengen
voor de fijnzinnigheid van het advies van de Raad
van State.

Een ander soort jurisdictioneel orgaan is het Arbi-
tragehof, dat in de functie van grondwettelijk hof
zetelt. De mensen leren daar nu de weg naartoe
kennen. Jarenlang wist men dat niet staan. Het was
een uitermate comfortabele job om rechter van het
Arbitragehof te zijn. Men kon zetelen in het mooie,
hemelsblauwe kleed en werd heel weinig gestoord
in zijn rust.

Tegenwoordig weten veel meer mensen waar het
Arbitragehof is. Er staan overal wegwijzers, vooral
in onderwijsland. Zodra het volledige onderwijs-
land dat weet, gaat men daar graag naartoe. Daar-
door is er uiteraard veel werk. Nu krijgt men, net
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zoals in de Verenigde Staten, regelmatig uitspraken
in naam van het Hoog Gerechtshof, waar de poli-
tiek zich naar te gedragen heeft. Dit is noch blame-
rend, noch lovend : het is een normale relatie die
we zelf ooit als wetgever in het federale parlement
hebben goedgekeurd, toen we nog zetelden met
een dubbel petje. Hier gaat het meer bepaald over
een controle op het gelijkheidsbeginsel. Het komt
mij niet toe om daar in mijn huidige functie com-
mentaar op te leveren en ik zal dat dan ook niet
doen.

Ik kan begrip opbrengen voor de redenering die
het Hof volgt. Men moet wel lezen wat er staat. Er
staat alleen maar dat 2.2.1. wordt geschorst, en dan
nog voor één jaar, en niets anders. Ik begrijp niet
waarom men maar voor één jaar schorst ; in de
logica van het arrest zou dat voor twee jaar moeten
zijn. Ik ga er immers van uit dat het Arbitragehof
wel weet dat de derde graad in dezelfde richting
moet worden gevolgd en dat dit erratum dus moet
worden rechtgezet en veranderd in twee jaar. Ik
heb al het voorbeeld gegeven van de eindtermen,
waar in de redenering B9 gezegd werd dat er
zoveel eindtermen gegenereerd waren dat men
niet meer van een minimumdoel kon spreken. In
B10 stond dat de onderwijsvrijheid geschonden
werd. Het arrest schorste uiteindelijk het hele
decreet, en niet alleen artikel 6. Ik ga er dus van uit
dat het Arbitragehof in al zijn wijsheid weet wat
het schorst en wat niet.

De heer Sannen, die behoort tot de echte minnaars
van het Arbitragehof, moet consequent beminnen,
ook als het oordeel van het Hof hem tegenvalt. Nu
kan hij zich verheugen over de schorsing van een
onderdeel, maar hij moet toegeven dat de rest niet
geschorst wordt. Als hij nu zegt dat er een juridisch
vacuüm bestaat, geeft hij blijk van ontrouw aan het
Arbitragehof, en dat zie ik niet graag gebeuren.
(Gelach)

We zullen het tweede deel van de proef dus organi-
seren en op basis daarvan zal de test gebeuren.
Gisteren heb ik het met een one-liner als volgt
geformuleerd : er zal nu worden gepeild naar wat
men niet leert op school. De test zal onvollediger
zijn, maar ik zie niet in waarom we vrijwillig zou-
den uitstellen wat door het Arbitragehof overeind
gelaten werd. We zullen de proef op de normale
manier laten verlopen en deze zal over twee halve
dagen worden gespreid. De resultaten zullen wor-
den meegedeeld zoals we van plan waren. Men zal
echter geen blijk meer moeten geven van een vol-
doende kennis van wiskunde, fysica, biologie en
scheikunde.

De voorzitter : De heer Huybrechts heeft het
woord.

De heer Pieter Huybrechts : De minister heeft niet
op mijn vragen over minister Colla en over de zin
van de proef geantwoord. Minister Colla zou de
situatie voor een stuk kunnen redden door de con-
tingentering uit te stellen.

Minister Luc Van den Bossche : De toegang tot het
beroep werd door de grondwetsherziening van
1988 toevertrouwd aan de federale overheid. In het
verslag van de senaatscommissie ziet men dat een
lange discussie werd gevoerd over de interactie tus-
sen deze toegang tot het beroep en het onderwijs.
Toen al besefte men dat er raakvlakken waren.
Toen is uiteengezet dat de federale overheid in de
mogelijkheid verkeerde om als voorwaarde voor
de toegang tot het beroep te vermelden welke
basiscompetenties iemand moet hebben verwor-
ven.

Ook op het vlak van volksgezondheid kreeg Vlaan-
deren enkel het preventieve gedeelte toever-
trouwd, terwijl de rest nog altijd federaal is. Ook
dat is geconsacreerd door een arrest van hetzelfde
Arbitragehof, dat zelfs een zeer verregaande inter-
pretatie geeft aan deze verdeling. Volgens dit Hof
mag het federale niveau met het oog op de toegang
tot het beroep en de volksgezondheid erg ver gaan
in de onderwijsmaterie – herinner u de discussie
over de kinesitherapie. Of ik zo een arrest aange-
naam vind of niet, ik moet me ernaar schikken, ten-
zij we meteen de Vlaamse onafhankelijkheid uit-
roepen natuurlijk. Ik denk dat we het allemaal niet
moeilijker moeten maken dan het al is. Het verschil
en de moeilijkheid ligt hem wellicht in het feit dat
u een motie wil neerleggen waarin de onafhanke-
lijkheid van Vlaanderen wordt uitgeroepen.

De voorzitter : De heer Sannen heeft het woord.

De heer Ludo Sannen : Mijnheer de voorzitter,
mijnheer de minister, geachte collega's, ik voel me
gesteund door de minister als hij hier duidelijk stelt
dat de wetgeving niet door axioma's wordt
beheerst, en niet axiomatisch mag worden bena-
derd. Ik kan me voorstellen dat interpretaties van
adviezen en arresten ook niet axiomatisch kunnen
worden benaderd, en dat die de nodige ruimte tot
interpretatie laten.

Ik wil evenwel ook nog een ander punt ter sprake
brengen. U zegt duidelijk dat paragraaf 2, punt 1
wel, en punt 2 niet is geschrapt, maar ook de passus
dat het examen uit twee gedeelten bestaat, is niet
geschrapt. U kunt slechts een gedeelte organiseren.

Van den Bossche
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Als u een examen bestaande uit één gedeelte orga-
niseert, dan respecteert u niet de definitie die voor-
schrijft dat het examen uit twee gedeelten moet
bestaan. Het Arbitragehof stelt enkel dat een van
de twee gedeelten wordt geschorst ; dat gedeelte
mag niet worden georganiseerd. Maar het feit dat
het examen uit twee gedeelten moet bestaan, blijft
behouden.

De voorzitter : Minister Van den Bossche heeft het
woord.

Minister Luc Van den Bossche : Ik zou daarop
twee zaken willen zeggen. Ten eerste : wat een von-
nis of arrest betreft, is het beschikkende gedeelte
nooit voor interpretatie vatbaar, want men kan dat
vonnis of arrest uitvoeren – zelfs met behulp van
de sterke arm der wet. Dat beschikkende gedeelte
moet men lezen en uitvoeren. Een advies zou iets
anders impliceren. Men mag het Arbitragehof geen
onrecht aandoen door dit als een advies voor te
stellen. Ik moet u daarvoor een tweede keer tot de
orde roepen.

Ten tweede : de wijze waarop u een decreet leest, is
echt leuk. Er zijn ook mensen die de bijbel op die
manier lezen. Ze nemen hem letterlijk. Meestal
denken we dan dat ze achterop hinken. (Gelach)

De voorzitter : Het incident is gesloten.

– De heer Norbert De Batselier, voorzitter, treedt
opnieuw als voorzitter op.

Actuele vraag van mevrouw Vera Dua tot de heer
Theo Kelchtermans, Vlaams minister van Leefmi-
lieu en Tewerkstelling, over de verklaringen van de
minister met betrekking tot de technische evaluatie
van het Mestactieplan in de Commissie voor Leef-
milieu en Natuurbehoud

Actuele vraag van de heer Johan Sauwens tot de
heer Theo Kelchtermans, Vlaams minister van
Leefmilieu en Tewerkstelling, over de cijfers van de
Mestbank met betrekking tot de mestproductie
voor 1996

De voorzitter : Aan de orde zijn de samengevoegde
actuele vragen van mevrouw Dua tot de heer Kel-
chtermans, Vlaams minister van Leefmilieu en
Tewerkstelling, over de verklaringen van de minis-

ter met betrekking tot de technische evaluatie van
het Mestactieplan in de commissie voor Leefmilieu
en Natuurbehoud en van de heer Sauwens tot
minister Kelchtermans, over de cijfers van de Mest-
bank met betrekking tot de mestproductie voor
1996.

Mevrouw Dua heeft het woord.

Mevrouw Vera Dua (Op de tribune) : Mijnheer de
voorzitter, mijnheer de minister, geachte collega's,
ik heb een vraag over het initiatief dat u enkele
dagen geleden hebt genomen. U hebt toen een
aantal journalisten uitgenodigd om uw beleid inza-
ke de mestproblematiek toe te lichten, en om ver-
slag uit te brengen over de technische evaluatie die
vorige week in de commissie voor Leefmilieu is
gebeurd.

Ik moet bekennen dat ik, toen ik de krantenkop-
pen las, bijna van mijn stoel ben gevallen. Mijn ont-
bijt smaakte me plots niet meer. Om het zacht uit
te drukken : ik was erg verbaasd, en ook heel erg
kwaad. De mensen die me kennen, weten dat men
al heel wat moet doen om me zover te krijgen. Ik
was verbaasd over de algemene teneur van de arti-
kels. U hebt blijkbaar een zeer euforisch beeld
geschetst over de toepassing van het Mestactie-
plan. Er zou plots geen mestprobleem meer zijn ;
alles zou opgelost zijn. U beweerde zelfs dat de
bemestingsdruk is gedaald onder het niveau van
het referentiejaar 1992.

Mijnheer de minister, sta me toe daar sterk aan te
twijfelen. Ik heb dat ook in de commissie ter spra-
ke gebracht. Enkele maanden geleden zijn in het
Staatsblad cijfers verschenen waaruit blijkt dat tij-
dens de voorbije periode de bemestingsdruk met 5
miljoen kilogram fosfaat is gestegen. Die hoeveel-
heid komt overeen met de mestuitstoot van 1 mil-
joen varkens. Als u nu beweert dat we vandaag
onder het peil van 1992 blijven, dan doet u mijns
inziens aan desinformatie. Ten tweede : u hebt dit
heuglijke nieuws niet aan de commissie meege-
deeld. U had die cijfers ook aan de commissie kun-
nen voorleggen ; daar zouden ze wellicht vlug
weerlegd zijn. Ik had van u dus graag wat uitleg
gekregen over dit gegoochel met cijfers.

Ik was ook boos, toen ik krantenkoppen las zoals
deze : Alle politieke partijen staan erg positief
tegenover het Mestactieplan. Ik vraag me af of we
wel aan dezelfde commissievergadering hebben
deelgenomen. Alle fracties hebben er technische
vragen gesteld. Dat is logisch ; het ging om een
technische evaluatie. Onze fractie heeft evenwel
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ook een aantal fundamentele kritieken geformu-
leerd op het MAP.

Ik heb gesproken over de uitholling van het begrip
gezinsveeteeltbedrijf, over de toename van de vee-
stapel, over de nog steeds niet aangepaste normen
en over het spreidingsbeleid waar u zo trots op
bent, maar dat in onze ogen eerder op het uitsme-
ren van de vervuiling neerkomt. Ik vind het heel
ongepast dat u andere partijen woorden in de
mond legt over het mestbeleid. Wanneer we onze
mening kenbaar willen maken, zullen we zelf wel
persconferenties organiseren en persmededelingen
verspreiden. Het is onaanvaardbaar dat u andere
partijen misbruikt om het failliet van uw beleid toe
te dekken.

De voorzitter : De heer Sauwens heeft het woord.

De heer Johan Sauwens (Op de tribune) : Ik heb
het gevoel dat minister Kelchtermans vanuit een
degelijk psychologisch inzicht dat hem eigen is, het
principe hanteert dat de aanval de beste verdedi-
ging is. Als een aantal werklozen worden geschorst,
is hij blij omdat het werkloosheidscijfer dan daalt.
Als de afvalberg ondanks alle mooie plannen blijft
toenemen, is hij blij dat de stijging iets minder snel
verloopt dan voorheen. Als het Vlaams Parlement
vragen stelt over het onfrisse dossier van de milieu-
boxen, is hij blij dat er huiszoekingen worden ver-
richt. Als het mestactieplan langs diverse zijden
vanuit objectieve criteria wordt aangepakt omdat
het niet functioneel is, is hij blij dat de landbouwers
niet méér hebben aangegeven dan in 1992 door het
NIS als reëel gegeven is vastgesteld. Ik verwacht
binnenkort onheilspellende cijfers over de laatste
waterzuivering. Maar dan is de minister wellicht
blij dat in de bovenloop van de Demer opnieuw
vissen zijn gevonden.

Mijnheer de minister, zoals mevrouw Dua vraag ik
dat het parlement op een correcte wijze de juiste
informatie ontvangt. Gaat het al dan niet goed met
het mestactieplan ? Welke winsten worden op het
terrein geboekt ? De aangifte die de landbouwers
doen, bepaalt mee welke heffingen ze moeten
betalen. Welke zijn de werkelijke cijfers ? Deskun-
digen zeggen in het openbaar dat u appels met
citroenen vergelijkt. In de tussenperiode zijn voor
1 miljoen varkens extra vergunningen verleend.
Intussen versoepelt u een aantal overgangsmaatre-
gelen waardoor de uitzonderingen regel worden.
Er is dus fundamentele kritiek, voornamelijk van
de milieubeweging, op de wijze waarop het mestac-
tieplan wordt toegepast. Tegelijk vernemen we via

de voorpagina van de kranten dat het geweldig
goed gaat op het terrein zelf. Ik verneem graag van
u welke de juiste toedracht is van de zaak en of u
niet te voorbarig bent geweest met deze euforische
berichten.

De voorzitter : Minister Kelchtermans heeft het
woord.

Minister Theo Kelchtermans (Op de tribune) :
Mijnheer de voorzitter, ik ben dankbaar dat ik de
gelegenheid krijg om mijn geluk te verwoorden.
Zich gelukkig voelen is, wat mij betreft, een vrij
subjectieve gemoedstoestand die kan verschillen
van bank tot bank, naargelang de positie die men
daarop inneemt. Er heeft een technische evaluatie
plaatsgevonden waarbij het mestactieplan en zijn
doelstellingen, uitgangspunten en procedures wer-
den beoordeeld vanuit hun technische toepassing.
Er was eensgezindheid over de vaststelling dat de
mestbank zijn werk goed had gedaan en dat het
resultaat van het spreidingsplan, waarvan een van
de hoofdobjectieven een betere en oordeelkundi-
ger spreiding is van de mesthoeveelheid in functie
van de beschikbare grondoppervlakte, positief was.

Ik heb de cijfers daarvoor ook neergelegd. Onder-
tussen is ook het jaarverslag van de Mestbank van
1996 ter beschikking. Daarin worden al die cijfers
ook nog eens bevestigd. Misschien hebt u een
nieuw ontbijt nodig, mevrouw Dua, om die cijfers
eens rustig op een rijtje te zetten. Iedere keer val-
len we terug op diezelfde discussie : wat is de juiste
interpretatie van welk cijfer ?

We zijn begonnen met de gegevens van het Natio-
naal Instituut voor de Statistiek van 1992 waar de
vergunningen slechts ten dele inzaten. Dat waren
de aangiften. 1992 hebben we als referentiejaar
genomen. Dat zijn de zogenaamde appelen waar
de heer Sauwens naar verwijst. We vergelijken tel-
kens appelen met appelen, mijnheer Sauwens. Als
we de halfjaarlijkse evaluatie maken in het Staats-
blad, dan vergelijken wij het vergunningenbeleid
van 1995 met de NIS-gegevens van 1992. Het
decreet legt die procedure vast. Dat doen we om te
zien welke ruimte er is om sommige gezinsbedrij-
ven te laten groeien. We kunnen zo nagaan wat de
gevolgen zijn van de vergunningen.

Daarnaast zijn er de cijfers van de mestaangiften.
Die cijfers heeft de Mestbank nu bekendgemaakt.
Als ik 1992 vergelijk met 1995 op basis van de NIS-
cijfers, de potentiële mestproductie op basis van de
vergunningen, dan is er inderdaad een groei in de
fosfaatproductie van 75 naar ongeveer 78 miljoen
kilogram. Dat heb ik ook nooit onder stoelen of

Dua
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banken gestoken. Niemand ontkent dat, maar de
aangiftecijfers van de Mestbank in 1996 komen uit
op 73 miljoen kilogram. Dat zijn de cijfers van de
dieren die er ook echt zijn. De andere bestaan
slechts op papier. Met de mestaangifte en met de
spreiding zijn we erin geslaagd de mestdruk per
hectare onder de norm te houden. Dat weten we
op basis van de mestaangifte. Dat zijn de citroenen.

Een ander discussiepunt betreft het gezinsbedrijf.
Ik herinner mij dat de VLD en Agalev daar een
andere visie op hadden. Is het gezinsbedrijf wense-
lijk in een dergelijk mestactieplan ? Wij hebben
vastgesteld dat de niet-gezinsbedrijven verant-
woordelijk zijn voor ongeveer 29 percent van de
fosfaatproductie en 44 percent van de mestover-
schotten. Vermits de gezinsbedrijven verhoudings-
gewijs minder verantwoordelijk zijn voor de
mestoverschotten, is dat een stimulans om het
gezinsbedrijf aan te moedigen.

We hebben ook discussies gevoerd over de wense-
lijkheid van verwerking of export. Dit doet niet ter-
zake in de discussie van vandaag, tenzij voor de
vergelijking van de NIS-cijfers van 1992 met die
van 1995. We kunnen kan export en al dan niet ver-
vallen vergunningen compenseren door gezinsbe-
drijven bijkomende groeimogelijkheden te geven.

Mijn slotconclusie na de technische evaluatie was
dat de Mestbank er met zijn operatie en met
enorm veel inzet van mensen en middelen in
geslaagd is om de doelstellingen te realiseren. Dat
is een optimistische conclusie bij pessimistische
verwachtingen.

Ik stel mij de vraag, mijnheer de voorzitter, of we
in dit parlement nog gelukkig mogen zijn, want er
zijn toch positieve signalen in het milieubeleid
waar enorm veel in gebeurt. Mijnheer Sauwens
somt dan wel redenen op om ons ongelukkig te
voelen, maar ik stel vast dat de heer Sauwens zich
vooral het laatste anderhalf jaar ongelukkig voelt.
Er mag geen vis in de Schelde zwemmen of dat
wordt onmiddellijk gerelativeerd door mensen die
hem daar liever niet zien zwemmen. Ook zij zou-
den ooit eens een positieve beoordeling moeten
aanvaarden, maar ze worden blijkbaar veronder-
steld dat positieve steeds te weerleggen. Dat geldt
ook voor het MAP, waarover iedereen zijn posities
heeft ingenomen. Wanneer men dan met andere
resultaten wordt geconfronteerd, tracht men die
beginstellingen toch nog te verdedigen. Welnu, ik
blijf beweren dat het resultaat positief is : het

betreft een technische evaluatie, geen politieke
beoordeling daarvan.

De voorzitter : Mevrouw Dua heeft het woord.

Mevrouw Vera Dua : Mijnheer de voorzitter, eerst
en vooral heb ik naar aanleiding van die technische
evaluatie zeker geen kritiek gegeven op de ambte-
naren van de Mestbank. Die mensen doen het
onmogelijke om een onmogelijk decreet toch
enigszins in de praktijk werkbaar te maken. Als dit
uw interpretatie is van onze positieve inschatting,
dan hebt u gelijk. Ik wil er echter op wijzen dat we
naar aanleiding van deze evaluatie eveneens fun-
damentele kritiek hebben geuit op het MAP op
zich, en op het resultaat op het terrein.

Mijnheer de minister, wat de cijfers betreft : ik wil
daar nu niet grondig op ingaan, want dan zullen we
in een goochelspel belanden. Ik wil er wel voor
waarschuwen dat de cijfers van de mestaangifte
nooit mogen worden gebruikt ten opzichte van het
referentiejaar 1992, want toen waren er geen cijfers
van de mestaangifte. Werkt men met extrapolaties,
dan merkt men dat we in 1992 met 70 miljoen kilo-
gram fosfaat zouden hebben gezeten. Dan moet dit
de referentie zijn. Maar laten we die twee alstu-
blieft scheiden. Laten we ook in alle eerlijkheid het
onbetwistbare feit erkennen dat de veestapel tus-
sen 1992 en nu nog is toegenomen, al is het maar
omdat de boeren in de aanloop naar het MAP nog
allemaal vlug vergunningen hebben aangevraagd
en ook verkregen. Dit was mogelijk om de eenvou-
dige reden dat er toen nog geen wettelijke regeling
was. Laten we dit alstublieft erkennen en minimaal
streven naar een veestapel die gelijk is aan het
niveau van 1992. Laten we echter geen zand in de
ogen van de publieke opinie strooien en de mensen
niet het idee geven dat alles in orde is, dat het
niveau van 1992 werd bereikt.

De voorzitter : De heer Sauwens heeft het woord.

De heer Johan Sauwens : Mijnheer de voorzitter,
mevrouw Dua heeft gelijk : een gezonde, kritische
opstelling van het parlement lijkt me absoluut
noodzakelijk, zeker na het antwoord van de minis-
ter. Ik had een vraag over de uitscheidingscoëffi-
ciënten. Volgens het decreet werd in een evaluatie
voorzien in mei 1996. Ondertussen zou over die
coëfficiënten een vernietigend rapport zijn ver-
schenen. Kunt u ons daar wat meer informatie over
geven, mijnheer de minister ?

Minister Theo Kelchtermans : Mijnheer de voorzit-
ter, wat mevrouw Dua vertelt, behoort ook tot de
cijfers. Misschien is het nuttig daar eens een aparte

Kelchtermans
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werkvergadering rond te organiseren, al dan niet
binnen de commissie. Als men ze beurtelings van-
uit hun oorsprong ontleedt, bezitten deze cijfers
immers wel logische samenhang, ook in de vergelij-
king. U verklaart dat er in de periode tussen 1992
en 1997 een aanzienlijke stijging van het aantal
varkens heeft plaatsgevonden. Dat moet u relative-
ren. De cijfers waarvan u uitgaat, zijn immers geba-
seerd op de aangifte van 1992. Toen bevatte die
aangifte wel alle aantallen, maar hadden velen ook
aantallen aangegeven waarvoor ze toen geen ver-
gunning hadden. Er was immers geen vergunning
voor nodig. Op dat ogenblik produceerden ze dus
zonder vergunning. In die tussenliggende periodes
heeft men deze regularisaties allemaal verwezen-
lijkt en was men in staat veel vergunningen af te
leveren, namelijk voor dieren die er reeds waren. U
telt deze echter nogmaals op bij de dieren van
1992. Zo duikt steeds dezelfde discussie weer op.
Wat baten dus kaars en bril ?

Wat het tweede punt betreft, de heer Sauwens weet
dat er afspraken werden gemaakt. Er was een eer-
ste afspraak, betreffende het aanmoedigen van fos-
faatarme voeders : dat lijkt me een geval van goede
landbouwpraktijk, die waarschijnlijk door minister
Eric Van Rompuy als aanbeveling zal worden
opgenomen in zijn code van goede landbouwprak-
tijken. Men moet immers ook milieukundig wor-
den aangemoedigd door het MAP. Anderzijds is er
de wetenschappelijke discussie over de uitschei-
dingsnormen van de verschillende dieren, waar-
voor dus ook opdrachten werden gegeven. Voorals-
nog beschikken we nog niet over deze cijfers. Ik
denk dat dit in de loop van het jaar wel het geval
zal zijn.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Actuele vraag van de heer Freddy De Vilder tot de
heer Theo Kelchtermans, Vlaams minister van
Leefmilieu en Tewerkstelling, over de wenselijk-
heid van bijkomende verbrandingscapaciteit in het
kader van het Vlaams Afvalstoffenbeleid

De voorzitter : Aan de orde is de actuele vraag van
de heer De Vilder tot de heer Kelchtermans,
Vlaams minister van Leefmilieu en Tewerkstelling,
over de wenselijkheid van bijkomende verbran-
dingscapaciteit in het kader van het Vlaams Afval-
stoffenbeleid.

De heer De Vilder heeft het woord.

De heer Freddy De Vilder (Op de tribune) : Mijn-
heer de voorzitter, mijnheer de minister, we wor-
den de laatste tijd af en toe opnieuw geconfron-
teerd met nieuwe aanvragen voor het verkrijgen
van een bijkomende verbrandingscapaciteit in
Vlaanderen. Ik denk dat deze aanvragen momen-
teel ongepast zijn, aangezien ze zeker niet kaderen
in het door u gevoerde Vlaamse afvalstoffenbeleid.
Ze doorkruisen eveneens het hele democratische
proces van het onderzoek naar het huishoudelijk
afvalstoffenplan, door u opgesteld en door ons
goedgekeurd. Ik verwijs naar het openbaar onder-
zoek en naar het feit dat OVAM momenteel nog
volop bezig is met de verwerking van de gegevens
ervan.

Mijnheer de minister, hoe reageert u op het feit dat
nieuwe aanvragen binnenkomen terwijl de resulta-
ten van het openbaar onderzoek nog niet bekend
zijn ? Het gevaar bestaat dat er vooruitgelopen
wordt op gegevens die we momenteel nog niet
kennen. Worden de verschillende ingediende plan-
nen op elkaar afgestemd en met elkaar gecoördi-
neerd ? Bent u het met ons eens dat er dringend
een moratorium voor de afvalverbrandingscapaci-
teit nodig is, tot we over de gegevens van de nodige
verbrandingscapaciteit in Vlaanderen beschikken ?

De voorzitter : Minister Kelchtermans heeft het
woord.

Minister Theo Kelchtermans (Op de tribune) : Het
openbaar onderzoek in verband met het afval-
stoffenplan 1997-2001 is achter de rug. De SERV
en de Minaraad hebben hun adviezen geformu-
leerd. Momenteel heeft OVAM de laatste hand
gelegd aan wat de definitieve versie van dit afval-
stoffenplan kan zijn. Het zal ook zo aan de Vlaam-
se regering worden voorgelegd. Aangezien het een
uitvoeringsplan is, worden er ook opties genomen
voor de verbrandingscapaciteit die in Vlaanderen
nodig is en waarvan het wenselijk is dat die tot-
standkomt als nodig.

Uw opmerking dat dit moet worden gecoördi-
neerd, is terecht. Men kan wel niet verhinderen dat
men initiatieven neemt om in een dergelijke ver-
brandingscapaciteit te voorzien en dat hiervoor
vergunningsaanvragen worden ingediend. Dit
speelt zich immers af op de vrije markt.

De vergunningsaanvragen worden volgens de hui-
dige Vlaremreglementering correct behandeld.
OVAM geeft ook advies, en is voor ons de referen-
tie-instantie om te weten of de aanvraag beant-
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woordt aan de doelstellingen die in het definitief
vast te leggen afvalstoffenplan zullen worden voor-
zien.

Het is niet verstandig om een moratorium in te
stellen, want dat is een lineaire maatregel. Ik denk
dat men ook selectief moet kunnen en durven vast-
stellen – zoals in het definitieve afvalstoffenplan
gebeurt – dat er in sommige regio's een bijkomen-
de capaciteit nodig is. Ik verwijs dan naar de streek
rond Antwerpen, naar de Antwerpse Kempen, naar
Limburg en naar de streek rond Gent waar er een
beperkte bijkomende capaciteit nodig is.

Wie houdt zich bezig met de coördinatie ? Ik ver-
wijs opnieuw naar de opdracht van OVAM. Er
wordt ook de garantie gegeven om al deze aanvra-
gen in het kader van dit globaal afvalstoffenplan te
behandelen. Ik hoop dit afvalstoffenplan over twee
of drie weken voor te leggen aan de Vlaamse rege-
ring. Dit definitief goedgekeurde afvalstoffenplan
blijft het referentiepunt voor het gecoördineerde
vergunningenbeleid. Ik blijf herhalen dat de ver-
gunde capaciteit van de verbrandingsovens altijd
onder de vraag moet blijven om voldoende druk te
kunnen uitoefenen op recyclage en preventie. Hier-
in werd ook in het plan voorzien.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Actuele vraag van de heer Peter De Ridder tot de
heer Eric Van Rompuy, Vlaams minister van Eco-
nomie, KMO, Landbouw en Media, over de inter-
pretatie van de toelichtingsbrochure voor de lokale
besturen inzake het Fonds voor Binnenstedelijke
Commerciële Centra

De voorzitter : Aan de orde is de actuele vraag van
de heer De Ridder tot de heer Van Rompuy,
Vlaams minister van Economie, KMO, Landbouw
en Media, over de interpretatie van de toelichtings-
brochure voor de lokale besturen inzake het Fonds
voor Binnenstedelijke Commerciële Centra.

De heer De Ridder heeft het woord.

De heer Peter De Ridder (Op de tribune) : Mijn-
heer de voorzitter, mijnheer de minister, collega's,
een aantal gemeenten werden geselecteerd voor
deelname aan het Mercurius-project en hebben

daartoe een toelichtingsbrochure ontvangen. Mijn
vragen hebben precies op die brochure betrekking.

In de eerste fase van het Mercurius-project wordt
aan de gemeenten gevraagd een commercieel-stra-
tegisch plan op te stellen, waarvoor ze een beroep
kunnen doen op externe deskundigen en wat dus
ook een reeks kosten met zich meebrengt. De
Vlaamse regering voorziet hierin subsidiëring
indien een deskundige jury bepaalt dat het com-
mercieel-strategisch plan goed is. De brochure is
echter heel vaag over die subsidiëring en zegt
alleen dat die in ieder geval niet meer kan bedra-
gen dan de financiële inbreng van de gemeentebe-
sturen zelf. Men zou daaruit kunnen afleiden dat
de helft wordt bedoeld, maar het kan net zo goed
worden geïnterpreteerd als gevoelig minder dan de
helft. Mijn eerste vraag is dan ook wat het juiste
percentage is van de financiering van die eerste
fase.

In een tweede fase zal de Vlaamse regering een
aantal projecten goedkeuren die uit die commer-
cieel-strategische plannen zullen voortvloeien.
Voor die projecten zal de Vlaamse regering ook
het subsidiebedrag bepalen. In de toelichtingsbro-
chure is nergens enig percentage terug te vinden
waaruit de gemeenten kunnen afleiden hoeveel
subsidie ze van de Vlaamse overheid per project
zouden kunnen verwachten. De brochure zegt
enkel vaag dat de subsidie in verhouding zal staan
met de investeringen. Wat deze tweede fase betreft,
vraag ik dus om meer duidelijkheid en naar de juis-
te percentages.

Tot slot heb ik nog een vraag over de procedure
die dient te worden gevolgd en heel specifiek over
de timing. Op het einde van de volledige procedu-
re, met name in februari 1998, zal de Vlaamse rege-
ring beslissen over subsidievoorstellen voor goed-
gekeurde projecten. Is het de bedoeling dat pas op
dat ogenblik percentages of andere vormen van
bedragen worden vastgelegd ? Is de minister het
met mij eens als ik stel dat dan de vrees kan ont-
staan dat minder kapitaalkrachtige gemeenten, na
nochtans vrij intensieve consultatieperiodes waar-
bij allerhande partners worden bevraagd en
betrokken, nadien niet in staat zullen blijken hun
projecten daadwerkelijk te realiseren door de te
geringe subsidie die hen zou worden toegekend ?
Werkt zoiets niet contraproductief bij de partners
die hierin worden betrokken ?

De voorzitter : Minister Van Rompuy heeft het
woord.

Kelchtermans
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Minister Eric Van Rompuy (Op de tribune) : Mijn-
heer de voorzitter, collega's, voor het Mercurius-
project – ik herinner er nog even aan dat Mercuri-
us de god van de handelaars is, vandaar de naam
van dit project – stelt de Vlaamse regering 1 mil-
jard frank ter beschikking. Voorwaarde is evenwel
dat de beursgang van de GIMV ons dit miljard
geeft, want daarvan is het bedrag voor dit project
afhankelijk. Vorig jaar is de GIMV op minimum 4
miljard frank geschat, maar dat bedrag zal waar-
schijnlijk hoger worden.

We bevinden ons nu in de eerste fase waarin een
zestigtal gemeenten werden aangeschreven. Dit
betekent evenwel niet dat andere gemeenten ons
geen algemeen plan mogen toesturen. Wat nu uw
eerste vraag en dat plan betreft, hebben we een
subsidiëring van maximaal 1,5 miljoen frank voor-
opgesteld waarbij het principe van een frank voor
een frank wordt gehanteerd. Als het minder is, dan
zal het ook minder worden dan anderhalf miljoen
frank. Uw vraag is terecht. Eind juni zullen we de
modaliteiten kenbaar maken die de basis vormen
van de concrete subsidiëring van de projectfase.

De tweede fase zal ingaan na de selectie van de
gemeenten op basis van hun strategisch plan. Dan
zullen we ook de percentages kenbaar maken. Die
kunnen 20 à 25 percent bedragen. We zullen de
exacte gegevens kunnen geven na de voltooiing
van de beursgang van de GIMV en de bepaling van
de modaliteiten. De selectie zal gebeuren door een
onafhankelijke jury. Deze zal de projecten selecte-
ren in functie van hun bijdrage aan de versterking
van de commerciële functie. Er zal met verschillen-
de oogpunten rekening worden gehouden, onder
meer met de toegankelijkheid. Op deze manier zul-
len we dan definitieve keuzes maken. Dit zal
gebeuren op een objectieve manier en we zullen de
beste projecten – de voorbeeldprojecten – eruit
halen, onafhankelijk van de grootte van de
gemeente. Alle gemeenten mogen een plan indie-
nen, niettegenstaande het feit dat van zestig
gemeenten wordt gezegd dat ze een prioritaire
commerciële functie hebben.

Eind juni zal er klaarheid komen over de subsidie-
percentages voor de verschillende soorten initiatie-
ven die in aanmerking komen voor de definitieve
projectfase. Nu zitten we in de periode van de alge-
mene planning. Het is heel belangrijk dat de
Vlaamse gemeenten nadenken over een manier
om hun commerciële functie te versterken. Eind
juni komt de invulling van de tweede fase. Projec-
ten moeten worden ingediend voor het einde van
het jaar. De definitieve goedkeuring van de projec-
ten gebeurt in februari 1998.

De voorzitter : De heer De Ridder heeft het
woord.

De heer Peter De Ridder : Voor alle duidelijkheid :
een frank voor een frank is niet het maximum,
maar het vastgelegde bedrag, met een maximum
van een anderhalf miljoen frank. Het is niet zo dat
het een halve frank voor een frank kan worden.

Minister Eric van Rompuy : Een strategisch plan
dat twee miljoen frank kost, kan een subsidie van
één miljoen frank krijgen, een strategisch plan van
drie miljoen anderhalf miljoen frank. Dat blijft
echter anderhalf miljoen frank voor een plan van
vier miljoen frank.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Actuele vraag van de heer Jean-Marie Bogaert tot
de heer Eric Van Rompuy, Vlaams minister van
Economie, KMO, Landbouw en Media, over de
verhoogde participatie van Electrafina in Suez-
Lyonnaise

De voorzitter : Aan de orde is de actuele vraag van
de heer Bogaert tot de heer Van Rompuy, Vlaams
minister van Economie, KMO, Landbouw en
Media, over de verhoogde participatie van Electra-
fina in Suez-Lyonnaise.

De heer Bogaert heeft het woord.

De heer Jean-Marie Bogaert (Op de tribune) :
Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, via
mijn krant heb ik vanmorgen vernomen dat de
Waalse financier Albert Frère een niet onbelang-
rijk aandeel van niet minder dan 9,2 percent zal
verwerven bij de toekomstige fusie van Lyonnaise
des Eaux met Suez. Met deze 9,2 percent wordt hij
trouwens de belangrijkste aandeelhouder.

Albert Frère is naar mijn aanvoelen de exponent
van wat ik het kettingkapitalisme noem. Dit is een
bijzonder verfoeilijke vorm van kapitalisme waar-
bij een hele kleine groep mensen via een vrij
ondoorzichtig kluwen van allerhande holdings, bij-
zonder veel financiële en andere macht verwerft.

Op de aandeelhoudersvergadering van gisteren
van de Groep Brussel Lambert, bevestigde de heer
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Albert Frère nog maar eens zijn vriendschap met
de heer Mestrallet, de grote baas van Suez. Deze
vriendschap kenden we al. Hij gooide echter ook
bloemen in de richting van een zekere heer Mes-
sier. Deze vriendschap was ons niet zo bekend. Hij
is het hoofd van de Compagnie Générale des Eaux,
de CGE, wat de concurrent is van Lyonnaise des
Eaux. Die bloemen verwonderden ons dus. Tot we
even gingen kijken waar ze precies vandaan kwa-
men. Het bleek dat de CGE niet minder dan 22
percent van de aandelen in Electrafina bezit.
Electrafina is een van de holdings van Albert
Frère, die 9,2 percent van de aandelen heeft in
Suez.

Dit lijkt een onaanvaardbare vorm van belangen-
vermenging. Twee concurrenten hebben via een
omweg aandelen bij elkaar. Er is meer. Op dezelf-
de vergadering gisteren liet de heer Frère zich laat-
dunkend uit over een federaal wetsontwerp dat in
de maak is. Die wet moet regelen dat bestuurders
van vennootschappen beantwoorden aan de princi-
pes van goed bestuur. Hij dreigde, als de wet er
ooit komt, zich te verzetten en zijn financiële
belangen uit ons land te halen. Dit zou, tot genoeg-
doening van een aantal onder ons, catastrofale
gevolgen hebben voor ons land.

Minister Van Rompuy, bent u bereid om te bevesti-
gen dat u het kettingkapitalisme een verfoeilijke
vorm van kapitalisme vindt ? Bent u bereid bij de
federale eerste minister aan te dringen om echt
werk te maken van een implementatie van de prin-
cipes van goed bestuur voor bestuurders van ven-
nootschappen ? Bent u bereid aan deze gedachte-
gang gestalte te geven in Vlaanderen ? Het is
mogelijk. We hebben er vorige week een voorbeeld
van gezien in de herschikking van de aandelen van
Gevaert en Almanij. Dat is een schoolvoorbeeld
van hoe ingewikkelde holdingconstructies eenvou-
diger en transparanter kunnen worden gemaakt.

Ik had graag geweten in welke mate u deze
gedachtegang volgt en welke concrete plannen u
hebt.

De voorzitter : Minister Van Rompuy heeft het
woord.

Minister Eric Van Rompuy (Op de tribune) : Mijn-
heer de voorzitter, collega's, ik dank de heer Boga-
ert voor zijn vraag. Ik zou er graag in de commissie
voor Economie dieper op ingaan. We hebben al
een aantal keren van gedachten gewisseld. De
manier waarop een vennootschap is georganiseerd,

is belangrijk : de relatie tussen aandeelhouders, de
raad van bestuur en de managers. Een discussie
daarover lijkt me in de commissie thuis te horen.

In de concrete operatie van Electrafina is er een
belangrijke evolutie merkbaar. Deze maatschappij
bezit 9,2 percent van de aandelen van Suez en ver-
telt verder te willen gaan. Het betekent dat ze 10 of
12 percent zou kunnen verkrijgen. Bovendien heb-
ben nog andere grote aandeelhouders belang bij
hun greep op de gefusioneerde Suez – Lyonnaise
des Eaux. Er is een probleem van machtspositie bij
de verwevenheid met de CGE. Dit is een zaak van
de Europese Commissie.

Uw vraag gaat over Albert Frère en zijn stellingna-
me voor corporate governments. We hebben samen
met de premier onderhandeld over de statuten van
Tractebel. Op 20 juni is een buitengewone vergade-
ring gepland, waar we de gestelde vragen positief
kunnen laten beantwoorden. In de raad van
bestuur zal er geen meerderheid zijn van de refe-
rentieaandeelhouder, de Generale Maatschappij.
Eén derde van de bestuurders zal onafhankelijk
zijn ; de andere bestuurders zullen uit het manage-
ment komen.

Ten tweede : het strategisch comité, dat zeer
belangrijk is voor de fundamentele opties en voor
de benoemingen en de remuneratie, zal bestaan uit
zeven leden, waarvan drie van de Generale, drie
onafhankelijke bestuurders waarvan twee Vlamin-
gen – de heren De Keersmaecker en Dieusaert -,
en iemand van het management, zijnde de heer
Bodson, de voorzitter van het algemeen directieco-
mité.

Indien belangenconflicten aan de orde zijn tussen
Suez en Lyonnaise des Eaux, zullen die door het
strategisch comité gemeld worden aan de raad van
bestuur. Indien de raad van bestuur niet unaniem
is, zal de referentieaandeelhouder, namelijk de
Generale, zich moeten onthouden. Ook bij de sta-
tutenwijzigingen zullen er speciale meerderheden
nodig zijn.

Dat zijn de punten waarover we samen met de
heer Dehaene hebben onderhandeld, en die zullen
worden vertaald op de algemene vergadering van
Tractebel op 20 juni. Deze statutenwijzigingen
moeten voor ons ook model staan voor hoe in een
ketting van holdings, het management nog
autonoom kan opereren en niet het slachtoffer
wordt van een aantal kruisparticipaties die het
dagelijks bestuur van een onderneming in een
moeilijke positie kunnen brengen.

Bogaert
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Dat is, mijnheer de voorzitter, een heel algemeen
antwoord, maar ik denk dat we daar in de commis-
sie voor Economie dieper moeten op ingaan,
omdat deze ad hoc-oplossing voor Tractebel moet
uitmonden in een algemene regeling in verband
met corporate governance. Ik wil er wel voor waar-
schuwen dat deze regeling niet van toepassing kan
zijn voor familiale bedrijven, want dan zouden we
in een heel andere soort van familiale onderne-
mingsstructuur terechtkomen. Het gaat specifiek
over het kettingholdingkapitalisme.

De voorzitter : De heer Bogaert heeft het woord.

De heer Jean-Marie Bogaert : Ik ga graag in op de
uitnodiging van de minister om het debat hierom-
trent in de commissie verder te zetten. Ik zal de
nodige initiatieven terzake nemen.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Actuele vraag van de heer Herman Suykerbuyk tot
de heer Leo Peeters, Vlaams minister van Binnen-
landse Aangelegenheden, Stedelijk Beleid en Huis-
vesting, over het aangekondigd voorstel om buiten-
landers aan de gemeentelijke belastingplicht te
onderwerpen

Actuele vraag van de heer Marino Keulen tot de
heer Leo Peeters, Vlaams minister van Binnen-
landse Aangelegenheden, Stedelijk Beleid en Huis-
vesting, over de invoering van een belasting op het
feitelijk gebruik van een onroerend goed

De voorzitter : Aan de orde zijn de samengevoegde
actuele vragen van de heer Suykerbuyk tot de heer
Peeters, Vlaams minister van Binnenlandse Aange-
legenheden, Stedelijk Beleid en Huisvesting, over
het aangekondigd voorstel om buitenlanders aan
de gemeentelijke belastingplicht te onderwerpen
en van de heer Keulen tot minister Peeters, over de
invoering van een belasting op het feitelijk gebruik
van een onroerend goed.

De heer Suykerbuyk heeft het woord.

De heer Herman Suykerbuyk (Op de tribune) :
Mijnheer de minister, u hebt in het weekend ver-
klaard dat u zou toelaten dat gemeentebesturen
een belasting zouden kunnen heffen om met name
Nederlanders die in een bepaalde mate onderwor-

pen zijn aan het zogenaamde dubbelbelastingver-
drag tussen België en Nederland, ook aan de
gemeentelijke belastingplicht te onderwerpen.

Op zich is dat een zaak van elementaire rechtvaar-
digheid en zal niemand hier iets tegen hebben. Ik
wil u ook niet ondervragen over de techniciteit van
uw voorstel, want dat kan allicht in een later stadi-
um gebeuren.

Ik wil op dit moment wel twee vragen stellen. Ten
eerste, is het niet aangewezen dat wat u terecht
nastreeft, en waar weinig tegen in te brengen is, zou
bereikt worden via het aanwenden van de u toege-
kende voogdij ? Ik verwijs hiervoor naar meerdere
gemeenteraadsbeslissingen waar ongeveer dezelfde
gedachtegang werd ontwikkeld als de uwe. Die
gemeenteraadsbeslissingen zijn enkele jaren gele-
den voor het overgrote deel geschorst en vernie-
tigd door de voogdijoverheid, zeggende dat al die
reglementen erop gericht waren om op een te
opvallende wijze het belastingverdrag te omzeilen.

Dat is een nogal vreemde manier van redeneren.
Eigenlijk zegt men : als u het belastingverdrag wilt
omzeilen, doe het dan zo onopvallend mogelijk.
Maar vermits u het zo opvallend doet, gaan we het
schorsen. Ik denk dat de voogdij voornamelijk de
provinciebesturen opleggen – omdat zij instaan
voor de schorsingen van de beslissingen – toch iets
ernstiger te zijn in hun schorsingsbeslissingen.

Wilt u deze nieuwe belasting toevoegen aan de
bestaande gemeentelijke belasting, of wilt u
bepaalde bestaande gemeentelijke belastingen
afschaffen ? Dat heeft alles te maken met de
gemeentelijke autonomie. De klassieke belastingen
zoals opcentiemen op onroerende voorheffing en
de aanvullende personenbelasting, zijn omvangrijk.
Vanuit gemeentelijk standpunt is het allesbehalve
interessant deze belastingen af te schaffen, het zou
de gemeentelijke autonomie fundamenteel aantas-
ten.

De voorzitter : De heer Keulen heeft het woord.

De heer Marino Keulen (Op de tribune) : Mijnheer
de voorzitter, mijnheer de minister, dames en
heren, ik heb eveneens in de pers kennis genomen
van uw intentie om een gebruikersbelasting op de
gecorrigeerde oppervlakte in te voeren. Ik heb
begrepen dat dit alles nog in de voorwaardelijke
wijs wordt uitgedrukt.

U wilt op die manier ook ingezetenen van vreemde
nationaliteit – u verwees naar de Nederlanders –
laten bijdragen aan de dienstverlening die de

Van Rompuy
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gemeente verstrekt. U zou de aanvullende perso-
nenbelasting en de opcentiemen op de onroerende
voorheffing aan de kant willen schuiven. De opper-
vlakte van een stuk grond, met correcties naarge-
lang de ligging ervan, zou als referentie dienen om
de nieuwe belasting te bepalen. U zou nog andere
criteria in acht nemen, zoals de eventuele bebou-
wing van het terrein.

Ik heb het daar moeilijk mee, want dit betekent
een uitholling van de gemeentelijke autonomie. De
aanvullende personenbelasting en de opcentiemen
zijn gemeentelijke bevoegdheden. We hebben een
ongelukkig precedent inzake de leegstand : een
heleboel gemeenten hebben hiervoor een eigen
reglement en passen dat correct toe, maar we zien
dat de Vlaamse overheid zich hiermee gaat
bemoeien. We vinden dat een kwalijke evolutie.

Op zich vinden we de bijdrage van Nederlandse
ingezetenen aan de gemeentelijke dienstverlening
fair. Een aantal gemeentebesturen zijn echter cre-
atief genoeg om daar zelf iets aan te doen. Ik kom
uit een typische grensgemeente, Lanaken, met
23.000 inwoners. Daarvan zijn er 4.000 met de
Nederlandse nationaliteit. Dat zijn over het alge-
meen de gegoede inwoners. Ze wonen in wijken
met prozaïsche namen als Goudkust, Zilverkust en
Ivoorkust. U kunt zich zelf wel een voorstelling
maken van hun woningen. Wat hebben we gedaan
in Lanaken ? We hebben een aantal kleinere belas-
tingen, zoals onder meer op riolering, huisvuil,
paarden en honden, gegroepeerd onder de noemer
algemene gemeentelijke belasting en deze gelieerd
aan het kadastraal inkomen, wat nog altijd iemands
welvaart illustreert. Op die manier draagt iedereen
bij in de gemeentekas.

Ik heb de indruk dat u de problemen die vooral in
de grootsteden bestaan, veralgemeent voor alle
gemeenten en steden. U doet daarmee onrecht aan
de gemeentelijke bestuurders. Bestaat er geen
gevaar van beknotting of uitholling van de
gemeentelijke autonomie ?

Ik vrees ook voor ongewenste neveneffecten. Een
Vlaming of een Belg bijvoorbeeld die uit noodzaak
in een groot huis woont omdat hij een groot gezin
heeft, wordt extra getroffen terwijl hij altijd trouw
alle bijdragen heeft betaald.

De voorzitter : Minister Peeters heeft het woord.

Minister Leo Peeters (Op de tribune) : Mijnheer de
voorzitter, collega's, mijnheer Keulen, u heeft dit

initiatief niet via de pers moeten vernemen. Het is
ongeveer veertien dagen geleden dat we dit in de
Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden,
Stadsvernieuwing en Huisvesting hebben voorge-
steld. Enkele perslui hebben er de aandacht op
gevestigd dat ze daar al lang geleden over hebben
geschreven. Ik heb dit initiatief aangebracht via het
parlementaire werk.

Ik wil u geruststellen : ik wil niet knagen aan de
lokale autonomie. Ik vertrek vanuit de lokale fisca-
liteit. Als dat niet het geval was, zou minister
Demeester hier nu staan. Ik wil geenszins beknot-
tend werken ten overstaan van andere belastingen
die gemeentebesturen heffen.

Over het uitgangspunt zijn we het eens : in de fisca-
liteit moet men maximale rechtvaardigheid heb-
ben. Er moet gezocht worden naar een manier
waarop alle inwoners van een grondgebied worden
onderworpen aan de fiscaliteit. Daar zoeken alle
burgemeesters naar. Er werden al veel voorstellen
gedaan. Lanaken heeft een eigen reglement goed-
gekeurd in 1981. Dat is een algemeen reglement
waarbij men iedereen aan dezelfde taks onder-
werpt. Als men dat lineair doorvoert, zorgt dat ech-
ter voor een grote onrechtvaardigheid.

Er zijn andere mogelijkheden. De heer Suyker-
buyk vroeg of men zich niet kan baseren op het
kadastraal inkomen. Het grote probleem daarbij is
dat men niet aan dubbele fiscaliteit mag doen en
dat men het principe non bis in idem moet toepas-
sen bij het hanteren van dezelfde gegevens. Daar-
om neem ik een ander uitgangspunt : de kadastrale
legger en de oppervlakte, dus niet het kadastraal
inkomen. De oppervlakte kan men trouwens
gecorrigeerd benaderen. Binnen een stad of
gemeente kan men andere klemtonen leggen bin-
nen de fiscaliteit.

Dat brengt ons bij de zichtbare gebruikersbelas-
ting. Ik heb daarvoor een onderzoeksopdracht
gegeven. Ik heb gevraagd aan het provinciale
niveau op welke manier een dergelijk reglement
kan worden gerealiseerd. Dat reglement heeft de
bedoeling om een modelreglement te zijn voor de
verschillende gemeentes, tenzij we het kunnen ver-
algemenen. De garantie wordt in ieder geval gege-
ven dat binnen de Commissie voor Binnenlandse
Aangelegenheden, Stadsvernieuwing en Huisves-
ting zal worden gediscussieerd over een dergelijk
voorstel.

Wat het uitgangspunt ook moet zijn, deze belasting
mag niet leiden tot een verhoging van de fiscale
druk. Zoals de heer Suykerbuyk vraagt, moet dit

Keulen
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worden bekeken in verhouding tot de andere aan-
vullende belastingen. Het zal de keuze zijn en blij-
ven van de gemeentelijke autonomie om te beslis-
sen welke belasting ze wil hanteren.

Het is mijn bedoeling om iedereen op eenzelfde
manier te onderwerpen, en dan zeker en vast ook
diegenen die nu niet ressorteren onder de fiscali-
teit. Men praat vooral over Nederlanders. Het gaat
echter niet alleen over Nederlanders. In Vlaams-
Brabant zijn veel Europese ambtenaren die op
geen enkele manier aan de fiscaliteit zijn onder-
worpen. We willen de mogelijkheid creëren om de
lasten binnen een bepaald niveau op een eerlijke
manier te spreiden, zich baserend op uiterlijke
gegevens.

Ik heb dus die studie gevraagd. Ik denk dat het
principe vrij goed is en haalbaar. Ik heb gevraagd
om dit uit te werken in een reglement, dat ik eind
oktober ter beschikking wil hebben. Dan kunnen
we daar nog eens grondig over praten. Ik wil dit
reglement aanbieden aan burgemeesters en lokale
besturen die met dit probleem worden geconfron-
teerd. Het probleem dat bepaalde mensen gebruik
maken van de infrastructuur, maar niet gelijkwaar-
dig bijdragen in de fiscaliteit, moet worden opge-
lost. Wat de oplossing ook moge zijn, ons uitgangs-
punt is gelijklopend. Ik hoop dat we in staat zullen
zijn dit instrument aan te bieden om rechtvaardig-
heid in de fiscaliteit tot stand te brengen.

De voorzitter : De heer Suykerbuyk heeft het
woord.

De heer Herman Suykerbuyk : Mijnheer de minis-
ter, ik dank u voor uw antwoord.

De voorzitter : De heer Keulen heeft het woord.

De heer Marino Keulen : Mijnheer de minister, dit
is dus eigenlijk een uitvloeisel van uw nieuw
decreet op de bestuurlijke organisatie. (onze alge-
mene gemeentebelasting is zeer gedifferentieerd.

Ik heb ook nog een vraag in verband met mijn
opmerking over de gemeentelijke autonomie.
Mijnheer de minister, met uw nieuw voorstel hebt
u toch niet de bedoeling om tot gewestelijke inning
over te gaan, en dan te ristorneren naar de
gemeenten ?

Minister Leo Peeters : Voor mij zijn momenteel
alle reglementen bespreekbaar. Ik heb ook aan de
administratie de opdracht gegeven om te bekijken

welke goede punten er te vinden zijn in de tot nu
toe gedane voorstellen. De gemeentebesturen heb-
ben immers al een aantal creatieve voorstellen
gedaan. Ik kan me niet uitspreken over de geweste-
lijke reglementering. Dat behoort niet tot mijn
bevoegdheid.

De heer Marino Keulen : Mijn vraag ging over een
gewestelijke inning die wordt geristorneerd naar
de gemeenten.

Minister Leo Peeters : Ik heb ook geen enkele
bevoegdheid inzake een gewestelijke inning. Dit
kan uiteraard ook perfect verlopen via een
gemeentelijke inning.

De heer Marino Keulen : Dat is toch cruciaal in het
kader van de gemeentelijke autonomie ?

Minister Leo Peeters : Ik respecteer de lokale auto-
nomie. Ik heb er niks op tegen dat de heer Suyker-
buyk plaatselijk een reglement laat goedkeuren en
de inning op gemeentelijk niveau laat plaatsvinden.
Dat is een integraal aspect van de lokale autono-
mie. Het principe van de gecorrigeerde oppervlak-
te is daar zeer belangrijk. Zo kan men immers een
aantal grotere steden en gemeenten op een gediffe-
rentieerde manier laten werken. Ik heb het dan
niet alleen over de inkomens, maar ook over de
algemene beleidsopties.

De heer Marino Keulen : De gemeenten kunnen
dus autonoom beslissen of ze het zelf doen of door
het gewest laten doen ?

Minister Leo Peeters : Ik zou hier niet staan als ik
die bevoegdheid niet aan de gemeenten zou geven.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Actuele vraag van de heer Dominiek Lootens-
Stael tot mevrouw Anne Van Asbroeck, Vlaams
minister van Brusselse Aangelegenheden en Gelij-
ke-Kansenbeleid, over de samenstelling van een
vergadering van Vlaamse mandatarissen uit Brus-
sel betreffende het Sociaal Impulsfonds

De voorzitter : Aan de orde is de actuele vraag van
de heer Lootens-Stael tot mevrouw Van Asbroeck,
Vlaams minister van Brusselse Aangelegenheden
en Gelijke-Kansenbeleid, over de samenstelling
van een vergadering van Vlaamse mandatarissen
uit Brussel betreffende het Sociaal Impulsfonds.

Peeters
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Minister Van Asbroeck bevindt zich momenteel in
het buitenland. Daarom zal minister Peeters in
haar plaats antwoorden.

De heer Lootens-Stael heeft het woord.

De heer Dominiek Lootens-Stael (Op de tribune) :
Mijnheer de voorzitter, collega's, het Vlaams Blok
werd op de hoogte gebracht van het feit dat de
heer Anciaux, voorzitter van de VGC, een uitnodi-
ging richtte aan de Vlaamse democratisch verkoze-
nen in gemeenteraden en OCMW's, en tevens aan
de Vlaamse democratische schepenen. Het is
opvallend dat de democratisch verkozenen van het
Vlaams Blok niet zijn uitgenodigd voor die verga-
dering, die om zes uur vanavond plaatsvindt op het
kabinet van de heer Anciaux. Deze vergadering zal
handelen over de terbeschikkingstelling van de
middelen van het Sociaal Impulsfonds.

Het verwondert ons natuurlijk dat de verkozenen
van de grootste Vlaamse partij in Brussel niet zijn
uitgenodigd. Dit is een pijnlijke kwestie. De Vla-
mingen hebben het in Brussel immers niet gemak-
kelijk. De uitsluitingspolitiek van de heer Anciaux
ten opzichte van het Vlaams Blok is dan ook zeer
afkeurenswaardig.

Mijnheer de minister, welke maatregelen heeft de
regering genomen om te verhinderen dat iets der-
gelijks in de toekomst nog kan plaatsvinden ?
Welke maatregelen werden of worden er genomen
om te verhinderen dat vertegenwoordigers van de
Vlamingen in Brussel niet worden betrokken bij
beleidsbesprekingen ? Welke maatregelen werden
er genomen om ervoor te zorgen dat de vergade-
ring deze avond kan plaatsvinden in omstandighe-
den die de democratie waardig zijn ?

De voorzitter : Minister Peeters heeft het woord.

Minister Leo Peeters (Op de tribune) : Mijnheer de
voorzitter, collega's, mevrouw Van Asbroeck
bevindt zich in het buitenland en laat zich dan ook
verontschuldigen. Ik zal proberen om haar op
waardige wijze te vervangen.

Het gaat over een vergadering van het Sociaal
Impulsfonds, meer bepaald over de beleidsover-
eenkomst die wordt afgesloten tussen de Vlaamse
Gemeenschapscommissie en de Vlaamse regering.
De Vlaamse regering kan niet beslissen over de
manier waarop de Vlaamse Gemeenschapscom-
missie zich organiseert en zich met deze zaken
bezighoudt. Ik stel alleen vast dat staatssecretaris

Anciaux verleden week het plan heeft voorgesteld.
Het is een zeer goed plan. Ik vind trouwens dat de
Nederlandstalige initiatieven daarin zeer goed aan
bod zullen komen. We hebben daar extra werk van
kunnen maken door het feit dat de Vlaamse rege-
ring supplementaire middelen ter beschikking
heeft gesteld voor Brussel.

Hoe de staatssecretaris zich organiseert, welke ver-
gaderingen hij bijwoont, welke brieven hij bestelt
enzovoort, daar hebben we geen kijk op. Ik weet
alleen maar dat hij een zeer wijs man is en zeer
ervaren in de politiek. Hij draagt Brussel een warm
hart toe en levert heel goed werk, gesteund door
zijn voltallige college.

Hij heeft een aantal mensen samengebracht die
hem misschien iets wijzer kunnen maken. Dat was
dan ook zijn keuze. Ik denk dat zijn plan goed in
elkaar steekt en hoop dat hij vanavond een goede
vergadering heeft. Wie daarbij aanwezig zal zijn, zal
noch ik, noch de minister-president kunnen contro-
leren. Dat is niet onze taak. Dit is weggelegd voor
de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Zij zal ach-
teraf met ons een overeenkomst afsluiten, maar zij
organiseert zich daarvoor zelf en beslist zelf wie ze
daarbij betrekt.

De voorzitter : De heer Lootens-Stael heeft het
woord.

De heer Dominiek Lootens-Stael : Mijnheer de
voorzitter, de minister oordeelt dat staatssecretaris
Anciaux een wijs man is. Ik heb daar mijn twijfels
over. Een wijs man nodigt alle mensen uit rond zijn
tafel om te debatteren, ook de mensen die het niet
eens zijn met zijn ideeën.

De staatssecretaris doet dit niet. Hij sluit mensen
uit. De wijze man waarover u het hebt, trekt verge-
lijkingen met de jaren dertig, zoals ik lees in het
Beknopt Verslag van de VGC. Hij stelt dat ook de
NSDAP op rechtmatige, democratische wijze aan
de macht is gekomen. Ik betwijfel dan ook dat
iemand die zo'n belachelijke parallellen trekt een
wijs man is.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Actuele vraag van de heer Carl Decaluwé tot de
heer Luc Van den Brande, minister-president van
de Vlaamse regering, Vlaams minister van Buiten-
lands Beleid, Europese Aangelegenheden, Weten-

Voorzitter

-17- Vlaams Parlement  –  Plenaire vergadering  –  Nr. 44  –  28 mei 1997



schap en Technologie, over een eventuele aanpas-
sing van het Verdrag van Maastricht in verband
met de financiering van de openbare omroepen

De voorzitter : Aan de orde is de actuele vraag van
de heer Decaluwé tot de heer Van den Brande,
minister-president van de Vlaamse regering,
Vlaams minister van Buitenlands Beleid, Europese
Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie,
over een eventuele aanpassing van het Verdrag van
Maastricht in verband met de financiering van de
openbare omroepen.

De heer Decaluwé heeft het woord.

De heer Carl Decaluwé (Op de tribune) : Mijnheer
de minister-president, collega's, op 2 mei 1996 heb-
ben we in de commissie Media Europees commis-
saris Karel Van Miert gehoord over de Europese
en de Vlaamse mediawetgeving. Daarbij werd
onder meer het VTM-monopolie besproken. Er
was ook een discussie over het gewijzigde Europe-
se medialandschap. Meer en meer commerciële
omroepen in Portugal, Spanje en Duitsland dienen
klachten in bij de Europese commissie tegenover
de openbare omroepen, omdat die enerzijds met
overheidsgeld worden gefinancierd en anderzijds
ook reclame mogen uitzenden. Men vond dit in
strijd met de mededinging.

De Europees commissaris heeft in de betrokken
commissie duidelijk gesteld dat er voor hem en de
Europese commissie geen probleem was in ver-
band met de overheidsfinanciering van de openba-
re omroepen, gezien hun specifieke opdrachten.
De heer Van Miert zou echter de heer Van Miert
niet zijn, indien hij maanden later niet juist het
tegenovergestelde zou verkondigen. Op de laatste
ministerraad voor Media in april vond de Europese
commissie – blijkbaar plotseling – dat de over-
heidsfinanciering van openbare omroepen proble-
matisch was in het kader van het mededingingsbe-
leid, het Verdrag van Rome en het Verdrag van
Maastricht.

Mijnheer de minister-president, u hebt bijzonder
alert gereageerd tijdens de voorbereiding van de
top van het Verdrag van Amsterdam, zoals het nor-
maal zou moeten heten. U wenste een aantal bijko-
mende, aanvullende aanpassingen om de over-
heidsfinanciering van de openbare omroepen veilig
te stellen. Dit kan door een verdragswijziging of
eventueel door een protocol.

Vandaar, mijnheer de minister-president, twee con-
crete vragen. Ten eerste : welke voorstellen hebt u
geformuleerd bij de Europese Unie om deels te

realiseren dat openbare omroepen met overheids-
geld gefinancierd mogen blijven worden ? Welke
concrete stappen hebt u daartoe al gezet ? Kreeg u
daarbij steun van het Comité van de Regio's of van
andere lidstaten ?

Niettegenstaande de uitspraak van de Europese
Commissie werd onlangs een klacht van een Portu-
gese commerciële omroep weggewuifd door die-
zelfde Commissie. Hier is nood aan duidelijkheid.
Wat zou er gebeuren indien het voorstel van de
minister-president zou worden geweigerd ? Het
moet immers bij unanimiteit worden goedgekeurd.
Wat zouden de gevolgen zijn voor onze openbare
omroep, de BRTN, indien één land dwars zou lig-
gen ?

De beheersovereenkomst werd gisteren door de
Vlaamse regering goedgekeurd. Er is een vijfjaren-
plan en een overheidsengagement om bijkomende
middelen toe te kennen. Wat zal er gebeuren
indien VTM de daad bij het woord voegt en klacht
indient ?

De voorzitter : Minister-president Van den Brande
heeft het woord.

Minister-president Luc Van den Brande (Op de tri-
bune) : Mijnheer de voorzitter, collega's, de heer
Decaluwé heeft terecht vastgesteld dat ik in dit
dossier alert optreed. Ik vind het een belangrijk
principieel dossier. De Europese Commissie heeft
in haar zoeken naar een vaste lijn een aantal tegen-
strijdige signalen uitgezonden, maar dat is vergeef-
lijk.

Vanmorgen hebben we op een interministeriële
conferentie voor Buitenlandse Zaken op mijn ver-
zoek uitvoerig van gedachten gewisseld als voorbe-
reiding op de Intergouvernementele Conferentie.
Zoals de zaken er nu voorstaan, verwacht ik dat
een protocol zal worden goedgekeurd dat de eigen
plaats van de openbare omroepen uitdrukkelijk
definieert en dat een overheidsfinanciering van die
publieke omroep mogelijk maakt, waardoor het
protest van de commerciële zenders hiertegen op
losse schroeven komt te staan.

Over de definitieve resultaten van het Verdrag van
Amsterdam kan ik me vandaag vanzelfsprekend
nog niet uitspreken, maar ik ben optimistisch dat
zo'n protocol er zal komen. Er werd overeengeko-
men dat de Belgische delegatie in elk geval met
één stem zal spreken. De discussie zal dus niet in
een louter economische en concurrentiële sfeer
worden gevoerd, maar de specifieke culturele
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opdracht van een openbare omroep zal naar voren
worden geschoven.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Actuele vraag van de heer Gilbert Vanleenhove tot
de heer Luc Van den Brande, minister-president
van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Bui-
tenlands Beleid, Europese Aangelegenheden,
Wetenschap en Technologie, over de oprichting van
een Vlaams Instituut van de Zee

De voorzitter : Aan de orde is de actuele vraag van
de heer Vanleenhove tot de heer Van den Brande,
minister-president van de Vlaamse regering,
Vlaams minister van Buitenlands Beleid, Europese
Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie,
over de oprichting van een Vlaams Instituut van de
Zee.

De heer Vanleenhove heeft het woord.

De heer Gilbert Vanleenhove (Op de tribune) :
Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister-presi-
dent, collega's, toen de gouverneur van West-
Vlaanderen onlangs zijn afscheid vierde, hebt u
hem een mooi geschenk beloofd. Zijn lang gekoes-
terde droom, die de droom was van de West-
Vlaamse deputatie, met name de oprichting van
een Vlaams Instituut van de Zee, zou eindelijk in
vervulling gaan.

Zo'n instituut is erg belangrijk voor Vlaanderen :
het kan dienen als internationaal aanspreekpunt en
als coördinerend orgaan voor alle Vlaams zeewe-
tenschappelijk onderzoek. Bij dit onderzoek
komen veel verschillende disciplines aan bod : ik
denk aan aardwetenschappen, biologie, chemie,
maritieme wetenschappen en waterbouwkunde,
visserij en maricultuur.

Welnu, in Oostende is het IZWO actief, het Insti-
tuut voor Zeewetenschappelijk Onderzoek. Deze
instelling levert overigens zeer verdienstelijk werk,
maar beschikt over te weinig middelen. Het betreft
een VZW die door de provincie is opgericht. Het
Vlaams Instituut voor de Zee moet uiteraard meer
slagkracht krijgen en zich op al de terreinen die ik
heb opgesomd, kunnen bewegen.

Mijnheer de minister-president, ik had graag van u
vernomen in welke mate u de gedane belofte reeds
vaste vorm hebt gegeven. Hoe ziet u de taak van zo

een Vlaams Instituut voor de Zee ? U hebt dat het
VlIZ genoemd. Ik zou willen opteren voor de
afkorting VIZ ; dat zou beter aansluiten bij het
inhoudelijke aspect van de werking van die instel-
ling. Wanneer wordt die instelling opgericht ? Waar
zal ze gevestigd zijn ? En welke middelen acht u
daarvoor nodig ? Als ik het over middelen heb, dan
denk ik niet uitsluitend aan het financiële aspect,
dat natuurlijk wel belangrijk is. Maar ik denk ook
aan het personeel dat die instelling moet beman-
nen. Onder welke rechtsvorm zou u die instelling
oprichten ? Het IZWO is een VZW, maar ik geloof
niet dat dit nu de meest geschikte vorm is voor zo
een instituut. Onder welke administratie zou dit
instituut moeten ressorteren ?

De voorzitter : Minister-president Van den Brande
heeft het woord.

Minister-president Luc Van den Brande (Op de tri-
bune) : Mijnheer de voorzitter, waarde collega's, tij-
dens de bespreking van de vorige begroting, onge-
veer een jaar geleden, heb ik uw vraag om zo een
instituut op te richten zeer goed begrepen. U
noemde het een jongensdroom van de aftredende
gouverneur. Dat is zo. Maar ik denk dat het ook
een droom van vele anderen is. U hebt me toen
gevraagd wanneer dit project concrete vorm zou
krijgen. Op dat ogenblik liepen er een aantal
onderzoeken over de eindbestemming van zo een
instituut. Ik kan u hier bevestigen dat het mijn vast
voornemen is om volgend jaar te starten met de
uitbouw van het Vlaams Instituut voor de Zee.

Mijn vaste wil steunt op het besef dat we terzake
beschikken over een beperkte, maar reële experti-
se. Dat instituut moet als een platform fungeren,
waarop alles wat met zeewetenschappen te maken
heeft, wordt gecoördineerd. Ten tweede : het is de
bedoeling dat dit instituut een aanspreekpunt
wordt, dat moet zorgen voor de kwalitatieve en
kwantitatieve verbetering van de data over alle
door u vermelde domeinen. Wellicht zal de kost-
prijs van het project ongeveer dertig miljoen frank
bedragen. Over de juridische vorm van het Insti-
tuut wordt nog nagedacht. In ieder geval zal het
onder de administratie voor Wetenschapsbeleid
ressorteren. Welke rechtsvorm we ook zullen kie-
zen, het instituut zal moeten functioneren in uit-
voering van een beheersovereenkomst, zoals dat
ook met andere wetenschappelijke instellingen het
geval is.

Ten slotte wil ik zeggen dat het niet mijn keuze is
om het instituut in Mechelen te vestigen. Er zijn
daar goede redenen voor ; maar er zijn ook rede-
nen om andere vestigingsplaatsen te kiezen. Dit
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Vlaams Instituut voor de Zee moet men zich bij-
voorbeeld niet voorstellen als een instelling die in
een groot gebouw is gevestigd. Het zal een instel-
ling zijn die kerntaken zal moeten waarmaken. Ik
denk ook dat er veel goede redenen zijn om dit
instituut in Oostende te vestigen.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Actuele vraag van de heer Patrick Lachaert tot de
heer Luc Van den Brande, minister-president van
de Vlaamse regering, Vlaams minister van Buiten-
lands Beleid, Europese Aangelegenheden, Weten-
schap en Technologie, over de rol van het Interuni-
versitair Micro-elektronicacentrum in het aange-
kondigde innovatiedecreet

De voorzitter : Aan de orde is de actuele vraag van
de heer Lachaert tot de heer Van den Brande,
minister-president van de Vlaamse regering,
Vlaams minister van Buitenlands Beleid, Europese
Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie,
over de rol van het Interuniversitair Micro-elektro-
nicacentrum in het aangekondigde innovatiede-
creet.

De heer Lachaert heeft het woord.

De heer Patrick Lachaert (Op de tribune) : Mijn-
heer de voorzitter, mijnheer de minister-president,
waarde collega's, vorige week maandag heeft de
minister-president in Leuven een bezoek gebracht
aan IMEC. Hij heeft daar verklaard dat de Vlaam-
se regering een bijkomende inspanning van 3 mil-
jard frank zal leveren voor de financiering van het
wetenschappelijk onderzoek. Hij heeft eveneens
aangekondigd dat hij een ontwerp van innovatie-
decreet zou neerleggen.

IMEC is een instituut dat bijzonder actief is op het
vlak van de micro-elektronica. Het werd opgericht
in 1984 op initiatief van de toenmalige voorzitter,
de heer Geens. Er werken zo'n zeshonderd specia-
listen. Het heeft een budget van 2,2 miljard frank
per jaar en ontvangt een jaarlijkse dotatie van 960
miljoen frank. De bedoeling van IMEC is om het
bedrijfsleven een meerwaarde te bieden op het
vlak van de micro-elektronica. Uit een uitspraak
van de minister-president over het innovatiede-
creet heb ik begrepen dat er een durfkapitaalfonds
zou bijkomen.

Als de dotatie voor het wetenschappelijk onder-
zoek met 3 miljard frank wordt verhoogd, zal
IMEC daar dan ook van genieten ? Welke gevol-
gen zal het nieuwe decreet voor IMEC hebben,
niet alleen in de rol van IMEC zelf maar ook als
deel van de motor voor het economische en tech-
nologisch weefsel in Vlaanderen ? Tot slot zou ik
graag vernemen wie de participanten zijn in het
risicokapitaalfonds en of zij een meerwaarde zullen
hebben door het decreetontwerp dat u hebt aange-
kondigd. Ik neem het u natuurlijk niet kwalijk
indien u me daarop niet onmiddellijk een ant-
woord kunt geven.

De voorzitter : Minister-president Van den Brande
heeft het woord.

Minister-president Luc Van den Brande (Op de tri-
bune) : Naar aanleiding van mijn bezoek aan
IMEC, een van onze pijlers van de ontwikkeling
van nieuwe technologieën, heb ik herhaald wat de
inspanning is van de Vlaamse regering. Er zijn er
die praten over het creëren van werkgelegenheid
en het voorbereiden van de toekomst, anderen
werken daar concreet aan. Zo ook de Vlaamse
regering. In het Vlaams regeerakkoord hebben we
bevestigd dat we elk jaar een extra inspanning van
2 miljard frank zullen leveren op het vlak van
onderzoek en ontwikkeling. Door accumulatie
betekent dit voor 20 miljard frank aan bijkomende
middelen voor onderzoek en ontwikkeling. Een
vergelijking van de middelen in 1995 en 1999 leert
ons dat de kredieten met een kwart zijn gestegen
tijdens één zittingsperiode. We moeten die inspan-
ning leveren omdat we moeten wedijveren met
andere regio's en staten die hetzelfde doen.

In september van vorig jaar hebben we de beheers-
overeenkomst van IMEC voor vijf jaar goedge-
keurd. IMEC heeft op dit ogenblik een dotatie van
1,0816 miljard frank en is gebonden aan die vijfjari-
ge termijn. Er is bepaald dat er bovenop die dota-
tie een performantiebonus van zo'n 1,5 percent
kan worden toegekend als aan een aantal voor-
waarden is voldaan.

De globale stijging van de middelen voor onder-
zoek en ontwikkeling dient verschillende doelstel-
lingen. Het zou te ver leiden om daar nu op in te
gaan. De middelen gaan dus zowel naar het alge-
meen, het fundamenteel en het toegepast onder-
zoek, alhoewel die klassieke indeling niet helemaal
opgaat.

IMEC maakt daar een deel van uit, maar is gebon-
den aan de beheersovereenkomst. We zullen dus
respecteren waarin is voorzien.

Van den Brande
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Het innovatiedecreet waaraan we nu werken, zal
worden gefinancierd met die verhoogde inspanning
van 2 miljard frank per jaar. Er is dus niet in een
extra dotatie voorzien voor de toepassing ervan.
De hoofdlijn van het decreet is immers de hervor-
ming van een aantal instellingen die onvoldoende
op innovatie gericht zijn. Een voorbeeld daarvan is
het IWT. Deze maatregel wordt dus met algemene
middelen gevoed.

Het durfkapitaalfonds is een initiatief van IMEC.
Men gaat uit van 1 miljard frank, en wil naar 3 mil-
jard frank groeien. Misschien komt daar het ver-
schil tussen 3 en 2 miljard vandaan, maar dat ligt
buiten de inspanningen die wij jaarlijks leveren. Ik
kan u de lijst geven van de participanten. Het is
heel belangrijk dat IMEC, het op één na belang-
rijkste Europese onderzoekscentrum voor micro-
elektronica, dat een erg hoge reputatie geniet, mid-
delen probeert te vergaren. Maandag heb ik de
evolutie gezien van het ingebrachte privé-kapitaal :
die balans ziet er heel goed uit. Ik sta er ten volle
achter dat er privé-kapitaal wordt aangetrokken.

IMEC is een van de vier pijlers die de nieuwe ont-
wikkelingen ondersteunen. Een andere pijler is het
programma informatietechnologie. Dat heb ik
gisteren nog kunnen toelichten naar aanleiding van
de resolutie over de universele dienstverlening. Er
wordt 1,5 miljard frank extra uitgetrokken ter
ondersteuning van de informatietechnologie. De
derde pijler is het VITO, dat werk verricht op het
vlak van milieumaterialen. De vierde pijler is het
door mij opgerichte Vlaams Instituut voor de Bio-
technologie, waar op één jaar tijd ongeveer 200
nieuwe werknemers zijn aangeworven. Elk van
deze kenniscentra moet borg staan voor nieuwe
mogelijkheden voor onderzoek, maar ook voor
werkgelegenheid in Vlaanderen.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Actuele vraag van de heer Didier Ramoudt tot de
heer Luc Van den Brande, minister-president van
de Vlaamse regering, Vlaams minister van Buiten-
lands Beleid, Europese Aangelegenheden, Weten-
schap en Technologie, over de mediastunt van de
Vlaamse Dienst voor Agro-Marketing in het week-
blad Humo

De voorzitter : Aan de orde is de actuele vraag van
de heer Ramoudt tot de heer Van den Brande,
minister-president van de Vlaamse regering,
Vlaams minister van Buitenlands Beleid, Europese
Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie,
over de mediastunt van de Vlaamse Dienst voor
Agro-Marketing in het weekblad Humo.

De heer Ramoudt heeft het woord.

De heer Didier Ramoudt (Op de tribune) : Mijn-
heer de voorzitter, mijnheer de minister, geachte
collega's, gisterenmorgen keek ik nogal op toen ik
het weekblad Humo in mijn brievenbus vond. Het
blad was verpakt in een broodzak. Aan de ene kant
van de broodzak stond een mooie tekst met onder-
aan het teken van de VLAM. Op diezelfde zak zat
ook een bon die goed is voor vier pistolets bij je
favoriete bakker. Mijnheer de minister, ik merk op
dat de bakkers verplicht zijn om bij te dragen in de
VLAM. Die bijdrage dient voor promotie en mar-
keting. Dat die gelden worden gebruikt om aan
promotie te doen, is evident. Maar dat die worden
gebruikt om de bakker een tweede keer te doen
betalen, vind ik van het goede te veel. De bakkers
moeten die pistolets immers gratis weggeven. Als
we weten dat er 4.000 bakkers zijn in Vlaanderen,
kunnen we al gauw uitrekenen dat het om enkele
miljoenen aan pistolets zal gaan.

We stellen ons nog een tweede vraag. De bakker
die niet wenst mee te doen en die de affiche van
het betrokken blad niet wenst uit te hangen, valt
eigenlijk uit de boot. Via de VLAM wordt de bak-
ker dus verplicht om een affiche te hangen, als hij
zijn concurrent niet wil laten weglopen met zijn
klanten. Mijnheer de minister-president, de VLAM
schiet hier haar doel voorbij. De bedoeling, name-
lijk het aanzwengelen van het broodverbruik, komt
verkeerd over. Door een dergelijke constructie
treft men de bakker en bereikt men de consument
niet.

Ook wanneer we de zak omdraaien, is er reden tot
ergernis. Er staat geschreven, en ik citeer : geef me
vier pistolets, zo niet, is dit een overval. Einde
citaat. Ik neem aan dat die zak gemaakt is voor
kinderen. Ik heb getracht hem over mijn hoofd te
trekken, maar dat is niet gelukt. Ik vermoed dat de
minister, in wiens hoofd nog meer hersenen zitten,
daar al evenmin in zal slagen. Ik zal me niet uitla-
ten over de pedagogische waarde van zoiets, maar
wil alleen opmerken dat de pedagogen en de
opvoeders al hun uiterste best moeten doen om de
sluimerende agressie bij kinderen te onderdruk-
ken. Ik wil ervoor waarschuwen dat kinderen dit
als een spelletje kunnen beschouwen en nadien

Van den Brande

-21- Vlaams Parlement  –  Plenaire vergadering  –  Nr. 44  –  28 mei 1997



misschien hun hoofd in plastic zakken zullen stop-
pen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Groot-Brit-
tannië, beschikken we nog steeds niet over een
wetgeving die bepaalt dat elke verpakking moet
zijn geperforeerd om kinderen van de verstikkings-
dood te vrijwaren. Ook kan men, indien men de
broodzak over het hoofd trekt, vragen stellen over
de hygiënische waarde ervan. Mijnheer de minis-
ter-president, de volgende stunt zal er waarschijn-
lijk uit bestaan dat we onze belastingbrief krijgen
in een puntzakje, waaruit we nadien onze nationale
frieten kunnen verorberen.

Ondersteunt u dergelijke acties waarbij we met
Vlaams geld ons ontbijt op zondag – de actie is
maar geldig op zaterdag en zondag – op kosten van
de federale staat krijgen ? Op de bij de bakkers
bezorgde omsluiter staat immers geschreven dat zij
de bonnetjes die worden ingeruild, fiscaal kunnen
aftrekken. Misschien werd hier wel een nieuwe
manier gevonden om aan federaal geld te komen :
het geld via de middenstand laten terugvloeien bij
wijze van belastingaftrek. Bent u het eens met der-
gelijke werkwijze ? Onderschrijft u deze reclame-
boodschap ? Zult u de VLAM om rekenschap vra-
gen ? Uiteraard had ik graag geweten wat een der-
gelijke operatie kost aan de VLAM. Verder wil ik u
vragen een beperkt marktonderzoek te laten uit-
voeren bij de bakkers om te weten of ze eigenlijk
gelukkig zijn met een dergelijk opzet.

De voorzitter : Minister-president Van den Brande
heeft het woord.

Minister-president Luc Van den Brande (Op de tri-
bune) : Mijnheer de voorzitter, dames en heren ik
stel vast dat de heer Ramoudt zijn broodje gebak-
ken is. Ik heb even overwogen om de Vlaamse
regering in extra zitting samen te roepen voor de
door hem gestelde vragen. Ik wil hierover kort drie
dingen zeggen.

Ten eerste moet ik u ontgoochelen : mijn creativi-
teit is ongebreideld en uit zich in vele vormen,
maar ik heb deze campagne niet ontworpen. De
VLAM is geprivatiseerd en de acties die worden
ontwikkeld vinden dus plaats onder de bevoegd-
heid van de VLAM. Ik meen trouwens dat uw frac-
tie een groot voorstander was van deze privatise-
ring. Het moet inderdaad mogelijk zijn om over de
fractiegrenzen heen in een aantal domeinen te
trachten om goede dingen te bewerkstelligen. Ik
sluit niet uit dat dit tot de mogelijkheden moet
behoren in een aantal economische of andere dos-
siers.

Ten eerste behoort dit dus tot de verantwoordelijk-
heid van de VLAM. Ten tweede heb ik vernomen
dat het om een vrijwillige actie gaat. Mijnheer
Ramoudt, ik begrijp niet goed hoe u het initiatief
van vrije ondernemers kunt verknechten en vragen
stelt wanneer een aantal bakkers naast de globale
campagne de boodschap van het broodje de wereld
willen insturen. Dat is een eigen zaak van het vrij
en vrijwillig ondernemen en van het initiatief van
de ondernemers. Ten derde kan het de kwaliteit
van het bedoelde blad vergroten, terwijl ook het
omgekeerde tot de mogelijkheden behoort.

De voorzitter : De heer Ramoudt heeft het woord.

De heer Didier Ramoudt : We hadden natuurlijk
verwacht dat de minister-president op een ludieke
manier zou reageren op het feit dat er een tweede
editie is na de borstjes en de korstjes. Mijnheer de
minister-president, u behoort echter nog altijd tot
de toezichthoudende overheid, want er gaat geld
van uw afdeling naar de VLAM.

Ten tweede is het heel normaal dat er vragen kun-
nen worden gesteld over hoe het budget wordt
besteed.

Ten derde hebben we uiteraard niets tegen het vrij
ondernemerschap, integendeel. We hebben wel niet
goedgekeurd dat er een verplichte bijdrage moet
worden geleverd aan de VLAM. Men zit hier
immers tweemaal in de zak van de vrije onderne-
mer : eenmaal via de VLAM en de tweede maal via
een publiciteit waar de bakker niet om heeft
gevraagd. Daar gaat het over, mijnheer de minister-
president. Ik raad u aan om eens een klein markt-
onderzoek te doen en om een aantal bakkers te
vragen of ze wel gelukkig zijn met zo'n acties.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Actuele vraag van de heer Luk Van Nieuwenhuy-
sen tot de heer Luc Van den Brande, minister-pre-
sident van de Vlaamse regering, Vlaams minister
van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenhe-
den, Wetenschap en Technologie, over de houding
van de Vlaamse regering aangaande de oprichting
van een comité voor financiële steun aan de export
door de federale regering

De voorzitter : Aan de orde is de actuele vraag van
de heer Van Nieuwenhuysen tot de heer Van den
Brande, minister-president van de Vlaamse rege-

Ramoudt
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ring, Vlaams minister van Buitenlands Beleid,
Europese Aangelegenheden, Wetenschap en Tech-
nologie, over de houding van de Vlaamse regering
aangaande de oprichting van een comité voor
financiële steun aan de export door de federale
regering.

De heer Van Nieuwenhuysen heeft het woord.

De heer Luk Van Nieuwenhuysen : Mijnheer de
voorzitter, mijnheer de minister-president, we heb-
ben vorige week al het genoegen gehad om van
gedachten te wisselen over de recuperatiepogingen
van de federale overheid inzake buitenlandse han-
del. Ik heb toen een paar voorbeelden gegeven,
zoals de federale verhoging van het budget buiten-
landse handel, het initiatief van de BDBH om op
Europees vlak de exportbevorderende instanties te
overkoepelen, en het wetsontwerp op de BDBH
waarvoor we destijds een belangenconflict hebben
ingeroepen en waarvoor dezelfde bezwaren nog
steeds gelden.

Ik lees in het laatste nummer van Feiten dat de
federale regering een KB tot de oprichting van het
Comité voor Financiële Steun aan de Export heeft
goedgekeurd. Dit is een zoveelste recuperatiepo-
ging. Het is een comité dat zich onder meer zal
bezighouden met de lening van staat tot staat, wat
inderdaad een federale bevoegdheid is. Het zal zich
ook op andere vlakken bewegen. Het is me nog
niet duidelijk op welke vlakken, maar men komt
hier wel gevaarlijk dicht bij een Vlaamse bevoegd-
heid, namelijk het fonds dat vroeger het Fonds
voor de Buitenlandse Handel heette.

Werd de Vlaamse regering betrokken bij de tot-
standkoming van dit KB ? Ik zie ook dat er in dat
comité een plaats is voorbehouden voor de gewes-
ten, naast een hele reeks van federale instellingen.
Naast de twee andere gewesten zou er dus ook nog
een plaatsje zijn voor het Vlaams Gewest. God
weet wat wij dan nog in de pap te brokken zullen
hebben. Het is duidelijk dat dit een zoveelste recu-
peratiepoging is. Ik neem aan dat u – net als met de
BDBH – zult zeggen dat wij die plaats in dat
comité niet zullen innemen.

Ik denk dat de tijd is gekomen om een stap verder
te gaan en om op een duidelijke manier te laten
blijken dat de Vlaamse regering dit niet langer
slikt. De federale overheid zou bijvoorbeeld niet
langer een beroep kunnen doen op de medewer-
king van de Vlaamse economische vertegenwoordi-
gers. Dat zou een duidelijk signaal aan de federale

overheid zijn. Wat zal de Vlaamse regering nu
doen ?

De voorzitter : Minister-president Van den Brande
heeft het woord.

Minister-president Luc Van den Brande (Op de tri-
bune) : Mijnheer de voorzitter, collega's, mijnheer
Van Nieuwenhuysen, we mogen de zaken niet door
elkaar halen. Ik heb in de commissie en ook in de
plenaire vergadering reeds bij herhaling gezegd dat
het in de huidige stand van zaken niet goed is dat
de BDBH buiten zijn opdrachten treedt. U weet
dat de scheidingslijnen en afspraken van 1993 niet
haarfijn zijn. Om die reden heb ik daar in mijn nota
van 29 februari van vorig jaar nogal wat aandacht
aan besteed.

Alle vormen van recuperatie die met zich mee-
brengen dat men taken op zich neemt ter bevorde-
ring van de export, zijn verkeerd. Dat behoort tot
de bevoegdheid van de gewesten en daarover
bestaat een ruim akkoord binnen het Vlaams Par-
lement. Het comité waarover u spreekt, is iets hele-
maal anders. In de huidige stand van zaken is er
geen sprake van recuperatie. Over de toekomst
kan ik mij uiteraard nog niet uitspreken. Ingevolge
de bepalingen van de aangepaste wet van 8 augus-
tus 1980 behoren leningen van staat tot staat die
een zekere connotatie van exportondersteuning
inhouden, en de tussenkomst in de te betalen rente,
zeker tot de mogelijkheden van de federale over-
heid. In de huidige stand van zaken betreft dit geen
recuperatie.

Het koninklijk besluit dat na tweede lezing op 22
mei jongstleden door de federale minister werd
goedgekeurd, behelst een aantal stappen die in de
huidige stand van zaken de bevoegdheidsverdeling
verbeteren. Vroeger had men enkel in de Coprom-
ex-aangelegenheden een inzicht, en was er een
afzonderlijke regeling van leningen van staat tot
staat. Dat is nu een geheel geworden.

Of wij onze vertegenwoordigers daarheen zullen
sturen, zal ik beoordelen op het ogenblik dat de
vraag binnenkomt. Wel kan ik u nu reeds zeggen
dat ik uw mening deel : er mag of kan geen recupe-
ratie door de federale overheid zijn. We hebben
voorstellen om de bevoegdheidsverdelingen duide-
lijker te maken met een juiste toepassing van de
huidige bevoegdheidsverdelingen.

De voorzitter : De heer Van Nieuwenhuysen heeft
het woord.

Voorzitter
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De heer Luk Van Nieuwenhuysen : Mijnheer de
minister-president, het blijft in ieder geval een feit
dat – of het nu om een federale bevoegdheid gaat
of niet – de inbreng vanuit Vlaanderen uitermate
gering is. Wij bekleden daar een minderheidsposi-
tie en zetelen naast de federale ministeries van bui-
tenlandse zaken, buitenlandse handel, ontwikke-
lingssamenwerking, economische zaken, financiën,
begroting en naast de twee andere gewesten.

In mijn ogen is het alleszins duidelijk dat de fede-
rale overheid een campagne aan het voeren is om
haar impact op het beleid van buitenlandse handel
te vergroten. Ik denk dat wij een veel duidelijker
antwoord moeten geven dan tot nog toe het geval
is geweest. Ik verwijs naar uw schrikkelnota waarin
u het heeft over buitenlandse handel, maar het zou
mijns inziens verkeerd zijn tot 1999 te wachten met
ons antwoord op deze belangrijke materie.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Actuele vraag van mevrouw Riet Van Cleuvenber-
gen tot mevrouw Wivina Demeester-De Meyer,
Vlaams minister van Financiën, Begroting en
Gezondheidsbeleid, over het stijgend aantal her-
senvliesontstekingen in Vlaanderen en preventieve
maatregelen terzake

De voorzitter : Aan de orde is de actuele vraag van
mevrouw Van Cleuvenbergen tot mevrouw
Demeester, Vlaams minister van Financiën, Begro-
ting en Gezondheidsbeleid, over het stijgend aantal
hersenvliesontstekingen in Vlaanderen en preven-
tieve maatregelen terzake.

Mevrouw Van Cleuvenbergen heeft het woord.

Mevrouw Riet Van Cleuvenbergen (Op de
tribune) : Mevrouw de minister, collega's, wij heb-
ben deze week allemaal gehoord dat het aantal
gevallen van hersenvliesontsteking toegenomen is.
In sommige gevallen waren die berichten zeer alar-
merend. Hieromtrent wens ik een aantal vragen te
formuleren.

Iedereen weet dat in Vlaanderen een preventief
gezondheidsbeleid wordt gevoerd en dat dit beleid
door twee instellingen wordt opgevolgd : het
Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid,
het vroegere Instituut Louis Pasteur, en de gezond-
heidsinspectie van de Vlaamse administratie.

Dit geeft aanleiding tot mijn eerste vraag. Bij de
bespreking van de begroting hebben we het ook
gehad over de rol van deze twee diensten.

Mijn eerste concrete vraag luidt : in welke mate
werken deze twee diensten samen ? Hoe wordt dit
gecoördineerd ?

Ten tweede, mijns inziens is het ook zo dat de
Vlaamse gezondheidsinspectie meer de nadruk
gaat leggen op profylactische maatregelen, op het
informeren van de mensen. Ik heb hierover weinig
gehoord. Het is enkel in het geval dat de pers zelf
het initiatief nam, dat mensen werden geïnfor-
meerd. Dit beangstigt mij omdat dergelijke berich-
ten, zoals nu over hersenvliesonsteking, een
paniekreactie als gevolg zouden kunnen hebben. Ik
vraag me dan ook af of het niet aan de instituten
zelf was om naar buiten te komen met een gerust-
stellende campagne.

Mijn derde vraag. Zijn deze feiten gebruikt als aan-
leiding om ten aanzien van de artsen een actie te
voeren, opdat zij vlugger informatie zouden door-
geven ? Hoe gebeurt de wederzijdse beïn-
vloeding ?

Ten vierde : vermits hier de aanleiding een interna-
tionaal gebeuren was, namelijk een voetbaltornooi
te Genk, en doordat de besmetting ook Europees
is uitgedeind, vraag ik in welke mate op Europees
niveau de volksgezondheid hierbij is betrokken en
of er contacten zijn met Europese instanties voor
volksgezondheid om dit probleem op te lossen ?

De voorzitter : Minister Demeester heeft het
woord.

Minister Wivina Demeester-De Meyer (Op de tri-
bune) : Mijnheer de voorzitter, collega's, ik begrijp
ten zeerste de bekommernis van mevrouw Van
Cleuvenbergen.

Ik kan haar geruststellen dat men vandaag niet kan
spreken over een abnormaal hoog aantal gevallen
van hersenvliesontsteking, van de besmetting met
meningokokken. De cijfers tonen aan dat we wel
een evolutie hebben gekend tussen 1990 en van-
daag, namelijk van 45 gevallen in 1990, tot 91 in
1993 : merkwaardig is dat in 1995 en 1996 een ver-
hoging is ontstaan en dat er tijdens deze jaren
gemiddeld 172 gevallen per jaar waren. De evolutie
dit jaar toont aan dat 1997 vergelijkbaar zal zijn
met 1995-1996. Ten eerste is er dus geen verande-
ring opgetreden in het patroon.
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Ten tweede, hoe werken de Vlaamse diensten, de
administratieve Gezondheidsdienst enerzijds en
het wetenschappelijk instituut Louis Pasteur
anderzijds ? En hoe werken ze samen ? Er is de
wetgeving, de decreetgeving in Vlaanderen, die
zegt dat elke arts die in een laboratorium dat een
vaststelling doet van menigokokken, dus van her-
senvliesontsteking, binnen de 48 uur de gezond-
heidsinspectie moet verwittigen. Dit is dus geen
nieuw feit.

Artsen worden geregeld extra verwittigd om hen
nog eens aan de feiten te herinneren. Dat is de wet-
geving, en dus is het ook in dit geval gebeurd. Op
het ogenblik van een signalement treedt de
gezondheidsinspectie onmiddellijk en ter plekke
op en gaat ook mee de preventieve maatregelen
uitstippelen.

Welke zijn dan de preventieve maatregelen ? Deze
verschillen zeer sterk naargelang de leeftijd van de
getroffen groep. De vaststelling kan gebeuren in
een kinderkribbe, in een secundaire school of, bij-
voorbeeld, bij een groep werknemers in een
bedrijf. De maatregelen verscherpen naarmate de
contacten intenser zijn. We zouden kunnen spreken
van de mate waarin contacten meer knuffelcontac-
ten zijn. Dit is in een kinderkribbe het geval en dan
zal men een specifiek antibioticum met een chemo-
porofylactische werking toedienen aan alle kinde-
ren van de kribbe. Dit is een scheikundige preven-
tieve werking. In een secundaire school is dat enkel
informatief. Men verstrekt daar informatie over de
verschijnselen. Een chemoprofylactische behande-
ling is daar niet nodig.

De rol van het wetenschappelijk instituut bestaat
erin om door peillaboratoria en surveillances na te
gaan of de aanwezigheid van meningokokken kan
worden bewezen. De wijze waarop de vaststelling
op het terrein gebeurt en in het labo, stemt niet
overeen. Er is wel een permanente uitwisseling van
gegevens. Het Louis Pasteur instituut verzamelt
wetenschappelijke informatie om na te gaan welke
de meest aangewezen antibiotica zijn. Het is de
taak van de administratieve dienst van volksge-
zondheid. Deze dienst heeft op dat ogenblik ook
perfect gefunctioneerd aangezien niet alleen de
informatie is verstrekt in de directe omgeving van
de plaats waar een geval van meningokokken zich
heeft voorgedaan maar ook in Genk contacten
worden gelegd met Denemarken en Nederland en
Duitsland.

Dat er geen grootse campagne wordt opgezet ter
informatie van de bevolking, heeft te maken met
het feit dat we van oordeel zijn dat het niet nood-
zakelijk is als de directe omgeving geïnformeerd is.
Als dergelijke feiten de media halen, ontstaat er
een ongerustheid die door de gezondheidsinspectie
moet worden geduid.

Ik heb vastgesteld dat in de regionale media door
de respectievelijke gezondheidsinspecteurs zowel
in Limburg als in West-Vlaanderen de juiste dui-
ding geschiedde. Vandaag is er ook een bericht uit-
gegaan van de gezondheidsinspectie om de juiste
informatie te verschaffen. De bevolking kan over
de juist feiten worden ingelicht.

De artsen en de labo's hebben permanent tot taak
om binnen de 48 uur melding te maken, via de
gezondheidsinspectie, van eventuele veronderstel-
lingen van hersenvliesontsteking.

De voorzitter : Mevrouw Van Cleuvenbergen heeft
het woord.

Mevrouw Riet Van Cleuvenbergen : Hoe zit het
met de contacten van Volksgezondheid Europees
gezien ?

Minister Wivina Demeester-De Meyer : Op Euro-
pees vlak is het zo dat wetenschappelijke informa-
tie permanent wordt uitgewisseld om de meest
geschikte chemoprofylactische antibiotica aan te
stippen. De wetenschappelijke instituten kennen
dat soort van overleg. In dit specifieke geval is er
direct informatie vertrokken naar Denemarken,
Duitsland, Nederland omwille van het feit dat jon-
geren betrokken waren bij een tornooi in een
school van Genk waar het feit zich heeft voorge-
daan.

Dit is een maatregel ad hoc. Er is wel een uitwisse-
ling van wetenschappelijke informatie om de meest
geschikte therapie te vinden.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw
Cecile Verwimp-Sillis en mevrouw Nelly Maes
betreffende de houding van Vlaanderen tegenover
Indonesië
– 539 (1996-1997) – Nrs. 1 tot 4

Bespreking

Demeester-De Meyer
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De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is het
voorstel van resolutie van mevrouw Verwimp-Sillis
en mevrouw Maes betreffende de houding van
Vlaanderen tegenover Indonesië dat luidt als volgt :

Het Vlaams Parlement,

– gelet op 

1° het concentratiebeleid van Vlaanderen op
landen en regio's waarmee Vlaanderen prio-
ritair op een actieve wijze relaties wil aan-
knopen en onderhouden ;

2° de speciale vermelding van Indonesië in dit
kader ;

3° het feit dat voor dit beleid de landen getoetst
worden aan verschillende criteria waaronder 

a) de gemeenschappelijke taal, cultuur en
geschiedenis ;

b) de gehechtheid aan democratie en men-
senrechten ;

c) de nood aan steun en samenwerking en
de mogelijkheid voor Vlaanderen om op
een zinvolle wijze solidariteitsacties te
ontplooien ;

d) de strategische ligging en de internationa-
le impact ;

– overwegende dat 

1° Indonesië Oost-Timor sedert 1975 weder-
rechtelijk bezet ;

2° in verschillende resoluties de Veiligheidsraad
en de Algemene Vergadering van de VN aan
de Indonesische regering vragen om haar
troepen terug te trekken ;

3° verschillende resoluties van het Europees
Parlement, de Europese commissie en de
Raad van ministers van de Europese Unie
de bezetting van Oost-Timor veroordelen en
het zelfbeschikkingsrecht van het Oost-
Timorese volk bevestigen ;

4° op 28 november 1996 in de Belgische Kamer
van Volksvertegenwoordigers een resolutie
werd goedgekeurd betreffende de bescher-
ming van het Oost-Timorese volk, zijn cul-
tuur en zijn godsdiensten ;

5° Oost-Timor onder andere door zijn Portu-
gees verleden een nationale, culturele en
religieuze identiteit heeft ontwikkeld die
grondig verschilt van de in Indonesië domi-
nante Javaanse cultuur ;

6° de kwestie Oost-Timor in wezen een politie-
ke kwestie is, namelijk de onderwerping van
Oost-Timor door Indonesië en van het ver-
zet van het Timorese volk tegen die over-
heersing ;

7° in Oost-Timor de mensenrechten ernstig en
stelselmatig geschonden worden door de
Indonesische overheden ;

8° de Indonesische autoriteiten de Oost-Timo-
rezen discrimineren op velerlei gebieden,
zoals onderwijs, godsdienst, taal, cultuur en
werkverschaffing in openbare diensten ;

9° de Nobelprijs voor de Vrede 1996 werd uit-
gereikt aan Carlos Felipe Ximenes Belo, bis-
schop van Dili, en aan José Ramos-Horta, de
in Australië levende leider van het Oost-
Timorese verzet, als beloning voor hun per-
soonlijke inzet en als erkenning van de
rechtmatigheid van de strijd van het volk van
Oost-Timor ;

10°ook in Indonesië zelf vele volkeren worden
onderdrukt door een regime dat via een
militaire staatsgreep aan de macht gekomen
is ;

– verzoekt de Vlaamse regering 

1° het culturele akkoord tussen Indonesië en
het Koninkrijk België, ondertekend in 1970,
op te schorten ;

2° geen nieuw akkoord noch samenwerkings-
programma binnen de eigen Vlaamse
bevoegdheden met Indonesië aan te gaan ;

3° alle mogelijke inspanningen te leveren ten-
einde het dossier-Oost-Timor op de interna-
tionale agenda te plaatsen.

De bespreking is geopend.

De heer Sleeckx heeft het woord.

De heer Jef Sleeckx (Op de tribune) : Voor de
bespreking begint in openbare vergadering zou ik
een mededeling willen doen. Ik heb een verzoek
gekregen van de Indonesische ambassade om eerst
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gehoord te worden voor we overgaan tot een stem-
ming. Ik wil alleen een mededeling doen. In de
commissie is de resolutie goedgekeurd met 8 stem-
men voor en 2 onthoudingen.

Ik laat het aan de wijsheid van de plenaire verga-
dering over of dit verwezen wordt naar de commis-
sie of niet.

De voorzitter : De heer Suykerbuyk heeft het
woord.

De heer Herman Suykerbuyk : In een zaak als
deze, die toch niet onbelangrijk is, namelijk het
opschorten van een cultureel akkoord, is het niet
onredelijk in te gaan op het verzoek van de Indo-
nesische ambassade om gehoord te worden. Ik stel
voor dat men op deze mededeling positief
reageert.

De voorzitter : Ter informatie moet ik zeggen dat ik
desbetreffend een heleboel documentatie heb ont-
vangen van de ambassade. Deze is pas binnengeko-
men nadat de besprekingen in de commissie waren
beëindigd. De documentatie is doorgestuurd naar
de commissie, die ze evenwel niet heeft kunnen
gebruiken.

De heer Van Grembergen heeft het woord.

De heer Paul Van Grembergen : Mijnheer de voor-
zitter, collega's, het is natuurlijk mogelijk dat een
ambassade zijn inzichten kenbaar maakt en
gehoord wil worden. Maar op dit ogenblik en
gezien het tijdstip van voorlegging in de plenaire
vergadering, geeft het eerder de indruk dat dit par-
lement zou buigen voor een ambassade, wat niet
hoort. Eigenlijk is dit voor ons in eerste instantie
onaanvaardbaar.

Ten tweede heeft dit uiteraard te maken met de
politieke situatie. Dat zal blijken uit de discussie in
verband met de verkiezingen die er plaatsvinden.
Het is op dat ogenblik als parlement toch wel rede-
lijk onze inzichten te laten kennen. De gevoelig-
heid van de ambassade heeft daarmee te maken.

De voorzitter : De heer Geysels heeft het woord.

De heer Jos Geysels : Mijnheer de voorzitter, een
aantal weken geleden hebben mevrouw Sillis-Ver-
wimp en mevrouw Maes hier de hoogdringendheid
aangevraagd voor de bespreking van deze resolu-
tie. Dit gebeurde naar aanleiding van de schokken-
de getuigenissen van de zeer brutale overtreding

van de mensenrechten in Oost-Timor. De schok-
kende beelden hebben we allemaal gezien op de
televisie en in de kranten.

We hebben toen gemeend de hoogdringendheid te
moeten aanvragen. Na overleg tussen de diverse
fracties is gezegd : het is inderdaad een belangrijk
onderwerp, het is hoogdringend, maar laten we het
in alle rust bekijken in de commissie.

Dat is gebeurd. De commissie heeft geoordeeld de
discussie te kunnen afronden met een stemming
van acht voor en twee onthoudingen, een nogal
duidelijke uitspraak. Vandaar dat een brief en
drukwerk van de ambassade, die rechtstreeks
belanghebbende partij is, ons er niet van mag weer-
houden vandaag duidelijk uitspraak te doen over
deze resolutie. Het is op een normale en correcte
wijze behandeld. Bovendien zou het een belangrijk
politiek signaal zijn, gezien de belangrijke gebeur-
tenissen in Indonesië zelf, namelijk de verkiezin-
gen. Wij staan er dus op dat hierover vandaag op
de normale wijze wordt gestemd.

De voorzitter : De heer Denys heeft het woord.

De heer André Denys : Mijnheer de voorzitter,
voor alle duidelijkheid, onze fractie is het niet eens
met het opschorten van het cultureel akkoord en
bijgevolg ook niet met de voorgestelde resolutie. Ik
vind wel dat de heren Geysels en Van Grembergen
gelijk hebben wanneer ze zeggen dat een verzoek
van de ambassade onze werkzaamheden niet moet
bepalen. Los van het al dan niet eens zijn met de
inhoud, vinden we dat de commissie zich erover
gebogen heeft en het uitgebreid heeft besproken.
Iedereen heeft trouwens de kans gekregen om de
mensen van de ambassade te ontvangen, wat ook
in vele fracties is gebeurd. De plenaire zitting moet
trancheren en we hebben een amendement inge-
diend om in een tussenoplossing te voorzien. Hoe
dan ook vind ik niet dat dat verzoek onze werk-
zaamheden kan bepalen.

De voorzitter : De heer Van Overmeire heeft het
woord.

De heer Karim Van Overmeire : Alhoewel wij in de
commissie voor hebben gestemd, wil ik me toch
aansluiten bij het voorstel van de heer Suykerbuyk.
Ik denk dat de hoogdringendheid van deze proble-
matiek zeer relatief is. De hoogdringendheid heeft
weinig te maken met een televisieuitzending. De
bezetting van Oost-Timor gaat ondertussen al ver-
schillende jaren voort. Bovendien worden we
geconfronteerd met een amendement vanuit de
VLD-fractie dat ons zeer recent heeft bereikt en
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waarover de commissie zich ook niet in alle ernst
heeft kunnen beraden.

Vanuit de Indonesische ambassade is te kennen
gegeven dat we blijkbaar ook met hen contact
moeten nemen, wat niet is kunnen gebeuren. Ik
heb trouwens in de commissie gepleit om in alle
gelijkaardige dossiers meer dan één partij te horen.
Ik denk dat dit incident mijn stelling daarover
onderstreept. Alvorens we over dergelijke materies
uitspraken doen – en ik zeg het nogmaals : we heb-
ben hier voor gestemd – moeten we ons terdege
informeren en meer dan één kant aan het woord
laten. Zoniet lopen we het risico op incidenten
zoals vandaag ofwel op lichtzinnige uitspraken.

De voorzitter : Tot nu toe heeft niemand gevraagd
de betreffende werkzaamheden te onderbreken.

De heer Karim Van Overmeire : Ik wil die vraag
wel stellen maar ik dacht dat de heer Suykerbuyk
dat al had gedaan.

De voorzitter : Wilt u daarover stemmen ?

De heer Herman Suykerbuyk : Sommige parle-
mentsleden vragen uitstel, sommigen zijn ertegen.
Ik denk dat we moeten stemmen.

De voorzitter : Mevrouw Maes heeft het woord.

Mevrouw Nelly Maes : Mijnheer de voorzitter, we
beseffen zeer goed dat de resolutie een signaal is.
We staan één dag voor de verkiezingen in Indone-
sië. Uitstel van bespreking heeft echt geen zin.

De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is de
stemming over het voorstel om de werkzaamheden
te onderbreken en de tekst opnieuw naar de
bevoegde commissie te verwijzen.

Normaal gezien gebeurt deze stemming bij zitten
en opstaan. Ik stel voor dat we echter de gemakke-
lijkste manier kiezen en hoofdelijk stemmen.

Wie voor onderbreking van de bespreking en ver-
wijzing naar de commissie kiest, stemt ja.

Begin van de stemming.

Heeft iedereen gestemd ? (Ja)

Einde van de stemverrichtingen.

Ziehier het resultaat :

118 leden hebben aan de stemming deelgenomen ;
50 leden hebben ja geantwoord ;
2  leden hebben zich onthouden ;

66 leden hebben neen geantwoord.

JA hebben geantwoord :

Aers Wilfried
Becq Sonja
Beerden Georges
Candries Herman
Cannaerts Leo
Cardoen Georges
Coens Joachim
Creyelman Frank
De Meyer Jos
De Reuse Herman
De Roo Johan
De Schamphelaere Mia
Decaluwé Carl
Delcroix Leo
Deprez Paul
Desmet Peter
Dewinter Filip
Dillen Marijke
Doomst Michel
Dumez Paul
Heeren Veerle
Huybrechts Pieter
Lootens-Stael Dominiek
Marsoul Hugo
Matthijs Erik
Merckx-Van Goey Trees
Olivier Marc
Penris Jan
Quintelier Leonard
Schuermans Eddy
Strackx Felix
Suykerbuyk Herman
Taylor John
Van Cleuvenbergen Riet
Van der Poorten Mark
Van Hauthem Joris
Van Hecke Mieke
Van Looy Jef
Van Nieuwenhuysen Luk
Van Overmeire Karim
Van Peel Marc
Van Rompaey Hugo
Van Walleghem Roeland
Vandenbossche Walter
Vandendriessche Bart
Vanleenhove Gilbert
Verougstraete Christian
Verrijken Emiel
Weyts Johan
Wymeersch Frans

Van Overmeire
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NEEN hebben geantwoord :

Avontroodt Yolande
Beysen Ward
Bogaert Jean-Marie
Bossuyt Gilbert
Bril Louis
Browaeys Jozef
Ceysens Patricia
Cordeel Marc
De Groot Etienne
De Gucht Karel
De Loor Herman
De Maght-Aelbrecht Anny
De Ridder Peter
De Vilder Freddy
Demeulenaere Julien
Denys André
Deswaene Roland
Devolder Jacques
Dielens Fred
Feytons Freddy
Gabriels Jaak
Geysels Jos
Goos Johnny
Kenzeler André
Keulen Marino
Lachaert Patrick
Lauwers Herman
Laverge Jacques
Lisabeth Carlos
Logist Marcel
Maes Jacky
Maes Nelly
Malcorps Johan
Maximus Lydia
Platteau Stefaan
Ramoudt Didier
Raskin Gerda
Sannen Ludo
Sarens Freddy
Sauwens Johan
Sleeckx Jef
Stassen Jos
Stevaert Steve
Swennen Guy
Swinnen René
Timmermans Jacques
Tobback Bruno
Van Aperen Arnold
Van Den Heuvel Ria
Van Dijck Kris
Van Eyken Christian
Van Grembergen Paul
Van Lindt Sonja

Van Mechelen Dirk
Van Nieuwenborgh Gracienne
Van Nieuwkerke André
Van Vaerenbergh Etienne
Van Wallendael Tuur 
Vandenbroeke Chris
Vandenbussche Michiel
Vanderpoorten Marleen
Vanvelthoven Peter
Verlinden Mandus
Vermeiren Francis
Verwimp-Sillis Cecile
Voorhamme Robert

Zich ONTHOUDEN hebben :

De Batselier Norbert
Goovaerts Leo

De verwijzing naar de bevoegde commissie is niet
aangenomen. We zetten de bespreking verder.

De heer Sarens heeft het woord.

De heer Freddy Sarens, verslaggever, (Op de tribu-
ne) : Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister-
president, collega's, in de commissie voor Buiten-
landse en Europese Aangelegenheden werd op
donderdag 24 april 1997 het voorstel van resolutie
van mevrouw Verwimp en mevrouw Maes
betreffende de houding van Vlaanderen tegenover
Indonesië besproken en goedgekeurd.

In een inleidende toelichting formuleerde
mevrouw Verwimp eerst de principiële stelling dat
Vlaanderen, binnen de mogelijkheden die het heeft
voor het voeren van een eigen buitenlands beleid,
het op zich moet durven nemen om ook inzake
verre mensenrechtenkwesties een signaal te geven
aan de betrokkenen. In deze resolutie gaat het con-
creet om Indonesië.

De situatie in Indonesië werd getoetst aan de voor-
waarden die door de Vlaamse regering in de
beleidsbrief Vlaanderen Internationaal werden
gesteld. Volgens de indienster is het duidelijk dat
Indonesië minstens aan twee van deze criteria niet
voldoet. Indonesië heeft namelijk geen vergelijkba-
re federale structuur en twee, dit land is zeker niet
erg gehecht aan de democratie en de mensenrech-
ten. Aan de andere kant wordt gesteld dat het
Vlaams beleid er wel degelijk van uitgaat dat Indo-
nesië een prioritair doelgebied is, dat via Export
Vlaanderen moet worden bewerkt ten behoeve
van de Vlaamse handel en export, terwijl er ook
wordt uitgegaan van de specificiteit van de taalver-
wantschap.

Voorzitter
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In een historisch overzicht schetst de indienster de
problematiek van dit immense land met veelvoudi-
ge heterogeniteit van etnische groepen.

De voorliggende resolutie heeft specifiek de kwes-
tie Oost-Timor als voorwerp. De oostelijke helft
van het eiland Timor was een Portugese kolonie,
die sedert 1975 wederrechtelijk is bezet door Indo-
nesië. Deze bezetting is bijzonder brutaal en
gewelddadig verlopen. Ook nu nog wordt gewag
gemaakt van een massale en systematische vernie-
tiging van de Oost-Timorese cultuur en van veel-
vuldige schendingen van de mensenrechten.

Belangrijke internationale organisaties, kerken,
mensenrechtenorganisaties en parlementen heb-
ben geprotesteerd tegen deze feiten. In dit kader
werd de Nobelprijs voor de Vrede in 1996 toege-
kend aan twee Oost-Timorezen, die zich verdien-
stelijk hebben gemaakt in de strijd tegen deze
onrechtvaardigheden.

Op 28 november 1996 werd ook in de Belgische
Kamer van Volksvertegenwoordigers met bijna-
unanimiteit een resolutie goedgekeurd betreffende
de bescherming van het Oost-Timorese volk, zijn
cultuur en zijn godsdiensten.

De enige mogelijkheid om op Vlaams niveau druk
uit te oefenen op Indonesië is volgens de indienster
het opschorten van het cultureel akkoord dat in
1970 werd gesloten tussen Indonesië en België. De
resolutie zal dus eerder een symbolische waarde
hebben.

Mede-indienster Nelly Maes onderschrijft de voor-
gaande analyse. Zij legt nog een aantal bijkomende
accenten. De graad van ontwikkeling van Indone-
sië mag men niet baseren op de situatie in Java.
Diverse eilanden kennen andere toestanden. De
situatie in Indonesië is structureel omdat zij het
gevolg is van de aanwezige militaire dictatuur.

Er wordt, volgens mevrouw Maes, via javanisering
een intern neo-kolonialistisch beleid gevoerd dat
ten koste gaat van de culturele en etnische eigen-
heid van de andere eilanden. De indienster stelt
echter vast dat ondanks deze menselijke tragiek de
belangen van buitenlandse handel vrijwel altijd pri-
meren in de wereld.

Indonesië blijkt niet de minste kritiek te dulden op
zijn beleid. In de vorige legislatuur kon de Belgi-
sche Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamen-
werking de heer Derycke dit concreet ervaren.

Ondanks de taalverwantschap, de culturele banden
en de mogelijke economische nadelige effecten,
moet Vlaanderen duidelijk blijven maken dat bin-
nen de internationale gemeenschap een consensus
moet bestaan dat respect voor de mensenrechten
steeds op de eerste plaats moet komen.

In een tentatieve stellingname verklaart de minis-
ter-president de indieners te kunnen volgen inzake
hun analyse van de toestand. Tegelijkertijd drukt
hij zijn teleurstelling uit over het feit dat met twee
landen, Indonesië en Suriname, opportune relaties
onmogelijk worden gemaakt door schendingen van
de mensenrechten en de democratie. Hij wijst er
verder op dat de voorliggende resolutie een con-
crete opschorting vraagt van een bestaand
akkoord, wat voor heden en toekomst bepaalde
zaken dreigt uit te sluiten. Hij verwijst concreet
naar de economische belangen van Vlaamse bedrij-
ven en de initiatieven van de Nederlandse Taal-
unie.

Voor het overige meent de Vlaamse regering dat
zij nu reeds de facto doet wat in de resolutie wordt
bepleit. Het cultureel akkoord tussen Indonesië en
België is reeds meer dan 10 jaar inactief. De
Vlaamse overheid heeft niet de bedoeling om dit
akkoord in de toekomst te reactiveren.

In de algemene bespreking worden de fractiestand-
punten naar voren gebracht. Uw verslaggever sluit
zich namens de CVP-fractie aan bij de analyse van
de indieners en verklaart voorliggende resolutie te
zullen steunen.

Ook de heer Platteau onderschrijft namens de
VLD-fractie in grote lijnen het analysegedeelte.
Anderzijds stelt hij vast dat de principiële mensen-
rechten het vaak moeten afleggen tegen de econo-
mische belangen. Hij verwijst hiervoor naar de
houding van het Westen ten opzichte van China.
Hij spreekt over een veralgemeende hypocrisie.
Ook stelt hij dat men al te gemakkelijk de taalver-
bondenheid met Indonesië lijkt te willen offeren
op het altaar van de grote principes. Ten slotte zegt
hij dat de resolutie te selectief is door de keuze van
Oost-Timor. De resolutie komt bij hem als
inhoudsloos over. Om al deze redenen zal de VLD
zich onthouden bij de stemming.

De heer Dielens verklaart dat de SP-fractie de
resolutie zal steunen. Het primeren van economi-
sche belangen op respect voor mensenrechten in
de internationale politiek is geen reden om de in
overtreding zijnde staten ongemoeid te laten. Het
respect voor de mensenrechten moet een perma-
nente zorg zijn van het Vlaams Parlement. Deze

Sarens
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resolutie zal inderdaad een symbolische daad zijn,
maar toch zijn betekenis niet missen.

De heer Dielens, mevrouw Verwimp, mevrouw
Maes en ikzelf dienen samen een amendement in
dat ertoe strekt een derde punt toe te voegen aan
de resolutie. In dit derde punt wordt een oproep
gericht aan de Vlaamse regering om alle mogelijke
inspanningen te leveren om het dossier Oost-
Timor op de internationale agenda te plaatsen.

De heer Hostekint merkt op dat, naast de econo-
mische belangenvertegenwoordiging van Vlaande-
ren in deze landen waar er problemen zijn met de
mensenrechten, er ook een belangrijke inspanning
kan worden geleverd op het gebied van ontwikke-
lingssamenwerking. NGO's kunnen door hun ini-
tiatieven precies aan armen en zwakkeren de
mogelijkheid bieden tot ontwikkeling en emanci-
patie.

Ten slotte wordt het reeds eerder vermelde amen-
dement aangenomen met 8 stemmen bij 2 onthou-
dingen. Ook werd de geamendeerde tekst van de
resolutie met dezelfde stemming aangenomen. De
reden tot onthouding van de heer Platteau werden
reeds vroeger aangegeven. De heer Candries moti-
veert zijn onthouding vanuit de overweging dat
men in het kader van de Nederlandse Taalunie
nieuwe initiatieven neemt ten aanzien van Indone-
sië en dat men vanuit twee onderscheiden niveaus
geen verschillend beleid kan voeren.

Tot slot wil ik ook de diensten van het Vlaams Par-
lement bedanken voor de vlotte afwerking van dit
verslag. (Applaus)

De voorzitter : De heer Platteau heeft het woord.

De heer Stefaan Platteau (Op de tribune) : Mijn-
heer de voorzitter, mijnheer de minister-president,
heren ministers, collega's, het voorstel van resolutie
strekt er ten eerste toe het cultureel akkoord tus-
sen Indonesië en het koninkrijk België, onderte-
kend in 1970, op te schorten. Ten tweede strekt het
ertoe binnen de Vlaamse bevoegdheden geen
nieuw samenwerkingsakkoord met Indonesië aan
te gaan.

We zijn van mening dat deze resolutie zonder voor-
werp is. In feite ís het akkoord al opgeschort : het is
inactief. Ook de minister-president is van oordeel
dat dit akkoord al tien jaar inactief is. Hij zegt let-
terlijk : het cultureel akkoord tussen Indonesië en
België is al meer dan tien jaar inactief. Door het

gebrek aan implementatie van dit akkoord kan er
derhalve worden gesteld dat het de facto reeds is
opgeschort. Daarenboven ligt het ook geenszins in
de bedoeling van de Vlaamse overheid om dat
akkoord in de toekomst te heractiveren. Dat zijn
de woorden van de minister-president. Bijgevolg
komen we tot de conclusie dat deze resolutie zon-
der voorwerp is.

Daarom heeft de VLD-fractie een amendement
ingediend om inzake de problematiek die in de
marge van deze resolutie naar voren is gebracht,
een viertal punten onder de aandacht te brengen.
De indieners van de resolutie hebben inderdaad
gelijk als ze stellen dat er problemen zijn inzake de
eerbiediging van de mensenrechten. We blijven
erop hameren dat de mensenrechten moeten wor-
den gerespecteerd. Inzake Oost-Timor lijkt er bin-
nen de internationale gemeenschap iets te veran-
deren. Ik juich dit groeiend bewustzijn toe. De
mensenrechten en het internationaal recht – waar-
onder ook het internationaal penaal recht – zouden
als beginselen moeten primeren. Het internatio-
naal penaal recht is het meest universele en mooi-
ste recht dat we kennen. Helaas wordt het veel te
weinig toegepast door gebrek aan sancties. Zonder
sancties kan men geen recht creëren. Wat het uni-
verseel respect voor de mensenrechten betreft,
staan we hier veeleer voor een sollen dan voor een
sein, zoals de Duitsers zeggen. Of om klassieke
begrippen te gebruiken : meer voor een ta deonta,
dan voor een ta onta. In de internationale staten-
praktijk wordt deze gedragslijn de facto niet
gevolgd, ook niet door België. Heel vaak moeten
de principiële mensenrechten het afleggen tegen
de reële economische belangen van de staten.

De houding van het westen ten aanzien van China
is hiervoor exemplarisch. Dit werd ook in het ver-
slag genoteerd, waarvoor dank. Iedereen weet dat
de eerbiediging van de mensenrechten in dat land
ver van ideaal is. Het economisch gewicht van de
enorme Chinese afzetmarkt blijkt het telkens
opnieuw te halen bij een eventuele veroordeling
van China in mensenrechtenkwesties. Kijk maar
naar het recente bezoek van de heer Chirac aan
China, vlak voor de Franse verkiezingen. We staan
hier voor een veralgemeende hypocrisie. Ik heb dat
ook duidelijk gezegd in de commissie. (Applaus bij
het VB)

Ook ten aanzien van de Asean-markt, die eveneens
een aanzienlijk economisch potentieel heeft, speelt
deze hypocrisie. Persoonlijk denk ik niet dat een
resolutie van het kleine Vlaanderen de wereldeco-
nomie en -politiek kan beïnvloeden. Toch is het
nodig dat een signaal wordt gegeven.

Sarens
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Daarnaast is het wat al te gemakkelijk om de taal-
verbondenheid met Indonesië te willen offeren op
het altaar van de grote principes. Daar moet ik de
heer Candries volledig bijtreden. We moeten hierin
niet fanatiek worden of dogmatisch te werk gaan.
Toch is het zo dat bijvoorbeeld met betrekking tot
Zuid-Afrika, de taalverbondenheid belangrijk is.
We zijn een klein taalgebied en we moeten dat ver-
dedigen. Wanneer er verwantschappen zijn, moeten
we die doen respecteren en er zorg voor dragen.
Wat doen de Fransen en de Engelsen met hun taal-
verbondenheid ? Waarom zouden wij als Vlamin-
gen dan moeten onderdoen voor anderen ? In het
gebied van de Grote Meren woedt er een strijd tus-
sen het Frans en het Engels. We mogen er zeker
van zijn dat de taalverbondenheid haar rechten
heeft en dat dit voor ons Vlamingen een belangrijk
punt is.

De voorzitter : De heer Geysels heeft het woord.

De heer Jos Geysels : Ik heb twee korte replieken
op de uitspraken van de heer Platteau.

Mijnheer Platteau, we zullen volgende week een
initiatief nemen inzake de bekommernissen over
China. Ik hoop dat u dat initiatief dan ondersteunt.
We mogen op dit vlak inderdaad niet selectief zijn.

Ten tweede betekent het feit dat Chirac Mobutu
steunt, niet dat wij dat ook moeten doen.

De voorzitter : De heer Sannen heeft het woord.

De heer Ludo Sannen : Mijnheer Platteau, het ver-
baast me dat u taalverbondenheid boven funda-
mentele mensenrechten stelt.

De heer Stefaan Platteau : Dat heb ik niet gezegd.

De heer Ludo Sannen : Ten tweede zegt u dat deze
resolutie geen onderwerp heeft, of dat het onder-
werp van deze resolutie de facto niet meer bestaat.
Dat klopt niet. Vanuit de Taalunie lopen er nog
steeds samenwerkingsinitiatieven op het vlak van
de taalproblematiek. De Taalunie werkt nog steeds
systematisch samen met Indonesië. Ook dat is
onderhevig aan dit cultureel akkoord.

De heer Stefaan Platteau : U mag me niets in de
mond leggen dat ik niet gezegd heb. Ik heb uit-
drukkelijk gezegd dat de mensenrechten boven
alles staan. Daarna heb ik gezegd dat de taalver-
bondenheid ook haar rechten heeft.

De heer Ludo Sannen : Deze resolutie heeft wel
degelijk een onderwerp.

De heer Stefaan Platteau : Deze resolutie heeft een
onderwerp, maar het onderwerp is van zijn essentie
ontdaan. Daarom hebben we de tekst vervangen
door een amendement dat een totaal ander aspect
van de zaak belicht. U moet zich hierin kunnen
terugvinden.

Ik wil ook de selectiviteit van de resolutie aankla-
gen. Problemen met de mensenrechten zijn er
overal ter wereld, niet alleen in Indonesië. Zou het
dus niet dom zijn om ons op één land toe te spitsen
in plaats van de problematiek van de mensenrech-
ten in zijn geheel aan te pakken ?

Daarom onze tekst die luidt als volgt, en ik citeer :
de Vlaamse regering wordt gevraagd bij de Indone-
sische overheid aan te dringen, ten eerste op het
respecteren van de culturele eigenheid en het zelf-
beschikkingsrecht van de bevolking van Oost-
Timor ; ten tweede op het uitvoeren van de ver-
schillende resoluties van de Veiligheidsraad en de
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties,
waarin gevraagd wordt de troepen uit dit gebied
terug te trekken ; ten derde op het respecteren van
de mensenrechten in Oost-Timor en op een effi-
ciënte werking van de National Commission of
Human Rights ; ten vierde op het jaarlijks opstel-
len van een vooruitgangsrapport betreffende de
mensenrechten in Indonesië. (Applaus bij de VLD
en het VB)

De voorzitter : Mevrouw Maes heeft het woord.

Mevrouw Nelly Maes (Op de tribune) : Mijnheer
de voorzitter, mijnheer de minister, collega's, deze
resolutie werkt inspirerend. Toch zal ik het kort
houden, we hebben immers een lange bespreking
achter de rug in de commissie. Op het einde daar-
van hebben leden van de meerderheid en de oppo-
sitie deze tekst samen goedgekeurd.

Ook daar werd over hypocrisie gesproken. Wat we
vandaag meemaken, is een schitterend voorbeeld
van wat de heer Platteau in commissie heeft aange-
klaagd : iedereen belijdt met de mond zijn eerbied
voor de mensenrechten, maar als het op zakendoen
aankomt wordt een en ander door de vingers
gezien. In commissie heeft de heer Platteau die
dubbelzinnigheid aangeklaagd, onder meer in ver-
band met China. Hier gebeurt echter precies het-
zelfde. De Indonesische ambassade heeft ons laten
weten dat een goede verstandhouding tussen
Vlaanderen en Indonesië in ons handelsbelang is
en dat de resolutie daarom beter kan worden uit-

Platteau
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gesteld. Al wie hier vandaag de voorzichtigheid
predikt, doet dat met het oog op die handelsbelan-
gen en met het oog op de firma's die ginds bedrij-
vig zijn. Als dat geen voorbeeld is van de door de
heer Platteau aangeklaagde hypocrisie !

De heer Platteau beweerde ook dat de resolutie
zonder onderwerp is. De Taalunie zou nochtans
ginds projecten lopen hebben. Heeft de minister-
president ons dus iets gezegd dat niet met de waar-
heid strookt ?

Hij heeft ons gezegd dat het cultureel akkoord de
facto niet meer werkt. Dat betekent dat ook de
Indonesische ambassade ongelijk heeft, als ze ons
zegt, en ik citeer : at the end, it will be the peoples
of Flanders and Indonesia who will be the victim of
the suspension of the cultural agreement and any
other form of co-operation. Einde citaat. Het cultu-
reel akkoord blijft zonder gevolg.

We vragen dat de Vlaamse regering een initiatief
neemt, om twee redenen. Ten eerste worden de
mensenrechten in Indonesië met de voeten getre-
den. Het tweede argument heb ik hier nog maar
weinig aan bod horen komen. Oost-Timor is
wederrechtelijk bezet nadat Portugal zich als kolo-
nisator had teruggetrokken. We hebben in naam
van het zelfbeschikkingsrecht der volkeren, dat een
tweede heilig principe is dat met name onze minis-
ter-president op het internationale niveau steeds
verdedigt, dit voorstel van resolutie ingediend.
Vanzelfsprekend zullen de volksvertegenwoordi-
gers die straks voor het amendement zullen stem-
men, zeggen dat ze ook oog hebben voor dat zelf-
beschikkingsrecht van Oost-Timor. Laat ons daar-
over echter niet hypocriet doen. Men dringt bij de
Indonesische overheid aan op het respecteren van
de culturele eigenheid en het zelfbeschikkingsrecht
van de bevolking van Oost-Timor. We kennen
reeds hun antwoord. De ambassadeur schrijft in
alle klaarheid : we want to make clear once again
the position of the government of Indonesia. Since
the people of East-Timor has chosen to integrate
with Indonesia in 1976, East-Timor has become an
integral part of Indonesia. Einde citaat. Daarmee
kunnen we het stellen. Als men zou aandringen,
dan zullen ze antwoorden dat hun positie bekend
is, en dat ze niet bereid zijn om daaraan iets te wij-
zigen.

Ten tweede : wat betreft de onderhandelingen met
de Indonesische overheid over de uitvoering van
de VN-resoluties en de resoluties van de Veilig-
heidsraad, zouden we vragen dat ze hun troepen

uit het gebied terugtrekken. Dat is mooi. Maar dat
is wellicht ook niet iets wat men zomaar eventjes
vraagt. Want op dit ogenblik voeren Portugal en
Indonesië, onder de hoede van de VN, een dialoog.
De VN heeft de bevrijdingsbeweging van Oost-
Timor erkend. Maar deze bevrijdingsbeweging, of
gelijk welke Oost-Timorees, is niet bij deze onder-
handelingen betrokken. Wat voor een vorm van
respect voor het zelfbeschikkingsrecht der volke-
ren is dat toch ? De betrokkenen zelf hebben zelfs
geen stem in het kapittel.

Over de mensenrechten hebben we het reeds
gehad. Wie het regime-Soeharto kent, weet wat
men van het vooruitgangsrapport voor de mensen-
rechten kan verwachten. Het zal gaan om een sta-
tus-quo inzake het niet-respect voor de mensen-
rechten. Dat niet-respect is een dagelijks feit in
Indonesië. Vooral in een aantal gebieden waar het
zelfbeschikkingsrecht der volkeren met voeten
wordt getreden, worden er heel vaak bijzondere
operaties georganiseerd. Onlangs hebben we dat
nog op televisie kunnen zien. Bij die operaties
wordt gewelddadig opgetreden tegen de eilandbe-
woners. Met andere woorden, mijnheer Platteau,
als u zegt dat deze resolutie irrelevant is, dan kan ik
dat net zo goed zeggen over uw amendement. Ik
wil dit echter over geen van beide zeggen.

Ik wil vandaag, wanneer we stemmingen zullen
houden opnieuw hoop geven op een beetje demo-
cratie in Indonesië, een duidelijk signaal geven aan
alle mensen in Indonesië die onder deze dictatuur
leven, aan alle volkeren in Indonesië die in de
praktijk niet de minste culturele autonomie of zelf-
beschikking hebben. Dit signaal is dat wij als Vla-
mingen, die zo lang hebben moeten strijden voor
respect, voor onze identiteit en voor onze zelfbe-
schikking, met hen op één lijn staan. Dat moeten
we hen niet na de verkiezingen zeggen maar nu, op
een moment dat, althans volgens deze brief, de
Indonesische autoriteiten daar gevoelig voor zijn.
(Applaus bij de VU, de VLD en AGALEV)

De voorzitter : Mevrouw Verwimp heeft het woord.

Mevrouw Cecile Verwimp-Sillis (Op de tribune) :
Voorzitter, mijnheer de minister, collega's, de repu-
bliek Indonesië, de grootste eilandenstaat ter
wereld, leeft met zijn 170 miljoen inwoners sinds
1965 onder een militaire dictatuur. Zoals het geval
is in alle militaire dictaturen wordt de bevolking
ook daar onderdrukt. Vandaag nog wordt president
Soeharto in de krant vergeleken met Mobutu. We
weten waar Mobutu voor staat. Hetzelfde speelt
zich af in Indonesië.
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Wat de bevolking van Oost-Timor overkomt is ech-
ter nog erger. Oost-Timor, een half eiland en een
voormalige Portugese kolonie, werd in 1975 eenzij-
dig geannexeerd door Indonesië. Deze annexatie
werd nooit erkend door de internationale gemeen-
schap. De gevolgen zijn talrijk. De oorspronkelijke
bevolking wordt onderdrukt en vermoord. Via
transmigratie worden mensen massaal van de
andere eilanden, overwegend Java en Bali, overge-
bracht, zodat de Oost-Timorezen in hun eigen land
tweederangsburgers worden. Indonesië werd hier-
voor meermaals en door verschillende instanties
terechtgewezen. De UNO heeft herhaaldelijk reso-
luties terzake goedgekeurd.

Onlangs nog werd door de Europese Unie en de
Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers
unaniem een voorstel van resolutie goedgekeurd
over de rechten van het volk van Oost-Timor. Ook
niet-gouvernementele organisaties, zoals Amnesty
International, Broederlijk Delen, Rechtvaardigheid
en Vrede, de Liga voor de Mensenrechten, KWIA,
een organisatie die opkomt voor de rechten van de
inheemse volkeren en het Nobelprijscomité, steu-
nen het Oost-Timorese volk. Het Nobelprijscomité
heeft dit zeer concreet gedaan door in 1996 de
Nobelprijs voor de Vrede gezamenlijk toe te ken-
nen aan Monseigneur Belo, de rooms-katholieke
bisschop van Dili, de hoofdstad van Oost-Timor en
aan Ramos-Horta, de leider van het Oost-Timorese
verzet die in Australië in ballingschap leeft. Beiden
kregen de Nobelprijs voor de Vrede in 1996 voor
hun inzet in de strijd tegen de verdrukker.

In principe komt Indonesië in aanmerking, binnen
de prioriteiten van de Vlaamse regering, voor bila-
teraal buitenlands beleid. De troeven zijn de groei-
ende economie en de historische taalverwantschap
waar de heer Platteau naar heeft verwezen, maar
die eigenlijk zeer relatief is geworden. Er zijn
hoogstens nog een paar zestigplussers die een taal
spreken die we nog eventueel kunnen begrijpen.
Dit principe waardoor Indonesië in aanmerking
komt voor ons buitenlands beleid, vormt de aanlei-
ding tot deze resolutie.

Zoals ik al zei, heeft de federale Kamer unaniem
een resolutie goedgekeurd. Die resolutie bevat een
aantal vrome wensen. Wij kunnen in dit Vlaams
parlement bij onze regering aandringen om werke-
lijk iets te doen. Wij hebben immers sinds 1970 een
cultureel akkoord met Indonesië. Dat cultureel
akkoord brandt momenteel op een laag pitje. De
laatste echt actieve samenwerking zou dateren van
1984-1985. Toen de minister-president zei dat er in

de praktijk geen sprake is van culturele samenwer-
king, had hij ongelijk. Bij de diensten voor het bui-
tenlands beleid heb ik vernomen dat de Indonesi-
sche autoriteiten opnieuw contact hebben opgeno-
men met de Vlaamse administratie om na te gaan
hoe het cultureel akkoord nieuw leven kan worden
ingeblazen. Het cultureel akkoord werd nooit
opgezegd en zou wel eens een nieuwe inhoud kun-
nen krijgen.

Daarom vragen wij dat het bestaande cultureel
akkoord zou worden opgeschort en dat er geen
nieuwe akkoorden of samenwerkingsverbanden
zouden worden aangegaan. Bij de bespreking in
commissie is daar nog een amendement aan toege-
voegd door de heren Dielens en Sarens om te pro-
beren het dossier Oost-Timor zoveel mogelijk op
de internationale agenda te plaatsen. Waarvoor ik
hen bedank.

Er werd al enkele keren gezegd dat de resolutie
een symbool is. Het is een signaal, en daar zijn dic-
taturen gevoelig voor. Vorige maand nog was er
een persconferentie van de Nobelprijswinnaar
Ramos-Horta in het federaal parlement. Ik heb
hem verteld over de resolutie die wij aan het voor-
bereiden waren. Hij reageerde door te zeggen dat
zij elk initiatief steunen dat de druk op de Indone-
sische regering doet toenemen. De Indonesische
regering voelt dit blijkbaar ook als druk aan, want
de commissievoorzitter heeft een brief gekregen
van de ambassade. Die reactie van de ambassade
kwam voor ons niet totaal onverwacht. Wij wisten
dat er waarschijnlijk zoiets zou komen. Daarom
vonden wij het ook niet opportuun om de plenaire
bespreking en de stemming omwille van dit zoge-
zegd nieuwe feit uit te stellen.

In zijn brief geeft de zaakgelastigde toe dat er af en
toe schendingen zijn van de mensenrechten. Hij
schrijft dat de Indonesische regering dit betreurt,
maar dat klopt niet met de informatie die wij krij-
gen via andere kanalen. De permanente vertegen-
woordiger van Oost-Timor bij de Europese Unie,
zowel als de media melden bijna dagelijks schen-
dingen van de mensenrechten in Oost-Timor.
Daarbij vallen ook vaak doden. We kunnen dus
werkelijk spreken van systematische mensenrech-
tenschendingen. Een tweede bewijs van de onjuist-
heid van deze brief is dat Indonesië nog op 30 april
1997 in de mensenrechtencommissie van de Ver-
enigde Naties in Genève weer terecht werd gewe-
zen voor permanente schendingen van de mensen-
rechten, voor de verplichte verplaatsing van perso-
nen en voor het gevangen houden van politieke
tegenstanders. Indonesië werd daarvoor veroor-
deeld.

Verwimp-Sillis
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Onze resolutie is dus een zeer belangrijk democra-
tisch signaal. Ze moest vandaag worden behandeld,
want morgen zijn er verkiezingen in Indonesië.

Ik wil graag de overige commissieleden bedanken
voor hun positieve inbreng in de discussie. Zoals
gezegd was het een uitgebreide en vruchtbare
bespreking. Ik reken erop dat de fracties bij de
stemming hun commissieleden zullen volgen. Er
werd reeds uitgebreid ingegaan op het amende-
ment dat de VLD-fractie vandaag heeft ingediend.
In principe kan men daar niet tegen zijn. Dat
amendement gaat in de goede richting, maar wij
vinden het persoonlijk te zwak. Van dat soort reso-
luties waarbij op iets wordt aangedrongen, zijn er
reeds zeer vele. Sinds jaren worden die resoluties
in alle soorten van parlementaire vergaderingen
goedgekeurd. Het komt enigszins over als een
flauw afkooksel van wat ons eigen federaal parle-
ment goedkeurde.

Dat is vooral jammer omdat het voorbijgaat aan
een zeer specifiek actiemiddel binnen onze
bevoegdheid. Ik heb het over onze houding ten
opzichte van het cultureel akkoord. Laten we het al
dan niet in werking treden ? We kunnen het
opschorten totdat wij duidelijk merken, via de
media en de mensen ter plekke, dat er in Oost-
Timor en Indonesië beterschap is op het vlak van
mensenrechten. Dames en heren, we kunnen meer
doen dan alleen aandringen : we kunnen werkelijk
tot actie overgaan. Ik reken daarbij op de steun
van dit parlement. (Applaus bij AGALEV en de
SP)

De voorzitter : De heer Suykerbuyk heeft het
woord.

De heer Herman Suykerbuyk (Op de tribune) :
Mijnheer de voorzitter, dames en heren, laat me
toe mevrouw Maes in het kader van deze bespre-
king te verzekeren dat ik niet onder druk sta van
enige ambassade, noch de Indonesische noch een
andere. Mevrouw Maes, ik wil u in alle vriendschap
zeggen dat wie van mening verschilt, nog niet
noodzakelijk hypocriet is. Dat wou ik u even zeg-
gen, als reactie op wat u daarnet zei. Ik hoop dat
we het hierover eens kunnen zijn.

De voorzitter : Mevrouw Maes heeft het woord.

Mevrouw Nelly Maes : Mijnheer de voorzitter, de
heer Suykerbuyk vraagt of ik het met hem eens

ben. Ik heb gealludeerd op de opmerking in de
commissie van de heer Platteau dat mensenrechten
vaak onder de mat worden geveegd omwille van
handelsbelangen. Ik denk dat deze overtuigingen
bij een groot aantal parlementsleden leeft. Ik heb u
echter niet persoonlijk geviseerd, mijnheer Suyker-
buyk.

De heer Herman Suykerbuyk : Dat zou ik zelfs niet
durven denken, mevrouw Maes.

Mevrouw Verwimp, ook wij willen een bijdrage
leveren tot het signaal dat u vraagt. Maar neem ons
niet kwalijk dat we enigszins van mening verschil-
len. Wanneer men uw tekst – zeker het dictum
ervan, het deel waarin men een verzoek richt tot de
Vlaamse regering – vergelijkt met het amende-
ment-Keulen, dan vinden we dit laatste amende-
ment beter, duidelijker en misschien pragmatischer
dan wat u vraagt. U vraagt immers de opschorting
van een cultureel akkoord waarvan in de commis-
sie is gebleken dat het reeds tien jaar inactief is.

Mijnheer Sannen, u hoeft het niet met me eens te
zijn. Als u dat wenst te weten : ik sta hier namens
onze fractie. Er dient een keuze te worden gemaakt
en daarbij gaat onze voorkeur naar het amende-
ment-Keulen. Dat is het standpunt dat ik u namens
onze fractie wil meedelen. Ik herhaal dat dit stand-
punt grotendeels is ingegeven door de vaststelling
dat dit cultureel akkoord sinds jaren niet meer in
werking is.

Ik zou in persoonlijke naam iets willen zeggen over
de opschorting van het cultureel akkoord. Ik ga
hier niet te veel over filosoferen. Er werden in het
verleden nog culturele akkoorden opgeschort, ter-
wijl men nadien heeft vastgesteld dat dat beter niet
zo was geweest. Ik denk dan aan het Belgisch-
Zuid-Afrikaans cultureel akkoord dat in 1977 werd
opgeschort. Onmiddellijk nadien werden hier
bedenkingen over gemaakt.

Ik zal daarover niet te veel argumenteren, ik zal
gewoon iets citeren. In het blad Neerlandia van 4
oktober 1996 lees ik een uitspraak van de onlangs
overleden dichter Herman De Coninck. Het citaat
gaat wel over Zuid-Afrika en niet over Indonesië,
maar ik geef het bij wijze van vergelijking. Ik citeer
hem letterlijk : de tijd is voorbij dat we Zuid-Afri-
ka op zijn nummer wilden zetten. Einde citaat. Hij
bekende ruiterlijk dat zijn nummer tien jaar te laat
kwam. Ik ga verder : een economische boycot is
uitstekend, maar niemand houdt zich eraan. Maar
met een culturele boycot ontzeg je juist de progres-
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sieve Afrikaanse schrijvers de solidariteit die ze in
hun eenzaam geschrijf zo hard nodig hebben. En
de voorstanders van de apartheid ? Juist hun had-
den we onze geschriften niet moeten onthouden.
Cultuur is een wapen. Einde citaat.

Ik citeer deze tekst alleen maar om duidelijk te
maken wat mijn mening is over het opschorten van
de culturele betrekkingen.

De heer Jos Geysels : Herman De Coninck wordt
morgen begraven en u citeert hem verkeerd. Ik ken
Herman De Coninck goed genoeg om te weten wat
zijn mening was over het opschorten van het cultu-
reel akkoord. We zullen het aan zijn weduwe vra-
gen, mijnheer Suykerbuyk. Dat is grof !

De heer Herman Suykerbuyk : Ik citeer alleen. Ik
ontzeg u het recht te zeggen dat dat grof is. Ik ben
van oordeel dat dit een belangrijk argument is in
het kader van dit debat. Waarom mag ik dat dan
niet zeggen ? Ik kan me op dat punt echt niets ver-
wijten. Ik vraag u ook om met deze beschouwing
rekening te houden. Ik heb met opzet en in alle
duidelijkheid gezegd dat dit een persoonlijke
beschouwing is. Ik herhaal wat ik in het begin heb
gezegd : als we moeten kiezen tussen het amende-
ment-Keulen en de tekst die voorligt, dan kiest
onze fractie voor het amendement-Keulen.

De voorzitter : Mevrouw Maes heeft het woord.

Mevrouw Nelly Maes : Mijnheer de voorzitter, ik
denk dat de nagedachtenis van Herman De
Coninck iets anders had kunnen zijn dan dit citaat
van iemand wiens leven een getuigenis is geweest
van zijn grote inzet tegen de apartheid. Over de
strategische bedenkingen die men nadien over de
opschorting van culturele akkoorden kan maken,
wil ik me niet uitspreken. Ik ben geen dichter. Ik
ben een politica.

Ik stel vast dat de betrekkingen van Vlaanderen
met het nieuwe Zuid-Afrika nu complexloos kun-
nen worden ontwikkeld, onder meer omdat we op
een ogenblik de moed hebben gehad om te kiezen.
Ik hoop dat we ook ooit met een nieuw Indonesië,
een democratisch Indonesië, zullen samenwerken
op een nieuwe basis. We moeten dan nu wel de
moed hebben om met dit regime, dat volgens som-
migen erger is dan dat van Mobutu, in alle opzich-
ten te breken. Deze vraag stellen we dan ook aan
de regering.

De voorzitter : De heer Dielens heeft het woord.

De heer Fred Dielens (Op de tribune) : Mijnheer
de voorzitter, mijnheer de minister, waarde colle-
ga's, na dit tumultueuze moment is het alleszins
geruststellend – en ik zeg dit vooral ter attentie van
de collega's die het debat in de commissie zouden
willen heropenen – dat wij verre van alleen staan.
We doen nu net alsof wij met een uniek feit bezig
zijn, maar in feite zijn wij maar een van de ontelba-
re instanties over heel de wereld die hun ongenoe-
gen laten blijken over de situatie in Oost-Timor.

In het verleden werden wij reeds geconfronteerd
met diverse resoluties terzake. Dit was het geval bij
de Verenigde Naties, zowel in de Veiligheidsraad
als in de Algemene Vergadering. Er zijn ook de
diverse resoluties van het Europees Parlement, de
initiatieven van de Wereldraad van Kerken, van
Amnesty International, van Broederlijk Delen, van
de Liga van de Rechten van de Mens, enzovoort. Ik
verwijs ook nog even naar de Nobelprijs voor de
mensen die zich met het Oost-Timorees verzet
inlieten en nog steeds inlaten.

En ook onlangs nog, op 28 november 1996, heeft
onze Kamer van Volksvertegenwoordigers een
voorstel van resolutie goedgekeurd dat nog dieper
reikt dan het amendement van de heren van de
VLD. Er wordt daarin duidelijk gesproken over het
illegale karakter van de invasie en bezetting van
Oost-Timor door de Republiek Indonesië, terwijl
Oost-Timor op het ogenblik van de invasie in 1975
een door de Verenigde Naties beschermd mandaat-
gebied was. Dit wordt in onze eigen resolutievoor-
stellen niet zo expliciet geformuleerd. In dezelfde
resolutie van de Kamer van Volksvertegenwoordi-
gers, die trouwens werd goedgekeurd, lees ik ook
dat – ik citeer nogmaals – wij de schendingen van
de mensenrechten veroordelen, met name de wille-
keurige arrestatie en gevangenhouding, alsook het
martelen van Oost-Timorezen om politieke rede-
nen, de beroving van godsdienstvrijheid, de
gedwongen sterilisatie van vrouwen, de gedwongen
concentratie van de bevolking en het doden van
alle Oost-Timorezen in de free-fightzones. Aan het
huidige onderdrukkingsritme, aldus nog onze
Kamer van Volksvertegenwoordigers, zal de Oost-
Timorese bevolking binnen vijftig jaar volledig
ophouden te bestaan. Dit alles om te zeggen dat
wij er zeker niet voor beschaamd hoeven te zijn dit
debat dat we in onze commissie hebben gevoerd,
niet te heropenen.

Wat de reactie van de ambassade van Indonesië
betreft, lijkt het mij op grond van de referenties en
de verschillende standpunten van de internationale
instellingen duidelijk dat het debat daarvoor niet
heropend moet worden. Ik herinner u ook aan het

Suykerbuyk
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feit – zoals gezegd door de verslaggever – dat de
hier voorliggende resolutie goedgekeurd werd met
acht stemmen, bij twee onthoudingen. Er was dus
geen enkele tegenstem.

In de brief van de ambassade wordt niet ontkend
dat in Oost-Timor mensenrechten worden
geschonden. Zij verwijzen in deze brief zelf naar de
betrokkenheid van en de gesprekken met Portugal
en de Verenigde Naties. Wij hebben ook een amen-
dement ingediend om ervoor te zorgen dat het dos-
sier maximaal op de internationale agenda zou
worden geplaatst, wetende dat ook wij Oost-Timor
beschouwen als een niet-autonoom gebied onder
de bevoegdheid van de Verenigde Naties.

Wat tot slot het VLD-amendement betreft, kan
men zeggen dat dit principieel niet contradictoir is
met wat in de resolutie staat. Wij zijn echt de
mening toegedaan dat, op de vooravond van de
verkiezingen in Indonesië, een symbolische daad
moet worden gesteld die verder reikt, namelijk het
officieel opschorten van het cultureel akkoord. Ik
benadruk het woord officieel, omdat het cultureel
akkoord de facto reeds is opgeschort.

Wij zijn een politieke en maatschappelijke instel-
ling. Het verleden heeft ook ten aanzien van ande-
re landen uitgewezen dat wij moeten blijven hame-
ren op dit thema, waar ook ter wereld zich iets
voordoet.

De brief van de Indonesische ambassade – te elf-
der ure trouwens – is een duidelijk bewijs dat dit
land wel degelijk onder de indruk is van de inter-
nationale demarches. Een opschorting van het cul-
turele akkoord heeft met andere woorden een
symbolische, maar tevens een indringende waarde.

Daarom zullen we dit voorstel van resolutie vol-
mondig steunen en we roepen alle collega's op om
duidelijk te uiten wat we allen blijkbaar wensen,
namelijk de handelwijze van de Indonesische rege-
ring te beïnvloeden. (Applaus bij de SP, AGALEV
en de VU)

De voorzitter : De heer Keulen heeft het woord.

De heer Marino Keulen (Op de tribune) : Mijnheer
de voorzitter, collega's, mijnheer de minister, toen
ik het verslag doornam kwam deze versregel van
Willem Elsschot spontaan bij mij op : Tussen
droom en werkelijkheid staan wetten in de weg en
praktische bezwaren.

Ten eerste is dit inderdaad een discussie tussen het
principiële en dat wat zich volgens sommigen meer
in de lucratieve sfeer bevindt. Laat dit duidelijk
zijn, ik wil hierover niet twisten : mensenrechten
maken deel uit van het principiële. Hierover kan
dus niet worden gediscussieerd en ze kunnen nooit
voorwerp worden van een achteruitstelling ten
koste van wie of wat ook. Dit is een heel duidelijk
principe, dat ik hier namens mijn fractie verkondig.

Ten tweede : wat Oost-Timor betreft, is er ook de
geschiedenis. Die heeft haar rechten. Als men die
geschiedenis een beetje bestudeert, ziet men dat
het land normaal in 1975 onafhankelijk had moe-
ten worden. Tot dan maakte het deel uit van het
Portugese Koloniale Rijk. Als uitloper van de
Anjerrevolutie verkreeg zowat heel dit rijk onaf-
hankelijkheid : Angola, Mozambique en Portugees
Guinea dat later Guinnée-Bissau is geworden.

Normaal gezien had dit ook moeten gebeuren met
Portugees-Timor, nu Oost-Timor. Dit werd echter
verijdeld door het binnenmarcheren van de Indo-
nesische troepen. Een jaar later maakte Oost-
Timor officieel deel uit van Indonesië, als 27ste
provincie.

Er is niet enkel de invasie geweest met als gevolg
het verijdelen van de onafhankelijkheid van Oost-
Timor, maar er zijn later ook vreselijke dingen
gebeurd. Mensen werden vermoord en dat waren
niet een paar, maar duizenden mensen. De men-
senrechten werden er ernstig geschonden. Het één
kan natuurlijk een beetje worden gezien als syno-
niem van het andere, maar er zijn ook nog andere
vreselijke zaken gebeurd. Er werden fundamentele
rechten opgeschort en geschonden.

Ten derde is er de situatie van het Indonesische
moederland, die we niet uit het oog mogen verlie-
zen. Als we die onder de loep nemen moeten we
vaststellen dat de soldateska, het militaire appa-
raat, er een serieuze vinger in de pap heeft. Dit is
zowel voor als achter de schermen het geval, want
de Indonesische president is de oud-stafchef van
het leger en kwam zelf via een staatsgreep aan de
macht. In 1965 gebeurde dit voor het eerst, en in
1968 liet hij zich formeel aanduiden tot staatshoofd
en regeringsleider. Sindsdien zijn de militairen
altijd bij de besluitvorming betrokken geweest. Dit
is ook een stuk van de realiteit waar men niet aan
voorbij kan gaan.

Het taalelement speelt een rol, maar ik moet vast-
stellen dat deze kwestie vooral onder de oudere
generaties leeft, zeker in het Indonesische moeder-
land. De eerste vreemde taal in Indonesië is op dit

Dielens
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ogenblik het Engels. Op Oost-Timor kan het taal-
element zeker geen rol spelen, omdat de taal van
de kolonisator, het Portugees, er de oorspronkelij-
ke moedertaal is geweest.

Ik heb een aantal bedenkingen bij het voorstel van
de collega's om het cultureel akkoord op te schor-
ten. Ze zijn deels van principiële aard en deels van
praktische aard. Vandaag kunnen we vaststellen
dat dit akkoord in feite al een decennium lang
werd opgeschort. Er wordt al tien jaar lang geen
inhoud meer aan gegeven, en het akkoord is bijge-
volg zonder voorwerp. Ik denk bovendien ook dat
indien we vandaag zouden beslissen om het op te
schorten, dit zou overkomen als een one-shot-ope-
ratie, als een signaal, waarna we weer kunnen over-
gaan tot de orde van de dag.

Ik ben zelf meer voor een structurele aanpak, waar
de mensen op termijn meer baat bij hebben. Van-
daar het vierde punt in ons amendement.

Ik overloop de vier punten even. Op de eerste
plaats vragen we dat de regering bij de Indonesi-
sche overheid zou aandringen op het respecteren
van de culturele eigenheid en het zelfbeschikkings-
recht van de bevolking van Oost-Timor en op het
uitvoeren van de verschillende resoluties van de
Veiligheidsraad en de Algemene Vergadering van
de Verenigde Naties. Er wordt ook gevraagd de
troepen terug te trekken en de mensenrechten te
respecteren.

Dan is er een vierde punt en dat is voor ons het
belangrijkste. We vragen om jaarlijks een rapport
op te stellen betreffende de mensenrechten in
Indonesië.

Onze commissie voor Buitenlandse Aangelegenhe-
den zou jaarlijks een vooruitgangsrapport kunnen
opmaken voor al de landen waar het met de men-
senrechten erg gesteld is. Op basis van dat verslag
kunnen we beslissen of we overgaan tot bijvoor-
beeld het opschorten van culturele verdragen.

De voorzitter : De heer Sannen heeft het woord.

De heer Ludo Sannen : Mijnheer Keulen, u sprak
van een structurele aanpak. In uw eerste drie pun-
ten vraagt u dat onze regering zou aandringen. Dat
zijn woorden. Dat heeft weinig met structuren te
maken. Pas bij het ingrijpen op feiten is er een
structurele aanpak. De eerste drie punten hebben
niets met structuren te maken.

Het vierde punt is interessant. Het is inderdaad
belangrijk om na te gaan hoe het gesteld is met de
evolutie van de mensenrechten. Dat zou voor ons
als maatstaf kunnen dienen om na te gaan hoe lang
een cultureel akkoord opgeschort moet blijven.
Het opschorten van een akkoord is een structurele
maatregel. Dat is de enige structurele maatregel
die we kunnen nemen.

Ik wijs er nogmaals op dat de samenwerking niet
van tien jaar geleden dateert. Vorig jaar nog was er
een internationaal congres in Indonesië, georgani-
seerd door de Taalunie, over de Nederlandse taal.
Dit gebeurde in samenwerking met de Indonesi-
sche overheid. Op dit moment is er nog steeds een
structurele samenwerking met Indonesië. Wij kun-
nen bepalen of wij al dan niet dergelijke contacten
blijven onderhouden.

De heer Marino Keulen : U zegt dat met veel vuur.
Dit moest op het ogenblik van het congres worden
aangekaart. Nu is het achter de rug.

Mensenrechten moeten de hoeksteen zijn van elk
Vlaams buitenlands beleid. Laat daarover geen
enkele betwisting zijn.

Het is echter vrij belachelijk om een cultureel
akkoord op te zeggen dat in de praktijk niet meer
functioneert. Ik opteer eerder voor een vooruit-
gangsrapport dat jaarlijks terugkomt en geldt voor
alle landen waar het slecht gesteld is met de men-
senrechten. Als gevolg van dat rapport kunnen er
dan maatregelen genomen worden. (Applaus bij de
VLD)

De heer Ludo Sannen : Er zijn op dit moment vol-
doende officiële rapporten die belangrijker zijn
dan een rapport dat de Vlaamse regering zou kun-
nen opstellen.

De heer Marino Keulen : Ik herhaal dat met de
mensenrechten niet mag worden gesold. De situ-
atie in Oost-Timor is ernstig. Ik ben duidelijk
geweest. (Applaus bij de VLD)

De voorzitter : De heer Van Overmeire heeft het
woord.

De heer Karim Van Overmeire (Op de tribune) :
Collega's, onze fractie heeft de oorspronkelijke
tekst van de resolutie in de commissie mee goedge-
keurd, omdat we het eens zijn met het voorstel om
namens dit Vlaams Parlement een signaal te geven
aan Indonesië over de brutale bezetting van Oost-
Timor. Dat betekent niet dat we het niet eens zijn
met een aantal terechte kanttekeningen in de com-
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missie. Men moet telkens een afweging maken tus-
sen enerzijds de economische en andere voordelen
die men potentieel zou kunnen hebben in een land,
en anderzijds een aantal belangrijke principes,
zoals het zelfbeschikkingsrecht en mensenrechten.

Hier kiest men, en ook onze fractie doet dat, om de
principes te laten primeren. Dan vind ik alleen dat
we consequent moeten zijn en we dat altijd en
overal moeten doen. We hebben hier zopas volks-
vertegenwoordigers op een onsmakelijke manier
mekaar hypocrisie zien verwijten. Ik wil er alleen
op wijzen dat in het verleden de culturele akkoor-
den met de DDR en de Sovjetunie tot de laatste
dagen van die regimes zijn gehandhaafd. Toen
waren er blijkbaar veel minder problemen. Ik
wacht dan ook met spanning op het initiatief dat
Agalev inzake China zal nemen. En nog recenter :
we hebben vandaag de tekst gekregen van het ver-
drag tussen de BLEU en de Socialistische Repu-
bliek Vietnam. Ik zal met grote belangstelling uit-
kijken naar het standpunt van de verschillende
fracties in dat dossier. Dan zal dan blijken wie con-
sequent is en wie hypocriet.

De brief van de Indonesische ambassade overtuigt
mij niet. Hij steunt me wel in mijn overtuiging dat
onze commissie systematisch meer dan één zijde
aan het woord zou moeten laten. Zo kunnen we
achteraf des te geloofwaardiger naar buiten treden
en de tegenpartij die we willen aanklagen, in dit
geval het Indonesisch regime, geen gratis argumen-
ten in handen laten.

Men heeft het er nog niet over gehad dat die brief
in het Engels was gesteld. Nochtans getroost de
Indonesische ambassade zich grote inspanningen
om ons te overtuigen. Van zo een ambassade zou-
den we mogen verwachten dat ze personeel in
dienst heeft dat Nederlands kent, terwijl de ambas-
sadeur toch op de hoogte zou moeten zijn van de
taalgevoeligheid in Vlaanderen. Het feit dat de
brief in het Engels gesteld is, relativeert toch in
zeer sterke mate de taalverbondenheid waar wij
hier telkens mee uitpakken en die wij onszelf graag
voorspiegelen.

Ik heb een laatste opmerking. Iedereen is het ero-
ver eens om een symbolische daad te stellen. Er
zijn twee teksten. In onze fractie zijn we de mening
toegedaan dat de tekst die voorgesteld is door de
heren Platteau en Keulen, meer concreet is. We zul-
len dit amendement dus steunen. Ik maak daarbij
de kanttekening dat wanneer het amendement het
niet haalt, we toch de oorspronkelijke tekst zullen

goedkeuren, zoals we ook in de commissie hebben
gedaan.

Dat neemt niet weg, collega's, dat ik het hele debat
en de emotionaliteit daarbij een klein beetje
wereldvreemd vind. Ik bedoel dat er wordt gedis-
cussieerd over welk signaal nu de grootste invloed
zou kunnen hebben op het Indonesische regime.
Ofwel geeft men een signaal, ofwel niet. Ik denk
niet dat het regime echt wakker ligt van de concre-
te inhoud ervan. Dat geldt ook voor het argument
dat we er vandaag nog dringend over moeten stem-
men omdat er morgen verkiezingen zijn in Indone-
sië. Denken dat de resolutie waarover we hier van-
avond stemmen, een beslissende invloed zal heb-
ben op het verkiezingsresultaat in Indonesië, is een
grof staaltje van postkoloniale zelfoverschatting.
(Applaus bij het VB)

De heer Jef Sleeckx : De ambassadeur heeft
gevraagd om hem te ontvangen en heeft herhaal-
delijk getelefoneerd. Ik denk dat dit voor hem toch
wel een betekenis heeft. Anders zou men niet zo
hebben aangedrongen om hem te ontmoeten, wat
ondertussen ook gebeurd is, dat geef ik toe. Wat
hier gebeurt, ligt voor hen wel zeer gevoelig.

De heer Karim Van Overmeire : We zijn het erover
eens dat als we een signaal geven, dit het Indonesi-
sche regime niet onverschillig laat. Anderzijds vind
ik het toch wel enigszins getuigen van zelfover-
schatting om hier lange tijd te discussiëren over de
precieze inhoud van het signaal en daarbij te ver-
wijzen naar de verkiezingen van morgen.

De voorzitter : Mevrouw Maes heeft het woord.

Mevrouw Nelly Maes : We hopen niet de verkiezin-
gen te beïnvloeden, maar een hart onder de riem te
steken van degenen die hopen het huidige regime
ooit te zien verdwijnen.

De heer Karim Van Overmeire : Mijnheer de voor-
zitter, mag ik dan voorstellen het debat hier af te
sluiten zodat onze tekst nog tijdig in Indonesië
aankomt ?

De voorzitter : Vraagt nog iemand het woord ?
(Neen)

De bespreking is gesloten.

Op dit voorstel van resolutie is er een amendement
van de heren Keulen en Platteau.

Van Overmeire
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We zullen om 16 uur de stemming over het amen-
dement en de hoofdelijke stemming over het voor-
stel van resolutie houden.

VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heer
Herman Suykerbuyk betreffende de Rwandese
vluchtelingen in Zaïre
– 662 (1996-1997) – Nrs. 1 tot 4

Bespreking

De voorzitter : Aan de orde is het voorstel van
resolutie van de heer Suykerbuyk betreffende de
Rwandese vluchtelingen in Zaïre waarvan het
opschrift door de commissie werd gewijzigd als
volgt : voorstel van resolutie van de heer Herman
Suykerbuyk betreffende het vluchtelingenpro-
bleem en zijn gevolgen in de regio van de Grote
Meren dat luidt als volgt :

Het Vlaams Parlement,

– gelet op 

1. de Vlaamse bevoegdheid en dus ook verant-
woordelijkheid inzake buitenlands beleid en
humanitaire initiatieven en aangezien de
Vlaamse regering deel uitmaakt van de
Interministeriële Conferentie voor het Bui-
tenlands Beleid ;

2. de schrijnende en mensonterende omstan-
digheden waarin duizenden Rwandese
vluchtelingen en de inheemse bevolking
reeds maandenlang verkeren op het grond-
gebied van de Democratische Republiek
Congo ;

– eist van eenieder die gezag en autoriteit uitoe-
fent, dat ze ten volle en zonder onderscheid de
essentiële mensenrechten respecteren van al
wie op het grondgebied verblijft ;

– vraagt de Vlaamse regering er bij de federale
regering op aan te dringen dat zij alles in het
werk zou stellen opdat de humanitaire organisa-
ties hun opdrachten volledig kunnen waarma-
ken.

De bespreking is geopend.

De heer Platteau, verslaggever, heeft het woord.

De heer Stefaan Platteau, verslaggever (Op de tri-
bune) : Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minis-
ter-president, dames en heren, in de commissie
voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
werd op 22 mei 1997 het voorstel van resolutie van
de heer Suykerbuyk betreffende de Rwandese
vluchtelingen in Zaïre, ten gronde besproken en
aangenomen.

Tengevolge van de gewijzigde toestand ter plaatse
drongen zich enkele amendementen op, die leidden
tot de huidige tekst. In deze laatste, door de com-
missie goedgekeurde vorm, is er sprake van het
voorstel van resolutie van de heer Suykerbuyk
betreffende het vluchtelingenprobleem en de
gevolgen ervan in de regio van de Grote Meren.
Voor zijn voorstel van resolutie vertrekt de indie-
ner van de basispremisse dat Vlaanderen hier
mede bevoegd is en zijn verantwoordelijkheid
moet opnemen. Verder wijst hij erop dat hij eigen-
lijk vorige week al een dergelijke resolutie voor
hoogdringende behandeling wou voorleggen aan
de plenaire vergadering. Om louter technische
redenen was het toen niet mogelijk de tekst vóór
de stemming in plenaire vergadering te brengen.
De conclusie van de hele procedure is zeker niet
dat de tekst intussen overbodig is geworden door
de veranderde toestand ter plaatse.

Verwijzend naar zijn diverse gesprekken met colle-
ga's naar aanleiding van de plenaire vergadering
van 14 mei laatstleden, herhaalt de heer Suyker-
buyk dat de verschillende fracties zich in ruime
mate konden terugvinden in zijn voorstel. De reso-
lutie is structureel en inhoudelijk summier gehou-
den. De inhoudelijke basisgegevens spreken voor
zich.

De heer Suykerbuyk hoopt ruime instemming te
krijgen over deze kerntekst. Hij herbevestigt zijn
intentie om – gezien de actualiteit – aan de voorzit-
ter van het Vlaams Parlement te vragen dat de
resultaten van het commissiedebat op de eerstko-
mende plenaire vergadering zouden worden
behandeld. Hetgeen is gebeurd.

De heer Sleeckx merkt op dat dergelijke schrijnen-
de en mensonterende toestanden meestal niet
alleen de vluchtelingen treffen maar heel vaak ook
de inheemse bevolking. De heer Suykerbuyk
bevestigde dit vanzelfsprekend. De heer Platteau
beaamt dat in deze dramatische omstandigheden
hulp moet worden verschaft aan alle noodlijden-

Voorzitter
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den. Hulpverlening kan geen onderscheid maken
naargelang etnische afkomst of politieke gezind-
heid.

In dit verband wou de heer Laverge enig voorbe-
houd maken ten opzichte van de passage waarin
het Vlaams Parlement zijn solidariteit met de
Rwandese vluchtelingen uitdrukt.

Zijn inziens is deze formulering niet adequaat.
Onder de personen met wie men zich solidair ver-
klaart, bevinden zich ook leden van het voormalige
Rwandese leger en de Interahamwe-militie. Het
gaat zijns inziens niet op om solidariteit te betuigen
met degenen die verantwoordelijk zijn voor de
genocide van 1994 in Rwanda of voor het geweld
en de terreur, die binnen de vluchtelingenkampen
van de verdreven Hutu's heersen.

De heer Van Grembergen onderkent de facto het
bestaan van twee categorieën vluchtelingen. Hij
wijst er echter op dat degenen die de touwtjes mee
in handen houden en de aanstichters van de ramp-
spoed zich nu hoogstwaarschijnlijk niet meer onder
de noodlijdenden bevinden. Het zijn ook allemaal
gewone mensen die op een of andere manier het
slachtoffer zijn van keuzes en beslissingen, die
elders werden geformuleerd. Wat de samenstelling
van de vluchtelingen ook mag zijn, er moet steeds
vanuit worden gegaan dat de fundamentele men-
senrechten moeten worden gerespecteerd, onge-
acht wie de macht uitoefent.

De heer Candries sluit zich daar volmondig bij aan.
Hij duidt het gevoel, dat in de resolutie werd
benoemd als solidariteit, aan als een emotie, geba-
seerd op de gruwelijke televisiebeelden die we de
laatste tijd moesten verwerken.

Terzijde laat de heer Van Overmeire nog opmer-
ken dat men met het louter verwijzen naar de
vluchtelingen, Rwandese of andere, voorbijgaat
aan het reeds meermaals geconstateerde fenomeen
van groeiende weerstand bij de lokale bevolking,
die het niet langer pikt dat ze wordt uitgesloten
van de hulpverlening.

Verschillende personen zijn nog tussengekomen
tijdens de commissie. De omvang van de humani-
taire catastrofe werd beschreven. Ik zal over deze
aspecten niet uitweiden, tot groot genoegen van de
voorzitter. Aan het fragiliteitsrisico van het instru-
ment van de resolutie werd ook een serieus hoofd-
stuk gewijd. Dat zal ik ook overslaan, mijnheer de

voorzitter. Een en ander is buitengewoon interes-
sant, maar ik verwijs naar de tekst.

De historische dimensie en de afstemming tussen
het federaal en het Vlaams Parlement kwamen ook
aan bod. Mevrouw Verwimp-Sillis is daar ook over
tussengekomen. Ze wil niet ontkennen dat het
Vlaams Parlement zelf initiatieven moet kunnen
nemen, maar ze wijst erop dat het grootste deel
van deze bevoegdheden nog steeds op federaal
vlak liggen. Ze acht het logisch dat er tussen
dezelfde fracties van verschillende vergaderingen
zou worden gestreefd naar een eenduidige en een-
vormige gedragslijn.

Er is ook heel wat gezegd over het opschrift. Ook
hierover is de heer Dielens verschillende malen
tussengekomen. De heer Suykerbuyk stemt ermee
in, mits de beoogde doelgroepen duidelijk aan bod
blijven komen. De heer Van Overmeire kan zich
daarin terugvinden, maar meent dat het aangewe-
zen is om de doelgroep niet te scherp te specifië-
ren. De commissie wikt en weegt daarop de ver-
diensten en de nadelen van diverse voorstellen van
titel. Ze komt tot de conclusie dat het meest ade-
quate opschrift, zoals voorgesteld door de heer
Platteau, de tekst is die we kennen.

Uiteindelijk, mijnheer de voorzitter, zijn er de
stemmingen. Voor de stemming bevestigt de com-
missie nogmaals haar initiële beslissing om een
lineaire en sequentiële logica aan te houden in
haar stemmingen. Eerst zal derhalve worden
gestemd over het amendement van de heer Suy-
kerbuyk, dat als basis diende voor de huidige
besprekingen. Daarna worden de subamendemen-
ten, die werden aangehouden, gestemd naarmate
ze in de tekst aan bod komen. Over de titelaanpas-
sing zal het laatst worden gestemd.

Daarna wordt het subamendement van de VLD-
fractie ter stemming gelegd, en het werd door de
twaalf leden bij unanimiteit aangenomen. Daarna
waren er nog twee subamendementen. Uiteindelijk
werd het geamendeerde voorstel van resolutie in
zijn geheel door de twaalf leden bij unanimiteit
aangenomen. (Applaus)

De voorzitter : Mevrouw Maes heeft het woord.

Mevrouw Nelly Maes (Op de tribune) : Mijnheer
de voorzitter, ik heb het omstandig verslag gelezen
van de commissie. Ik heb eveneens de korte resolu-
tie gelezen. Ik wil hier niet te veel over zeggen,
want ik ben beschaamd.

Platteau
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De ramp die zich onder onze ogen in Oost-Congo
voltrekt, is zo immens dat ik nu al voorspel dat
men binnen enige jaren een onderzoekscommissie
zal oprichten om te vragen wat al die blanke mili-
tairen in Brazzaville zaten te doen. Ze zaten te
wachten tot er blanken in de problemen zouden
komen. Ze zagen er misschien ook op toe dat de
verovering van Kinshasha door de troepen van
Kabila niet uit de hand zou lopen. Intussen speelde
zich in Oost-Zaïre gedurende vele maanden een
waar drama af. Wij keken toe terwijl tienduizenden
mensen werden vermoord.

Ik beweer niet dat we zelf in ons eentje iets hadden
kunnen of moeten doen. Het stuit me echter tegen
de borst dat onze goed uitgeruste para's niets kon-
den of mochten doen, terwijl een veldheer een land
verovert met de duidelijke steun van een aantal
mogendheden die in woord – maar blijkbaar niet in
daad – de mensenrechten hoog in het vaandel dra-
gen.

We zullen deze resolutie goedkeuren. Ik besef dat
we te weinig doen. We kunnen trouwens ook niet
veel doen. Als we niet in staat zijn om de interna-
tionale gemeenschap, de Europese Unie of de Bel-
gische federale overheid in actie te doen treden,
dan moeten we bescheiden zijn wanneer we stem-
men over deze resolutie, die het resultaat is van
overleg tussen alle fracties. Natuurlijk zullen we
deze resolutie goedkeuren, maar ik zal dit doen
met bescheidenheid, verdriet en grote schaamte.

De voorzitter : De heer Van Overmeire heeft het
woord.

De heer Karim Van Overmeire : Mevrouw Maes, u
zegt dat u beschaamd bent. In de commissie heb ik
al gewezen op het zeer beperkte karakter van onze
tekst. Oost-Congo is momenteel in handen van
ongeveer tien verschillende milities. Pleit u ervoor
dat de internationale gemeenschap militair interve-
nieert ? In dat geval lopen we immers het risico dat
hetzelfde gebeurt als in Somalië of Liberia. Mijns
inziens is de essentie van de recente gebeurtenissen
dat Afrika nu eindelijk wordt gedekoloniseerd.

Mevrouw Nelly Maes : Mijnheer Van Overmeire,
Afrika wordt niet gedekoloniseerd ; het wordt gere-
koloniseerd.

De heer Karim Van Overmeire : Afrika wordt nu
gedekoloniseerd. Eindelijk hebben de Afrikanen
nu zelf hun toekomst in handen. Mijns inziens is

het niet langer onze taak om tussenbeide te
komen.

Mevrouw Nelly Maes : Mijnheer de voorzitter, dit
is vanzelfsprekend meer dan een vraag. Dit is de
uiteenzetting van een standpunt. Ik zeg u
duidelijk : wanneer mensenrechten voorop staan in
de internationale gemeenschap, dan moet men dat
ernstig nemen. Men moet zich samen zetten en
zien wat men kan doen.

Uw standpunt is : Afrika aan de Afrikanen. Als ik
zie op welke schaamteloze wijze de belangen van
gouddelvers en diamanthandelaren op dit ogenblik
huishouden, dan spreek ik niet van dekolonisering
maar van een nieuwe kolonisering.

De heer Karim Van Overmeire : Wat is dan uw
alternatief ? Kabila beschikt over tachtigduizend
man, wat gaat u doen ?

De voorzitter : De heer Sleeckx heeft het woord.

De heer Jef Sleeckx : Mevrouw Maes, het verwon-
dert mij een beetje dat ik u dat hoor zeggen. We
hebben hier tamelijk lang over gediscussieerd en er
zijn heel wat amendementen gekomen. Ik had dan
wel een signaal willen krijgen van uw fractie om
aan te tonen dat wat werd neergeschreven veel te
weinig was en geen enkele betekenis had. U zegt
dat wat er voorligt, beschamend is. Dan had ik van
uw fractie wel graag voorstellen ontvangen. Die
voorstellen heb ik echter niet gehoord.

Mevrouw Nelly Maes : Mijnheer Sleeckx, ik dacht
dat u geluisterd had. Ik zou u dankbaar zijn als u
zou willen luisteren.

Ik heb niet gezegd dat deze resolutie beschamend
is, ik heb gezegd dat ik beschaamd ben. Het is een
bescheiden resolutie. Dat we tot niet meer in staat
zijn, vind ik erg. Het maakt me verdrietig en ik
schaam me ervoor.

Onze buitenlandse bevoegdheden zijn niet erg
groot. Het zou een hele stap vooruit zijn als we in
deze complexe wereld een grotere eensgezindheid
konden krijgen over de grote buitenlandse vraag-
stukken.

De voorzitter : De heer Suykerbuyk heeft het
woord.

De heer Herman Suykerbuyk : Mijnheer de voor-
zitter, mag ik de verslaggever en alle leden van de
commissie danken voor het werk dat ze hebben
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verricht ? Hierdoor is de tekst die hier voorligt, een
tekst van de commissie geworden.

Het gevaar is groot dat men bij de bespreking
onmiddellijk overgaat naar beleidsterreinen waar
het hier niet om gaat, alhoewel ze op zich wel
belangrijk zijn. Het uitgangspunt is eenvoudig dat
we wensen dat de humanitaire organisaties garan-
ties krijgen om hun werk te kunnen doen. Ik weet
dat deze resolutie eenvoudig is. Iedereen zegt dat
we bescheiden moeten blijven. Daarom is het beter
om op een beperkt terrein concreet aan te duiden
wat we willen, namelijk dat die humanitaire organi-
saties hun werk kunnen doen. Op die manier die-
nen we een pragmatisch, maar heel belangrijk doel.
Dát is de strekking. Ik zou alle collega's dankbaar
zijn als ze dit mee willen goedkeuren. (Applaus bij
de CVP)

De voorzitter : Vraagt nog iemand het woord ?
(Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over
het voorstel van resolutie houden.

VASTE NATIONALE CULTUURPACTCOM-
MISSIE

Benoeming van een vast Nederlandstalig lid

De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is
overeenkomstig artikel 22 van de wet van 16 juli
1973 waarbij de bescherming van de ideologische
en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt en
het decreet van 28 januari 1974 betreffende het
Cultuurpact, de benoeming van een vast Neder-
landstalig lid van de Vaste Nationale Cultuurpact-
commissie, ter vervanging van wijlen de heer
André Meys, destijds op voordracht van de Volks-
unie-fractie benoemd.

Nadere gegevens betreffende de door de Volks-
unie-fractie voorgedragen kandidaat werden op de
banken rondgedeeld.

Vraagt iemand hieromtrent het woord ? (Neen)

Aangezien er slechts één kandidaat voor het toe te
wijzen mandaat wordt voorgedragen, verklaar ik
de heer Hubert Van de Vijvere benoemd tot vast
lid van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie.

Hiervan zal worden kennis gegeven aan de Vlaam-
se regering.

De heer Hubert Van de Vijvere zal eerstdaags wor-
den uitgenodigd om in handen van uw voorzitter
de voorgeschreven eed af te leggen.

INTERPELLATIE (Regl. art. 73)

Interpellatie van de heer Karel De Gucht tot de
heer Luc Van den Brande, minister-president van
de Vlaamse regering, Vlaams minister van Buiten-
lands Beleid, Europese Aangelegenheden, Weten-
schap en Technologie, en tot de heer Eric Van
Rompuy, Vlaams minister van Economie, KMO,
Landbouw en Media, over de rol van de Vlaamse
overheid in het dossier van de bouw en afwerking
van de schepen Discovery en Navigator op de
Boelwerf

Voorstel tot aanvulling van de agenda

De voorzitter : Dames en heren, met toepassing
van artikel 44 van ons Reglement heeft de heer De
Gucht gisteren bij motie van orde een voorstel
gedaan om de agenda van de plenaire vergadering
aan te vullen met de interpellatie van de heer De
Gucht tot de heer Van den Brande, minister-presi-
dent van de Vlaamse regering, Vlaams minister van
Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden,
Wetenschap en Technologie, en tot de heer Van
Rompuy, Vlaams minister van Economie, KMO,
Landbouw en Media, over de rol van de Vlaamse
overheid in het dossier van de bouw en afwerking
van de schepen Discovery en Navigator op de
Boelwerf.

Deze interpellatie werd door het uitgebreid
Bureau van dinsdag 20 mei 1997 verwezen naar de
commissie voor Werkgelegenheid en Economische
Aangelegenheden. Ik wijs er dus op dat dit geen
beslissing van ikzelf – als voorzitter van het Vlaams
Parlement – is, zoals ik vandaag in diverse kranten
heb gelezen. Het Uitgebreid Bureau neemt zulke
beslissingen steeds bij meerderheid of consensus,
en zo geschiedde ook deze keer.
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We moeten ons nu dus uitspreken over dit voorstel
tot aanvulling van de agenda.

De heer De Gucht heeft het woord.

De heer Karel De Gucht : Mijnheer de voorzitter,
ik heb mijn argumenten al naar voren gebracht
naar aanleiding van de motie van orde. Voor wie er
toen niet was, wil ik die argumentatie kort herha-
len. Als een oppositiefractie, in dit geval de groot-
ste, vraagt een interpellatie in plenaire vergadering
te houden, moet dit verzoek ons inziens worden
ingewilligd, als tenminste van dit middel geen mis-
bruik wordt gemaakt. Wij vragen zo iets zeker niet
om de haverklap, maar we vinden het niet normaal
dat het Bureau interpellaties die over een belang-
rijk politiek feit gaan, naar commissie verwijst.

Het dossier waar het hier over gaat, is zeker geen
fait divers, dat wordt ten overvloede aangetoond
door zaken die recent aan het licht kwamen. Dit is
een belangrijke algemene politieke aangelegen-
heid, aangezien het hier over de politieke verant-
woordelijkheid gaat. Het parlement moet hierover
een volwassen debat kunnen voeren. Zo een debat
hoort thuis in de plenaire vergadering, die toch het
hart is van het parlement waar de algemene poli-
tieke debatten aan de orde moeten komen. Daar-
om vragen we dat dit punt aan de agenda van de
plenaire vergadering zou worden toegevoegd.

De voorzitter : Wilt u dit punt vandaag nog toevoe-
gen ?

De heer Karel De Gucht : Het is al halfzeven en we
hebben nog heel wat werk voor de boeg. Ik kan er
dus mee instemmen om deze interpellatie op de
agenda van de eerstvolgende plenaire vergadering
te plaatsen.

De voorzitter : Is het parlement het hiermee eens ?

De heer De Roo heeft het woord.

De heer Johan De Roo : Wij hebben geen bezwaar
tegen de redelijke vraag van de heer De Gucht.

De voorzitter : Als er geen bezwaren zijn, stel ik
voor de interpellatie van de heer De Gucht te
behandelen tijdens de eerstvolgende plenaire ver-
gadering.

Is het parlement het hiermee eens ? (Instemming)

Het incident is gesloten.

VOORSTEL VAN DECREET van de heer Guy
Swennen c.s. houdende wijziging van artikel 48 van
het Wetboek der Successierechten inzake in part-
neriaat samenwonenden
– 488 (1996-1997) – Nrs. 1 tot 11

Aangehouden stemmingen

De voorzitter : Dames en heren, aan de orde zijn
de aangehouden stemmingen over de amendemen-
ten op het opschrift en op de artikelen 2, 3 en 4,
over de artikelen 2, 3 en 4 en over de amendemen-
ten tot toevoeging van nieuwe artikelen 5 en 6 van
het voorstel van decreet van de heer Swennen c.s.
houdende wijziging van artikel 48 van het Wetboek
der Successierechten inzake in partneriaat samen-
wonenden.

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over het
amendement van de heer Swennen tot vervanging
van het opschrift.

Begin van de stemming.

Heeft iedereen gestemd ? (Ja)

Einde van de stemverrichtingen.

Ziehier het resultaat :

116 leden hebben aan de stemming deelgenomen ;
57 leden hebben ja geantwoord ;
12 leden hebben zich onthouden ;
47 leden hebben neen geantwoord.

JA hebben geantwoord :

Avontroodt Yolande
Beysen Ward
Bossuyt Gilbert
Bril Louis
Browaeys Jozef
Ceysens Patricia
Cordeel Marc
De Batselier Norbert
De Groot Etienne
De Gucht Karel
De Loor Herman

Voorzitter
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De Maght-Aelbrecht Anny
De Ridder Peter
De Vilder Freddy
Demeulenaere Julien
Denys André
Deswaene Roland
Devolder Jacques
Dielens Fred
Dua Vera
Feytons Freddy
Gabriels Jaak
Geysels Jos
Goos Johnny
Hostekint Patrick
Kenzeler André
Keulen Marino
Lachaert Patrick
Laverge Jacques
Lisabeth Carlos
Logist Marcel
Maes Jacky
Malcorps Johan
Maximus Lydia
Platteau Stefaan
Ramoudt Didier
Sannen Ludo
Sleeckx Jef
Stassen Jos
Stevaert Steve
Swennen Guy
Swinnen René
Timmermans Jacques
Tobback Bruno
Van Aperen Arnold
Van Den Heuvel Ria
Van Eyken Christian
Van Lindt Sonja
Van Mechelen Dirk
Van Nieuwenborgh Gracienne
Van Nieuwkerke André
Vanderpoorten Marleen
Vanvelthoven Peter
Verlinden Mandus
Vermeiren Francis
Verwimp-Sillis Cecile
Voorhamme Robert

NEEN hebben geantwoord :

Aers Wilfried
Becq Sonja
Beerden Georges
Candries Herman
Cannaerts Leo
Cardoen Georges

Coens Joachim
Creyelman Frank
De Meyer Jos
De Reuse Herman
De Roo Johan
De Schamphelaere Mia
Decaluwé Carl
Delcroix Leo
Deprez Paul
Desmet Peter
Dewinter Filip
Dillen Marijke
Doomst Michel
Dumez Paul
Heeren Veerle
Huybrechts Pieter
Marsoul Hugo
Matthijs Erik
Merckx-Van Goey Trees
Olivier Marc
Penris Jan
Quintelier Leonard
Sarens Freddy
Schuermans Eddy
Strackx Felix
Suykerbuyk Herman
Taylor John
Van Cleuvenbergen Riet
Van der Poorten Mark
Van Hauthem Joris
Van Looy Jef
Van Nieuwenhuysen Luk
Van Overmeire Karim
Van Peel Marc
Van Rompaey Hugo
Vandendriessche Bart
Vanleenhove Gilbert
Verougstraete Christian
Verrijken Emiel
Weyts Johan
Wymeersch Frans

Zich ONTHOUDEN hebben :

Bogaert Jean-Marie
Caubergs Jan
Lauwers Herman
Maes Nelly
Raskin Gerda
Sauwens Johan
Van Dijck Kris
Van Grembergen Paul
Van Hecke Mieke
Van Vaerenbergh Etienne
Van Wallendael Tuur 
Vandenbroeke Chris
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Het amendement tot vervanging van het opschrift
is aangenomen.

Mevrouw Van Hecke heeft het woord.

Mevrouw Mieke Van Hecke : Mijnheer de voorzit-
ter, geachte collega's, ik heb me onthouden bij deze
stemming, en zal dat ook bij de volgende stemmin-
gen doen. Gisteren heb ik, op vraag van mevrouw
Lindekens, een stemafspraak gemaakt. Ze kan
immers om persoonlijke redenen hier vandaag niet
aanwezig zijn. Dat gebeurde voordat ik wist dat
mevrouw Tyberghien-Vandenbussche wegens
gezondheidsredenen hier niet aanwezig kon zijn.
Er werd uitdrukkelijk geopteerd om niet op basis
van een numerieke berekening beide afwezigheden
te compenseren om expliciet de bereidheid tot het
aanvaarden van stemafspraken aan te geven. De
heer Van Wallendael is daarop bereid gevonden
om op dezelfde wijze in te springen. Hij onthoudt
zich om de stemafspraak met mevrouw Tyberg-
hien-Vandenbussche te honoreren ; menselijkheid
moet ook in de politiek mogelijk zijn.

De voorzitter : Ik wil beiden daarvoor feliciteren.

De heer Van Grembergen heeft het woord.

De heer Paul Van Grembergen : Mijnheer de voor-
zitter, geachte collega's, onze fractie heeft zich ont-
houden. Van bij het begin van de bespreking over
de problematiek der successierechten hadden we
gehoopt om het probleem der broers en zusters
ook te kunnen oplossen. Dat is vooralsnog niet
gelukt. We verheugen ons over het feit dat er wel-
licht een consensus zal ontstaan om in elk geval
een initiatief te nemen om dit probleem op te los-
sen. Dat betekent dat we ons bij de stemming van
de amendementen, die het aanvankelijk ingediend
voorstel wijzigen, onthouden. Maar bij de eind-
stemming zullen we het eindresultaat wel goedkeu-
ren.

De voorzitter : Aan de orde is de hoofdelijke stem-
ming over het amendement van de heer Swennen
op artikel 2.

Zelfde stemming ? (Instemming)

Het amendement is aangenomen.

Geen opmerkingen ? (Neen)

Dan is het aldus geamendeerde artikel 2 aangeno-
men.

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over het
amendement van de heer Swennen op artikel 3.

Zelfde stemming ? (Instemming)

Het amendement is aangenomen.

Geen opmerkingen ? (Neen)

Dan is het aldus geamendeerde artikel 3 aangeno-
men.

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over het
eerste amendement van de heer Swennen op arti-
kel 4.

Zelfde stemming ? (Instemming)

Het amendement is aangenomen.

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over het
tweede amendement van de heer Swennen op arti-
kel 4.

Zelfde stemming ? (Instemming)

Het amendement is aangenomen.

Geen opmerkingen ? (Neen)

Dan is het aldus geamendeerde artikel 4 aangeno-
men.

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over het
amendement van de heer Swennen tot toevoeging
van een nieuw artikel 5.

Begin van de stemming.

Heeft iedereen gestemd ? (Ja)

Einde van de stemverrichtingen.

Ziehier het resultaat :

114 leden hebben aan de stemming deelgenomen ;
66 leden hebben ja geantwoord ;
3 leden hebben zich onthouden ;

45 leden hebben neen geantwoord.

JA hebben geantwoord :

Avontroodt Yolande
Beysen Ward
Bogaert Jean-Marie
Bossuyt Gilbert
Bril Louis

Voorzitter
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Browaeys Jozef
Ceysens Patricia
Cordeel Marc
De Batselier Norbert
De Groot Etienne
De Gucht Karel
De Loor Herman
De Maght-Aelbrecht Anny
De Ridder Peter
De Vilder Freddy
Demeulenaere Julien
Denys André
Deswaene Roland
Devolder Jacques
Dielens Fred
Dua Vera
Feytons Freddy
Gabriels Jaak
Geysels Jos
Goos Johnny
Hostekint Patrick
Kenzeler André
Keulen Marino
Lachaert Patrick
Lauwers Herman
Laverge Jacques
Lisabeth Carlos
Logist Marcel
Maes Jacky
Maes Nelly
Malcorps Johan
Maximus Lydia
Platteau Stefaan
Ramoudt Didier
Raskin Gerda
Sannen Ludo
Sauwens Johan
Sleeckx Jef
Stassen Jos
Stevaert Steve
Swennen Guy
Swinnen René
Timmermans Jacques
Tobback Bruno
Van Aperen Arnold
Van Den Heuvel Ria
Van Dijck Kris
Van Eyken Christian
Van Grembergen Paul
Van Lindt Sonja
Van Mechelen Dirk
Van Nieuwenborgh Gracienne
Van Nieuwkerke André
Van Vaerenbergh Etienne
Vandenbroeke Chris

Vanderpoorten Marleen
Vanvelthoven Peter
Verlinden Mandus
Vermeiren Francis
Verwimp-Sillis Cecile
Voorhamme Robert

NEEN hebben geantwoord :

Aers Wilfried
Becq Sonja
Candries Herman
Cannaerts Leo
Cardoen Georges
Coens Joachim
Creyelman Frank
De Meyer Jos
De Reuse Herman
De Roo Johan
De Schamphelaere Mia
Decaluwé Carl
Delcroix Leo
Deprez Paul
Desmet Peter
Dewinter Filip
Dillen Marijke
Doomst Michel
Dumez Paul
Heeren Veerle
Huybrechts Pieter
Marsoul Hugo
Matthijs Erik
Merckx-Van Goey Trees
Olivier Marc
Penris Jan
Quintelier Leonard
Sarens Freddy
Schuermans Eddy
Strackx Felix
Suykerbuyk Herman
Van Cleuvenbergen Riet
Van der Poorten Mark
Van Hauthem Joris
Van Looy Jef
Van Nieuwenhuysen Luk
Van Overmeire Karim
Van Peel Marc
Van Rompaey Hugo
Vandendriessche Bart
Vanleenhove Gilbert
Verougstraete Christian
Verrijken Emiel
Weyts Johan
Wymeersch Frans

Voorzitter
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Zich ONTHOUDEN hebben :

Caubergs Jan
Van Hecke Mieke
Van Wallendael Tuur 

Het amendement tot toevoeging van een nieuw
artikel 5 is aangenomen.

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over het
amendement van de heer Swennen tot toevoeging
van een nieuw artikel 6.

Zelfde stemming ? (Instemming)

Het amendement tot toevoeging van een nieuw
artikel 6 is aangenomen.

De heer De Reuse heeft het woord.

De heer Herman De Reuse : Bij toepassing van
artikel 65, 1, b van het Reglement wens ik de twee-
de lezing te vragen. Bij toepassing van hetzelfde
artikel wil ik eveneens vragen om de totaliteit van
het voorstel, of toch op zijn minst de laatste amen-
dementen, te verwijzen naar de commissie. We heb-
ben de laatste amendementen gezien. Vanochtend
heeft iemand in de plenaire vergadering nog
gezegd dat dit slecht wetgevend werk is. Ik heb dat
voordien reeds in de commissie gezegd. Bij nale-
zing van deze tekst stoten we op een aantal gevol-
gen waarvan ik meen dat ze niet gewild zijn. Ik wil
een voorbeeld geven. A en B gaan samenwonen en
schrijven zich in. Vervolgens komt C erbij, men kan
immers ook met drie personen samenwonen. Wan-
neer we de huidige tekst toepassen, schrijven A en
B zich in in het register en vervolgens ook B en C.
Wanneer eerst A overlijdt, dan kan B perfect
genieten van deze regeling. Zelfs wanneer twee
dagen later C overlijdt, kan B opnieuw genieten
van deze wet. We kunnen dan spreken over een
soort van polygamie of polyandrie die buiten het
huwelijk door het Vlaams Parlement zou worden
ingesteld. Dat lijkt me niet de bedoeling van dit
decreet.

Wanneer een geregistreerde samenwoning tussen
A en B wordt gevolgd door een huwelijk van een
van die twee partners en er is een testament tussen
A en B, dan blijft dit perfect geldig. Ik denk dat dit
het institutionaliseren behelst van elke mogelijk-
heid tot fraude.

Wat me eveneens opvalt aan deze regeling, is dat
men niet alleen drie jaar moet samenwonen, zich

inschrijven in een partneriaatsregister en een testa-
ment maken, maar dat men ook gedurende drie
jaar moet samenleven in Vlaanderen, wat door de
oorspronkelijke tekst niet werd bepaald. Er zijn
een aantal onzorgvuldigheden die we als parlement
niet kunnen aanvaarden. We zouden ons werkelijk
belachelijk maken indien we zulke zaken zouden
goedkeuren. Dit heeft niets te maken met de
inhoud van de tekst. Wanneer we wetgevend werk
doen, moeten we zaken op papier zetten die cor-
rect zijn. We kunnen geen zaken aanvaarden die
nooit in de commissie werden besproken en die
worden opgenomen in een laatste amendement dat
gedeeltelijk werd gemaakt op basis van het advies
van de Raad van State en de reflectienota die door
de CVP-fractie is ingediend. Men heeft een en
ander in een andere vorm willen gieten. Ik vind dit
geen professioneel werk. Daarom vraag ik niet
alleen een tweede lezing, maar ook dat de zaak
eerst terug naar de commissie gaat waar men dit
grondig kan bespreken.

De voorzitter : Het is in ieder geval reglementair zo
dat we de tweede lezing moeten houden indien de
vraag is gesteld. Ofwel gaat de zaak rechtstreeks
naar de plenaire vergadering ofwel gaat ze eerst
via een commissie. De stemming gaat dus niet over
de vraag of er al dan niet een tweede lezing komt.
Deze is er na de vraag immers automatisch. De
vraag is of we deze in plenaire vergadering of in de
commissie zullen houden.

Een tweede element is dat de vraag om een tweede
lezing enkel slaat op de artikelen die geamendeerd
zijn. Alle artikelen, behalve artikel één, zijn
geamendeerd. We moeten stemmen over de vraag
of we dit doorsturen naar de commissie of niet. In
het Reglement staat dat we hierover moeten stem-
men bij zitten en opstaan.

De heer De Roo heeft het woord.

De heer Johan De Roo : Mijnheer de voorzitter, ik
was naar de tribune gegaan om een stemverklaring
af te leggen. Ik was ervan overtuigd dat we binnen
enkele minuten zouden stemmen. Wij hadden ook
de kans om de tweede lezing te vragen, maar wij
hebben die tweede lezing niet willen vragen. Aan-
gezien er vrij laat amendementen aan waren toege-
voegd, wat ik overigens respecteer, hadden we wel
gedacht dat de initiatiefnemers zelf de tweede
lezing zouden aanvragen om het nog eens opnieuw
te bekijken in de commissie. Wij wensten de twee-
de lezing niet omdat we ook de verantwoordelijk-
heid niet wilden nemen voor het werkstuk dat nu
voorligt.
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De voorzitter : De heer Sannen heeft het woord.

De heer Ludo Sannen : Mijnheer de voorzitter, ik
stel voor om de tweede lezing in de volgende ple-
naire vergadering te houden. Vanmorgen hebben
verscheidene parlementsleden de vergadering
gevolgd. Het debat belangt blijkbaar meer mensen
aan dan normaal in de commissie aanwezig zijn.

De voorzitter : Dan spreken we ons bij zitten en
opstaan uit over het voorstel om de tweede lezing
te houden in de commissie.

De leden die de tweede lezing willen houden in de
commissie, worden verzocht op te staan.

De tegenproef.

Het voorstel om de tweede lezing te houden in de
bevoegde commissie is niet aangenomen.

Het voorstel van decreet van de heer Swennen c.s.
houdende wijziging van artikel 48 van het Wetboek
der Successierechten inzake in partneriaat samen-
wonenden wordt tijdens de eerstvolgende plenaire
vergadering in tweede lezing behandeld.

VOORSTEL VAN DECREET van de heren John
Taylor en Peter Vanvelthoven houdende wijziging
van artikel 56 van het Wetboek der Successierech-
ten
– 645 (1996-1997) – Nrs. 1 tot 3

Hoofdelijke stemming

De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is de
hoofdelijke stemming over het voorstel van
decreet van de heren Taylor en Vanvelthoven hou-
dende wijziging van artikel 56 van het Wetboek der
Successierechten.

Begin van de stemming.

Heeft iedereen gestemd ? (Ja)

Einde van de stemverrichtingen.

Ziehier het resultaat :

116 leden hebben aan de stemming deelgenomen ;
102 leden hebben ja geantwoord ;
14 leden hebben zich onthouden.

JA hebben geantwoord :

Avontroodt Yolande
Becq Sonja
Beerden Georges
Beysen Ward
Bogaert Jean-Marie
Bossuyt Gilbert
Bril Louis
Browaeys Jozef
Candries Herman
Cannaerts Leo
Cardoen Georges
Caubergs Jan
Ceysens Patricia
Coens Joachim
Cordeel Marc
De Batselier Norbert
De Groot Etienne
De Gucht Karel
De Loor Herman
De Maght-Aelbrecht Anny
De Meyer Jos
De Ridder Peter
De Roo Johan
De Schamphelaere Mia
De Vilder Freddy
Decaluwé Carl
Delcroix Leo
Demeulenaere Julien
Denys André
Deprez Paul
Desmet Peter
Deswaene Roland
Devolder Jacques
Dielens Fred
Doomst Michel
Dua Vera
Dumez Paul
Feytons Freddy
Gabriels Jaak
Geysels Jos
Goos Johnny
Heeren Veerle
Hostekint Patrick
Kenzeler André
Keulen Marino
Lachaert Patrick
Lauwers Herman
Laverge Jacques
Lisabeth Carlos
Logist Marcel
Maes Jacky
Maes Nelly
Malcorps Johan
Marsoul Hugo
Matthijs Erik
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Maximus Lydia
Merckx-Van Goey Trees
Olivier Marc
Platteau Stefaan
Quintelier Leonard
Ramoudt Didier
Raskin Gerda
Sannen Ludo
Sarens Freddy
Sauwens Johan
Schuermans Eddy
Sleeckx Jef
Stassen Jos
Stevaert Steve
Suykerbuyk Herman
Swennen Guy
Swinnen René
Taylor John
Timmermans Jacques
Tobback Bruno
Van Aperen Arnold
Van Cleuvenbergen Riet
Van Den Heuvel Ria
Van der Poorten Mark
Van Dijck Kris
Van Eyken Christian
Van Grembergen Paul
Van Hecke Mieke
Van Lindt Sonja
Van Looy Jef
Van Mechelen Dirk
Van Nieuwenborgh Gracienne
Van Nieuwkerke André
Van Peel Marc
Van Rompaey Hugo
Van Vaerenbergh Etienne
Van Wallendael Tuur 
Vandenbroeke Chris
Vandendriessche Bart
Vanderpoorten Marleen
Vanleenhove Gilbert
Vanvelthoven Peter
Verlinden Mandus
Vermeiren Francis
Verwimp-Sillis Cecile
Voorhamme Robert
Weyts Johan

Zich ONTHOUDEN hebben :

Aers Wilfried
Creyelman Frank
De Reuse Herman
Dewinter Filip
Dillen Marijke

Huybrechts Pieter
Penris Jan
Strackx Felix
Van Hauthem Joris
Van Nieuwenhuysen Luk
Van Overmeire Karim
Verougstraete Christian
Verrijken Emiel
Wymeersch Frans

Dientengevolge neemt het parlement het voorstel
van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse regering
ter bekrachtiging worden overgezonden.

VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw
Cecile Verwimp-Sillis en mevrouw Nelly Maes
betreffende de houding van Vlaanderen tegenover
Indonesië
– 539 (1996-1997) – Nrs. 1 tot 4

Stemming over het amendement

De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is de
stemming over het amendement van de heren Keu-
len en Platteau op het voorstel van resolutie van
mevrouw Verwimp-Sillis en mevrouw Maes
betreffende de houding van Vlaanderen tegenover
Indonesië.

Het amendement van de heren Keulen en Platteau
luidt als volgt :

De derde streep vervangen door wat volgt :

"– verzoekt de Vlaamse regering

1° bij de Indonesische overheid aan te dringen op
het respecteren van de culturele eigenheid en
het zelfbeschikkingsrecht van de bevolking van
Oost-Timor ;

2° bij de Indonesische overheid aan te dringen op
het uitvoeren van de verschillende resoluties
van de Veiligheidsraad en de Algemene Verga-
dering van de VN waarin gevraagd wordt de
troepen uit het gebied terug te trekken ;

3° bij de Indonesische overheid aan te dringen op
het respecteren van de mensenrechten in Oost-
Timor en op een efficiënte werking van de
National Commission of Human Rights ;

Voorzitter
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4° jaarlijks een vooruitgangsrapport betreffende
de mensenrechten in Indonesië voor te leg-
gen.".

Begin van de stemming.

Heeft iedereen gestemd ? (Ja)

Einde van de stemverrichtingen.

Ziehier het resultaat voor wat betreft de aangele-
genheden bedoeld in artikel 39 van de Grondwet :

116 leden hebben aan de stemming deelgenomen ;
74 leden hebben ja geantwoord ;
4 leden hebben zich onthouden ;

38 leden hebben neen geantwoord.

Ziehier het resultaat voor wat betreft de aangele-
genheden bedoeld in de artikelen 127 tot 129 van
de Grondwet :

122 leden hebben aan de stemming deelgenomen ;
79 leden hebben ja geantwoord ;
4 leden hebben zich onthouden ;

39 leden hebben neen geantwoord.

JA hebben geantwoord :

Aers Wilfried
Avontroodt Yolande
Becq Sonja
Beerden Georges
Beysen Ward
Bril Louis
Browaeys Jozef
Candries Herman
Cannaerts Leo
Cardoen Georges
Caubergs Jan
Ceysens Patricia
Coens Joachim
Cordeel Marc
Creyelman Frank
De Groot Etienne
De Gucht Karel
De Maght-Aelbrecht Anny
De Meyer Jos
De Reuse Herman
De Roo Johan
De Schamphelaere Mia
Decaluwé Carl
Delcroix Leo
Demeulenaere Julien
Denys André

Deprez Paul
Desmet Peter
Deswaene Roland
Devolder Jacques
Dewinter Filip
Dillen Marijke
Doomst Michel
Dumez Paul
Feytons Freddy
Gabriels Jaak
Goovaerts Leo
Grouwels Brigitte
Heeren Veerle
Huybrechts Pieter
Keulen Marino
Lachaert Patrick
Laverge Jacques
Lootens-Stael Dominiek
Marsoul Hugo
Matthijs Erik
Merckx-Van Goey Trees
Olivier Marc
Penris Jan
Platteau Stefaan
Quintelier Leonard
Ramoudt Didier
Sarens Freddy
Schuermans Eddy
Strackx Felix
Suykerbuyk Herman
Taylor John
Van Aperen Arnold
Van Cleuvenbergen Riet
Van der Poorten Mark
Van Hauthem Joris
Van Lindt Sonja
Van Looy Jef
Van Mechelen Dirk
Van Nieuwenhuysen Luk
Van Overmeire Karim
Van Peel Marc
Van Rompaey Hugo
Van Walleghem Roeland
Vandenbossche Walter
Vandendriessche Bart
Vanderpoorten Marleen
Vanleenhove Gilbert
Verlinden Mandus
Vermeiren Francis
Verougstraete Christian
Verrijken Emiel
Weyts Johan
Wymeersch Frans

NEEN hebben geantwoord :

Bogaert Jean-Marie
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Bossuyt Gilbert
De Batselier Norbert
De Loor Herman
De Ridder Peter
De Vilder Freddy
Dielens Fred
Dua Vera
Geysels Jos
Goos Johnny
Hostekint Patrick
Kenzeler André
Lauwers Herman
Lisabeth Carlos
Logist Marcel
Maes Jacky
Malcorps Johan
Maximus Lydia
Raskin Gerda
Sannen Ludo
Sauwens Johan
Sleeckx Jef
Stassen Jos
Stevaert Steve
Swennen Guy
Swinnen René
Timmermans Jacques
Tobback Bruno
Van Den Heuvel Ria
Van Dijck Kris
Van Grembergen Paul
Van Nieuwenborgh Gracienne
Van Nieuwkerke André
Van Vaerenbergh Etienne
Vandenbroeke Chris
Vandenbussche Michiel
Vanvelthoven Peter
Verwimp-Sillis Cecile
Voorhamme Robert

Zich ONTHOUDEN hebben :

Maes Nelly
Van Eyken Christian
Van Hecke Mieke
Van Wallendael Tuur 

Het amendement is aangenomen.

Reden voor onthouding ?

Mevrouw Maes heeft het woord.

Mevrouw Nelly Maes : Mijnheer de voorzitter, ik
heb me onhouden om duidelijk te maken dat ik
niet tegen dit amendement ben. Het is alleen een

verzwakking van de resolutie waarover we zo
dadelijk zullen stemmen, en die door deze stem-
ming zinloos wordt. Dit vind ik erg.

Hoofdelijke stemming

De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is de
hoofdelijke stemming over het aldus geamendeer-
de voorstel van resolutie van mevrouw Verwimp-
Sillis en mevrouw Maes betreffende de houding
van Vlaanderen tegenover Indonesië.

Begin van de stemming.

Heeft iedereen gestemd ? (Ja)

Einde van de stemverrichtingen.

Ziehier het resultaat voor wat betreft de aangele-
genheden bedoeld in artikel 39 van de Grondwet :

116 leden hebben aan de stemming deelgenomen ;
100 leden hebben ja geantwoord ;
16 leden hebben zich onthouden.

Ziehier het resultaat voor wat betreft de aangele-
genheden bedoeld in artikel 127 tot 129 van de
Grondwet :

122 leden hebben aan de stemming deelgenomen ;
106 leden hebben ja geantwoord ;
16 leden hebben zich onthouden.

JA hebben geantwoord :

Aers Wilfried
Avontroodt Yolande
Becq Sonja
Beerden Georges
Beysen Ward
Bossuyt Gilbert
Bril Louis
Browaeys Jozef
Candries Herman
Cannaerts Leo
Cardoen Georges
Caubergs Jan
Ceysens Patricia
Coens Joachim
Cordeel Marc
Creyelman Frank
De Batselier Norbert
De Groot Etienne
De Gucht Karel
De Loor Herman
De Maght-Aelbrecht Anny
De Meyer Jos

Voorzitter
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De Reuse Herman
De Ridder Peter
De Roo Johan
De Schamphelaere Mia
De Vilder Freddy
Decaluwé Carl
Delcroix Leo
Demeulenaere Julien
Denys André
Deprez Paul
Desmet Peter
Deswaene Roland
Devolder Jacques
Dewinter Filip
Dielens Fred
Dillen Marijke
Doomst Michel
Dumez Paul
Feytons Freddy
Gabriels Jaak
Goos Johnny
Goovaerts Leo
Grouwels Brigitte
Heeren Veerle
Hostekint Patrick
Huybrechts Pieter
Kenzeler André
Keulen Marino
Lachaert Patrick
Laverge Jacques
Lisabeth Carlos
Logist Marcel
Lootens-Stael Dominiek
Maes Jacky
Marsoul Hugo
Matthijs Erik
Maximus Lydia
Merckx-Van Goey Trees
Olivier Marc
Penris Jan
Platteau Stefaan
Quintelier Leonard
Ramoudt Didier
Sarens Freddy
Schuermans Eddy
Sleeckx Jef
Stevaert Steve
Strackx Felix
Suykerbuyk Herman
Swennen Guy
Swinnen René
Taylor John
Timmermans Jacques
Tobback Bruno
Van Aperen Arnold

Van Cleuvenbergen Riet
Van der Poorten Mark
Van Eyken Christian
Van Hauthem Joris
Van Hecke Mieke
Van Lindt Sonja
Van Looy Jef
Van Mechelen Dirk
Van Nieuwenborgh Gracienne
Van Nieuwenhuysen Luk
Van Nieuwkerke André
Van Overmeire Karim
Van Peel Marc
Van Rompaey Hugo
Van Walleghem Roeland
Van Wallendael Tuur 
Vandenbossche Walter
Vandenbussche Michiel
Vandendriessche Bart
Vanderpoorten Marleen
Vanleenhove Gilbert
Vanvelthoven Peter
Verlinden Mandus
Vermeiren Francis
Verougstraete Christian
Verrijken Emiel
Voorhamme Robert
Weyts Johan
Wymeersch Frans

Zich ONTHOUDEN hebben :

Bogaert Jean-Marie
Dua Vera
Geysels Jos
Lauwers Herman
Maes Nelly
Malcorps Johan
Raskin Gerda
Sannen Ludo
Sauwens Johan
Stassen Jos
Van Den Heuvel Ria
Van Dijck Kris
Van Grembergen Paul
Van Vaerenbergh Etienne
Vandenbroeke Chris
Verwimp-Sillis Cecile

Dientengevolge neemt het parlement het aldus
geamendeerde voorstel van resolutie aan. De reso-
lutie zal aan de Vlaamse regering worden overge-
zonden.

Voorzitter
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VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heren
Joachim Coens en Robert Voorhamme betreffende
de universele dienstverlening
– 588 (1996-1997) – Nr. 1

VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heren
Jean-Marie Bogaert, Jacques Laverge en Jos Stas-
sen betreffende de universele dienstverlening in de
telecommunicatie
– 605 (1996-1997) – Nr. 1

Hoofdelijke stemming

De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is de
hoofdelijke stemming over het voorstel van resolu-
tie van de heren Coens en Voorhamme en over het
voorstel van resolutie van de heren Bogaert,
Laverge en Stassen, betreffende de universele
dienstverlening.

Het gaat hier om gelijkluidende teksten, dus in
feite één voorstel van resolutie. Ik stel voor één
stemming te houden over beide voorstellen van
resolutie.

Begin van de stemming.

Heeft iedereen gestemd ? (Ja)

Einde van de stemverrichtingen.

Ziehier het resultaat voor wat betreft de aangele-
genheden bedoeld in artikel 39 van de Grondwet :

116 leden hebben aan de stemming deelgenomen ;
116 leden hebben ja geantwoord.

Ziehier het resultaat voor wat betreft de aangele-
genheden bedoeld in artikel 127 tot 129 van de
Grondwet :

122 leden hebben aan de stemming deelgenomen ;
122 leden hebben ja geantwoord.

JA hebben geantwoord :

Aers Wilfried
Avontroodt Yolande
Becq Sonja
Beerden Georges
Beysen Ward
Bogaert Jean-Marie
Bossuyt Gilbert
Bril Louis
Browaeys Jozef
Candries Herman
Cannaerts Leo

Cardoen Georges
Caubergs Jan
Ceysens Patricia
Coens Joachim
Cordeel Marc
Creyelman Frank
De Batselier Norbert
De Groot Etienne
De Gucht Karel
De Loor Herman
De Maght-Aelbrecht Anny
De Meyer Jos
De Reuse Herman
De Ridder Peter
De Roo Johan
De Schamphelaere Mia
De Vilder Freddy
Decaluwé Carl
Delcroix Leo
Demeulenaere Julien
Denys André
Deprez Paul
Desmet Peter
Deswaene Roland
Devolder Jacques
Dewinter Filip
Dielens Fred
Dillen Marijke
Doomst Michel
Dua Vera
Dumez Paul
Feytons Freddy
Gabriels Jaak
Geysels Jos
Goos Johnny
Goovaerts Leo
Grouwels Brigitte
Heeren Veerle
Hostekint Patrick
Huybrechts Pieter
Kenzeler André
Keulen Marino
Lachaert Patrick
Lauwers Herman
Laverge Jacques
Lisabeth Carlos
Logist Marcel
Lootens-Stael Dominiek
Maes Jacky
Maes Nelly
Malcorps Johan
Marsoul Hugo
Matthijs Erik
Maximus Lydia
Merckx-Van Goey Trees
Olivier Marc
Penris Jan
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Platteau Stefaan
Quintelier Leonard
Ramoudt Didier
Raskin Gerda
Sannen Ludo
Sarens Freddy
Sauwens Johan
Schuermans Eddy
Sleeckx Jef
Stassen Jos
Stevaert Steve
Strackx Felix
Suykerbuyk Herman
Swennen Guy
Swinnen René
Taylor John
Timmermans Jacques
Tobback Bruno
Van Aperen Arnold
Van Cleuvenbergen Riet
Van Den Heuvel Ria
Van der Poorten Mark
Van Dijck Kris
Van Eyken Christian
Van Grembergen Paul
Van Hauthem Joris
Van Hecke Mieke
Van Lindt Sonja
Van Looy Jef
Van Mechelen Dirk
Van Nieuwenborgh Gracienne
Van Nieuwenhuysen Luk
Van Nieuwkerke André
Van Overmeire Karim
Van Peel Marc
Van Rompaey Hugo
Van Vaerenbergh Etienne
Van Walleghem Roeland
Van Wallendael Tuur 
Vandenbossche Walter
Vandenbroeke Chris
Vandenbussche Michiel
Vandendriessche Bart
Vanderpoorten Marleen
Vanleenhove Gilbert
Vanvelthoven Peter
Verlinden Mandus
Vermeiren Francis
Verougstraete Christian
Verrijken Emiel
Verwimp-Sillis Cecile
Voorhamme Robert
Weyts Johan
Wymeersch Frans

Dientengevolge neemt het parlement het voorstel
van resolutie aan. De resolutie zal aan de Vlaamse
regering worden overgezonden.

VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heer
Herman Suykerbuyk betreffende het vluchtelin-
genprobleem en zijn gevolgen in de regio van de
Grote Meren
– 662 (1996-1997) – Nrs. 1 tot 4

Hoofdelijke stemming

De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is de
hoofdelijke stemming over het voorstel van resolu-
tie van de heer Suykerbuyk betreffende het vluch-
telingenprobleem en zijn gevolgen in de regio van
de Grote Meren.

Begin van de stemming.

Heeft iedereen gestemd ? (Ja)

Einde van de stemverrichtingen.

Ziehier het resultaat :

122 leden hebben aan de stemming deelgenomen ;
122 leden hebben ja geantwoord.

JA hebben geantwoord :

Aers Wilfried
Avontroodt Yolande
Becq Sonja
Beerden Georges
Beysen Ward
Bogaert Jean-Marie
Bossuyt Gilbert
Bril Louis
Browaeys Jozef
Candries Herman
Cannaerts Leo
Cardoen Georges
Caubergs Jan
Ceysens Patricia
Coens Joachim
Cordeel Marc
Creyelman Frank
De Batselier Norbert
De Groot Etienne
De Gucht Karel
De Loor Herman

Voorzitter
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De Maght-Aelbrecht Anny
De Meyer Jos
De Reuse Herman
De Ridder Peter
De Roo Johan
De Schamphelaere Mia
De Vilder Freddy
Decaluwé Carl
Delcroix Leo
Demeulenaere Julien
Denys André
Deprez Paul
Desmet Peter
Deswaene Roland
Devolder Jacques
Dewinter Filip
Dielens Fred
Dillen Marijke
Doomst Michel
Dua Vera
Dumez Paul
Feytons Freddy
Gabriels Jaak
Geysels Jos
Goos Johnny
Goovaerts Leo
Grouwels Brigitte
Heeren Veerle
Hostekint Patrick
Huybrechts Pieter
Kenzeler André
Keulen Marino
Lachaert Patrick
Lauwers Herman
Laverge Jacques
Lisabeth Carlos
Logist Marcel
Lootens-Stael Dominiek
Maes Jacky
Maes Nelly
Malcorps Johan
Marsoul Hugo
Matthijs Erik
Maximus Lydia
Merckx-Van Goey Trees
Olivier Marc
Penris Jan
Platteau Stefaan
Quintelier Leonard
Ramoudt Didier
Raskin Gerda
Sannen Ludo
Sarens Freddy
Sauwens Johan
Schuermans Eddy

Sleeckx Jef
Stassen Jos
Stevaert Steve
Strackx Felix
Suykerbuyk Herman
Swennen Guy
Swinnen René
Taylor John
Timmermans Jacques
Tobback Bruno
Van Aperen Arnold
Van Cleuvenbergen Riet
Van Den Heuvel Ria
Van der Poorten Mark
Van Dijck Kris
Van Eyken Christian
Van Grembergen Paul
Van Hauthem Joris
Van Hecke Mieke
Van Lindt Sonja
Van Looy Jef
Van Mechelen Dirk
Van Nieuwenborgh Gracienne
Van Nieuwenhuysen Luk
Van Nieuwkerke André
Van Overmeire Karim
Van Peel Marc
Van Rompaey Hugo
Van Vaerenbergh Etienne
Van Walleghem Roeland
Van Wallendael Tuur 
Vandenbossche Walter
Vandenbroeke Chris
Vandenbussche Michiel
Vandendriessche Bart
Vanderpoorten Marleen
Vanleenhove Gilbert
Vanvelthoven Peter
Verlinden Mandus
Vermeiren Francis
Verougstraete Christian
Verrijken Emiel
Verwimp-Sillis Cecile
Voorhamme Robert
Weyts Johan
Wymeersch Frans

Dientengevolge neemt het parlement het voorstel
van resolutie aan. De resolutie zal aan de Vlaamse
regering worden overgezonden.

Voorzitter
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MET REDENEN OMKLEDE MOTIE van de
heren Johan Malcorps, Dirk Van Mechelen en
Herman Lauwers tot besluit van de op 13 mei 1997
door de heren Dirk Van Mechelen en Johan Mal-
corps in commissie gehouden interpellaties tot de
heer Eddy Baldewijns, Vlaams minister van Open-
bare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening,
over de slibproblematiek in de haven van Antwer-
pen
– 659 (1996-1997) – Nr. 1

Hoofdelijke stemming

De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is de
hoofdelijke stemming over de met redenen omkle-
de motie van de heren Malcorps, Van Mechelen en
Lauwers tot besluit van de op 13 mei 1997 door de
heren Van Mechelen en Malcorps in commissie
gehouden interpellaties tot de heer Baldewijns,
Vlaams minister van Openbare Werken, Vervoer
en Ruimtelijke Ordening, over de slibproblematiek
in de haven van Antwerpen.

Begin van de stemming.

Heeft iedereen gestemd ? (Ja)

Einde van de stemverrichtingen.

Ziehier het resultaat :

116 leden hebben aan de stemming deelgenomen ;
58 leden hebben ja geantwoord ;
58 leden hebben neen geantwoord.

JA hebben geantwoord :

Aers Wilfried
Avontroodt Yolande
Beysen Ward
Bogaert Jean-Marie
Bril Louis
Browaeys Jozef
Caubergs Jan
Ceysens Patricia
Cordeel Marc
Creyelman Frank
De Groot Etienne
De Gucht Karel
De Maght-Aelbrecht Anny
De Reuse Herman
Demeulenaere Julien
Denys André
Deswaene Roland
Devolder Jacques
Dewinter Filip
Dillen Marijke

Dua Vera
Feytons Freddy
Gabriels Jaak
Geysels Jos
Huybrechts Pieter
Keulen Marino
Lachaert Patrick
Lauwers Herman
Laverge Jacques
Maes Nelly
Malcorps Johan
Penris Jan
Platteau Stefaan
Ramoudt Didier
Raskin Gerda
Sannen Ludo
Sauwens Johan
Stassen Jos
Strackx Felix
Van Aperen Arnold
Van Den Heuvel Ria
Van Dijck Kris
Van Eyken Christian
Van Grembergen Paul
Van Hauthem Joris
Van Lindt Sonja
Van Mechelen Dirk
Van Nieuwenhuysen Luk
Van Overmeire Karim
Van Vaerenbergh Etienne
Vandenbroeke Chris
Vanderpoorten Marleen
Verlinden Mandus
Vermeiren Francis
Verougstraete Christian
Verrijken Emiel
Verwimp-Sillis Cecile
Wymeersch Frans

NEEN hebben geantwoord :

Becq Sonja
Beerden Georges
Bossuyt Gilbert
Candries Herman
Cannaerts Leo
Cardoen Georges
Coens Joachim
De Batselier Norbert
De Loor Herman
De Meyer Jos
De Ridder Peter
De Roo Johan
De Schamphelaere Mia
De Vilder Freddy
Decaluwé Carl
Delcroix Leo
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Deprez Paul
Desmet Peter
Dielens Fred
Doomst Michel
Dumez Paul
Goos Johnny
Heeren Veerle
Hostekint Patrick
Kenzeler André
Lisabeth Carlos
Logist Marcel
Maes Jacky
Marsoul Hugo
Matthijs Erik
Maximus Lydia
Merckx-Van Goey Trees
Olivier Marc
Quintelier Leonard
Sarens Freddy
Schuermans Eddy
Sleeckx Jef
Stevaert Steve
Suykerbuyk Herman
Swennen Guy
Swinnen René
Taylor John
Timmermans Jacques
Tobback Bruno
Van Cleuvenbergen Riet
Van der Poorten Mark
Van Hecke Mieke
Van Looy Jef
Van Nieuwenborgh Gracienne
Van Nieuwkerke André
Van Peel Marc
Van Rompaey Hugo
Van Wallendael Tuur 
Vandendriessche Bart
Vanleenhove Gilbert
Vanvelthoven Peter
Voorhamme Robert
Weyts Johan

Dientengevolge neemt het parlement de motie niet
aan.

MET REDENEN OMKLEDE MOTIE van de
heren Jan Penris en Pieter Huybrechts tot besluit
van de op 13 mei 1997 door de heren Dirk Van
Mechelen en Johan Malcorps in commissie gehou-

den interpellaties tot de heer Eddy Baldewijns,
Vlaams minister van Openbare Werken, Vervoer
en Ruimtelijke Ordening, over de slibproblematiek
in de haven van Antwerpen
– 661 (1996-1997) – Nr. 1

Hoofdelijke stemming

De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is
hoofdelijke stemming over de met redenen omkle-
de motie van de heren Penris en Huybrechts tot
besluit van de op 13 mei 1997 door de heren Van
Mechelen en Malcorps in commissie gehouden
interpellaties tot de heer Baldewijns, Vlaams minis-
ter van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke
Ordening, over de slibproblematiek in de haven
van Antwerpen.

Begin van de stemming.

Heeft iedereen gestemd ? (Ja)

Einde van de stemverrichtingen.

Ziehier het resultaat :

116 leden hebben aan de stemming deelgenomen ;
14 leden hebben ja geantwoord ;
16 leden hebben zich onthouden ;
86 leden hebben neen geantwoord.

JA hebben geantwoord :

Aers Wilfried
Creyelman Frank
De Reuse Herman
Dewinter Filip
Dillen Marijke
Huybrechts Pieter
Penris Jan
Strackx Felix
Van Hauthem Joris
Van Nieuwenhuysen Luk
Van Overmeire Karim
Verougstraete Christian
Verrijken Emiel
Wymeersch Frans

NEEN hebben geantwoord :

Avontroodt Yolande
Becq Sonja
Beerden Georges
Beysen Ward
Bossuyt Gilbert
Bril Louis
Browaeys Jozef

Voorzitter
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Candries Herman
Cannaerts Leo
Cardoen Georges
Ceysens Patricia
Coens Joachim
Cordeel Marc
De Batselier Norbert
De Groot Etienne
De Gucht Karel
De Loor Herman
De Maght-Aelbrecht Anny
De Meyer Jos
De Ridder Peter
De Roo Johan
De Schamphelaere Mia
De Vilder Freddy
Decaluwé Carl
Delcroix Leo
Demeulenaere Julien
Denys André
Deprez Paul
Desmet Peter
Deswaene Roland
Devolder Jacques
Dielens Fred
Doomst Michel
Dumez Paul
Feytons Freddy
Gabriels Jaak
Goos Johnny
Heeren Veerle
Hostekint Patrick
Kenzeler André
Keulen Marino
Lachaert Patrick
Laverge Jacques
Lisabeth Carlos
Logist Marcel
Maes Jacky
Marsoul Hugo
Matthijs Erik
Maximus Lydia
Merckx-Van Goey Trees
Olivier Marc
Platteau Stefaan
Quintelier Leonard
Ramoudt Didier
Sarens Freddy
Schuermans Eddy
Sleeckx Jef
Stassen Jos
Stevaert Steve
Suykerbuyk Herman
Swennen Guy
Swinnen René

Taylor John
Timmermans Jacques
Tobback Bruno
Van Aperen Arnold
Van Cleuvenbergen Riet
Van der Poorten Mark
Van Eyken Christian
Van Hecke Mieke
Van Lindt Sonja
Van Looy Jef
Van Mechelen Dirk
Van Nieuwenborgh Gracienne
Van Nieuwkerke André
Van Peel Marc
Van Rompaey Hugo
Van Wallendael Tuur 
Vandendriessche Bart
Vanderpoorten Marleen
Vanleenhove Gilbert
Vanvelthoven Peter
Verlinden Mandus
Vermeiren Francis
Voorhamme Robert
Weyts Johan

Zich ONTHOUDEN hebben :

Bogaert Jean-Marie
Caubergs Jan
Dua Vera
Geysels Jos
Lauwers Herman
Maes Nelly
Malcorps Johan
Raskin Gerda
Sannen Ludo
Sauwens Johan
Van Den Heuvel Ria
Van Dijck Kris
Van Grembergen Paul
Van Vaerenbergh Etienne
Vandenbroeke Chris
Verwimp-Sillis Cecile

Dientengevolge neemt het parlement de motie niet
aan.

MET REDENEN OMKLEDE MOTIE van de
heer John Taylor tot besluit van de op 20 mei 1997
door de heer John Taylor in commissie gehouden
interpellatie tot de heer Luc Van den Bossche,
minister vice-president van de Vlaamse regering,

Taylor
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Vlaams minister van Onderwijs en Ambtenarenza-
ken, over de kerntaken van de Vlaamse administra-
tie
– 668 (1996-1997) – Nrs. 1 en 2

Hoofdelijke stemmingen

De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is de
hoofdelijke stemming over de met redenen omkle-
de motie van de heer Taylor tot besluit van de op
20 mei 1997 door de heer Taylor in commissie
gehouden interpellatie tot de heer Van den Bos-
sche, minister vice-president van de Vlaamse rege-
ring, Vlaams minister van Onderwijs en Ambtena-
renzaken, over de kerntaken van de Vlaamse admi-
nistratie.

Door de heren Denys en Taylor werd hierop een
amendement ingediend dat luidt als volgt :

In de zesde streep 2° vervangen door wat volgt :

“2° zonder afbreuk te doen aan het belang van de
uitbesteding of outsourcing van taken, dit
afhankelijk te maken van een voorafgaand rui-
mer debat over de kerntaken van de Vlaamse
overheid.”.

Wij spreken ons eerst over het amendement uit.

De heer Taylor heeft het woord.

De heer John Taylor : Mijnheer de voorzitter, ik
zou graag in een paar woorden mijn motie en het
amendement rechtvaardigen.

Eén van de hoofdtaken in het Vlaamse regeerpro-
gramma is de kwaliteit van het bestuur. De bedoe-
ling is te komen tot een efficiëntere, doeltreffende-
re en klantvriendelijkere overheid en administra-
tie. Dat staat duidelijk in het regeerprogramma.

Er wordt ook duidelijk gesteld dat de taken en
bevoegdheden van de Vlaamse administratie –
namelijk wat ze wel en niet wil doen – moeten wor-
den afgelijnd. In de Septembernota van 1995 wordt
deze stelling nogmaals bevestigd. Er staat letterlijk
dat de regering een raamnota zal opstellen waarin
wordt bepaald wat juist de bevoegdheden en taken
zijn die de Vlaamse administratie zelf wil doen en
welke zaken ze bijvoorbeeld aan Vlaamse over-
heidsinstellingen of privé-instellingen wil geven,
onder meer via outsourcing. In de Septemberver-
klaring van 1995 heeft de Vlaamse regering gezegd
dat ze dat in 1996 ging uitvoeren.

Anderzijds wordt in de beleidsbrief van de minister
van Ambtenarenzaken duidelijk voorop gesteld dat
er een afbakening moet komen van de kerntaken
van de Vlaamse overheid en van het ministerie van
de Vlaamse Gemeenschap. Dit is nodig als men wil
verduidelijken wat er wel en niet moet gebeuren.
Tot nu toe is dit niet gebeurd. Vandaag stellen we
ook vast dat de belofte van 1995 om een raamnota
op te stellen, waarin de zaken die de Vlaamse
administratie al dan niet zelf moet doen duidelijk
zouden worden afgelijnd, niet is gehouden. Ander-
zijds wordt er in de praktijk wel een sluipende uit-
voering aan gegeven.

Vorige week hebben we nog in de commissie voor
Financiën en Begroting vastgesteld, op basis van
het boek van het Rekenhof, dat er een verdere ver-
zelfstandiging is van taken van het ministerie van
de Vlaamse Gemeenschap naar de Vlaamse over-
heidsinstellingen, met alle gevolgen van dien. Er is
ook outsourcing van diensten. Men voert dus in de
praktijk zaken uit, terwijl men het principiële debat
over de kerntaken die door de Vlaamse overheid,
de Vlaamse administratie en het ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap moeten worden uitge-
voerd, niet voert.

Ik heb de minister van Ambtenarenzaken daar
vorige week dan ook over geïnterpelleerd. Tot
besluit daarvan stel ik deze motie voor, waarin
wordt gevraagd dat de kerntakenanalyse wordt
gemaakt, dat de raamnota wordt opgesteld en dat
die aan het Vlaams Parlement ter bespreking
wordt voorgelegd.

Samen met de heer Denys heb ik het volgende
amendement op mijn tweede punt ingediend : zon-
der afbreuk te doen aan het belang van een moge-
lijke uitbesteding of outsourcing van taken, moet
dit afhankelijk worden gemaakt van een vooraf-
gaandelijk ruimer debat over de kerntaken van de
Vlaamse overheid.

De voorzitter : Aan de orde is de hoofdelijke stem-
ming over het amendement van de heren Denys en
Taylor op de met redenen omklede motie.

Begin van de stemming.

Heeft iedereen gestemd ? (Ja)

Einde van de stemverrichtingen.

Ziehier het resultaat voor wat betreft de aangele-
genheden bedoeld in artikel 39 van de Grondwet :

116 leden hebben aan de stemming deelgenomen ;

Voorzitter
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84 leden hebben ja geantwoord ;
32 leden hebben zich onthouden.

Ziehier het resultaat voor wat betreft de aangele-
genheden bedoeld in de artikelen 127 tot 129 van
de Grondwet :

122 leden hebben aan de stemming deelgenomen ;
89 leden hebben ja geantwoord ;
33 leden hebben zich onthouden.

JA hebben geantwoord :

Aers Wilfried
Avontroodt Yolande
Becq Sonja
Beerden Georges
Beysen Ward
Bogaert Jean-Marie
Bril Louis
Browaeys Jozef
Candries Herman
Cannaerts Leo
Cardoen Georges
Caubergs Jan
Ceysens Patricia
Coens Joachim
Cordeel Marc
Creyelman Frank
De Groot Etienne
De Gucht Karel
De Maght-Aelbrecht Anny
De Meyer Jos
De Reuse Herman
De Roo Johan
De Schamphelaere Mia
Decaluwé Carl
Delcroix Leo
Demeulenaere Julien
Denys André
Deprez Paul
Desmet Peter
Deswaene Roland
Devolder Jacques
Dewinter Filip
Dillen Marijke
Doomst Michel
Dumez Paul
Feytons Freddy
Gabriels Jaak
Goovaerts Leo
Grouwels Brigitte
Heeren Veerle
Huybrechts Pieter
Keulen Marino

Lachaert Patrick
Lauwers Herman
Laverge Jacques
Lootens-Stael Dominiek
Maes Nelly
Marsoul Hugo
Matthijs Erik
Merckx-Van Goey Trees
Olivier Marc
Penris Jan
Platteau Stefaan
Quintelier Leonard
Ramoudt Didier
Raskin Gerda
Sarens Freddy
Sauwens Johan
Schuermans Eddy
Strackx Felix
Suykerbuyk Herman
Taylor John
Van Aperen Arnold
Van Cleuvenbergen Riet
Van der Poorten Mark
Van Dijck Kris
Van Eyken Christian
Van Grembergen Paul
Van Hauthem Joris
Van Lindt Sonja
Van Looy Jef
Van Mechelen Dirk
Van Nieuwenhuysen Luk
Van Overmeire Karim
Van Peel Marc
Van Rompaey Hugo
Van Vaerenbergh Etienne
Van Walleghem Roeland
Vandenbossche Walter
Vandenbroeke Chris
Vandendriessche Bart
Vanderpoorten Marleen
Vanleenhove Gilbert
Verlinden Mandus
Vermeiren Francis
Verougstraete Christian
Verrijken Emiel
Weyts Johan
Wymeersch Frans

Zich ONTHOUDEN hebben :

Bossuyt Gilbert
De Batselier Norbert
De Loor Herman
De Ridder Peter
De Vilder Freddy
Dielens Fred
Dua Vera

Voorzitter
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Geysels Jos
Goos Johnny
Hostekint Patrick
Kenzeler André
Lisabeth Carlos
Logist Marcel
Maes Jacky
Malcorps Johan
Maximus Lydia
Sannen Ludo
Sleeckx Jef
Stassen Jos
Stevaert Steve
Swennen Guy
Swinnen René
Timmermans Jacques
Tobback Bruno
Van Den Heuvel Ria
Van Hecke Mieke
Van Nieuwenborgh Gracienne
Van Nieuwkerke André
Van Wallendael Tuur 
Vandenbussche Michiel
Vanvelthoven Peter
Verwimp-Sillis Cecile
Voorhamme Robert

Het amendement is aangenomen.

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over de
aldus geamendeerde met redenen omklede motie
van de heer Taylor.

Begin van de stemming.

Heeft iedereen gestemd ? (Ja)

Einde van de stemverrichtingen.

Ziehier het resultaat voor wat betreft de aangele-
genheden bedoeld in artikel 39 van de Grondwet :

115 leden hebben aan de stemming deelgenomen ;
90 leden hebben ja geantwoord ;
25 leden hebben zich onthouden ;

Ziehier het resultaat voor wat betreft de aangele-
genheden bedoeld in de artikelen 127 tot 129 van
de Grondwet :

121 leden hebben aan de stemming deelgenomen ;
95 leden hebben ja geantwoord ;
26 leden hebben zich onthouden.

JA hebben geantwoord :

Aers Wilfried
Avontroodt Yolande
Becq Sonja
Beerden Georges
Beysen Ward
Bogaert Jean-Marie
Bril Louis
Browaeys Jozef
Candries Herman
Cannaerts Leo
Cardoen Georges
Caubergs Jan
Ceysens Patricia
Coens Joachim
Cordeel Marc
Creyelman Frank
De Groot Etienne
De Gucht Karel
De Maght-Aelbrecht Anny
De Meyer Jos
De Reuse Herman
De Roo Johan
De Schamphelaere Mia
Decaluwé Carl
Delcroix Leo
Demeulenaere Julien
Denys André
Deprez Paul
Desmet Peter
Deswaene Roland
Devolder Jacques
Dewinter Filip
Dillen Marijke
Doomst Michel
Dua Vera
Dumez Paul
Feytons Freddy
Gabriels Jaak
Geysels Jos
Goovaerts Leo
Grouwels Brigitte
Heeren Veerle
Huybrechts Pieter
Keulen Marino
Lachaert Patrick
Lauwers Herman
Laverge Jacques
Lootens-Stael Dominiek
Maes Nelly
Malcorps Johan
Marsoul Hugo
Matthijs Erik
Merckx-Van Goey Trees
Olivier Marc
Penris Jan
Platteau Stefaan
Quintelier Leonard
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Ramoudt Didier
Raskin Gerda
Sannen Ludo
Sarens Freddy
Sauwens Johan
Schuermans Eddy
Stassen Jos
Strackx Felix
Suykerbuyk Herman
Van Aperen Arnold
Van Cleuvenbergen Riet
Van Den Heuvel Ria
Van der Poorten Mark
Van Dijck Kris
Van Eyken Christian
Van Grembergen Paul
Van Hauthem Joris
Van Lindt Sonja
Van Looy Jef
Van Mechelen Dirk
Van Nieuwenhuysen Luk
Van Overmeire Karim
Van Peel Marc
Van Rompaey Hugo
Van Vaerenbergh Etienne
Van Walleghem Roeland
Vandenbossche Walter
Vandenbroeke Chris
Vandendriessche Bart
Vanderpoorten Marleen
Vanleenhove Gilbert
Verlinden Mandus
Vermeiren Francis
Verougstraete Christian
Verrijken Emiel
Verwimp-Sillis Cecile
Weyts Johan
Wymeersch Frans

Zich ONTHOUDEN hebben :

Bossuyt Gilbert
De Batselier Norbert
De Loor Herman
De Ridder Peter
De Vilder Freddy
Dielens Fred

Goos Johnny
Hostekint Patrick
Kenzeler André
Lisabeth Carlos
Logist Marcel
Maes Jacky
Maximus Lydia
Sleeckx Jef
Stevaert Steve
Swennen Guy
Swinnen René
Timmermans Jacques
Tobback Bruno
Van Hecke Mieke
Van Nieuwenborgh Gracienne
Van Nieuwkerke André
Van Wallendael Tuur 
Vandenbussche Michiel
Vanvelthoven Peter
Voorhamme Robert

Dientengevolge neemt het parlement de aldus
geamendeerde motie aan. Ze zal aan de Vlaamse
regering worden overgezonden.

REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN

De voorzitter : Dames en heren, hiermede zijn wij
aan het einde gekomen van onze werkzaamheden
voor vandaag.

Ik stel voor het bepalen van datum, uur en agenda
voor de volgende plenaire vergadering aan het
Bureau en uw voorzitter over te laten.

Geen bezwaar ? (Instemming)

De vergadering is gesloten.

– De vergadering wordt gesloten om 18.55 uur.

Voorzitter
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