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VOORZITTER : De heer Francis Vermeiren,
ondervoorzitter

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

– De vergadering wordt geopend om 14.04 uur.

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

AANWEZIG

Wilfried Aers, Yolande Avontroodt, Sonja Becq,
Georges Beerden, Jan Béghin, Ward Beysen, Jean-
Marie Bogaert, Gilbert Bossuyt, Louis Bril, Jozef
Browaeys, Leo Cannaerts, Georges Cardoen, 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, Peter De Rid-
der, Johan De Roo, Mia De Schamphelaere, Peter
Desmet, Roland Deswaene, Freddy De Vilder, Jac-
ques Devolder, Filip Dewinter, Fred Dielens, Marij-
ke Dillen, Michel Doomst, Vera Dua, Paul Dumez,
Freddy Feytons, Jaak Gabriels, Jos Geysels, Johnny
Goos, Leo Goovaerts, Veerle Heeren, Kathleen
Helsen, Patrick Hostekint, Pieter Huybrechts,
André Kenzeler, Marino Keulen, Patrick Lachaert,
Herman Lauwers, Jacques Laverge, Kathy Linde-
kens, Carlos Lisabeth, Marcel Logist, Dominiek
Lootens-Stael, Jacky Maes, Nelly Maes, Johan Mal-
corps, Hugo Marsoul, Erik Matthijs, Lydia Maxi-
mus, 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 Stevaert, Felix
Strackx, Herman Suykerbuyk, Guy Swennen, René
Swinnen, John Taylor, Jacques Timmermans, Bruno
Tobback, Maria Tyberghien-Vandenbussche,
Arnold Van Aperen, Riet Van Cleuvenbergen, Wal-
ter Vandenbossche, Chris Vandenbroeke, Michiel
Vandenbussche, Bart Vandendriessche, Ria Van
Den Heuvel, Marleen Vanderpoorten, Mark Van
der Poorten, Kris Van Dijck, Paul Van Grember-
gen, Joris Van Hauthem, Mieke Van Hecke, Gilbert
Vanleenhove, 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 Van-
velthoven, Roeland Van Walleghem, Tuur Van Wal-
lendael, Mandus Verlinden, Francis Vermeiren,
Christian Verougstraete, Emiel Verrijken, Cecile
Verwimp-Sillis, Robert Voorhamme, Johan Weyts,
Frans Wymeersch.

AFWEZIG ZONDER KENNISGEVING

Herman De Reuse, Christian Van Eyken

MOTIE VAN ORDE

Voorafgaande vraag over de toepassing van de pro-
cedure

De voorzitter : Dames en heren, met toepassing
van artikel 44 van het Reglement heeft de heer
Denys bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer André Denys : Mijnheer de voorzitter, ik
heb gezien dat mijn twee actuele vragen het eerste
punt op de agenda zijn. Ik had die vragen graag
gesteld aan minister-president Van den Brande en
aan minister Van den Bossche op het ogenblik dat
ze allebei aanwezig zijn. Daarmee wil ik vooral uit-
klaren hoe de twee excellenties tegen het probleem
aankijken. Ik vraag dan ook om mijn twee vragen
te kunnen stellen in aanwezigheid van de twee
excellenties.

De voorzitter : Ik weet alleen maar dat minister
Van den Bossche op het einde van de actuele vra-
gen aanwezig zal zijn, en dat de minister-president
in het begin aan de tand wordt gevoeld. Ik weet
niet of ik uw vraag affirmatief kan beantwoorden.

Ik vraag de parlementsleden om zich heel strikt
aan de tijd te houden, want er zijn collega's die de
vergadering absoluut om 17 uur moeten verlaten.
De commissie voor Cultuur vertrekt namelijk op
missie naar het buitenland. We hebben afgespro-
ken dat we zullen proberen om ons heel strikt aan
de tijdslimiet te houden.
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Minister-president Van den Brande heeft het
woord.

Minister-president Luc Van den Brande : Mijnheer
de voorzitter, de heer Denys wil dezelfde vraag aan
minister Van den Bossche en aan mij stellen. Hij
heeft dat trouwens vorige week al laten verstaan.

Mijnheer de voorzitter, u en de heer Denys weten
dat het Uitgebreid Bureau volgens vaste afspraak
uitdrukkelijk heeft bepaald dat de regering beslist
wie er antwoordt. Ik zal namens minister Van den
Bossche op de drie vragen over dit thema antwoor-
den. Met betrekking tot de verhouding tussen rege-
ring en parlement werd er afgesproken dat de
voorzitter van de Vlaamse regering mede kan ant-
woorden namens een van zijn collega's, en zelfs
alleen kan antwoorden in zijn plaats.

De voorzitter : De heer Denys heeft het woord.

De heer André Denys : Mijnheer de voorzitter, ik
wil wel degelijk twee verschillende vragen over
hetzelfde thema stellen. Ook de voorzitter, de heer
De Batselier, heeft het zo opgevat : hij heeft twee
afzonderlijke vragen aan de regering bezorgd.

Beide excellenties hebben vorige week een ver-
schillende verklaring afgelegd over hetzelfde
thema. De parlementsleden hebben het recht om
de betrokken regeringsleden kleur te doen beken-
nen in het parlement. Ik sta er dan ook op om mijn
vragen aan beide excellenties als twee verschillen-
de vragen te stellen.

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

Minister-president Luc Van den Brande : Mijnheer
de voorzitter, ik wil het woord niet misbruiken,
maar de agenda bepaalt uitdrukkelijk onder punt 1
over de gekoppelde vragen dat het tot de autono-
mie van de regering behoort om te antwoorden op
een samengevoegde vraag. De essentie is dat ik in
overleg met en namens minister Van den Bossche
antwoord. Politiek gezien is dat toch wel de kern
van de zaak.

De heer André Denys : Dan zal ik mijn twee vra-
gen maar aan minister-president Van den Brande
stellen.

Ik stel vast dat men wel de moed heeft om in de
pers verschillende verklaringen af te leggen, maar

dat men niet de moed heeft om zijn uiteindelijke
stelling te komen verdedigen in het parlement.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

ACTUELE VRAGEN (Regl. art. 78)

Actuele vraag van de heer André Denys 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 het standpunt van de
regering betreffende de nota over de verruiming
van de fiscale autonomie en financiering van een
gedefederaliseerd gezondheids- en gezinsbeleid

Actuele vraag van de heer André Denys tot de
heer Luc Van den Bossche, minister vice-president
van de Vlaamse regering, Vlaams minister van
Onderwijs en Ambtenarenzaken, over het stand-
punt van de regering betreffende de nota over de
verruiming van de fiscale autonomie en financie-
ring van een gedefederaliseerd gezondheids- en
gezinsbeleid

Actuele vraag van de heer Etienne Van Vaeren-
bergh tot de heer Luc Van den Brande, minister-
president van de Vlaamse regering, Vlaams minis-
ter van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegen-
heden, Wetenschap en Technologie, over het stand-
punt van de regering betreffende de nota over de
verruiming van de fiscale autonomie en financie-
ring van een gedefederaliseerd gezondheids- en
gezinsbeleid

De voorzitter : Aan de orde zijn de samengevoegde
actuele vragen van de heren Denys en Van Vaeren-
bergh tot de heer Van den Brande, minister-presi-
dent van de Vlaamse regering, Vlaams minister van
Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden,
Wetenschap en Technologie en van de heer Denys
tot de heer Van den Bossche, minister vice-presi-
dent van de Vlaamse regering, Vlaams minister van
Onderwijs en Ambtenarenzaken, over het stand-
punt van de regering betreffende de nota over de
verruiming van de fiscale autonomie en financie-
ring van een gedefederaliseerd gezondheids- en
gezinsbeleid.

De minister-president zal mede in naam van de
minister vice-president antwoorden.

Voorzitter
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De heer Denys heeft het woord.

De heer André Denys (Op de tribune) : Mijnheer
de voorzitter, mijnheer de minister-president, vori-
ge week hebt u in de commissie voor Staatshervor-
ming verklaard dat de Schrikkelnota in verband
met de financiering van een gedefederaliseerd
gezondheids- en gezinsbeleid door alle regeringsle-
den wordt gedekt.

Enkele uren later verklaarde het voornaamste lid
van de andere partij binnen uw meerderheid,
minister vice-president Van den Bossche, echter dat
dit geen regeringsnota was, maar een werknota van
uzelf. Ik heb daarop toen gereageerd : in een pers-
bericht kondigde ik mijn voornemen aan de beide
regeringsleden kleur te doen bekennen in het par-
lement. Diezelfde avond nog bereikte me een geza-
menlijk persbericht van u beiden waarin werd ver-
klaard dat het ging om een werknota die wordt
ondersteund door alle leden van de regering. Ik wil
u dan ook ten eerste vragen wat nu het verschil is
tussen een regeringsnota die wordt ondersteund
door alle regeringsleden en een werknota die
wordt ondersteund door alle regeringsleden.

Mijn tweede vraag was eigenlijk gericht aan de
minister vice-president, maar zoals gezegd zal de
minister-president beide vragen beantwoorden. De
heer Voorhamme, die terzake het woord voert in
naam van de SP-fractie, heeft verklaard dat minis-
ter vice-president Van den Bossche alleen maar de
standpunten van deze fractie inzake de staatsher-
vorming verdedigde. Ik heb vastgesteld dat de SP-
fractie vorige week een nota heeft voorgesteld die
niet in overeenstemming is met uw Schrikkelnota,
met het deel van deze nota betreffende de finan-
ciering zoals dat door u werd toegelicht of met wat
tot dusver werd beslist in de commissie voor
Staatshervorming. Ik had de minister vice-presi-
dent dan ook willen vragen of hij terzake de rege-
ring volgt of de SP-fractie.

Mijnheer de voorzitter, u zult begrijpen dat deze
vraag niet gemakkelijk te beantwoorden valt door
de minister-president, en daarom had ik verzocht
deze vraag te kunnen stellen aan de minister vice-
president.

De voorzitter : De heer Van Vaerenbergh heeft het
woord.

De heer Etienne Van Vaerenbergh (Op de
tribune) : Mijnheer de voorzitter, mijnheer de
minister-president, dames en heren, de heer Denys

heeft het probleem zeer duidelijk geschetst. Mijn-
heer de minister-president, u moet op zijn minst
toegeven dat de situatie heel verward is.

Eerst was er de vraag in de commissie of de door u
naar voren gebrachte werknota door de voltallige
regering wordt ondersteund, en uw bevestigend
antwoord daarop. Vervolgens was er de negatie
daarvan.

Het onderliggend probleem is het volgende. Men
stelde eerst vast dat de twee meerderheidspartijen,
onder meer in verband met gezondheidszorg en
gezinsbijslagen, eenparig achter de nota en de
besluiten terzake van de commissie voor Staatsher-
vorming stonden. Nu moeten we echter vaststellen
dat een van de regeringspartners een tegengesteld
standpunt inneemt, of althans een standpunt dat er
niet volledig mee in overeenstemming is. Dat heeft
natuurlijk gevolgen voor het standpunt dat uw
regering terzake zal moeten innemen en voor de
geloofwaardigheid van uw regering.

Het heeft vooral te maken met de geloofwaardig-
heid van de eendracht die in uw ploeg zou heersen.
In deze kwestie zou dus een duidelijk antwoord
moeten worden geboden, dat naderhand niet weer
wordt weerlegd en vervolgens verbeterd in een
derde versie. Dat is onaanvaardbaar : zo komen we
immers tot een situatie waarbij iedereen à la carte
zaken naar voren brengt, die daarna echter steeds
worden veranderd om tot een zogezegd eendrach-
tig standpunt te komen.

Ik vergelijk dit met de huidige toestand in Brussel,
waar de gemeentelijke ontvangers blijkbaar geen
duidelijke instructies krijgen over wat ze moeten
doen. Ook dit parlement wenst duidelijkheid over
hoe de vork aan de steel zit en over de ministeriële
verantwoordelijkheid terzake. Op andere vlakken
wordt zoveel gesproken over ministeriële verant-
woordelijkheid, maar ook hier geldt deze verant-
woordelijkheid, namelijk op het deontologische
vlak.

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, diegenen
die op 26 maart de commissiebesprekingen hebben
gevolgd, weten perfect wat ik toen heb gezegd.
Sommigen, die niet in de commissie aanwezig
waren, blijken toch heel wat commentaar te heb-
ben. In hun verslaggeving zijn ze voortgegaan op
één bepaalde uitlating. Dit is totaal onverant-
woord. Mijnheer Denys, ik heb het nu niet over

Voorzitter
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parlementsleden. Het lijkt me in ieder geval nood-
zakelijk duidelijk aan te geven wat de situatie pre-
cies is.

Ten eerste heb ik in de commissie gezegd dat ik
een nota naar voren heb gebracht waarover de
regering overleg had gepleegd en die door de rege-
ring wordt gedragen. Voorts heb ik uitdrukkelijk
gezegd dat we tijdens de bespreking van de nota
over de staatshervorming nooit met beslissingen
van de regering naar de commissie komen. U zult
zich dat ongetwijfeld wel herinneren. Een en ander
is gebaseerd op de basisafspraak die we vanaf het
begin hebben gemaakt. Tijdens de eerste vergade-
ring al bleek dat het de uitdrukkelijke wens was
van het parlement om niet geconfronteerd te wor-
den met regeringsbeslissingen. Het doel hiervan
was dat de werkzaamheden van de commissie en
de oriëntatie van de standpunten voldoende open-
heid zouden laten bij zowel meerderheid als oppo-
sitie. In de commissie heb ik woordelijk gezegd dat
we noch in de fiscale autonomie noch in de andere
hoofdstukken ooit een formeel regeringsstandpunt
naar voren brachten. Het zou een contradictio in
terminis zijn als we dat wél zouden doen.

Ten tweede heb ik duidelijk gezegd dat het gaat om
een overlegde nota met de regeringsleden. Het is
trouwens een zaak van de regering om te beslissen
of een bepaalde nota al dan niet door haar wordt
gedragen. Dat is een onderdeel van de interne
regeringswerkzaamheden. Hoe dan ook herkent de
minister vice-president zich duidelijk in de kracht-
lijnen van de nota die ik naar voren heb gebracht.
Er kan dus geen enkele onduidelijkheid zijn : de
nota die ik op 26 maart in de commissie heb toege-
licht, is dus een in de regering overlegde nota, en
geen formeel regeringsstandpunt. De krachtlijnen
van de nota worden ook gesteund door minister
vice-president Van den Bossche.

Ik heb het hierover al gehad met minister Van den
Bossche. Wat hij heeft gezegd, valt volledig samen
met wat ik in de commissie heb gezegd. Het gaat
inderdaad niet om een formele regeringsbeslissing.
Wel worden de krachtlijnen van de nota door mij
persoonlijk gedragen, ze werden overlegd in de
regering en ze dragen ook de goedkeuring weg van
minister Van den Bossche.

De voorzitter : De heer Denys heeft het woord.

De heer André Denys : Mijnheer de minister-presi-
dent, ik wil het niet meer hebben over het formele
aspect of er over een voorstel al dan niet binnen de

regering wordt beslist, of het al dan niet wordt
voorgesteld door de volledige regering, of het
wordt gedragen door de volledige regering.

U hebt echter niet geantwoord op mijn tweede
vraag. We stellen vast dat een belangrijke fractie
van de meerderheid  –  namelijk de SP-
fractie –  het volledig met u oneens is over de
inhoudelijke betekenis van die nota. Welke politie-
ke conclusies trekt u daar dan uit ?

De voorzitter : De heer Van Vaerenbergh heeft het
woord.

De heer Etienne Van Vaerenbergh : Ik betreur het
dat er interpretatiemogelijkheden tot stand kunnen
komen over een belangrijk regeringsdocument
over de fiscale autonomie.

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

Minister-president Luc Van den Brande : Vanzelf-
sprekend heeft iedere fractie haar verantwoorde-
lijkheid. Regeringsleden en fracties kunnen afwe-
gingen maken in verband met hervormingsteksten,
en niet alleen de Schrikkelnota. Ik wil daar niet
nader op ingaan. We zullen bij de komende com-
missiewerkzaamheden het standpunt van de frac-
ties vernemen. Indien er al onduidelijkheid zou zijn
geweest over het gemeenschappelijke communi-
qué, dan wil ik bevestigen dat er een akkoord is
over de krachtlijnen van de nota die ik naar voren
heb gebracht.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Actuele vraag van de heer Joris Van Hauthem 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 eisen gefor-
muleerd op het congres van de Franstalige verko-
zenen uit de Vlaamse rand rond Brussel en de
reactie terzake van de Vlaamse regering

De voorzitter : Aan de orde is de actuele vraag van
de heer Van Hauthem tot de heer Van den Brande,
minister-president van de Vlaamse regering,
Vlaams minister van Buitenlands Beleid, Europese
Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie,
over de eisen geformuleerd op het congres van de
Franstalige verkozenen uit de Vlaamse rand rond

Van den Brande
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Brussel en de reactie terzake van de Vlaamse rege-
ring.

De heer Joris Van Hauthem (Op de tribune) : Mijn-
heer de voorzitter, mijnheer de minister-president,
francofoon België speelt het faciliteitenspel bijzon-
der grof. Vorige zaterdag is er een congres geweest
van Franstaligen uit de Rand, die zich blijkbaar erg
gediscrimineerd voelen. Ze hebben op dit congres
een compleet groteske eisenbundel op tafel
gelegd : uitbreiding van de faciliteiten tot alle
gemeenten rond Brussel, vrije financiering van
Franstalige initiatieven in de Rand, de uitbreiding
van Brussel, het niet-toepassen en op termijn het
afschaffen van de omzendbrieven.

De eisen van dit congres zijn gesteund door alle
voorzitters van alle Franstalige partijen, ook de
federale regeringspartijen en Ecolo. Dit feit is van
een grote politieke betekenis, zeker als men weet
dat ook twee ministers van het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest de eisen steunden.

De Vlaamse regering heeft altijd gezegd dat ze de
juridische weg zou volgen. Hou op met alleen die
weg te bewandelen, want de andere kant volgt de
politieke weg. We halen keer op keer juridisch
gelijk, maar politiek staan we in de kou. Dit is de
druppel die de emmer doet overlopen.

U bent blijkbaar een man die de christelijke deug-
den hoog in het vaandel voert : u biedt graag uw
tweede wang aan wanneer u op uw eerste wang al
een klets van formaat hebt gekregen. Ik neem aan
dat u uw gezicht niet als een boksbal wilt laten
gebruiken. Ik had graag vernomen welke uw poli-
tieke reactie is.

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, de
vrijheid van samenkomst en vereniging is een
democratisch recht. Mijnheer Van Hauthem, ik
neem aan dat u dit basisrecht niet op de helling
wilt zetten. Het zou u en een aantal anderen trou-
wens niet goed uitkomen.

Een dergelijke bijeenkomst roept vragen op. Een
aantal van de thema's die er aan de orde werden
gesteld, zijn volstrekt onbespreekbaar. De betrok-
kenen weten dat heel goed. Ik zal me niet inlaten
met dergelijke bijeenkomsten. Daarmee zou ik hen
te veel eer toekennen. Het gaat niet om een grond-

wettelijk orgaan en men heeft geen andere punten
besproken. Ik heb geen zin om deze bijeenkomst te
verheffen tot een nieuw constitutioneel feit.

We gebruiken de rechtsregels op een correcte
manier en we volgen de procedures. We hebben dat
altijd gedaan en dat is onze sterkte. Het leidt niet
altijd tot het gewenste resultaat, maar de Vlaamse
regering wil op die manier duidelijk aangeven dat
we de bestaande procedures moeten hanteren en
respecteren, zodat we met nog meer overtuiging
veranderingen ten gronde kunnen realiseren.

Het is evident dat de inhoud van deze bijeenkomst
en de vragen en de eisen die er werden gesteld,
onbespreekbaar zijn. We moeten ons niet laten
afbrengen van onze democratische ingesteldheid
om door overleg en dialoog tot besluiten te komen,
zoals we dat ook deden in de vier vorige fasen van
de staatshervorming. Tegelijk zijn er ook andere
prioriteiten op sociaal-economisch gebied en op
het vlak van werkgelegenheid.

De voorzitter : De heer Van Hauthem heeft het
woord.

De heer Joris Van Hauthem : We krijgen al enkele
maanden hetzelfde antwoord van de Vlaamse rege-
ring. De minister-president onderschat waarschijn-
lijk de bijeenkomst van zondag niet, maar wil dat
hier niet toegeven. De realiteit is dat heel franco-
foon België achter de onwillige burgemeesters in
de Brusselse Rand staat. Aan onze kant blijft de
heer Van Peel rustig slapen, zoals hij al enkele
maanden doet, en kijkt de heer Tobback schaamte-
loos de andere kant op. U staat dus helemaal
alleen.

Terwijl u opnieuw zweert bij de juridische weg, vol-
gen de Franstaligen een politieke weg, een weg van
politieke actie. Ik heb het pamflet dat het FDF in
de zes randgemeenten heeft verspreid, bij me. Ik
zal er u straks een kopie van bezorgen, zodat u
eens rustig kunt lezen hoe de Vlaamse regering
wordt aangepakt.

U staat juridisch inderdaad sterk, mijnheer de
minister-president, maar de juridische weg heeft
politiek nog niets opgebracht. In de jaren tachtig,
met de carrousel rond de heer Happart, kregen we
keer op keer gelijk van de Raad van State. Het
politiek resultaat was dat men de wetgeving veran-
derde. Politiek gezien staan we dus in de kou. Als u
die weg blijft bewandelen, zult u in de kou blijven
staan.

Voorzitter
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Aan Franstalige kant zien zelfs de meerderheids-
partijen er geen graten in om op zo een bijeen-
komst aanwezig te zijn en er groteske eisen te steu-
nen. U zou daar dringend politieke conclusies uit
moeten trekken. U staat met uw Vlaamse regering
alleen tegenover heel francofoon België.

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

Minister-president Luc Van den Brande : We zijn
het enige parlement en de enige regering die op
een inhoudelijk degelijke manier een volgende
stap in de hervorming voorbereiden.

De werkloosheid is in Vlaanderen het afgelopen
jaar gedaald met 8 percent. De investeringen
komen voor drie kwart uit het noorden. We moe-
ten enkele principiële punten vooropstellen, die
moeten leiden tot een grotere verantwoordelijk-
heid, maar tegelijk moeten we antwoorden geven
op de vragen die de mensen dagelijks bezighouden.

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 het arrest
van het Arbitragehof aangaande de subsidiëring
van het blad Carrefour en de verklaringen van
mevrouw Onkelinx terzake

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-
ring, Vlaams minister van Buitenlands Beleid,
Europese Aangelegenheden, Wetenschap en Tech-
nologie, over het arrest van het Arbitragehof aan-
gaande de subsidiëring van het blad Carrefour en
de verklaringen van mevrouw Onkelinx terzake.

De heer Van Nieuwenhuysen heeft het woord.

De heer Luk Van Nieuwenhuysen (Op de tribune) :
Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister-presi-
dent, een drietal weken geleden deed het Arbitra-
gehof een uitspraak in een dossier dat zowel door
het Vlaams Parlement als door de Vlaamse rege-
ring is ingediend, namelijk de subsidiëring van

Franstalige verenigingen in Vlaanderen en meer
bepaald in de Vlaams-Brabantse gordel rond Brus-
sel. Het gaat dus ook over de subsidiëring van het
Fransdolle blad Carrefour dat geregeld wordt ver-
spreid.

Het Arbitragehof heeft andermaal gesteld dat dit
niet kan en heeft de bepalingen uit de begroting
van de Franse Gemeenschap vernietigd. Een eerste
vraag die daarbij rijst, is wat er nu zal gebeuren. Ik
zie niet in dat de Franse Gemeenschap de gelden
weer zal opeisen, vermits ze al zijn uitbetaald, als
de Franse Gemeenschap dat al zou willen doen.
Dat blijkt duidelijk niet zo te zijn. Mevrouw Onke-
linx heeft inmiddels al vrij snel laten weten dat ze
niet van plan is om zich bij de uitspraak van het
Arbitragehof neer te leggen, dat ze in de toekomst
subsidies zal blijven uitkeren aan de Franstalige
verenigingen en dat ze dat zelfs niet in tegenspraak
vindt met de uitspraak van het Arbitragehof.

De Vlaamse regering heeft daarop gezegd dat ze
de uitspraak van mevrouw Onkelinx over de moge-
lijkheid tot het blijven uitkeren van subsidies zou
laten onderzoeken. Is men hieromtrent ondertus-
sen al tot een besluit gekomen ? Wat is de Vlaamse
regering van plan als werkelijk zou blijken dat
mevrouw Onkelinx haar dreigement waarmaakt en
subsidies blijft uitkeren aan Carrefour en aan de
Franstalige verenigingen in Vlaanderen ?

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, het
Vlaams Parlement en de Vlaamse regering zitten
volledig op één lijn. We hebben ons altijd gezamen-
lijk verzet tegen elk initiatief dat een inbreuk bete-
kende op het territorialiteitsbeginsel. Het Vlaams
Parlement en de Vlaamse regering hebben dat een-
duidig naar voren gebracht en in een aantal juridi-
sche acties hardgemaakt.

Ik betreur dat we geen algemene afspraak met de
Franse Gemeenschap kunnen maken. Ik zou dat
heel graag doen en ik heb er al verscheidene pogin-
gen toe ondernomen. Als we een samenwerking tot
stand brengen met vele andere regio's en landen in
Europa en in de wereld, waarom zouden we het
dan niet doen met onze dichtste buren ? Maar dit
veronderstelt dat men aan Franstalige kant aan-
vaardt dat het grondgebied ook moet worden gere-
specteerd inzake de ontplooiing en de mogelijkhe-
den van de verschillende gemeenschappen in dit
land.

Van Hauthem
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Ten tweede ben ik tevreden met deze aanpak
omdat het belang van de juridische weg wordt
erkend. Dit is misschien in tegenstelling tot wat in
een vorige vraag van uw fractie naar voren is geko-
men. Ik ben ervan overtuigd dat deze weg ons tot
resultaten brengt. We hebben opnieuw gelijk
gekregen van het Arbitragehof. Dat is twee keer na
elkaar. Mijn collega van de Franse Gemeenschap
moet daaruit haar conclusies trekken. Het politieke
punt is dat als men dat niet doet, men een pak
geloofwaardigheid dreigt te verliezen met betrek-
king tot een aantal samenwerkingsmogelijkheden.

We zullen deze lijn consequent aanhouden. Er is
het juridische adagium 'non bis in idem'. Ik denk
dat in dit geval een derde beurt een finale slechte
beurt zou zijn. Parlement en regering hebben
terecht geageerd en het heeft resultaat opgeleverd
bij het Arbitragehof.

De voorzitter : De heer Van Nieuwenhuysen heeft
het woord.

De heer Luk Van Nieuwenhuysen : Mijnheer de
voorzitter, het antwoord van de minister-president
ontgoochelt me. Ik wil nog maar eens herhalen dat
we niet betwisten dat er een juridische weg wordt
genomen. We vinden echter dat er ook politieke
stappen moeten worden gezet. Die zijn tot nu toe
uitgebleven. Uit het antwoord van de minister-pre-
sident leid ik af dat dit in de toekomst ook zo zal
blijven. Ik vrees dat we hierdoor in een juridische
carrousel stappen waarbij we de feiten steeds ach-
terna hollen en waarbij mevrouw Onkelinx en de
Franse Gemeenschap hun subsidies zullen kunnen
blijven uitkeren aan die verenigingen.

U antwoordt dat hun sanctie erin zal bestaan dat
mevrouw Onkelinx en de Franse Gemeenschapsre-
gering bij ons hun geloofwaardigheid zullen verlie-
zen. Alsof ze daar  –  ocharme  –  van wakker lig-
gen ? Zij hebben hun geloofwaardigheid bij de
eigen mensen  –  in Wallonië  –  hiermee in elk
geval flink versterkt.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Mijnheer de minister-president, de heer Gabriels is
nog niet aanwezig, maar men signaleert mij dat hij
elk ogenblik kan opdagen.

Minister-president Luc Van den Brande : Mijnheer
de voorzitter, ik vind het een bijzonder aangenaam
gevoel zelf eens op iemand te moeten wachten.

Laat mij dan ook even van dit heerlijke moment
genieten, hoewel ik er veel tijd mee verlies.

Actuele vraag van de heer Ludo Sannen tot
mevrouw Wivina Demeester-De Meyer, Vlaams
minister van Financiën, Begroting en Gezond-
heidsbeleid, over het uitdelen van gratis sterke
drank als reclameactie door een discotheek

De voorzitter : Aan de orde is de actuele vraag van
de heer Sannen tot mevrouw Demeester-De
Meyer, Vlaams minister van Financiën, Begroting
en Gezondheidsbeleid, over het uitdelen van gratis
sterke drank als reclameactie door een discotheek.

De heer Sannen heeft het woord.

De heer Ludo Sannen (Op de tribune) : Mijnheer
de voorzitter, mevrouw de minister, als uw agenda
voor de volgende vier zaterdagen nog niet vastligt,
kan ik u een tip geven. Nodig vier of vijf vrienden
en vriendinnen uit voor een avondje discotheken in
Hasselt, want u krijgt dan gratis een fles sterke
drank aangeboden. U kunt daarbij kiezen uit acht
verschillende merken, waaronder Johnny Walker.
Hebt u zaterdag geen tijd, dan kunt u het ook op
maandag proberen. Dan worden namelijk de
Magic Mondays georganiseerd waarbij u een kor-
ting krijgt van 200 frank op diezelfde fles Johnny
Walker. (Hilariteit) Dit zijn praktijken die waar-
schijnlijk nog op tal van andere plaatsen worden
toegepast. Jongeren worden aldus naar de plaats
van het feestelijke gebeuren gelokt en daar aange-
moedigd tot het nuttigen van sterke drank met alle
kwalijke gevolgen van dien.

Ik wil me niet uitspreken over het feit of dit al dan
niet in strijd is met de wet van 1991 op de handels-
praktijken waarin men het ook heeft over reclame
voor alcohol ten aanzien van jongeren. Los daar-
van denk ik dat dit voor u, die preventie en preven-
tiebeleid tot uw bevoegdheden rekent, een grote
bekommernis dient te zijn. De overheid onder-
neemt immers allerlei acties op het vlak van pre-
ventie met betrekking tot drugs en alcohol. Aan de
andere kant ondernemen rijkswacht en politie
scherpe controleacties om het rijden onder invloed
terug te dringen en op die manier ook het aantal
weekendongevallen te verminderen.

Door deze reclamepraktijken wordt de melk even-
wel bij de kat gezet. Welke maatregelen overweegt
u te nemen om dergelijke reclameacties en praktij-
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ken in de toekomst onmogelijk te maken ? Zou het
ook niet wenselijk zijn om het toenemende gebruik
van sterke dranken op fuiven en in discotheken,
waar ook jongeren jonger dan 18 jaar worden toe-
gelaten, aan banden te leggen ?

De voorzitter : Minister Demeester heeft het
woord.

Minister Wivina Demeester-De Meyer : Mijnheer
Sannen, ik zou graag op uw uitnodiging ingaan,
maar helaas heb ik al andere afspraken en engage-
menten. Trouwens, megadancings trekken mij
zeker niet aan.

Ik heb onmiddellijk contact opgenomen met de
uitbater van de dancing. Hij heeft me bevestigd dat
deze actie, die op 1 april zou aanvangen, was
gepland. Alhoewel ik niet behoor tot degenen die
vinden dat de overheid al deze verantwoordelijk-
heden op zich moet nemen, heb ik de uitbater
gevraagd of de actie echt moest gebeuren.

Er werden mij twee zaken beloofd. Ten eerste heeft
de uitbater me verzekerd dat hij zou nagaan of er
geen alternatief kon worden gevonden voor het
uitdelen van een fles drank. Ten tweede heb ik kort
na dat gesprek een telefoontje gekregen van de
raadsheer van de uitbater die me vertelde dat deze
praktijken zeer frequent voorkomen als een vorm
van klantenwerving. Hij beloofde me dat hij het
afschaffen ervan aan de beroepsorganisatie zou
voorleggen.

De burgemeester van Hasselt is hier jammer
genoeg niet aanwezig, want hij zou me kunnen ver-
tellen of de informatie die ik over de discotheek
heb gekregen juist is. Ik heb vernomen dat de
Dockside een gerenommeerde dancing is die zelfs
een ISO-norm heeft behaald. Eerlijk gezegd wist ik
niet dat ISO-normen konden worden behaald in
deze sector. Dit betekent evenwel dat deze disco-
theek een voorbeeld voor vele andere zou kunnen
zijn. Dit is belangrijk.

Naar mijn mening dragen de uitbaters zelf de ver-
antwoordelijkheid voor dit soort zaken. In de pers
werd de jongste tijd nogal bericht over de impact
die sommige politici of krantenschrijvers zouden
willen hebben op alle regels van de maatschappij,
maar ik denk niet dat de overheid ter plekke kan
gaan bepalen wat het uitbaten van een dancing
moet inhouden. Als een discotheek op het vlak van
uitbating ISO-normen wil behalen of behouden,
dan denk ik dat het goed is dat de uitbaters zelf het

initiatief nemen om dergelijke vorm van klanten-
werving onmogelijk te maken.

Mijnheer Sannen, ik denk dat uw klacht het beoog-
de effect zal krijgen. Indien de actie toch zou
plaatsvinden, dan zal ik de burgemeester van Has-
selt in zijn functie van hoofd van de openbare orde,
vragen om ze te beletten. Ik zou hem dan voorstel-
len om daartoe de bussen naar deze dancing niet
gratis in te zetten.

De voorzitter : De heer Sannen heeft het woord.

De heer Ludo Sannen : Mevrouw de minister, ik
heb bewust de naam van de dancing niet ver-
noemd, omdat de praktijk die ik wil aanklagen,
inderdaad ook in andere discotheken voorkomt.

Ik ben het met u eens dat niet de regels belangrijk
zijn, maar dat het wel belangrijk is ervoor te zorgen
dat dergelijke praktijken in de toekomst niet meer
gebeuren. Als die kunnen worden vermeden door
overleg, dan kan ik dit enkel ten volle ondersteu-
nen. Toch denk ik dat de overheid een zekere
waakzaamheid aan de dag moet leggen, opdat der-
gelijke praktijken niet meer zouden voorkomen in
deze en andere dancings.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Actuele vraag van de heer Robert Voorhamme tot
de heer Eddy Baldewijns, Vlaams minister van
Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Orde-
ning, over het standpunt van de Nederlandse
Spoorwegen met betrekking tot het tracé voor de
IJzeren Rijn

De voorzitter : Aan de order is de actuele vraag
van de heer Voorhamme tot de heer Baldewijns,
Vlaams minister van Openbare Werken, Vervoer
en Ruimtelijke Ordening, over het standpunt van
de Nederlandse Spoorwegen met betrekking tot
het tracé voor de IJzeren Rijn.

De heer Voorhamme heeft het woord.

De heer Robert Voorhamme (Op de tribune) :
Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister,
mevrouw de minister, op 20 maart jongstleden
richtte de voorzitter van de Nederlandse Spoorwe-
gen, de heer den Besten  –  de naam spreekt boek-
delen -, een brief aan de heer Delwaide, schepen
van de haven van Antwerpen. Daarin somde hij

Sannen
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een aantal standpunten op over het tracé en de
realisatie van de IJzeren Rijn.

De brief werd niet gepubliceerd, maar de heer Del-
waide reageerde onmiddellijk triomfantelijk en
verklaarde aan de pers dat hij een ware doorbraak
betekende. De heer den Besten zou het tracé dat
de NMBS en de Vlaamse regering voorstellen, het
beste hebben genoemd. Dat zou afwijken van vroe-
ger ingenomen standpunten.

De IJzeren Rijn was een pijnpunt voor de Neder-
landers omdat die door een stiltegebied moet wor-
den aangelegd. Er werd voorgesteld allerlei alter-
natieve studies uit te voeren om andere tracés te
zoeken. Plots zouden de Nederlandse Spoorwegen
daar niet meer voor te vinden zijn en een snelle
realisatie van het project willen.

We moeten van elke beweging in dit dossier
gebruik maken om te kijken of er een nieuwe actie
moet worden ondernomen en of er schot in de
zaak komt. Heeft de Vlaamse regering contact
gehad met de Nederlandse overheid en de Neder-
landse Spoorwegen ? Is er vooruitgang te signale-
ren ?

De voorzitter : Minister Baldewijns heeft het
woord.

Minister Eddy Baldewijns (Op de tribune) : Mijn-
heer de voorzitter, de heer Voorhamme vraagt of
we kennis hebben van de brief van de heer den
Besten, voorzitter van de raad van bestuur van de
Nederlandse Spoorwegen, aan de havenschepen
van de stad Antwerpen. Als we een blijde bood-
schap in de krant lezen, willen we daar meer over
weten. We hebben kennis kunnen nemen van deze
brief. Ik ervaar het als positief dat de heer den Bes-
ten zich uitspreekt voor het heractiveren van de
IJzeren Rijn. Hij geeft aan dat dit project goed past
in de hele Europese spoorweginfrastructuur. Hij
laat wel opmerken dat het niet aan de Nederlandse
Spoorwegen is om een oplossing uit te werken
voor het probleem ten oosten van Roermond, waar
zich inderdaad een stiltegebied bevindt.

Dit is een signaal dat de bereidheid van de Neder-
landse Spoorwegen om de IJzeren Rijn te heracti-
veren, aanwezig is. De Vlaamse regering laat geen
enkele kans onbenut om dit thema op de agenda te
plaatsen. Onlangs is er nog een onderhoud geweest
met minister-president Kok en minister van Ver-
keer Jorritsma. We gaan uit van het volkenrecht
waarin zowel het tracé als het doortochtrecht hun

oorsprong vinden. We blijven in ieder geval aan-
dringen op een spoedige realisatie van de IJzeren
Rijn.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Actuele vraag van de heer Jaak Gabriels 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 uitgestelde onderte-
kening van het Brussels-Vlaams mobiliteitsconve-
nant

De voorzitter : Aan de orde is de actuele vraag van
de heer Gabriels tot de heer Van den Brande,
minister-president van de Vlaamse regering,
Vlaams minister van Buitenlands Beleid, Europese
Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie,
over de uitgestelde ondertekening van het Brus-
sels-Vlaams mobiliteitsconvenant.

Ik wil de vraagsteller erop wijzen dat de minister-
president zeer bereidwillig heeft gewacht op zijn
late aankomst.

De heer Gabriels heeft het woord.

De heer Jaak Gabriels (Op de tribune) : Mijnheer
de voorzitter, mijnheer de minister-president, colle-
ga's, u nodigt me bijna uit om een tweede vraag te
stellen aan de minister van Openbare Werken. Als
voor het graven van een greppel van honderd
meter zes kilometer autosnelweg wordt afgezet,
wordt het bijna onmogelijk om op tijd te komen.

Minister-president Luc Van den Brande : Mijnheer
Gabriels, als kind heb ik vaak voor de brug gestaan
toen ik naar school ging. Ik heb er nooit aan toege-
voegd aan welke kant van het kanaal ik stond.

De heer Jaak Gabriels : Men staat gewoonlijk aan
de verkeerde kant, mijnheer de minister-president.

We vernamen gisteren in de pers dat de Brusselse
minister van Openbare Werken zich beklaagde
over het uitstel van de ondertekening van het
Brussels-Vlaams mobiliteitsconvenant. Hij voegde
eraan toe : 'omwille van interne problemen bij de
Vlaamse regering'.

De Vlaamse minister van Openbare Werken zette
dit onmiddellijk recht. Volgens hem waren er nog

Voorhamme
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technische problemen en moest het prijskaartje
nog worden onderzocht. Om dit te regelen zou er
een interkabinettengroep worden opgericht. Deze
mededeling zou door de minister-president worden
onderschreven.

Toch blijft minister Hasquin bij zijn beweringen.
Kletst minister Hasquin uit zijn nek, of zijn er echt
problemen ? Zijn er financiële problemen ? Wan-
neer mogen we vooruitgang verwachten in dit dos-
sier ?

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
kan niet alle vragen beantwoorden omdat een en
ander onder de bevoegdheid van minister Balde-
wijns valt. Ik ben voorstander van afspraken die
het belang van de bevolking dienen. Ik denk aan
de afstemming van het beleid op de behoeften en
een versoepeling van de mogelijkheden in het alge-
meen en aan het vervoersaanbod in het bijzonder.
Als we overeenkomsten kunnen sluiten met het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waarom zouden
we dat niet doen ? Ik heb ook gelezen dat de pro-
blemen worden veroorzaakt door principiële
gevoeligheden. Dat is helemaal niet aan de orde.

Het toeval wil dat ik vanmorgen van minister-pre-
sident Picqué heb vernomen dat de mededelingen
van minister Hasquin helemaal niet werden
besproken in de Brusselse Hoofdstedelijke rege-
ring, meer zelfs, er is een hele discussie geweest
over de handelwijze van minister Hasquin. Minis-
ter-president Picqué zei me uitdrukkelijk dat ik dat
openbaar mocht maken. Er is een spreekwoord dat
zegt : L'arroseur arrosé.

In overleg met minister Baldewijns heeft de
Vlaamse regering gisteren beslist de afspraken
opnieuw te bekijken om daarna tot de onderteke-
ning van het convenant te komen. Een aantal
opties van het convenant hebben een principieel
karakter en die verdienen een principiële oplos-
sing. Er is helemaal geen probleem geweest in de
Vlaamse regering.

Ik was dan ook ontsteld toen ik gisteren om 10.13
uur een Belga-bericht kreeg, waarin de heer Has-
quin zich opwindt over interne problemen van de
Vlaamse regering. Mijnheer Gabriels, wij hebben
nooit problemen onderling en mochten die er al
zijn, dan worden ze collegiaal opgelost.

De voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke
regering en al zijn collega's waren hoogst verbaasd
dat de heer Hasquin dit initiatief had genomen.

De voorzitter : De heer Gabriels heeft het woord.

De heer Jaak Gabriels : Mijnheer de minister-pre-
sident, de heer Hasquin kletst dus uit zijn nek. Hij
doet dit vooral om het communautaire vuur tussen
Vlaanderen en Brussel aan te wakkeren.

Uit uw reactie begrijp ik dat het helemaal niets
heeft te maken met een afspraak binnen de Brus-
selse regering, laat staan met een voorbereidend
dossier waarbij Vlaanderen zou dwarsliggen.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Actuele vraag van de heer Gilbert Vanleenhove tot
de heer Eddy Baldewijns, Vlaams minister van
Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Orde-
ning, over de eventuele bestemming van de N8
Ieper-Veurne als Rapidusweg

De voorzitter : Aan de orde is de actuele vraag van
de heer Vanleenhove tot de heer Baldewijns,
Vlaams minister van Openbare Werken, Vervoer
en Ruimtelijke Ordening, over de eventuele
bestemming van de N8 Ieper-Veurne als Rapidus-
weg.

De heer Vanleenhove heeft het woord.

De heer Gilbert Vanleenhove (Op de tribune) :
Mijnheer de minister, u hebt op 17 februari 1998
geantwoord op mijn mondelinge vraag over de N8
Ieper-Veurne als Rapidusweg, en dus als alternatie-
ve reisroute naar de kust. Ik had een vurig pleidooi
gehouden om die N8 te schrappen als alternatieve
reisroute. Deze weg is namelijk qua capaciteit en
leefbaarheid van de dorpskernen allerminst
geschikt om een dergelijke verkeersstroom op te
vangen. Dat blijkt trouwens ook uit de besprekin-
gen over het RSV.

U zei dat u de resultaten afwachtte van het onder-
zoek inzake de verkeersstromen van juli 1997. U
stelde bovendien dat u een duidelijker antwoord
zou geven in de volgende dagen of weken. Na een
hele zoektocht was inderdaad gebleken dat u wel
degelijk de verantwoordelijke minister was.

Gabriels
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Een paar weken later heb ik telefonisch aan uw
kabinetsmedewerkers gevraagd of er al duidelijk-
heid was. Men antwoordde hier negatief op en men
bestond het zelfs om uw bevoegdheid hierover in
twijfel te trekken.

Ik heb in Het Volk van maandagmorgen tot mijn
bijzonder grote verbazing gelezen dat uw partijcol-
lega en federaal minister, de heer Vande Lanotte,
verkondigt dat de heer Baldewijns heeft toegezegd
om de N8 Ieper-Veurne als Rapidusweg te schrap-
pen.

Het is niet de eerste maal dat uw federale collega
de boodschapper speelt inzake de beslissingen die
in uw kabinet worden genomen. Als dit een enkele
keer gebeurt, heb ik daar geen moeite mee. Het
wordt echter een bijzonder slechte gewoonte. Uw
federale collega heeft een te grote drang om zich  –
om voor mij onbekende redenen  –  te profileren.
Het is onfatsoenlijk als dat ook gebeurt in zaken
die het Vlaams Parlement aanbelangen en waar-
voor het voetvolk in dit parlement de motor is
geweest om zo een beslissing af te dwingen.

Mijnheer de minister, wat hebt u besloten in ver-
band met die N8 Ieper-Veurne ? Blijft het een
Rapidusweg ? Indien niet, is er dan een alternatief
om de kust te bereiken ?

De voorzitter : Minister Baldewijns heeft het
woord.

Minister Eddy Baldewijns (Op de tribune) : Mijn-
heer de voorzitter, collega's, ik bevestig de heer
Vanleenhove het antwoord dat ik heb gegeven op
de mondelinge vraag.

In een werkvergadering, bestaande uit de mensen
van de afdeling Verkeerskunde, de administratie
van Wegen en Verkeer in het algemeen en de rijks-
wacht, heeft men zich over dit probleem gebogen
en er een onderzoek aan gewijd.

Het RSV geeft aan dat het verkeer dat zich ont-
wikkelt via hoofdwegen, niet verder kan worden
afgeleid via secundaire wegen. In het kader hiervan
en door het nieuwe statuut van de N8 is het niet
mogelijk dat men een secundaire weg als alterna-
tief voorstelt voor een hoofdweg of voor een pri-
maire weg.

De administratie van Wegen en Verkeer en de
rijkswacht discussiëren momenteel om samen een
algemeen voorstel inzake een alternatieve beweg-

wijzering voor het geheel van de kustzone uit te
werken. Ik hoop dat dit eerstdaags tot resultaten
zal leiden. Net zoals ik u vroeger heb geantwoord,
denk ik niet dat de N8 als alternatieve route kan
fungeren.

De voorzitter : De heer Vanleenhove heeft het
woord.

De heer Gilbert Vanleenhove : Ik stel vast dat
voorlopig enkel de intentie bestaat. Die intentie
bejubel ik uiteraard. Zoals zo dikwijls heeft minis-
ter Vande Lanotte misschien wat voorbarig besliss-
ingen verkondigd die nog niet zijn genomen.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Actuele vraag van de heer Jan Penris tot de heer
Eddy Baldewijns, Vlaams minister van Openbare
Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening, over de
uitspraken van federaal minister Daerden inzake
de aanpassing van de luchthaven van Deurne

De voorzitter : Aan de orde is de actuele vraag van
de heer Penris tot de heer Baldewijns, Vlaams
minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruim-
telijke Ordening, over de uitspraken van federaal
minister Daerden inzake de aanpassing van de
luchthaven van Deurne.

De heer Penris heeft het woord.

De heer Jan Penris (Op de tribune) : Mijnheer de
voorzitter, mijnheer de minister, geachte collega's,
ik ben me ervan bewust dat we voor de zoveelste
keer over de luchthaven van Deurne spreken.
Gezien de politieke actualiteit kan ik jammer
genoeg niet anders dan dit onderwerp aan te snij-
den.

Ik weet dat mijn vraag wellicht te vroeg komt, want
u hebt ons beloofd in de loop van deze maand een
grondige studie over deze luchthaven te bezorgen.
Tegelijkertijd komt mijn vraag ook te laat. Over dit
onderwerp werd immers op 25 maart in de Kamer
geïnterpelleerd. De federale minister van Verkeer,
de heer Daerden, is nog altijd bevoegd voor de
luchtverkeersveiligheid. Jammer genoeg werd op
dat vlak geen volledige regionalisering doorge-
voerd. Minister Daerden zei toen dat de luchtha-
ven van Deurne vandaag niet veilig genoeg meer is.
We hebben het nu over die fameuze startbaan 29,
die of met 60 meter moet worden verlengd, of met

Vanleenhove
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150 meter moet worden verkort. De eerste optie
vereist de ondertunneling van de aangrenzende
militaire baan.

Ik weet dat we pas in de loop van de maand een
definitief antwoord kunnen verwachten, maar kunt
u alvast een tipje van de sluier oplichten en ons
meedelen in welke richting u een oplossing zoekt ?

De voorzitter : Minister Baldewijns heeft het
woord.

Minister Eddy Baldewijns (Op de tribune) : Mijn-
heer de voorzitter, de heer Penris heeft hier duide-
lijk gezegd dat de controle op de luchtverkeersvei-
ligheid tot de bevoegdheden van de federale minis-
ter behoort. Op dit ogenblik wordt een studie uit-
gevoerd over de toekomst van de Antwerpse lucht-
haven. Verder heeft het Vlaams Parlement een
motie aangenomen naar aanleiding van interpella-
ties in dit halfrond.

Ik heb ook aan het bestuur van de luchtvaart
gevraagd een uitgebreid rapport over deze proble-
matiek op te stellen. Dat rapport moet klaarheid
brengen over de vliegtechnische aspecten die
noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van
de luchthaven. Dat rapport moet ook klaarheid
brengen over de veiligheidsaspecten. Als we dit
rapport op tijd ontvangen, dan kan het nog worden
toegevoegd aan de studie in uitvoering over de toe-
komst van de luchthaven. Dat moet ons toestaan
om met kennis van zaken te oordelen over deze
problematiek.

De voorzitter : De heer Penris heeft het woord.

De heer Jan Penris : Ik weet dat de minister dit
dossier met de nodige spoed wilt behandelen, en
hoop dan ook dat dit effectief gebeurt. Deze lucht-
haven heeft de voorbije maanden een aantal
belangrijke lijnen verloren. Als we willen vermij-
den dat deze evolutie zich doorzet, dan moet er
snel een grondige oplossing komen.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Actuele vraag van de heer Leonard Quintelier tot
de heer Eric Van Rompuy, Vlaams minister van
Economie, KMO, Landbouw en Media, over even-
tuele contacten tussen de directie van Swedish

Match en de Vlaamse regering inzake de geplande
sluiting van de vestiging in Geraardsbergen

De voorzitter : Aan de orde is de actuele vraag van
de heer Quintelier tot de heer Van Rompuy,
Vlaams minister van Economie, KMO, Landbouw
en Media, over eventuele contacten tussen de
directie van Swedish Match en de Vlaamse rege-
ring inzake de geplande sluiting van de vestiging in
Geraardsbergen.

De heer Quintelier heeft het woord.

De heer Leonard Quintelier (Op de tribune) :
Mijnheer de minister, op 25 maart werd de bevol-
king van Geraardsbergen even opgeschrikt toen de
directie van Swedish Match bekendmaakte dat er
van de resterende 171 banen, 115 zouden worden
geschrapt. De directie wees er verder op dat die
schrapping ten laatste in het voorjaar van volgend
jaar moet gebeuren. Voor de bevolking van het
stadje met de zwavelstokjes, zoals het door sommi-
gen lyrisch wordt beschreven, is het restant van de
tewerkstelling in deze fabriek van kapitaal belang.
Oorspronkelijk ging het om 1.600 werknemers en
heette de firma Union Allumettière, wat daarna
Union Match en nu Swedish Match is geworden.

Geraardsbergen kampt met de hoogste werkloos-
heidsgraad van heel het arrondissement Aalst. De
reden die de directie geeft voor de ontslagen, is de
te sterke concurrentie van het buitenland, vooral
uit de Oostbloklanden, Amerika en Japan. Verder
wijt ze haar beslissing ook aan de antitabakssfeer
en de hoge loonkosten.

Mijnheer de minister, zijn er contacten geweest
met uw administratie of kabinet vóór de directie
dit standpunt heeft ingenomen ? Wordt er rekening
gehouden met het behoud van de tewerkstelling in
deze zo sterk getroffen stad ?

De voorzitter : Minister Van Rompuy heeft het
woord.

Minister Eric Van Rompuy (Op de tribune) : Over
de aankondiging van de sluiting van Swedish
Match in Geraardsbergen heeft er geen enkel con-
tact bestaan met mijn kabinet of administratie. Ik
heb die net als u vernomen via de pers. We weten
wat de oorzaken kunnen zijn. De activiteiten zou-
den worden verplaatst naar Hongarije, waar de
loonkost slechts 12 percent bedraagt van de alge-
mene productiekosten. Het gaat dus om een delo-
kalisatie naar Hongarije om kostenredenen. U
weet ook dat de lonen in Hongarije 6 à 7 keer lager
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liggen dan bij ons. Op dat vlak is het dus onmoge-
lijk om te concurreren.

De laatste jaren is er in heel beperkte mate expan-
siesteun gegeven. In 1992 heeft het bedrijf een ren-
tetoelage en een kapitaalpremie ontvangen. De
terugvorderingstermijn van vijf jaar is inmiddels
verstreken. Enkele jaren geleden heeft het bedrijf
voor 29,9 miljoen frank geïnvesteerd. Daar hebben
we geen steun aan gegeven. De laatste investering,
met name een ecologie-investering van 3,6 miljoen
frank die van 1995 dateert, kwam evenmin voor
steun in aanmerking. Voor de mogelijke terugvor-
dering van steun is de periode van vijf jaar voor de
933.440 frank aan rentetoelage en kapitaalpremie
verstreken. De twee andere aanvragen werden niet
ingewilligd.

We zijn natuurlijk bekommerd om deze situatie.
Het aantal arbeidsplaatsen wordt immers herleid
van zowat 1.000 in de jaren zestig tot ongeveer 50 à
60 nu. We hebben enkel informele informatie
gekregen. Er is geen enkele officiële demarche in
onze richting ondernomen.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Actuele vraag van de heer Dirk Van Mechelen tot
de heer Eric Van Rompuy, Vlaams minister van
Economie, KMO, Landbouw en Media, over de
onaangekondigde staking van het VRT-personeel

De voorzitter : Aan de orde is de actuele vraag van
de heer Van Mechelen tot de heer Van Rompuy,
Vlaams minister van Economie, KMO, Landbouw
en Media, over de onaangekondigde staking van
het VRT-personeel.

De heer Van Mechelen heeft het woord.

De heer Dirk Van Mechelen (Op de tribune) :
Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, een
belangrijke Vlaamse krant titelt vandaag 'Geen
VRT, geen tv'. Maandag 30 maart zond de VRT
inderdaad niet uit. Blijkbaar hebben vele Vlamin-
gen afgehaakt. Het zou een interessant experiment
zijn om na te gaan of we op oudejaarsavond niet
met een babyboom worden geconfronteerd.

Mijnheer de minister, alle gekheid op een stokje,
maar het is nu al de tweede keer in korte tijd dat

onze openbare omroep van de buis en van de radio
verdwijnt. De eerste keer heeft dit parlement niet
gereageerd. We vonden dat de aangelegenheid het
management en de raad van bestuur aanbelangde.

Het parlement keurt jaarlijks een dotatie van meer
dan 8 miljard frank goed voor dit autonoom over-
heidsbedrijf. Nu er een tweede keer wordt
gestaakt, stel ik me als parlementslid de vraag of
we niet dringend een afspraak moeten maken met
de openbare omroep. Als autonoom overheidsbe-
drijf zou dit bedrijf minstens garant moeten staan
voor een minimumpakket essentiële dienstverle-
ning zoals korte berichtgeving en verkeersinforma-
tie op de radio.

Volgens de beheersovereenkomst die op 3 juni
1997 werd afgesloten, vervult de openbare omroep
een strategische positie in Vlaanderen en is hij van
groot kwalitatief belang voor Vlaanderen. Mijn-
heer de minister, u moet hiermee rekening houden,
en dringend de nodige stappen zetten bij de open-
bare omroep. U moet nagaan of zo een minimum-
pakket kan worden gegarandeerd.

Ik wil nog een tweede opmerking maken. Nu Mark
Uytterhoeven terug is bij de openbare omroep,
verandert het huis van vertrouwen opnieuw in een
huis van wantrouwen. Ik ben ook bezorgd over de
sfeer die er momenteel heerst. Mijnheer de minis-
ter, ik vraag u om de zaak de volgende weken en
maanden heel nauwgezet op te volgen.

De voorzitter : Minister Van Rompuy heeft het
woord.

Minister Eric Van Rompuy (Op de tribune) : Mijn-
heer de voorzitter, collega's, de VRT is een zelf-
standig overheidsbedrijf. Het parlement heeft dat
trouwens zo beslist. Er bestaan sociale relaties tus-
sen de directie, de vakbonden en het personeel.
Het stakingsrecht wordt door de overheidsdiensten
erkend : niet alleen de openbare omroep, maar ook
andere overheidsbedrijven hebben het recht te sta-
ken.

De gedelegeerd bestuurder en de directie hebben
met de vakbonden onderhandeld over een mini-
mumpakket aan dienstverlening. Ze hebben echter
geen overeenstemming bereikt. Er was maandag
dan ook geen sprake van minimale berichtgeving
of dienstverlening. Ook in de beheersovereen-
komst vindt men daarover geen enkele bepaling.

Bij een monopolie van een bepaalde dienstverle-
ning liggen de sociale relaties in een overheidsbe-
drijf misschien een beetje anders dan in een privé-
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bedrijf. Men kan zich daar inderdaad vragen bij
stellen. Op dit ogenblik bevat de beheersovereen-
komst hierover geen enkele bepaling. Mijn stand-
punt is dat de sociale relaties tussen directie en
vakbonden tot stand moeten komen zoals dat ook
in andere bedrijven gebeurt.

Volgens mij is een minimumpakket wel noodzake-
lijk. De gedelegeerd bestuurder heeft hierover
onderhandeld, maar er werd geen overeenstem-
ming bereikt.

De voorzitter : De heer Van Mechelen heeft het
woord.

De heer Dirk Van Mechelen : Mijnheer de voorzit-
ter, ik dank de minister voor zijn antwoord. Mijn-
heer de minister, ik vraag u wel om een krachtiger
signaal te geven. Ik erken natuurlijk het stakings-
recht, maar aan elk recht zijn ook plichten verbon-
den. U, als uitvoerend minister, en wij, als parle-
mentsleden, moeten ervoor zorgen dat dat mini-
mumpakket tot stand komt. Ik stel voor dat we dat
in elk geval op de agenda zetten naar aanleiding
van de evaluatie van de beheersovereenkomst. We
moeten de directeur-generaal ertoe aanzetten om
zo een pakket te garanderen.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Actuele vraag van mevrouw Nelly Maes tot de
heer Leo Peeters, Vlaams minister van Binnen-
landse Aangelegenheden, Stedelijk Beleid en Huis-
vesting, over het wegnemen van ingezamelde kle-
ding voor ontwikkelingsprojecten op last van het
Voerense gemeentebestuur

De voorzitter : Aan de orde is de actuele vraag van
mevrouw Maes tot de heer Peeters, Vlaams minis-
ter van Binnenlandse Aangelegenheden, Stedelijk
Beleid en Huisvesting, over het wegnemen van
ingezamelde kleding voor ontwikkelingsprojecten
op last van het Voerense gemeentebestuur.

Mevrouw Maes heeft het woord.

Mevrouw Nelly Maes (Op de tribune) : Mijnheer
de voorzitter, mijnheer de minister, dames en
heren, er bestaat nogal wat verwarring over de
ophaling van kleding. Zo blijkt dat zelfs de federale
minister niet de mogelijkheid heeft om doel-

treffend op te treden. Mocht u via OVAM met dit
probleem worden geconfronteerd, zou het ook
voor u geen vanzelfsprekende klus zijn. Bij de kle-
dinginzameling vinden immers maffiapraktijken
plaats.

Anderzijds halen een aantal bonafide organisaties
uit de kledinginzameling de noodzakelijke midde-
len om hun acties voor het goede doel te financie-
ren. Zo zijn er onder meer de NGO's, die in het
kader van de ontwikkelingssamenwerking 15 per-
cent van hun projecten en programma's zelf moe-
ten financieren. Ze zijn aangewezen op dergelijke
vormen van financiering en zamelen dus kleding
in.

Het Vlaams Internationaal Centrum is een voor-
beeld van een organisatie waaraan de minister van
Binnenlandse Zaken een vergunning heeft ver-
leend om over het hele grondgebied kleding in te
zamelen. Op 24 maart werden in de gemeente Voe-
ren de zakken in de brievenbussen gedeponeerd
voor een kledinginzameling die de vrijdag daarop
zou plaatsvinden. De zakken stonden netjes klaar :
gedeeltelijk op het openbare terrein, gedeeltelijk
op privé-terrein. Groot was dan ook de verbazing
van de Voerenaren toen bleek dat de gemeente de
opdracht had gegeven deze zakken in een gemeen-
tewagen op te laden.

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

Naar het schijnt zou de gemeente Voeren een
monopolie verlenen aan een bepaalde Franstalige
organisatie om ter plekke kleding in te zamelen.
Daartoe is de gemeente helemaal niet gerechtigd.
Dat is dus een ten onrechte genomen beslissing, als
ze al werd genomen. De verontwaardiging van de
Vlaamse inwoners van Voeren was dan ook zeer
groot. Er ontstond een rel, waarbij schepen Broers
persoonlijk betrokken was, net als diverse andere
Voerenaren. Dat heeft aanleiding gegeven tot
wederzijdse klachten. Ook van de NGO in kwestie,
die stelt dat ze daarvoor een schadevergoeding
eist.

Kan de gemeente in rechte en in de feiten tot een
dergelijk optreden overgaan ? Over welke ver-
weermiddelen beschikt een normale Vlaamse orga-
nisatie om in Voeren, net als in elke gemeente, met
haar vergunning kleding te kunnen inzamelen ?

De voorzitter : Minister Peeters heeft het woord.

Minister Leo Peeters (Op de tribune) : Mevrouw
Maes, u hebt dit probleem op een heel serene
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manier aangekaart. Uw verontwaardiging is ook de
mijne. We hebben hier te maken met iets dat echt
niet door de beugel kan. We moeten in dit dossier
wel een onderscheid maken tussen het privé- en
het openbaar domein. U vernoemde in dit verband
reeds de heer Broers.

Er zou terzake ook bewijsmateriaal zijn verzameld.
Indien men inderdaad dingen heeft weggenomen
van het privé-domein, dan is dat gewoon diefstal.
Dan zou er sprake zijn van een strafrechtelijke
aangelegenheid, kan er een klacht worden inge-
diend bij het parket en zou daaruit een strafrechte-
lijke vervolging kunnen voortvloeien.

Wat betreft de gemeente en het openbaar domein,
wijst u er terecht op dat men een poging heeft
gedaan om een bepaalde vereniging een exclusivi-
teitscontract te geven. Dit kan uiteraard niet. Op
het gemeentelijk domein moet men ook aan ande-
re organisaties de mogelijkheid bieden tot ophaling
over te gaan. Ook al zou er een beslissing zijn van
de gemeenteraad, dan nog kan die beslissing geen
uitvoering krijgen omdat ze in strijd is met de wet.
In deze aangelegenheid is een exclusiviteitscon-
tract dus zeker niet mogelijk.

Dit zou kunnen impliceren dat men hier op een
onverantwoorde en eventueel zelfs onwettige
manier een aantal diensten van de gemeente heeft
ingeschakeld. Ik wil echter niet op de zaken voor-
uitlopen. Ik heb de provinciegouverneur wel
gevraagd een grondig onderzoek uit te voeren.
Indien inderdaad blijkt dat een overtreding werd
begaan, zal daar uiteraard tegen worden opgetre-
den. Ik wacht dus het rapport van de gouverneur
af. Op basis daarvan zal ik een definitief oordeel
vellen.

De voorzitter : Mevrouw Maes heeft het woord.

Mevrouw Nelly Maes : Mijnheer de minister, wat
betreft het privé-domein denk ik dat u een duide-
lijk beeld hebt geschetst. U hebt dat ook gedaan
met betrekking tot het recht een monopolie te ver-
lenen aan een organisatie. In dit geval had de
betrokken NGO ten volle het recht om ook zonder
de specifieke toelating van de betrokken gemeente
aan kledinginzameling te doen. Dat gebeurt trou-
wens ook in alle andere Vlaamse gemeenten.

U hebt echter nog niet echt duidelijk gemaakt in
hoeverre de gemeente het recht heeft om op het
openbaar domein eigenmachtig op te treden. Ik
meen dat de betrokken NGO zeker een klacht zal

moeten indienen. Het is uw plicht om de overtre-
ding van de wet te bestraffen. Het is immers totaal
onaanvaardbaar dat een gemeente wetten of
decreten zomaar naast zich neerlegt.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Actuele vraag van mevrouw Marleen Vanderpoor-
ten tot de heer Leo Peeters, Vlaams minister van
Binnenlandse Aangelegenheden, Stedelijk Beleid
en Huisvesting, over de voorstellen voor onder-
steuning van gemeente- en OCMW-raadsleden

De voorzitter : Aan de orde is de actuele vraag van
mevrouw Vanderpoorten tot de heer Peeters,
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenhe-
den, Stedelijk Beleid en Huisvesting, over de voor-
stellen voor ondersteuning van gemeente- en
OCMW-raadsleden.

Mevrouw Vanderpoorten heeft het woord.

Mevrouw Marleen Vanderpoorten (Op de
tribune) : Mijnheer de voorzitter, mijnheer de
minister, collega's, de voorbije maanden werden we
herhaaldelijk geconfronteerd met krantenberich-
ten over een betere verloning voor schepenen en
burgemeesters en over een betere ondersteuning
van gemeente- en OCMW-raadsleden. Deze voor-
stellen waren afkomstig van de ministers Martens
en Peeters. Intussen heeft ook minister-president
Van den Brande een bericht gelanceerd over een
pact met de gemeenten, dat via rondetafelgesprek-
ken tot stand zou komen. Daarnaast is er ook nog
de Commissie Bestuurlijke Organisatie, waarvan
we de resultaten in de nabije toekomst verwachten.

Dat alles wordt telkens met veel omhaal in de pers
aangekondigd. De aangekondigde omzendbrieven
verschijnen echter pas veel later. Als ik me niet
vergis, is de omzendbrief die twee weken geleden
werd aangekondigd, vandaag pas toegekomen. Dit
schept verwarring bij de betrokkenen. Beslissingen
worden genomen over de hoofden van de gemeen-
ten heen, alhoewel zij de factuur moeten betalen.

Werden de gemeenten hierover geraadpleegd ?
Wat is de juiste volgorde van de feiten ? Wat is de
zin van het pact met de gemeenten en de bestuur-
lijke organisatie, als intussen al een aantal beslissin-
gen werd genomen ?

De voorzitter : Minister Peeters heeft het woord.
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Minister Leo Peeters (Op de tribune) : De Vlaamse
regering communiceert op het moment dat een
beslissing is genomen. Op dat moment wordt ook
de inhoud van de beslissing bekendgemaakt. Men
kan de omzendbrief dan lezen. De gemeenten wor-
den echter al een paar dagen voordien op de hoog-
te gebracht.

De omzendbrief handelt over de absolute toeken-
ning van autonomie aan gemeenten. Hij bevat
vooral een aanbeveling voor meer autonomie en
versterking van de verkozen organen. Samen met
minister Martens, bevoegd voor de OCMW's, heb
ik een aantal supplementaire mogelijkheden willen
creëren voor de verkozen organen. Ze hebben een
belangrijke wetgevende taak en een controlerende
functie.

In dit geval gaat het om de mogelijkheid om de
gemeenteraadsleden beter te vergoeden. Daar-
naast willen we een beter statuut ontwerpen voor
de gemeenteraadsleden. Tegelijk wordt de logistie-
ke ondersteuning van de raadsleden verbeterd. Het
is de plicht van een gemeentebestuur om in de eer-
ste plaats te investeren in een goede werking voor
alle verkozen leden van de gemeenteraad. Deze
omzendbrief reikt hiervoor mogelijkheden aan.

Is het verantwoord om dit nu te doen ? We moes-
ten niet langer wachten. We hebben altijd al gepleit
voor de uitbouw van een beter statuut, te beginnen
met het bieden van betere mogelijkheden aan de
verkozen leden. Er is overleg gepleegd met de Ver-
eniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, die
representatief is voor de verschillende gemeente-
besturen. Zij steunde het plan volmondig. Het was
mede op vraag van deze organisatie dat deze
omzendbrief is totstandgekomen.

De voorzitter : Mevrouw Vanderpoorten heeft het
woord.

Mevrouw Marleen Vanderpoorten : Ik pleit voor
een betere afstemming tussen het moment dat de
pers wordt ingelicht en het moment dat de
omzendbrief wordt verstuurd. Dit zal verwarring
vermijden.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Actuele vraag van mevrouw Sonja Becq tot de
heer Luc Martens, Vlaams minister van Cultuur,
Gezin en Welzijn, over de nood aan maatregelen

ter verlaging van het persoonlijk aandeel van chro-
nisch zieken in de kosten voor gezins- en bejaar-
denhulp

De voorzitter : Aan de orde is de actuele vraag van
mevrouw Becq tot de heer Martens, Vlaams minis-
ter van Cultuur, Gezin en Welzijn, over de nood
aan maatregelen ter verlaging van het persoonlijk
aandeel van chronisch zieken in de kosten voor
gezins- en bejaardenhulp.

Mevrouw Becq heeft het woord.

Mevrouw Sonja Becq (Op de tribune) : Mijnheer
de minister, ik weet dat de situatie van de zieken
en zorgbehoevenden u na aan het hart ligt. De
witte woede die nu door het land waait, getuigt
daarvan.

U beoogt een evenwicht tussen de werkdruk van
het personeel en de uitbreiding van de zorg voor
hulpbehoevenden. Binnen deze groep vormen de
chronisch en langdurig zieken een aparte categorie.
Zij worden geconfronteerd met een grote meer-
kost, die volgens onderzoek van de Christelijke
Mutualiteit kan oplopen van 60.000 tot 133.000
frank per jaar. Het aandeel van de gezins- en
bejaardenhulp in deze kosten is vrij groot. Voor
mensen met zorgafhankelijkheid C schommelt dit
rond een gemiddelde van 30.000 frank, waarbinnen
variaties mogelijk zijn.

Bij de bespreking van de begroting van 1998 heb-
ben we deze problemen aangekaart en hebben we
gevraagd of er een mogelijkheid bestond om de
cliëntbijdrage voor gezins- en bejaardenhulp aan te
passen. Toen werd ons verteld dat het niet kon : er
waren geen extra budgettaire middelen om zo een
wijziging door te voeren.

Binnenkort staan we opnieuw voor begrotingsbe-
sprekingen. Kunt u in die herziening ook de aan-
passing van cliëntbijdragen in de gezins- en bejaar-
denhulp opnemen ?

De voorzitter : Minister Martens heeft het woord.

Minister Luc Martens (Op de tribune) : Mijnheer
de voorzitter, geachte collega's, het dossier waar
men de aandacht voor vraagt is me bekend. We
hebben dat technisch uitgewerkt. U weet dat de
cliëntbijdrage wettelijk vastligt in het ministerieel
besluit van maart 1983. Daarin is een algemene
regeling opgenomen, waarin een band bestaat tus-
sen het inkomen en de bijdrage. Er werd ook voor-
zien in een mogelijkheid om kortingen te krijgen a
rato van het aantal uren van opname. Als men
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iemand meer dan 60 uren moet opnemen, dan is er
een korting van 20 percent ; als men iemand meer
dan 100 uren moet opnemen, dan is er een korting
van 35 percent.

We hebben enkele simulaties gemaakt om het
resultaat na te gaan van een verhoging van die kor-
tingen tot respectievelijk 40 en 70 percent. Daaruit
blijkt dat een bijkomend bedrag van 61 miljoen
frank moet worden vrijgemaakt om de cliëntbijdra-
gen meer af te stemmen op de precaire situatie
waarin chronisch en zwaar zorgbehoevenden zich
bevinden.

Anderzijds hebben we binnenkort geen begrotings-
bespreking, maar een begrotingscontrole. Dat bete-
kent niet meer dan het afstemmen van de cijfers op
de praktijk in het veld, enkele maanden na het
moment waarop men de begroting heeft opge-
maakt. Er is een afspraak binnen de regering dat er
geen nieuwe initiatieven komen. Dit is een nieuw
initiatief en het kan dus niet in een begrotingscon-
trole aan bod komen.

Dit probleem zal ook moeten worden bekeken in
het licht van het dossier van de zorgverzekering.
Als men ervoor opteert een zorgverzekering in te
richten, onder welbepaalde condities en met een
welbepaalde timing, dan zal dat uiteraard ook zijn
betekenis hebben voor de cliëntbijdrage. Door
middel van de zorgverzekering kunnen we name-
lijk op een andere manier tegemoetkomen aan de
terechte vraag van chronisch en zwaar zorgbehoe-
venden.

We hebben het dossier voorbereid en op tafel
gelegd, maar we hebben er ons bij neergelegd om
in de begrotingscontrole geen nieuwe initiatieven
toe te laten.

Mevrouw Sonja Becq : Mijnheer de minister, ik
kan dit slechts betreuren, aangezien u ook achter
die idee stond. In de begrotingsbespreking hebt u
ook uitdrukkelijk gezegd dat die bijdrage inder-
daad te zwaar is voor bepaalde zwaar en langdurig
zorgbehoevenden. Het zal afhangen van de opties
die men in een zorgverzekering neemt, of men
inderdaad in een uitkering voorziet die afhankelijk
is van het inkomen of in overeenstemming is met
de vraag naar verzorging. Dat valt af te wachten.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Actuele vraag van de heer Jos Stassen tot de heer
Luc Martens, Vlaams minister van Cultuur, Gezin
en Welzijn, over de acties van de non-profitsector
en de oproep van de Vlaamse regering tot de socia-
le partners om terug aan de onderhandelingstafel
te gaan zitten

De voorzitter : Aan de orde is de actuele vraag van
de heer Stassen tot de heer Martens, Vlaams minis-
ter van Cultuur, Gezin en Welzijn, over de acties
van de non-profitsector en de oproep van de
Vlaamse regering tot de sociale partners om terug
aan de onderhandelingstafel te gaan zitten.

De heer Stassen heeft het woord.

De heer Jos Stassen (Op de tribune) : Mijnheer de
minister, u bent een gedreven man, iemand die
men in het jargon van de Ronde van Vlaanderen
een 'koppige Flandrien' zou noemen. Dat is een
positieve eigenschap, maar ze kan ook negatief
werken. Wat de sociale onrust betreft gaat het die
richting uit.

Veertien dagen geleden heb ik u een soortgelijke
vraag gesteld. U hebt toen gezegd dat de envelop-
pe vastlag, maar dat er kon worden onderhandeld
binnen de ruimte van de beschikbare middelen. Er
kwamen enkele verduidelijkingen, onder andere
van uw kabinetschef, die zei dat de verschillende
domeinen waarop u het beleid wilt voeren vastlig-
gen en dat daarbinnen verschuivingen mogelijk
zijn. Er werden ook opmerkingen gemaakt waarbij
de marges verkleind werden.

Ondertussen hebben we de derde nationale actie
van de non-profitsector achter de rug. Deze week
is er een actieweek  –  u merkt dat ook wel in de
buurt van uw kabinet. Ondertussen heeft voorzitter
Rombouts van het ACW in een toespraak zijn
ongenoegen geuit en hebben ook de werkgevers,
namelijk Caritas en het VVJG, actie gevoerd. Er
was sprake van een duidelijke tegemoetkoming
vanwege de actievoerders, vooral van de LBC. Die
zei al tevreden te zijn als de minister zijn voorne-
mens omtrent een nieuw beleid gedeeltelijk wil
laten varen en wat meer zou ingaan op de verla-
ging van de werkdruk. Men heeft gesuggereerd om
de 500 miljoen frank die daartoe is uitgetrokken,
tot 1 miljard frank te verhogen. Dan kan de rust
weerkeren.

U hebt veertien dagen geleden, zij het non-verbaal,
gedeeltelijk ingestemd met mijn analyse dat u
eigenlijk wel tevreden bent met de acties in de
non-profitsector. Daardoor hebt u immers verkre-
gen wat u de drie jaar voordien niet hebt kunnen
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losweken : meer middelen voor uw beleid. Daarvan
is echter maar zowat één achtste overgebleven
voor de verlaging van de werkdruk. Nu vragen de
mensen uit de non-profitsector om van dat één
achtste één vierde te maken. Dan kunnen de acties
waarin de eisen van de Vlaamse sectoren ten
opzichte van de Vlaamse regering worden bena-
drukt, stilaan worden beëindigd. Dan kan de rust
met andere woorden weerkeren.

Deze morgen heb ik op de radio gehoord dat u tot
700 miljoen frank wilt gaan. Waarom blijft u rela-
tief koppig en komt u niet tegemoet aan de vraag
van de vakbonden ? Het is vrij gemakkelijk om te
onderhandelen omtrent de verlaging van de werk-
druk en het bedrag op te trekken tot 1 miljard
frank. Zult u hierop ingaan zodat tegen Pasen de
rust kan weerkeren ?

De voorzitter : Minister Martens heeft het woord.

Minister Luc Martens (Op de tribune) : Mijnheer
de voorzitter, geachte collega's, ik kan alleen
bevestigen dat ik de lijn die we hebben ingezet, wil
aanhouden, met dien verstande dat de enveloppe
blijft wat ze is. Men verwijst naar de heer Rom-
bouts. Hij aanvaardt dat deze enveloppe groot
genoeg is. Het debat gaat vandaag over wat men
ermee moet doen, en meer bepaald over hoe men
de loonanomalieën, de arbeidsdruk en de uitbrei-
dingen aanpakt.

Vanmorgen heb ik het signaal gegeven dat ik
bereid ben verder over de arbeidsdruk te spreken.
Ik was daartoe trouwens altijd bereid. Men moet
me alleen aanwijzen waar die arbeidsdruk zich
bevindt. Ik verzet me koppig tegen de lineaire
benadering dat iedereen overspannen en over-
werkt is. Voor sommigen is dit probleem inderdaad
bijzonder acuut, maar anderen kunnen wel onder
behoorlijke omstandigheden werken. Het komt
erop aan om de arbeidsdruk goed te definiëren en
te omschrijven.

Voor de verlichting van de arbeidsdruk beschikt
men nu reeds over 2,2 miljard frank uit de federale
middelen. We moeten zien of we daar ver genoeg
mee komen. Men zegt van niet. Als men dat met
cijfers kan bewijzen, ben ik bereid om daar ernstig
op in te gaan. Het heeft echter geen zin om, alleen
maar om sympathiek te zijn, zomaar wat cijfers
rond te strooien. Die cijfers moeten ook goed
onderbouwd zijn. De middelen zijn immers
schaars. We moeten er dus oordeelkundig mee

omgaan. Als we middelen inbrengen, moeten we
ook resultaten boeken.

Vanmorgen hebben we een uitgangspositie ingeno-
men. Op dit ogenblik lopen er gesprekken op mijn
kabinet, die deze week worden voortgezet. Ik wens
een oplossing die de echte doelstelling dient :
omstandigheden waarin mensen op een kwaliteits-
volle manier hun werk kunnen verrichten. Dat is
zowel belangrijk voor de hulp- of zorgbehoeven-
den als de werknemers in deze sector. Ik wil deze
zaak graag dienen, maar dat mogen we niet louter
intuïtief doen. We moeten dit beleid cijfermatig
goed onderbouwen. In de mate dat er goede argu-
menten zijn, ben ik ook bereid om daarop in te
gaan.

De voorzitter : De heer Stassen heeft het woord.

De heer Jos Stassen : Mijnheer de voorzitter, mijn-
heer de minister, ik neem akte van uw antwoord. Ik
kan er gedeeltelijk inkomen. Maar ik denk dat uw
cijfers van 500 miljoen frank en 700 miljoen frank
even arbitrair zijn als het cijfer van 1 miljard frank.
Het is trouwens niet zo moeilijk om dat laatste cij-
fer te verantwoorden. Als er serieus wordt onder-
handeld, kan men de eerstkomende dagen zeker
tot een oplossing komen.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Actuele vraag van de heer Michiel Vandenbussche
tot de heer Luc Martens, Vlaams minister van Cul-
tuur, Gezin en Welzijn, over de mogelijke gevolgen
van een voorzitterswissel bij het directiecomité van
Brussel 2000 voor het project Brussel Culturele
Hoofdstad

De voorzitter : Aan de orde is de actuele vraag van
de heer Vandenbussche tot de heer Martens,
Vlaams minister van Cultuur, Gezin en Welzijn,
over de mogelijke gevolgen van een voorzitterswis-
sel bij het directiecomité van Brussel 2000 voor het
project Brussel Culturele Hoofdstad.

De heer Vandenbussche heeft het woord.

De heer Michiel Vandenbussche (Op de tribune) :
Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, colle-
ga's, op 24 maart hebben wij het ontslag vernomen
van Bernard Foccroulle als voorzitter van het
directiecomité van Brussel 2000. Dit was voor allen
die enthousiast met dit project bezig zijn, een
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zware slag in het gezicht. Bernard Foccroulle was
en is nog steeds het symbool van alles wat de brede
culturele Brusselse kringen in petto hebben om
van Brussel 2000 een enthousiasmerend en voor
onze hoofdstad innoverend project te maken.

Naar verluidt zou Bernard Foccroulle ertoe ver-
zocht zijn om ontslag te nemen. Hij zou dit dus niet
uit eigen initiatief hebben gedaan. Dit zou
gevraagd zijn op grond van twee krantenartikels
waarin hij bepaalde knel- en pijnpunten nogal
ongezouten toegelicht heeft.

Mijnheer de minister, was u zelf betrokken bij die
vraag om ontslag aan Bernard Foccroulle ? Indien
dit niet het geval is, kunt u dan zeggen wie wel ?
Heeft de raad van bestuur ernstig overleg gepleegd
nadat Bernard Foccroulle een brief had geschreven
met de melding dat hij op vraag ontslag nam ?
Welke argumenten bracht de Vlaamse Gemeen-
schap in dit debat in ?

Ik wens ook te benadrukken dat wij nog steeds
voor 100 percent achter de inhoudelijke keuze
staan die tijdens de voorbereidingsfase werd geno-
men : de keuze voor een stedelijk cultuurproject
met een sterke sociale dimensie. Bernard Foccroul-
le stond symbool voor die keuze. We zouden het
dan ook betreuren dat samen met hem ook die
visie wordt verlaten. Zijn er garanties dat dit niet
zal gebeuren ?

Mijn derde vraag heeft betrekking op de eventuele
opvolging door Robert Palmer. Daarover werd de
laatste dagen druk onderhandeld. Wat zijn de resul-
taten van die onderhandelingen, rekening houdend
met de voorwaarden van Robert Palmer ?

Tot slot wil ik nog vragen of Bernard Foccroulle
nog op enige wijze in het project zal worden inge-
schakeld. Hoe ver staan de besprekingen daarover
binnen de raad van bestuur ?

De voorzitter : Minister Martens heeft het woord.

Minister Luc Martens (Op de tribune) : Mijnheer
de voorzitter, collega's, ik heb volstrekt geen weet
van intriges of van druk die op Bernard Foccroulle
uitgeoefend zou zijn. Ik neem niet persoonlijk deel
aan de raad van bestuur, maar word vertegenwoor-
digd door de heer Weckx. Uiteraard volg ik stipt de
betreffende notulen. Misschien zal op termijn dan
ook duidelijker worden wie precies wat gezegd
heeft.

Dit alles neemt niet weg dat ik betreur dat Bernard
Foccroulle ontslag heeft genomen. Wij hebben hem
van meet af aan voluit gesteund, en hij weet dat hij
op onze waardering kan rekenen. Wij waren trou-
wens bijzonder opgetogen over zijn rapport dat als
verdere basis zou dienen voor het project.

Naar mijn mening heeft hij autonoom beslist om
de opdracht niet te bestendigen. Over het uitvoe-
ren van de opdracht heeft hij trouwens steeds
getwijfeld, want tijdens de vele gesprekken met
hem heb ik elke keer een onderhuidse aarzeling
opgemerkt. Eerst heeft hij gedurende lange tijd
verklaard de opdracht niet te zullen uitvoeren. Uit-
eindelijk zei hij het wel te willen doen, maar was hij
niet erg enthousiast over de wijze waarop een aan-
tal directeurs werd aangeduid.

De huidige situatie houdt in dat we nu zeer duide-
lijk weten waar we aan toe zijn. De krachtlijnen
van het rapport zullen worden bevestigd en de
bestaande bruggen tussen de gemeenschappen, de
locaties en de bevolkingsgroepen, ook op het mul-
ticulturele vlak, zullen worden versterkt en er zul-
len nieuwe worden gebouwd. Het is duidelijk dat
ook opnieuw werd bevestigd dat de overheid zich
wil engageren en dat de artistieke leiding zijn
opdracht zal kunnen uitvoeren in een sereen kli-
maat.

U vroeg of de uitvoering op een autonome wijze
zal kunnen gebeuren. Als men nagaat wat de posi-
ties zijn van de intendant, het directie- en het bege-
leidingscomité, dan denk ik dat het uitgestippelde
werkprogramma de autonomie voldoende garan-
deert. Over het programma moet in principe een
consensus bestaan in het directiecomité. Als dit
niet het geval is, dan zal het standpunt van de
intendant de doorslag geven. De middelen van de
overheden, 900 miljoen frank, zullen rechtstreeks
naar de VZW gaan zodat ook over de bestemming
ervan rechtstreeks en autonoom kan worden
beslist.

De voorzitter : De heer Vandenbussche heeft het
woord.

De heer Michiel Vandenbussche : Mijnheer de
voorzitter, ik dank de minister voor zijn antwoord.
Hij verklaart dat het ontslag niet formeel werd
gevraagd. Ik neem akte van deze verklaring die
indruist tegen heel wat andere die door mensen uit
de omgeving van de heer Foccroulle werden geuit.

Ik ben blij dat er een duidelijk engagement bestaat
om de autonomie van het artistieke project te ver-
zekeren. De minister heeft niet gewezen op de
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communautaire spanningen die bestonden doordat
langs Franstalige zijde erg autonoom werd opgetre-
den, maar ik ben tevreden dat er nu een algemeen
akkoord bestaat waardoor alle projecten gemeen-
schappelijk zullen worden beheerd en uitgetekend.

Mijnheer de minister, ik hoop dat u ons op de
hoogte zult blijven houden van de inspanningen
die u levert in de raad van bestuur.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Actuele vraag van de heer Bruno Tobback tot de
heer Theo Kelchtermans, Vlaams minister van
Leefmilieu en Tewerkstelling, over de betrokken-
heid van het Vlaams Gewest bij federale onderzoe-
ken naar de bronnen van dioxinevervuiling en de
eventuele gevolgen ervan voor de milieuvergunnin-
gen van de betrokken bedrijven

De voorzitter : Aan de orde is de actuele vraag van
de heer Tobback tot de heer Kelchtermans, Vlaams
minister van Leefmilieu en Tewerkstelling, over de
betrokkenheid van het Vlaams Gewest bij federale
onderzoeken naar de bronnen van dioxinevervui-
ling en de eventuele gevolgen ervan voor de
milieuvergunningen van de betrokken bedrijven.

Minister Martens zal antwoorden in plaats van
minister Kelchtermans, die verontschuldigd is.

De heer Tobback heeft het woord.

De heer Bruno Tobback (Op de tribune) : Mijnheer
de voorzitter, mijnheer de minister, de voorbije
week hebben we een aantal verontrustende berich-
ten gehoord over de dioxinevervuiling in de melk
van een aantal melkveebedrijven uit Vlaanderen
en Wallonië. In Vlaanderen betreft het bedrijven
uit Wachtebeke en Menen.

In verband met de verbrandingsovens hebben we
het al meermaals over dit thema gehad. Ik stel vast
dat de federale diensten voor Landbouw en Volks-
gezondheid in dit geval eveneens hebben beslist
om de bedrijven voorlopig te sluiten en de melk
van de markt te halen. Tegelijkertijd werd ook
beslist te onderzoeken wat de bron van de vervui-
ling is. In de betrokken bedrijven werden immers
zeer hoge dioxinegehaltes geconstateerd. Er wordt
opnieuw gesproken over een aantal afvalverbran-

dingsovens en voor het geval van Wachtebeke, over
de industrie in de Gentse Kanaalzone. Op Vlaams
niveau zijn we al een hele tijd bezig met het voeren
van een onderzoek naar die vervuiling en werden
een aantal maatregelen getroffen voor de verbran-
dingsovens.

Is het Vlaams niveau betrokken bij het onderzoek
naar de dioxinevervuiling ? Welke gevolgen zal dit
niveau verbinden aan de resultaten van het onder-
zoek, vooral voor de uitbatingsmogelijkheden van
de betrokken bedrijven, de normen die in hun ver-
gunningen zijn opgenomen, enzovoort ?

De voorzitter : Minister Martens heeft het woord.

Minister Luc Martens (Op de tribune) : Mijnheer
de voorzitter, collega's, minister Kelchtermans
heeft van de federale overheid geen enkele vraag
gekregen om onderzoek te voeren naar de oorzaak
van de hoge emissies en de aanwezigheid van
dioxines in melk. In titel II van Vlarem is al een
normering opgenomen voor de dioxine-uitstoot.
Dat is niet het geval voor een reeks andere indus-
triële bedrijvigheden. Het is wel de bedoeling om
ook op dat vlak een voldoende strenge normering
in functie van de volksgezondheid te realiseren. Als
die versneld moet worden waargemaakt, zal de
minister daar werk van maken.

In zulke aangelegenheden is het evenwel niet evi-
dent om de schuldige aan te wijzen. De industrie,
verbrandingsovens en het verkeer kunnen allemaal
een rol spelen. Men speelt altijd vlug de zwarte piet
door. Aminal bereidt alleszins een goede norme-
ring voor, met de bedoeling preventief bij te dra-
gen tot een lager dioxinegehalte.

De voorzitter : De heer Tobback heeft het woord.

De heer Bruno Tobback : Ik begrijp dat het tweede
deel van mijn vraag in de toekomst een oplossing
zal krijgen en dat er op dit ogenblik een soort
parallel onderzoek wordt gevoerd op de twee
niveaus. Het Vlaamse niveau is blijkbaar niet op de
hoogte van het federale onderzoek naar de bron-
nen en oorzaken van dioxinevervuiling. Het lijkt
me echter logisch dat er coördinatie totstandkomt.
Ik vind dat de ministers Kelchtermans en Demees-
ter daartoe initiatieven moeten nemen. Het heeft
geen zin naast elkaar te werken en misschien tot
verschillende resultaten te komen.

De voorzitter : Het incident is gesloten.
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Vlaams Parlement  –  Plenaire vergadering  –  Nr. 37  –  1 april 1998 -20-



Actuele vraag van mevrouw Mia De Schamphelae-
re tot de heer Luc Van den Bossche, minister vice-
president van de Vlaamse regering, Vlaams minis-
ter van Onderwijs en Ambtenarenzaken, over het
voorstel van de VLOR-stuurgroep tot aanpassing
van de richtingen Industriële Wetenschappen met
het oog op het wegwerken van het tekort aan infor-
matici

De voorzitter : Aan de orde is de actuele vraag van
mevrouw De Schamphelaere tot de heer Van den
Bossche, minister vice-president van de Vlaamse
regering, Vlaams minister van Onderwijs en Amb-
tenarenzaken, over het voorstel van de VLOR-
stuurgroep tot aanpassing van de richtingen Indus-
triële Wetenschappen met het oog op het wegwer-
ken van het tekort aan informatici.

Minister Baldewijns zal antwoorden in plaats van
minister Van den Bossche, die verontschuldigd is.

Mevrouw De Schamphelaere heeft het woord.

Mevrouw Mia De Schamphelaere (Op de tribune) :
Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, ik
begrijp dat de minister van Onderwijs een drukbe-
zet man is. Als leden van de commissie voor
Onderwijs vinden ook wij soms dat we de meest
hardwerkende parlementsleden zijn.

Mijn vraag gaat over een bericht dat gisteren is
verschenen in een krant die gewoonlijk geen bij-
zondere aandacht besteedt aan de economische
groei of de concurrentiepositie van onze bedrijven.
Die krant titelde gisteren dat er op onze arbeids-
markt 5.000 informatici te weinig zijn. Het is een
gekend probleem dat het tekort aan computerspe-
cialisten de groei van onze bedrijven steeds meer
belemmert. Dat heeft nadelige gevolgen voor de
werkgelegenheid : niet alleen voor die kwalifica-
ties, maar ook voor degene die ermee in verband
staan.

De bedrijfs- en onderwijswereld zijn zich bewust
van de maatschappelijke impact van dit probleem.
Er wordt wel gezocht naar constructieve oplossin-
gen. Zo boog een stuurgroep in de Vlaamse Onder-
wijsraad zich onlangs over de opleidingsprofielen
voor industrieel ingenieur. Ze stellen nu een inhou-
delijke curriculumwijziging voor in de opleidingen
elektronica, elektromechanica en elektriciteit. Die
moeten meer worden gericht op de evoluties in
onze samenleving en de informatietechnologie.

De hogescholen staan klaar om volgend academie-
jaar van start te gaan met die inhoudelijke aanpas-
singen. De bedrijfswereld is vragende partij. Ook

de beroepsorganisaties, de ingenieursverenigingen,
staan hier achter. De Vlaamse overheid moet haar
verantwoordelijkheid nemen bij de voorbereiding
van de informatiesamenleving, en de inhoudelijke
wijziging ondersteunen en toelaten. Zal minister
Van den Bossche dit initiatief steunen ?

De voorzitter : Minister Baldewijns heeft het
woord.

Minister Eddy Baldewijns (Op de tribune) : Ik zal u
het antwoord voorlezen dat minister Van den Bos-
sche mij bezorgde, mevrouw De Schamphelaere.

De vaststelling van het ernstig tekort aan informa-
tici is mij bekend. Blijkbaar zijn de geruchten dat
de grote vraag naar informatici voorbij zou zijn,
onjuist. We hebben daarover al contact gehad met
de bedrijfswereld. De bedrijven zijn bereid sensibi-
liseringscampagnes uit te werken om jongeren aan
te sporen te kiezen voor de studies van ingenieur,
maar ook van informaticus.

Een werkgroep van de VLOR boog zich inderdaad
over de opleidingsprofielen elektriciteit, elektroni-
ca, elektromechanica en mechanica. Uit de bespre-
kingen in deze werkgroep is een voorstel gegroeid,
waarover naar verluidt consensus zou bestaan, dat
nieuwe namen van opleidingen en opties voorstelt.
De precieze tekst is nog niet door de VLOR goed-
gekeurd. De inhoud ervan bereikte me enkel via
informele weg.

Ik ben de vraag niet ongenegen, temeer daar ze
wordt gedragen door het bedrijfsleven en de hoge-
scholen, maar ik wens dit nog verder te onderzoe-
ken in relatie tot de totale evolutie van het hoger
onderwijs.

De voorzitter : Mevrouw De Schamphelaere heeft
het woord.

Mevrouw Mia De Schamphelaere : Ik verwijs naar
de ondertekening van het topsportconvenant vori-
ge week. De minister van Onderwijs toonde toen
een bijzondere openheid en pedagogische flexibili-
teit om tegemoet te komen aan de aspiraties van
de sportfederaties. Ik hoop dat hij ook bij de vraag
van de bedrijfswereld de maatschappelijke priori-
teiten juist weet in te schatten. Deze vraag betreft
geen beperkte kring van sportlui en hun publiek,
maar de tewerkstelling van duizenden jongeren.

De voorzitter : Het incident is gesloten.
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ONTWERP VAN DECREET inzake het Vlaamse
beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderhe-
den
– 868 (1997-1998)  –  Nrs. 1 tot 7

Algemene bespreking (Voortzetting)

De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is de
voortzetting van de algemene bespreking van het
ontwerp van decreet inzake het Vlaamse beleid ten
aanzien van etnisch-culturele minderheden.

Mevrouw Van Den Heuvel heeft het woord.

Mevrouw Ria Van Den Heuvel (Op de tribune) :
Mijnheer de voorzitter, heren ministers, dames en
heren, het voorliggend ontwerp van decreet wil een
kader creëren voor de uitvoering van het Vlaams
minderhedenbeleid. Het bepaalt de visie van de
Vlaamse Gemeenschap en regelt de erkenning van
de organisaties die vanuit een categoriale invals-
hoek stimulerend en ondersteunend werken. Die
organisaties, die al langer op het terrein werkzaam
zijn en wiens werking tot nu toe werd geregeld met
een besluit van de Vlaamse regering, krijgen een
decretaal kader. Het gaat dus niet  –  zoals hier in
de voormiddag werd gezegd  –  over een reeks
nieuwe organisaties, maar voornamelijk om de
structurering van bestaande.

Agalev zal dit decreet goedkeuren, maar onze frac-
tie wil hier nogmaals onderstrepen dat dit ontwerp
van decreet een tijdelijk decreet moet zijn. Het
mag geen doel op zich zijn maar moet een middel
tot uitvoering van het Vlaams minderhedenbeleid
zijn. Het ontwerp van decreet zegt misschien wei-
nig over de inhoud van dat beleid. Daarom zijn de
verwijzing in de memorie van toelichting en de
herhaalde interventies van minister Martens om te
verwijzen naar het strategisch plan, bijzonder
belangrijk. Zij die zeggen dat dit beleid niet inhou-
delijk is gestoffeerd, vergissen zich. Ik heb het dan
over de VLD.

Tijdens de vergadering van 24 juli 1996 heeft de
Vlaamse regering de krachtlijnen, de doelstelling
en de strategie, zoals die werd uitgewerkt in het
eerste deel van het plan, goedgekeurd. Het voorlig-
gende ontwerp heeft als doel de missie en opdrach-
ten van het strategisch plan waar te maken via een
driesporenbeleid.

Het is belangrijk te herhalen wat de Vlaamse rege-
ring zich heeft voorgenomen. Ik citeer : 'De Vlaam-
se regering stelt zich tot doel de voorwaarden te
creëren opdat de minderheden die legaal in ons
land zijn gevestigd, als volwaardige burgers aan de

Vlaamse samenleving te laten deelnemen en de
minderheden die voorlopig in ons land verblijven,
met respect voor de menselijke waardigheid en de
fundamentele mensenrechten binnen de Vlaamse
samenleving te onthalen, op te vangen en te bege-
leiden'.

Het hier aangehaalde begrip minderheden wordt
gehanteerd als een kaderbegrip en verwijst naar de
etnische en culturele minderheden die zichzelf als
minderheden beschouwen of door de omgeving als
dusdanig worden gedefinieerd. Het gaat hierbij
over de migranten en de trekkende bevolkings-
groepen. Het begrip verwijst ook naar vreemdelin-
gen die niet echt als minderheden moeten worden
omschreven, maar door de overheid als minderheid
wordt aangeduid. Men bedoelt hiermee dan de
nieuwkomers, vluchtelingen, asielzoekers en niet-
legale verblijvers. Over het begrip minderheid kan
dus geen enkel misverstand bestaan.

Het begrip volwaardig burger verwijst naar het
concept van het sociaal burgerschap. Als men deel
uitmaakt van een samenleving, neemt men daar-
binnen een maatschappelijke verantwoordelijkheid
op. Het benadrukt het aspect gelijkheid en verwijst
naar sociale burgerrechten zoals adequate scholing,
huisvesting, zorg, arbeid, enzovoort.

De zinsnede 'met respect voor de menselijke waar-
digheid en de fundamentele mensenrechten' houdt
in dat alle vreemdelingen die in ons land verblij-
ven, ongeacht hun verblijfsstatus, respectvol wor-
den behandeld en, indien ze hulpbehoevend zijn,
een onvervreemdbaar recht hebben op onderdak,
voeding, gezondheidszorg en onderwijs.

De Vlaamse regering heeft vier strategische doel-
stellingen. Ze wenst het maatschappelijk en
bestuurlijk draagvlak voor het voeren van een min-
derheidsbeleid te verhogen. Ze wil ook de emanci-
patie en participatie verhogen van de minderheden
die in ons land blijvend zijn gevestigd. Verder gaat
ze over tot het uitwerken en operationeel maken
van een onthaalbeleid voor nieuwkomers. Ten slot-
te voorziet ze in een menswaardige opvang en
begeleiding op het vlak van huisvesting, voeding,
gezondheidszorg en onderwijs voor die personen
die hier zonder statuut verblijven.

In het plan werden een heel aantal praktische
wegen uitgewerkt om deze doelstellingen haalbaar
te maken. Onze fractie zal dit ontwerp van decreet
goedkeuren en onderschrijft dus het doel en de
inhoud van het minderhedenbeleid.
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Een belangrijk element van de discussie in de com-
missie ging over de houding van de Vlaamse
Gemeenschap ten aanzien van uitgeprocedeerden
of illegalen. Ik sluit me aan bij de redenering van
de heer Lauwers. In een federale structuur zijn de
normen inderdaad concurrerend en niet hiërar-
chisch. De Vlaamse Gemeenschap kan op juridisch
vlak een bredere groep voor ogen houden in haar
beleid inzake bijstand aan personen dan de wette-
lijk hier verblijvenden. We moeten vooral om
humanitaire redenen onze bevoegdheden zo ruim
mogelijk invullen en tegemoetkomen aan de fun-
damentele mensenrechten. Daarom alleen al moet
de Vlaamse Gemeenschap een degelijk opvangbe-
leid organiseren.

Juicht Agalev het huidige beleid ten aanzien van
minderheden onvoorwaardelijk toe ? Het ant-
woord is neen. Eerder al hebben we duidelijk
gesteld dat dit beleid versneld moet worden door-
gevoerd. De plannen zijn er. Maar de politieke wil
of moed ontbreekt om dit beleid onvoorwaardelijk
waar te maken. Ook ontbreken de nodige midde-
len om dat beleid uit te voeren. We rekenen er dan
ook op dat u zult overgaan tot een versnelde uit-
voering van dit plan. Dat betekent dat u er zich als
verantwoordelijke minister uitdrukkelijk toe ver-
bindt om meer middelen in te schrijven in de vol-
gende begroting. Alleen daarvan hangt uw geloof-
waardigheid af.

De reden waarom twee fracties voor veel tegen-
kanting zorgden bij dit ontwerp, is duidelijk. Dat
het Vlaams Blok bij dit decreet de confrontatie
zocht, kan ons nauwelijks verwonderen. Het
Vlaams Blok laat zich nog maar eens kennen als
een absolute tegenstander van elk minderhedenbe-
leid. Zoals we dat van hen gewoon zijn, proberen
ze alle mogelijke weerstanden die bij de autochto-
nen leven, bijkomend voedsel te geven. Enerzijds is
hun houding dus een logisch voortvloeisel van hun
fundamenteel ondemocratisch en onverdraagzaam
gedachtegoed. Van hen kunnen we niets anders
verwachten. Anderzijds moet hun houding de pola-
risatie versterken en vergroten.

Het Blok doet niets anders dan het maatschappe-
lijk ongenoegen vergroten en cultiveren. Deze par-
tij kan immers slechts bestaan bij de gratie van een
aangewakkerde haatcampagne tegen allochtonen.
Ze misbruikt zowel sociaal-economische proble-
men als besprekingen van ontwerpen van decreet,
om racisme en vreemdelingenhaat aan te moedi-
gen. Hun houding heeft geen enkele andere bedoe-
ling dan de voedingsbodem waarop onverdraag-

zaamheid tussen de verschillende culturen kan
groeien, uit te breiden. Als solidariteit en verdraag-
zaamheid de kop opsteken, is dat een gevaar voor
het voortbestaan van hun partij.

Daarbij mag ook de hoogst inconsequente denk-
wijze van het Vlaams Blok in de verf worden gezet.
Vandaag storen ze zich aan het feit dat de Vlaamse
regering haar bevoegdheden maximaal benut. Op
alle andere domeinen komen ze echter op voor zo
groot mogelijke bevoegdheden voor Vlaanderen.

Wat echter helemaal krankzinnig is, is het feit dat
ze in dit decreet een aanzet tot anti-Vlaams racis-
me bespeuren. Het Vlaams Blok vraagt zich zelfs af
of dit ontwerp wegens haar definitie van allochto-
nen de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van
bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven
daden, niet overtreedt. Deze wet werd juist in het
leven geroepen om alle acties die aanzetten tot
haat en geweld, te bannen. Geen weldenkend mens
durft te veronderstellen dat dit ontwerp wil aanzet-
ten tot discriminatie, haat of geweld jegens een per-
soon omwille van zijn ras, huidskleur, afstamming,
afkomst of nationaliteit. Haat is een kernwoord in
deze wet. Precies op haat heeft het Vlaams Blok
een patent.

De voorzitter : De heer Dewinter heeft het woord.

De heer Filip Dewinter : Mevrouw Van Den Heu-
vel, ik heb uw uiteenzetting met interesse beluis-
terd. We wijzen enkel op de noodzaak tot enige
consequentie : ofwel onderschrijft u de wet op het
racisme, met alles wat daarin staat, en onderschrijft
u het gelijkheidsbeginsel ; ofwel doet u dat niet. U
kunt niet de wet op het racisme gebruiken en mis-
bruiken tegen een partij als de onze en onze Eigen
volk eerst-voorstellen, maar die wet niet toepassen
als het gaat over wetteksten die in uw kraam pas-
sen.

U maakt in deze wet het onderscheid tussen
vreemdelingen en mensen met onze nationaliteit,
en zelfs tussen Belgen die wel en niet afkomstig
zijn van vreemde ouders of grootouders. Ook wij
maken dat onderscheid ; dat geef ik toe. De gelijke-
nis is grappig.

Ik vind het alleen een beetje cynisch om dit te kun-
nen melden en aan te klagen dat u blijkbaar niet zo
consequent bent om de principes die u zelf in de
wet neerschrijft, ook in de praktijk toe te passen.
Het enige wat we doen is u bestrijden met uw
eigen wapens. De wapens die u gewoonlijk
gebruikt tegen ons, gebruiken we nu tegen u. Ik
kan er ook niet aan doen dat dit hele decreet

Van Den Heuvel
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tegenstrijdig is. Het biedt ons de mogelijkheid om
de wet op het racisme te gebruiken om het decreet
voor de rechtbank en het Arbitragehof af te schie-
ten.

Als u ons aanvalt, wil ik er u op wijzen dat we
inderdaad van mening zijn dat dit ontwerp van
decreet aanleiding zal geven tot discriminatie, geen
vermeende discriminatie van vreemdelingen maar
discriminatie van de eigen bevolking. U creëert
deze categorieën om op termijn  –  de minister
heeft dit deze morgen zelf toegegeven  –  een
beleid van positieve discriminatie te voeren. De
minister zegt we hen moeten laten bijbenen. We
moeten positieve actie voeren ten voordele van de
vreemdelingen, en daarom hebt u die categorieën
nodig. Daarom ook hebt u de definities nodig van
allochtonen en van culturele minderheden.

We weten wat dit zal betekenen. Positieve discrimi-
natie van vreemdelingen betekent negatieve discri-
minatie van Vlamingen, dus een beleid van anti-
Vlaams racisme. Dat klagen we aan, mevrouw Van
Den Heuvel, maar dat had u blijkbaar nog niet
begrepen.

De voorzitter : Minister Martens heeft het woord.

Minister Luc Martens : Ik wil nogmaals bestrijden
wat de heer Dewinter zojuist heeft gezegd. Als men
het heeft over het gelijkheidsbeginsel, betekent dit
niet dat iedereen op een identieke manier moet
worden behandeld : het gaat over een gelijkekan-
senbeleid. De waarheid is dat een aantal mensen
om diverse redenen, waarin het element etniciteit
een beslissende factor is, in deze samenleving
moeilijker hun weg vinden in het onderwijs, op de
arbeidsmarkt, enzovoort. Dan is het onze plicht te
zoeken naar wegen waardoor we deze mensen
kunnen steunen om deze achterstand in te halen.

Ik herhaal dat we deze inspanning doen voor veel
groepen in de samenleving, niet alleen voor
etnisch-culturele minderheden.

Mevrouw Ria Van Den Heuvel : Mijnheer Dewin-
ter, ik heb de wet van 30 juli 1981 erop nagekeken.
Ik ben geen jurist, maar ik blijf erbij dat u geen
poot hebt om op te staan.

De heer Filip Dewinter : Volgens de wet kunnen
we zelf niet naar de rechtbank stappen. We zullen
dus aan Johan Leman, directeur van het Centrum
voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebe-

strijding vragen om namens ons, die klacht in te
dienen en de minister voor de rechtbank te dagen.

Mevrouw Ria Van Den Heuvel : Mijnheer Dewin-
ter, u hebt bijzonder veel energie gestoken in dit
decreet. Zou het echter niet nuttiger zijn om even-
veel energie te steken in het bekomen van meer
welvaart voor de kleine man die u zogezegd verte-
genwoordigt ? Wat hebben de werkloze arbeiders
aan uw haatcampagne ? Wat en hoeveel extra jobs
hebt u voor hen reeds bekomen ? Durft u ook aan
hen vertellen hoeveel zogenaamde uitkeringsver-
slaafden zich onder hen bevinden ? Dat lef hebt u
niet. U en uw partij komen zogezegd op voor de
kleine man, maar ik ben van mening dat u hem
misbruikt om macht te verwerven. Daarna laat u
hem vallen als een baksteen. (Applaus bij AGA-
LEV, de SP, de VLD, de CVP en de VU)

De heer Filip Dewinter : Mevrouw Van Den Heu-
vel, u maakt een intentieproces van een partij die
nog nooit de kans heeft gekregen om te besturen
en een aantal van haar waardevolle voorstellen in
de praktijk te brengen. Uw fractie en de socialisten
–  dat is trouwens allemaal hetzelfde  –  feliciteren
u daar dan nog uitgebreid voor.

Uw oproep is feitelijk een pleidooi om het cordon
sanitaire af te schaffen. U hebt gelijk : geef het
Vlaams Blok de mogelijkheid om een aantal zaken
waarvoor het al jaren pleit, in de praktijk te bren-
gen. U zult dan zien dat we wel degelijk iets kun-
nen doen voor de Vlaamse bejaarde, de Vlaamse
OCMW-steuntrekker, de Vlaamse werkloze en de
zogenaamde Vlaamse kleine man. U zult zien dat
de prioriteiten van ons beleid niet bij de vreemde-
lingen, maar wel bij het eigen volk liggen.

Mevrouw Ria Van Den Heuvel : Mijnheer Dewin-
ter, ik heb me gebaseerd op de bijdrage van uw
fractie tijdens het armoededebat. De bijdrage voor
de kleine man waar u zo voor opkomt, was toen
bijzonder droevig. De andere parlementsleden zijn
het hierover met mij eens.

Een andere fractie die ik wil benaderen, maar dan
wel op een andere manier, is de VLD. Ze was niet
zo tevreden met dit decreet. Ze probeerde haar
interne tweestrijd over dit thema te verdoezelen
door zogenaamd de inhoudelijke kaart te trekken.
Leden van de VLD, u vergist zich wanneer u
beweert dat de doelstellingen van het beleid onvol-
doende worden bepaald in dit ontwerp van
decreet. Het is immers perfect duidelijk welke
doelstellingen worden nagestreefd. Het zijn alleen
niet uw doelstellingen, en daar knelt natuurlijk het
schoentje. Dat is wel iets anders dan te beweren
dat er geen doelstellingen zijn.

Dewinter
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In de reflectienota die u hebt ingediend en die ik
met heel veel aandacht heb gelezen, wordt er
gepleit voor een correct en samenhangend inbur-
geringsbeleid. De beleidsinstrumenten die u voor
de inburgering van de migranten voorstelt, zijn
echter niet al te samenhangend. Soms zijn ze zelfs
onjuist. Ik zal u daar straks een aantal voorbeelden
van geven.

Mijnheer Beysen, u zult het wel met me eens zijn
dat de term inburgeringscontract op verschillende
manieren kan worden ingevuld. Tot voor kort
behield de VLD inburgeringscontracten voor voor
nieuwkomers. Nu staat echter in de reflectienota
dat 'elke migrant die er nood aan heeft, gevat
wordt door dit contract'. Dat heeft me verbaasd.

De heer Ward Beysen : Dat is niet anders dan vroe-
ger.

Mevrouw Ria Van Den Heuvel : Mijnheer Beysen,
wie zal bepalen welke migrant welke nood heeft ?
Daar bestaat helemaal geen duidelijkheid over.
Gaat het over alle migranten die hier verblijven ?
Welke noden hebben ze ? Zal de VLD-fractie
bepalen welke migrant voor welke nood bijscho-
ling moet volgen ?

Mijnheer Beysen, er is nog een tweede punt dat
mijn aandacht heeft getrokken. U beweert dat het
beleid ten aanzien van de minderheden op lokaal
niveau moet worden gevoerd. Voor de uitvoering
van het beleid kan ik daarmee akkoord gaan. Ik
ben er wel van overtuigd dat er nood is aan een
regie op bovenlokaal niveau. Burgemeester Kem-
penaers van Kontich, die u goed kent, heeft ten
overvloede bewezen dat een lokaal bestuur niet
altijd de moed heeft om tegen de plaatselijke opi-
nie in de kaart van de minderheden te trekken. Het
aanbod moet dan ook op elkaar worden afge-
stemd. Op dit bovenlokaal niveau moeten een
gelijklopende opdracht en doelstelling worden uit-
gewerkt.

De voorzitter : De heer Beysen heeft het woord.

De heer Ward Beysen : Mevrouw Van Den Heuvel,
ik stel met belangstelling vast dat u onze reflectie-
nota vrij grondig hebt gelezen. Dat u daar andere
conclusies uit trekt dan wij, is natuurlijk uw zaak.

Ten eerste wil ik benadrukken dat er ten opzichte
van een vroegere nota geen woord werd gewijzigd.
We hebben het altijd over migranten gehad, en niet

over nieuwkomers. Laten we daar duidelijk over
zijn.

Verder houden we een pleidooi om dat beleid
vooral op lokaal vlak uit te voeren. Dat is ons eerst
en vooral ingegeven door de grote eerbied die we
hebben voor de gemeentelijke autonomie. Boven-
dien zult u met mij willen erkennen dat de specifie-
ke noden wel erg verschillen van gemeente tot
gemeente, en van stad tot stad. We hebben dus
geen behoefte aan een regulator van bovenaf : daar
staan we zeer wars tegenover. We zijn van oordeel
dat het lokale niveau de beste basis is om te weten
welke specifieke behoeften er zijn en welke noden
er moeten worden ingevuld.

Mevrouw Ria Van Den Heuvel : Mijnheer Beysen,
ik kan het gedeeltelijk eens zijn met uw analyse dat
het lokale niveau qua uitvoering en het aanbren-
gen van de problematiek een zeer belangrijk
niveau is. Precies in dit dossier is er echter nood
aan een regie op bovenlokaal vlak, net omdat het
zo een delicaat thema is en omdat we merken dat
men lokaal niet steeds de moed heeft om terzake
door te gaan. Op lokaal niveau kunnen beleids-
mensen onmiddellijk worden afgestraft. Ze hebben
niet de moed om ronduit de kaart van de minder-
heden te trekken.

De heer Ward Beysen : Men moet verantwoordelij-
ke politici hebben op elk niveau. Wij balen reeds
van de keizer-kostermentaliteit van de Vlaamse
regering. Kom er dan niet voor pleiten om daar
bovenop nog eens een nieuwe invulling te geven
aan een van bovenaf geregeld beleid. Ik heb daar
een grondige hekel aan.

Mevrouw Ria Van Den Heuvel : Dat is duidelijk,
mijnheer Beysen. Toch vind ik dat het in dit dossier
nodig is.

De voorzitter : De heer Denys heeft het woord.

De heer André Denys : Mijnheer de voorzitter, net
zoals andere leden tracht mevrouw Van Den Heu-
vel voortdurend te wijzen op de verdeeldheid die
over dit dossier zou heersen binnen de VLD. Ik wil
u zeggen dat er terzake niet meer meningsverschil-
len bestaan dan bij andere grote partijen.

Als ik bijvoorbeeld zie hoe men bij de CVP de dis-
cussie heeft gevoerd over het al dan niet verlenen
van stemrecht voor migranten, dan kan ik u zeggen
dat die verdeeldheid terzake bij ons niet bestaat.
Wel zijn we er naar aanleiding van dit debat in
geslaagd een reflectienota te maken waarin we
onze inhoudelijke ideeën hebben uiteengezet.

Van Den Heuvel
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Iedereen binnen de fractie is het daarmee eens. U
kunt trouwens zien wie allemaal deze reflectienota
mee heeft ondertekend.

Welnu, ik vind dat een te appreciëren wijze om bin-
nen onze partij aan besluitvorming te doen, die
zeker niet wijst op verdeeldheid. Integendeel, het is
een poging om te komen tot besluitvorming die
ons moet toelaten het probleem inhoudelijk aan te
pakken. Dat blijft trouwens een van mijn verwijten.
In het debat van vandaag werd in feite weinig
gesproken over de essentie van het decreet, met
name de instrumenten. Er werd veel meer gespro-
ken over de inhoud, definities van integratie en
inburgering. Dat verheugt me wel, maar in feite is
dat niet de essentie van het decreet. Dat spijt ons.

Mevrouw Ria Van Den Heuvel : Mijnheer Denys,
ik ben het met u eens wanneer u stelt dat er in
andere partijen vermoedelijk wel eens meningsver-
schillen zijn. Bij dit decreet was uw partij naar mijn
aanvoelen echter de enige partij waarbij dit duide-
lijk werd. Dat komt voor in de beste partijen, en ik
vind het niet zo belangrijk om daarop door te gaan.

Zoals ik u reeds zei tijdens de commissiebesprekin-
gen is onze fractie bereid om verdere discussies te
voeren over de inhoud van het minderhedenbeleid.
Misschien zullen we het niet onmiddellijk eens
worden over die inhoud, maar we zijn alvast bereid
om dat debat te voeren.

Ik heb uw nota inderdaad grondig gelezen. Ik had
nog een aantal vragen over de punten die uw frac-
tie in dit document belicht. Zo vroeg ik me af of u
al eens stilstond bij een volwaardig financierings-
systeem voor het door u voorgestelde onthaal- of
inburgeringsbeleid. Het Sociaal Impulsfonds voor
alles aanwenden vind ik intellectueel oneerlijk. Als
een nieuw inburgeringsbeleid wordt opgezet moet
daartegenover een correcte financiering worden
geplaatst. Naar mijn gevoel kan dit alles onmoge-
lijk uit dat SIF-fonds worden gehaald. Bovendien
zijn er nu reeds enorm lange wachtlijsten voor
Nederlands tweede taal. Daar moeten dus meer
middelen in worden geïnvesteerd.

Ik lees dat u allochtonen met een bestaansmini-
mum zult verplichten een inburgeringscontract af
te sluiten. Ik heb echter niets over sancties gelezen.
Durft de VLD zeggen dat men bijvoorbeeld tot
een vermindering van het bestaansminimum zal
komen als allochtonen niet bereid zijn dat inburge-
ringscontract af te sluiten ? Durft de VLD zeggen

dat men afbreuk zal doen aan dat recht op het
bestaansminimum ?

Mijnheer Denys, als men plichten oplegt, moet men
tegelijk ook rechten toekennen. Ik hoop dat u het
daarmee eens bent. Ik ben op zoek gegaan naar de
rechten die de allochtonen zullen verwerven. Tot
mijn spijt werd dat nog niet echt uitgewerkt. Op dit
moment kan er uiteraard nog niet worden gepraat
over stemrecht. Toch vindt Agalev dat dit wel moet
kunnen.

Mijnheer Beysen, u beweert dat de voorstellen van
de VLD in de reflectienota grotendeels zijn over-
genomen van het Nederlandse model. Ik kan
alleen maar herhalen dat dit model in een volledig
andere context is totstandgekomen. In Nederland
hebben allochtonen al een drietal keer deelgeno-
men aan gemeenteraadsverkiezingen, zij het dan
wel met stemrecht.

De heer André Denys : Dat is een zeer belangrijk
verschil.

Mevrouw Ria Van Den Heuvel : In Nederland
vindt men in alle gemeentediensten allochtonen.
Er zijn dus wel degelijk een aantal voorwaarden
verbonden aan het opleggen van plichten aan
nieuwkomers.

De heer André Denys : Mevrouw Van Den Heuvel,
u moet onze tekst goed lezen. We hebben het zowel
over rechten als over plichten. Wij willen de
allochtonen helpen om hun achterstand weg te
werken, bijvoorbeeld inzake huisvesting of onder-
wijs.

Mevrouw Ria Van Den Heuvel : Mijnheer Denys,
dat zijn toch fundamentele rechten ? U kunt die
toch niet als nieuwe rechten naar voren schuiven ?

Ook Agalev is er gevoelig voor om het onthaalbe-
leid te verbeteren. We willen samen met de andere
partijen nadenken over hoe het onthaalbeleid voor
nieuwkomers kan worden geoptimaliseerd. Hope-
lijk zullen we dan tot een zekere eensgezindheid
komen. Dit alles moet wel onder strikt humanitaire
voorwaarden worden opgesteld, en mag ook niet
worden gekoppeld aan de afbouw van rechten. We
vinden het ook niet echt gepast om dit te doen in
het kader van dit decreet.

De Agalev-fractie zal dit decreet met overtuiging
goedkeuren. Het bevat immers voldoende redenen
om aan te nemen dat het tot nu toe gevoerde
beleid het juiste beleid is. Dit decreet zendt een
belangrijk signaal uit. Het is een signaal van huma-

Denys

Vlaams Parlement  –  Plenaire vergadering  –  Nr. 37  –  1 april 1998 -26-



niteit en menselijkheid. Daarom zullen we het
decreet steunen. (Applaus bij de CVP, de SP, de VU
en AGALEV)

De voorzitter : Mevrouw Avontroodt heeft het
woord.

Mevrouw Yolande Avontroodt (Op de tribune) :
Mijnheer de voorzitter, collega's, er werd hier al
veel gesproken over de tegenstellingen binnen de
VLD. Het zou inderdaad politiek incorrect zijn om
te beweren dat we hier niet over hebben gediscus-
sieerd. We hebben daarover gedebatteerd. Ik hoor
in wat de heer Lauwers, mevrouw Van Den Heuvel
en mevrouw Van Cleuvenbergen zeggen, dat het
principe van de inburgeringscontracten het voor-
werp zal uitmaken van een inhoudelijke discussie.
Daarom zal de inbreng van de VLD in dit concept
geen dode letter blijven.

Mijn betoog handelt over drie thema's. Er is een
middenweg tussen het ontkennen van het pro-
bleem en het prediken van mensonterende oplos-
singen. De enige weg die een liberale, democrati-
sche en pluralistische partij mag bewandelen, is het
respect voor de waardigheid, de eigenheid en de
culturele en historische achtergronden van de
migranten, tenzij deze in strijd zijn met de demo-
cratische en humanistische verworvenheden van
onze westerse beschaving : vrije meningsuiting,
democratische besluitvorming, morele en fysieke
integriteit van het individu en gelijkheid van man-
nen en vrouwen.

Ik heb daarom mijn thema's als volgt verdeeld : ten
eerste, de jongeren en het onderwijs, ten tweede, de
positieve beeldvorming van allochtone vrouwen,
ten derde, de allochtonen op hun oude dag. De
keuze van de VLD is heel duidelijk. We kiezen
voor een algemeen, gedecentraliseerd en pluralis-
tisch beleid, met rechten en plichten.

Etnische minderheden nemen een zwakke positie
in in een aantal kernsectoren van onze maatschap-
pij, met name het onderwijs en de tewerkstelling.
Ik wil een heel mooi voorbeeld aanhalen van een
gedecentraliseerd, algemeen en oplossingsgericht
programma, met name het programma dat door de
Kamer van Koophandel in Antwerpen voor laagge-
schoolden en migranten werd opgericht. Het opzet
was klaar en duidelijk : het scheppen van banen
voor achtergestelde jongeren, laaggeschoolden,
migranten en langdurig werklozen. Het project
kreeg brede steun, ook in Antwerpen. Het onder-
wijs, de werkgevers, de werknemers, de federale

overheid, de Koning Boudewijnstichting, de VDAB
en Vitamine W hebben er hun medewerking aan
verleend. Het succes was navenant. Ze hebben op
vijf jaar tijd 3.000 jobs gecreëerd voor die doel-
groepen. Antwerpen krijgt zo vaak een negatief
imago opgekleefd ; dit project is evenwel een
schoolvoorbeeld van een decretaal en algemeen
oplossingsgericht programma. Uiteraard richtte het
project zich niet alleen tot migranten, maar ook tot
bijvoorbeeld alleenstaande vrouwen met kinderen.

Alle partijen hebben erop gewezen dat het Neder-
lands een belangrijke maar niet de enige voorwaar-
de is voor een succesvolle loopbaan in het onder-
wijs en voor een goede start op de arbeidsmarkt.
De heer Beysen heeft aangetoond dat de VLD
voorstander is van de veralgemeende schoolplicht
vanaf drie jaar. Uiteraard pleiten we ervoor dat dit
zowel voor autochtonen als allochtonen zou gel-
den.

Het luik onderwijs kan niet los van de Europese
dimensie worden gezien. Het Europa van de een-
entwintigste eeuw stelt een aantal eisen aan het
onderwijs. Een groeiend Europa vraagt om inter-
cultureel vaardige burgers. Elke maatschappij heeft
een aantal verwachtingen ten aanzien van het
onderwijs dat ze organiseert. We verwachten dat er
eigen waarden, normen en in de samenleving gel-
dende afspraken mee worden doorgegeven. Ook
daar staan we achter.

Voor mensen uit verschillende culturen die samen
in de klas zitten en hetzelfde examen afleggen, is
de realiteit van die verschillende culturen dichter-
bij. Bij de oudere generatie vinden jonge allochto-
nen vaak geen gehoor voor de ideeën die ze horen
in de klas. Daarom krijgen leerlingen de kans zich
te trainen in vaardigheden die belangrijk zijn voor
hun ontwikkeling en die in de traditionele aanpak
van het onderwijs als vanzelfsprekend of verwor-
ven worden beschouwd.

Kinderen uit de middenklasse en uit de hogere
klasse krijgen vaardigheden mee zoals begrijpend
lezen en sociale vaardigheden. Kinderen uit de
lagere klasse hebben andere vaardigheden nodig.
Ze hebben van thuis enkel de vaardigheden mee-
gekregen die ze nodig hebben om te overleven.
Maar tijdens hun schoolloopbaan zijn die voor hen
van weinig of geen nut.

Voor de inhoudelijke invulling kunnen allerlei
onderwerpen worden gekozen. Bijvoorbeeld de
rechten van het kind, mijn omgeving of verhuizen.
Op basis van die thema's kunnen moeiteloos

Van Den Heuvel
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onderwerpen worden aangesneden, waardoor
interculturele vaardigheden worden gegenereerd.

In onze reflexienota staat uiteraard ook dat we
pleiten voor een veel strengere controle op het
schoolbezoek van de schoolplichtigen, zowel voor
allochtonen als voor autochtonen. Ook staat erin
vermeld dat aan kinderen die in asielcentra verblij-
ven een specifieke vorm van onderwijs moet wor-
den verstrekt.

Door haar positie bevindt de vrouw zich in een
tegenstroom. In die positie is ze kwetsbaar maar
krachtig. Vanwege de centrale rol die ze spelen in
het gezin en bij de opvoeding van de kinderen, vor-
men meisjes en vrouwen een belangrijke schakel in
een effectief inburgeringsbeleid. Daarom moeten
bijkomende stimuli worden ingebouwd opdat meis-
jes en jonge vrouwen hun opleiding kunnen afma-
ken, kunnen doorstromen naar het hoger onderwijs
en hun weg kunnen vinden naar de arbeidsmarkt.

Ik wil ook de schijnwerpers richten op de intellec-
tuele moslims. Onder hen zijn er traditionalisten,
modernisten en vernieuwers. Over bepaalde onder-
werpen denken ze heel verschillend. De traditiona-
listen denken anders dan de modernisten over de
positie van de vrouw. Vernieuwers hebben een fris-
se kijk op hun bronnen en interpreteren ze op een
wijze, aangepast aan de moderne tijd. Alle initiatie-
ven zouden moeten worden gefilterd. Men moet
nagaan of ze gericht zijn op het verleden, dan wel
op de toekomst.

Ik geloof dat onderwijs voor vrouwen en meisjes,
en zeker voor migrantenmeisjes, één van de
belangrijkste instrumenten voor emancipatie is.
Ook het organiseren binnen het onderwijs van
spreekuren voor de ouders om hen voortdurend bij
de activiteiten te betrekken, is belangrijk. Islamiti-
sche ouders, en zeker die van de eerste generatie,
staan kritisch tegenover activiteiten van hun doch-
ter buitenshuis. Omwille van vooroordelen hebben
ze geen hoge pet op van de Vlaamse organisaties.
Ze vrezen dat hun dochters daardoor zullen ver-
vreemden. Het zijn de doorzetters die willen stude-
ren, en we moeten hen daar alle kansen voor
geven.

Onderwerpen als besnijdenis of uithuwelijken zijn
in strijd met de democratische en humanistische
verworvenheden van onze westerse beschaving.
Integratie is een proces dat iedere ingezetene de
mogelijkheid geeft om op dezelfde manier deel te
nemen aan het maatschappelijk verkeer. Dit kan

niet met dergelijke praktijken. De comités voor bij-
zondere jeugdzorg worden trouwens gevraagd om
daar hulp bij te bieden. Onze gynaecologen wor-
den gevraagd om hulp te bieden bij eventuele ritu-
ele besnijdenissen. Om via bewustwording een cul-
tuurverandering los te weken, worden deze proble-
men op Europees niveau bestudeerd.

Er spelen zich tenslotte al 1300 jaar lang conflicten
af op de breuklijn tussen westerse en islamitische
culturen. Het is niet waarschijnlijk dat die confron-
tatie in intensiteit zal afnemen. Het werkelijke con-
flict speelt zich af tussen hen onderling en de
moderniteit. De islamitische beweging verwerpt de
gelijkheid van mannen en vrouwen, en van mos-
lims en niet-moslims. Dit hoort niet thuis in onze
westerse maatschappij.

Ondanks hun kwetsbaarheid blijven vrouwen
nochtans getuigen van een taaie inzet, waarbij de
zorg van het gezin en de medemens op de eerste
plaats komt. Collega's, het zou politiek oneerlijk
zijn om in dit parlement de voorbeeldfunctie van
Nabela Benaïssa en haar vertrouwen in het Belgi-
sche gerecht, uit het geheugen te wissen.

Ik zal het kort hebben over asielverzoeken door
vrouwen. De feitelijke mogelijkheden voor vrou-
wen om de bescherming van de overheid in te roe-
pen tegen vervolging, blijven vaak dode letter. In
de vijf vervolgingsgronden die leiden tot de status
van vluchteling, ligt de klemtoon op de politieke
overtuiging. Dit is in het nadeel van vrouwen die
een beroep willen doen op het vluchtelingenver-
drag. Het politieke karakter van de activiteiten van
vrouwen wordt al te vaak ontkend. De schrijnende
toestand van de Afghaanse vrouwen werd in de
pers behandeld. Ook het negende jaarverslag van
de commissaris-generaal van de vluchtelingen en
de staatlozen, schenkt ruime aandacht aan de vrou-
welijke asielzoekers. In onze Westerse landen vor-
men ze nochtans een relatieve minderheid.

De cijfers op wereldniveau wil ik u niet onthouden.
50 miljoen wereldburgers zijn op de vlucht. Dit
betekent 1 percent van de wereldbevolking.
500.000 mensen vragen asiel aan in Europa. Dit is 1
percent van het totaal aantal vluchtelingen in de
wereld. Als ik u zeg dat België 12.000 asielaanvra-
gen per jaar verwerkt, dan moeten we toch een
aantal zaken kunnen relativeren en in hun juiste
context plaatsen.

Het probleem van jonge vrouwen die in het prosti-
tutienetwerk belanden, is bekend. Asielzoeksters
uit voormalige Oostbloklanden kan men daar
mutatis mutandis ook toe rekenen.

Avontroodt
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Ik zou dit hoofdstuk willen besluiten met de hoop
dat de bevoegde overheden, met name de parket-
ten, eindelijk doeltreffende maatregelen zullen
nemen die het misbruik van de asielprocedure
door mensenhandelaars kunnen tegengaan opdat
aldus de menselijke drama's die daar onvermijde-
lijk mee gepaard gaan, kunnen worden beperkt.

Tot slot wil ik het even hebben over de vraag of
allochtone ouderen gemeenschappelijke proble-
men hebben die verschillen van autochtone oude-
ren. Als uitgangspunt moet erkend worden dat de
overgrote meerderheid van immigranten definitief
in België zal blijven. De voorzieningen zijn er en
het is algemeen bekend dat zij in een slechtere
gezondheidstoestand verkeren en over een veel
lager inkomen beschikken. Uiteraard worden ook
zij zorgbehoevend en -afhankelijk.

Ik heb in een vorig leven heel wat rusthuizen
bezocht, maar allochtonen heb ik daar zelden of
nooit gezien. Ondanks de nog sterk bij hen levende
en haast vanzelfsprekende traditie dat de kinderen
tot in de lengte van dagen voor hun ouders blijven
zorgen, is een verschuiving in de zorgplicht daar
niet ondenkbaar.

Die ouderen spreken echter onvoldoende Neder-
lands en voelen zich bij opname geremd in de uit-
oefening van hun geloof. Aan de andere kant weet
de hulpverlener ook niet goed hoe hij de oudere
kan bereiken. De communicatie loopt dus vaak
mank met als gevolg tal van menselijke drama's.
Net naarmate men ouder wordt heeft men behoef-
te aan zorg en dienstverlening en aangezien die in
Vlaanderen beter geïnstitutionaliseerd zijn dan in
het land van herkomst, willen ouderen begrijpelij-
kerwijs hier hun oude dag doorbrengen. Ook dit is
een argument om het inburgeringscontract een
breed draagvlak te geven.

Ik wil eindigen met het voorwoord uit het boek
'Moslim in de Polder' van Frits Bolkestein. Mijn-
heer Dewinter, dit voorwoord werd geschreven
door Driss El Boujoufi en luidt als volgt : 'Er zijn
problemen en die kunnen alleen worden opgelost
wanneer je die met open ogen tegemoet treedt.'
(Applaus)

De voorzitter : Minister Martens heeft het woord.

Minister Luc Martens (Op de tribune) : Mijnheer
de voorzitter, collega's, ik denk dat het debat van
vandaag een aantal interessante elementen heeft
toegevoegd aan het debat dat we in de commissie

hebben gevoerd. Het betoog van mevrouw Avont-
roodt en ook dat van andere collega's heeft daar
sterk toe bijgedragen.

Mijnheer Denys, ik blijf herhalen dat ik betreur dat
uw fractie zo laat in beweging is gekomen om een
reflectie over deze thema's naar voren te brengen
–  ons stuk lag reeds langer dan een jaar neer in het
parlement. U hebt een poging ondernomen om een
ernstige gesprekspartner te worden.

Het laatste deel van uw reflectienota is het interes-
santst. Ik heb de tekst met veel aandacht gelezen.
De laatste twee bladzijden zijn veel boeiender dan
de vier eerste. Mevrouw Avontroodt sloot zich
trouwens aan bij de inhoud van het laatste deel, en
ik ben van mening dat alle democratische partijen
dit zullen doen.

Het eerste deel van uw nota getuigt echter van een
totale onbekendheid met wat er op het terrein
gebeurt. De VLD-fractie blijft met dezelfde holle
woorden herhalen wat ze al in de commissie heeft
verteld. (Rumoer)

U spreekt over dubbelstructuren, terwijl wij ons
toespitsen op het afslanken en scherpstellen van
het instrument. Wij willen een duidelijke positione-
ring van en dialoog over de ervaringen en expertise
van de mensen op het terrein.

We geven in het decreet een duidelijke visie weer
op mens en maatschappij. Deze visie staat ook
ingeschreven in het strategisch plan. Ten eerste
geldt de gedachte dat mensen onvervangbaar,
uniek en universeel zijn. We zijn verplicht respect
te hebben voor anderen. In deze sociale rechtstaat
is geen andere houding mogelijk dan die van
gesprek, dialoog, openheid en gerichtheid op de
anderen.

Ten tweede moet bijzonder omzichtig worden
omgegaan met het hanteren van de term 'culturele
identiteit'. De voorbije twee dagen konden we tij-
dens de Unesco-conferentie in Stockholm met
afgevaardigden uit 120 landen over dit thema pra-
ten. Het werd er duidelijk dat identiteit nooit een
gesloten gegeven kan zijn.

Identiteit is geen hermetisch gegeven, maar moet
als een wortel telkens opnieuw worden gevoed.
Een identiteit heeft een traditie en een verleden,
waarin men zich moet verdiepen. Een identiteit
moet worden vertaald en opnieuw geïnterpreteerd.
Elke ontmoeting, confrontatie of gesprek met
anderen, kan een verrijking betekenen. Een identi-
teit is een dynamisch gegeven dat steeds opnieuw

Avontroodt
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moet worden bevraagd, herschreven en hertekend.
Als we dit niet doen, dan dreigen we een cultuur te
ontwikkelen die enkel naar het verleden wijst, en
uiteindelijk zal verkommeren en verschralen. Zo
een cultuur kan geen toekomst bieden aan de vol-
gende generaties.

Ten derde ben ik ervan overtuigd dat we moeten
kiezen voor een samenleving die het homogene en
de vervlakking afwijst. We moeten kiezen voor plu-
riformiteit. Deze pluriformiteit moet van een heel
andere aard zijn dat wat de heer Ford zei toen hij
zijn fameuze model-T voorstelde. Hij verklaarde
toen dat iedereen het model kon kiezen dat hij
wou in de kleur die hij wou, als die kleur maar
zwart was.

Het is dikwijls zo dat men beweert een voorstander
van pluriformiteit te zijn, en ondertussen de unifor-
miteit ontwikkelt. De samenleving die we nastre-
ven, mag geen melting pot zijn, maar een mozaïek.
De veelheid van eenheden moet er gestalte kunnen
krijgen. Uit de rijke confrontatie kan een nieuwe
dynamiek ontstaan. De Vlaamse Gemeenschap
draagt de verantwoordelijkheid om hier werk van
te maken.

We moeten zorgen voor de samenhang van de
maatschappij. Sociale cohesie houdt in dat we elke
vorm van achterstellen, uitsluiten en ongelijkheid
systematisch moeten bestrijden. We moeten hier-
voor een heel arsenaal van middelen aanwenden.
Terecht werd reeds verwezen naar de taal. De Oos-
tenrijkse filosoof Wittgenstein heeft ooit gezegd
dat de grenzen van zijn taal ook de grenzen van
zijn wereld en zijn denken waren. Hoe meer talen
we kennen, hoe beter we met elkaar kunnen com-
municeren en kunnen binnendringen in het denken
van de anderen. Zelfs het zwijgen van de anderen
zullen we uiteindelijk leren interpreteren. Door
taal, onderwijs, educatie en zoveel andere middelen
moeten we ervoor zorgen dat achterstelling defini-
tief tot het verleden gaat behoren.

Ik deel de mening van mevrouw Van Den Heuvel,
die zegt dat dit decreet een voorbijgaand karakter
moet hebben. Het is dus bijna een noodzakelijk
gegeven waarvan we hopen eraan te ontgroeien.
Een categoriale benadering is niet de beste. Het is
er een waar we niet buiten kunnen, omdat de alge-
mene voorzieningen van vandaag falen ten aanzien
van de specifieke uitdagingen die voorliggen. We
hebben het dus nodig, maar we hopen dat we door
de dynamiek van het beleid in een situatie terecht

zullen komen waarbij dit decreet zichzelf overbo-
dig maakt.

We moeten tot een samenleving komen waar een
verscheidenheid aan mensen een plaats heeft. Men
moet eens nadenken over wat in de Verenigde Sta-
ten allang evident is. Sinds vele decennia bestaat
daar de hyphenated American. Een hyphen is een
koppelteken. Het zijn dus koppelteken-Amerika-
nen, meer bepaald German-Americans, Dutch-
Americans, Polish-Americans, Afro-Americans,
Latino-Americans, enzovoort. Het zijn Amerika-
nen in hart en nieren, maar die ook een herinne-
ring hebben aan een eigen identiteit. Ze willen niet
deloyaal zijn aan die identiteit, omdat daardoor
een verrijking van de samenleving kan binnentre-
den. Er is geen reden om ons te verzetten tegen het
feit dat we morgen koppelteken-Vlamingen zullen
hebben, die loyaal zijn ten aanzien van de Vlaamse
gemeenschap en hun eigen identiteit.

Ik ervaar die loyaliteit trouwens al. Ik was samen
met andere collega's aanwezig op een forum van
migranten dat plaats had in de VUB. We hebben
vastgesteld dat de migrantengemeenschap zich op
een bijzonder positieve manier wenste te engage-
ren voor onze gemeenschap. Ze hebben gevraagd
wat ze konden doen om binnen de Vlaamse
Gemeenschap hun verantwoordelijkheid op te
nemen en om deze samenleving beter te helpen
uitbouwen. Ze vroegen niet enkel om voordelen,
maar ze wilden zich ook engageren. We hebben de
plicht om ons open te stellen ten aanzien van deze
bereidheid. We moeten een instrumentarium ont-
wikkelen waardoor ze hun positief engagement
kunnen tonen.

We willen een brede groep mensen kansen geven
via dit beleid. We hebben het in de loop van de
jaren ook systematisch verruimd. We zijn begonnen
bij een Belgisch beleid dat een Vlaams beleid is
geworden en dat zich vandaag richt naar allochto-
nen en autochtonen. De hele emancipatie die we
beogen vraagt wisselwerking en gesprekken tussen
de groepen. Die groepen moeten elkaar behande-
len als elkaars gelijke. We beogen een volwaardige
participatie aan het maatschappelijk leven en we
willen deze doelgroep een kans bieden. We vragen
onze mensen om in interactie met hen te treden.

De VLD pleit voor een veralgemening van de leer-
plicht op 3 jaar. Er is nog een ander initiatief waar-
bij men de intredeleeftijd van 2,5 naar 3 jaar wil
brengen. Als we dit door ernstige mensen laten
onderzoeken, blijkt dat dit niet zo evident is. Men
moet rekening houden met de psychologische ont-
wikkeling en de sociale context. Het is allemaal
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niet zo eenduidig. Ik pleit er dus voor om de veral-
gemening van de leerplicht te zien in een algemeen
kader en allochtone kinderen niet te gebruiken als
speerpunt om een doorbraak te forceren.

De voorzitter : Mevrouw Vanderpoorten heeft het
woord.

Mevrouw Marleen Vanderpoorten : Het gaat hier
niet alleen over allochtone kinderen. We willen de
leerplicht algemeen invoeren vanaf drie jaar,
omdat kinderen er dan ontwikkelingspsychologisch
rijp voor zijn. Dat kan een aangepaste leerplicht
zijn, waarbij kinderen niet meteen de hele dag op
school moeten blijven. Het is onze bedoeling dat
allochtonen op hun zesde op een gelijk niveau
staan als hun leeftijdgenoten.

Mijnheer de minister, ik heb gelezen dat u de
beslissing inzake de 2,5 jaar een onbezonnen
beslissing vond die in enkele minuten is genomen.
U onderschat echter de commissie. Er is wel dege-
lijk voorbereidend werk verricht, zeker door ons.
Ik vind dat u zich nogal kleinerend uitlaat over het
commissiewerk.

De voorzitter : Minister Martens heeft het woord.

Minister Luc Martens : Het debat over de invoe-
ring van de leerplicht vanaf drie jaar, is een debat
op zichzelf. We kunnen de kinderen van allochto-
nen niet gebruiken om iets te forceren.

Het inburgeringsbeleid  –  het is geen mooi woord,
maar laten we daar niet over struikelen  –  is niet
nieuw. Heel wat Vlaamse steden leveren al inspan-
ningen in die zin. Denk maar aan de projecten voor
integratie van nieuwkomers in Antwerpen en
Gent. Het SIF besteedt nu al middelen aan de
begeleiding van nieuwkomers. Ze doorlopen een
traject waar ze niet alleen Nederlands leren en ver-
trouwd raken met onze samenleving, maar ook en
vooral waardoor ze zelfredzaam worden. Ze leren
als volwaardige burgers te functioneren. De traject-
begeleiding is een interessant instrument. Het
departement Welzijn werkt aan een kwalitatief
model voor de gemeenten en steden. We zullen
daar middelen voor moeten uittrekken, want als
we een verplichting opleggen, moeten we daaraan
ook subsidies koppelen.

Er is nogal wat beroering geweest over het opvang-
beleid voor mensen zonder wettige verblijfplaats.
Men stelde de vraag of er geen contradictie bestaat
tussen de federale en de Vlaamse voorstellen en of

we onze bevoegdheid niet overschrijden. In para-
graaf 4 van het ontwerp van decreet verwijzen we
uitdrukkelijk naar het overleg. Dat overleg gaat
over onthaal, opvang en emancipatie. We benade-
ren het opvangbeleid niet vanuit een immigratie-
perspectief of een toelatingsbeleid. Dat zijn federa-
le materies. We doen dat vanuit het idee van bij-
stand aan personen.

Wie de commentaar bij de bijzondere wet van 8
augustus 1980 met aandacht leest, zal merken dat
bijstand niet smalletjes moet worden gezien, dat de
voorbeelden niet limitatief zijn en dat we alle
grond hebben om op te treden. Het is toch merk-
waardig dat het advies van de Raad van State,
waaraan vier eminente professoren hebben meege-
werkt, precies op dit punt geen enkele kritiek for-
muleert.

Ook het bijstandsbeleid is een opdracht die we met
zorg moeten vervullen. De mensen verdienen een
leefbare toekomst. Wanneer we mensen hier niet
toelaten, moeten we meewerken aan een andere
oplossing en zorgen dat ze goed terechtkomen. In
sommige omstandigheden lukt dat niet omdat we
in strijd met internationale bepalingen zouden han-
delen, omdat het niet uitvoerbaar is of omdat we
geen veiligheid kunnen garanderen. We willen een
kader creëren om ook binnen onderwijs en
gezondheid aan onze humanitaire verplichtingen te
kunnen voldoen. We moeten nog ervaring opdoen
en een wetenschappelijke onderbouw zoeken. We
zitten onmiskenbaar op een spoor dat in onze
bevoegdheid ligt.

Ik herhaal ten slotte de bedenking die ik vanmor-
gen al maakte. Men beweerde hier dat het ontwerp
van decreet eenzijdig aandacht besteedt aan de
structuren. Al meer dan een jaar geleden hebben
we een beleidsplan voorgelegd dat bijzonder con-
creet is. We hebben een vijfjarenrapport voorge-
steld : 'Het vrijblijvende voorbij'. En daarnaast leg-
gen elk jaar een verslag neer. Uit dit alles blijkt dat
we systematisch en op vele vlakken naar concrete
resultaten streven. Ik noem het etnisch onderne-
merschap en de sensibilisering van de werknemers
en werkgevers.

Ik raad u aan deze rapporten te lezen. U zult mer-
ken dat we ze nu reeds concreet invullen en dat we
hier slechts klaarheid, transparantie en eenduidig-
heid scheppen, en een grotere slagkracht geven aan
het bestaande instrumentarium.

Diegenen die dit ontwerp van decreet steunen,
bewijzen dat we gelukkig nog altijd een democratie
vertegenwoordigen met een behoorlijke kwaliteit.
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Het democratisch gehalte bestaat er niet in dat
men beslissingen neemt met een meerderheid van
de helft plus één. Het bestaat erin dat men de min-
derheden kansen geeft. De kwaliteit van de poli-
tiek bestaat er niet in dat men de opiniepeilingen
achternaholt. Indien we dat hadden gedaan, was
het stemrecht voor vrouwen nooit een feit gewor-
den of hadden we het huwelijksgoederenrecht er
nooit doorgekregen. De politicus heeft ook de
opdracht proactief en creatief te denken en men-
sen en groepen uit te dagen tot reflectie over een
betere toekomst.

Ik dank al wie daaraan heeft meegewerkt. Ik hoop
dat de VLD in de lijn van het sociaal-liberalisme,
waarover mevrouw Avontroodt het had, zal door-
werken. (Applaus)

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

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is de
artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van
decreet inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van
etnisch-culturele minderheden.

De door de commissie aangenomen tekst wordt als
basis voor de bespreking genomen.

HOOFDSTUK I

Algemene bepalingen

Artikel 1

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegen-
heid.

– Aangenomen.

Artikel 2

Voor de toepassing van dit decreet wordt verstaan
onder

1° allochtonen : personen die zich legaal in België
bevinden, ongeacht of zij de Belgische nationa-
liteit hebben, en die tegelijkertijd aan de vol-
gende voorwaarden voldoen :

a) minstens één van hun ouders of grootou-
ders is geboren buiten België ;

b) zij bevinden zich in een achterstandspositie
vanwege hun etnische afkomst of hun
zwakke sociaal-economische situatie ;

2° vluchtelingen : personen die zich in België
bevinden en die aan één van de volgende
voorwaarden voldoen :

a) zij zijn door België als vluchteling erkend
op basis van het Internationaal Verdrag
betreffende de status van vluchtelingen,
ondertekend in Genève op 28 juli 1951 ;

b) zij hebben in België asiel aangevraagd en
hun aanvraag werd niet definitief afgewe-
zen.

3° woonwagenbewoners : personen met een no-
madische cultuur, die zich legaal in België
bevinden en die traditioneel in een woonwa-
gen wonen of gewoond hebben, in het bijzon-
der de autochtone voyageurs en de zigeuners,
en degenen die met deze personen samenleven
of er in de eerste graad van afstammen ;

4° etnisch-culturele minderheden : het geheel van
de allochtonen, de vluchtelingen en de woon-
wagenbewoners en de niet tot voornoemde
groepen behorende vreemdelingen die zich in
België bevinden zonder wettig verblijfsstatuut
en die wegens hun noodsituatie opvang of bij-
stand vragen ;

5° minderhedenbeleid : het Vlaamse beleid ten
aanzien van etnisch-culturele minderheden ;

6° doelgroepen : wat het emancipatie- en onthaal-
beleid betreft, de allochtonen, de vluchtelingen
en de woonwagenbewoners naar gelang van
het geval, of, wat het opvangbeleid betreft, de
niet tot voornoemde groepen behorende
vreemdelingen die zich in België bevinden
zonder wettig verblijfsstatuut en die wegens
hun noodsituatie opvang of bijstand vragen ;

7° ondersteuningscentrum : een centrum dat op
één van de doelgroepen gericht is en dat zorgt
voor de coördinatie en ondersteuning van de
in het Nederlandse taalgebied of in het tweeta-
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lig gebied Brussel-Hoofdstad gevestigde orga-
nisaties en van de lokale besturen in het
Nederlandse taalgebied ;

8° Vlaams overlegcentrum : het Vlaamse overleg-
centrum voor etnisch-culturele minderheden
zoals bedoeld in de artikelen 10 en 12, waarvan
de ondersteuningscentra lid zijn ;

9° integratiecentrum : een door de Vlaamse rege-
ring erkend en gesubsidieerd provinciaal of
lokaal centrum dat als opdracht heeft de uit-
voering van het Vlaamse minderhedenbeleid
te stimuleren, te ondersteunen en te bewaken ;

10° integratiedienst : een dienst van de lokale
besturen die zorgt voor de uitvoering van het
minderhedenbeleid op gemeentelijke vlak en
die bestaat uit één of meer personeelsleden ;

11° cellen voor vluchtelingenwerk en woonwagen-
werk : de cellen ter ondersteuning van het
Vlaamse minderhedenbeleid ten aanzien van
vluchtelingen en woonwagenbewoners, opge-
richt bij de integratiecentra ;

12° lokaal steunpunt : de territoriale werking van
het integratiecentrum in overleg met de lokale
actoren ;

13° categoriale sector : de verzameling van alle op
basis van dit decreet erkende diensten en cen-
tra ;

14° integratie : het proces dat leidt tot een vol-
waardige en evenredige participatie van
allochtonen, vluchtelingen en woonwagenbe-
woners aan het maatschappelijk leven.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK II

Doelstelling, uitgangspunten en opdrachten

Artikel 3

Het minderhedenbeleid heeft tot doel de voor-
waarden te creëren opdat :

1° de etnisch-culturele minderheden die zich legaal
in het Nederlandse taalgebied en in het tweeta-

lig gebied Brussel-Hoofdstad bevinden, als vol-
waardige burgers kunnen deelnemen aan de
Vlaamse samenleving ;

2° de etnisch-culturele minderheden die zich tijde-
lijk in het Nederlandse taalgebied en in het
tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad bevinden,
binnen de Vlaamse samenleving onthaald, opge-
vangen en begeleid kunnen worden met respect
voor de menselijke waardigheid en de funda-
mentele mensenrechten.

– Aangenomen.

Artikel 4

§ 1. Het minderhedenbeleid is een driesporenbe-
leid :

1° een emancipatiebeleid gericht op de integratie
van de doelgroepen ;

2° een onthaalbeleid, gericht op het wegwijs
maken en stimuleren van nieuwkomers om deel
te nemen aan onze samenleving. Nieuwkomers
zijn vreemdelingen die zich voegen bij de
allochtonen die zich bevinden in het Nederland-
se taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-
Hoofdstad, in het kader van gezinshereniging of
gezinsvorming, of die als asielzoeker België bin-
nenkomen. Nieuwkomer is men gedurende een
beperkt aantal jaren nadat men geïmmigreerd
is ;

3° een opvangbeleid, prioritair gevoerd op de
beleidsdomeinen welzijn, gezondheidszorg en
onderwijs en gericht op de opvang en oriënte-
ring van de doelgroep die zich in het Neder-
landse taalgebied of in het tweetalig gebied
Brussel-Hoofdstad bevindt.

§ 2. Het minderhedenbeleid is een beleid dat gedif-
ferentieerd is volgens de verschillende doelgroe-
pen.

§ 3. Het minderhedenbeleid is een inclusief beleid,
dit wil zeggen : het beleid ten aanzien van de doel-
groepen dat gerealiseerd wordt in het algemene
beleid van de verschillende sectoren, via algemene
maatregelen en waar nodig via specifieke acties en
voorzieningen.

§ 4. Het minderhedenbeleid wordt enerzijds ge-
voerd in overleg met de federale overheid, en
anderzijds met de Vlaamse Gemeenschapscommis-
sie en de provinciale en lokale besturen in het
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Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied
Brussel-Hoofdstad die verantwoordelijk zijn voor
het inclusieve beleid in de domeinen die tot hun
bevoegdheid behoren.

– Aangenomen.

Artikel 5

§ 1. Ter uitvoering van het minderhedenbeleid die-
nen de Vlaamse regering, de Vlaamse Gemeen-
schapscommissie en de provinciale en lokale bestu-
ren in het Nederlandse taalgebied te voorzien in :

1° het uitwerken van maatregelen in de respectie-
ve beleidsdomeinen ;

2° de coördinatie tussen beleidsdomeinen en met
de betrokken actoren ;

3° het overleg tussen de betrokken diensten en
partners ;

4° de advisering door de doelgroepen.

§ 2. De integratiecentra hebben, in aansluiting bij
de opdrachten van de in § 1 vermelde overheden,
een ondersteunende, stimulerende en bewakende
opdracht ten aanzien van het beleid in de verschil-
lende maatschappelijke domeinen en op de ver-
schillende beleidsniveaus. Deze opdracht wordt
uitgevoerd in samenwerking met de doelgroepen
en hun organisaties.

De opdracht van de integratiecentra bestaat er
inzonderheid in :

1° bij te dragen tot een nauwkeurige analyse van
achterstand en achterstelling van de doelgroe-
pen ;

2° methodieken en werkvormen uit te werken, die
erop gericht zijn de doelgroepen daadwerkelijk
te bereiken en bij het maatschappelijk leven te
betrekken ;

3° de in § 1 vermelde overheden en de relevante
maatschappelijke sectoren te stimuleren om een
beleid te voeren dat gericht is op de deelname
van de doelgroepen aan het maatschappelijk
leven.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK III

Beleidscoördinatie, organisatie van het
inclusieve beleid, beleidsadvisering 

Artikel 6

§ 1. Binnen het ministerie van de Vlaamse Ge-
meenschap wordt een coördinerende commissie
opgericht die toeziet op de coherentie, synergie en
coördinatie van het Vlaamse minderhedenbeleid,
door middel van het organiseren van overleg,
voortgangsbewaking en rapportage.

In overleg met het college van secretarissen-gene-
raal van het ministerie van de Vlaamse Gemeen-
schap rapporteert de commissie jaarlijks aan de
Vlaamse regering over de realisatie en de voort-
gang van het gevoerde beleid.

§ 2. De Vlaamse regering stelt de coördinerende
commissie samen en bepaalt de werking ervan.
Maximum tweederde van de leden van deze com-
missie zijn van hetzelfde geslacht.

De Vlaamse regering kan de in § 1 vermelde
opdracht van de commissie concretiseren en aan-
vullen en belast een of meer personeelsleden van
het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap met
een coördinerende opdracht.

– Aangenomen.

Artikel 7

§ 1. De departementen of administraties van het
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de
Vlaamse openbare instellingen die bevoegd zijn
voor een domein waarop het inclusieve beleid ten
aanzien van etnisch-culturele minderheden betrek-
king heeft, hebben als opdracht :

1° het sectorale inclusieve minderhedenbeleid
voor te bereiden, uit te voeren en te evalueren ;

2° de nodige initiatieven te nemen om de doel-
groepen en het werkveld waar en wanneer
nodig bij het in 1° bedoelde beleid te betrek-
ken ;

3° een gemandateerd vertegenwoordiger af te
vaardigen naar de coördinerende commissie.

§ 2. De Vlaamse regering duidt de departementen
of administraties van het ministerie van de Vlaam-
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se Gemeenschap aan waarbinnen personeelsleden
belast worden met het voorbereiden en uitvoeren
van het minderhedenbeleid, teneinde de opdrach-
ten vermeld in § 1 te realiseren.

– Aangenomen.

Artikel 8

De adviesraden bij het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, bij de Vlaamse openbare instellin-
gen en bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie
nemen concrete maatregelen om de doelgroepen
bij hun besluitvorming te betrekken. Zij rapporte-
ren daarover aan de coördinerende commissie.

– Aangenomen.

Artikel 9

Om de communicatie met en de betrokkenheid
van de doelgroepen en hun organisaties bij het
minderhedenbeleid te verzekeren, zal de Vlaamse
regering een forum van organisaties van etnisch-
culturele minderheden als gesprekspartner erken-
nen. Dit forum biedt een kader om overleg te ple-
gen en visies of standpunten uit te brengen over
alle aangelegenheden die de doelgroepen aanbe-
langen en die de integratie in de samenleving
bevorderen.

De Vlaamse regering kan nadere regels bepalen
inzake erkenning en subsidiëring van dit forum.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK IV

De ondersteuningscentra en het Vlaams overleg-
centrum voor etnisch-culturele minderheden

AFDELING 1

Oprichting, erkenning en opdrachten

Artikel 10

§ 1. Ter ondersteuning van de categoriale sector er-
kent de Vlaamse regering drie ondersteuningscen-
tra en één Vlaams overlegcentrum.

§ 2. De ondersteuningscentra hebben tot taak bij te
dragen tot de uitvoering, de ondersteuning en de
voortgangsbewaking van het minderhedenbeleid
voor wat betreft hun doelgroep.

Daartoe dienen zij de volgende algemene opdrach-
ten te vervullen :

1° de integratiecentra en integratiediensten,
respectievelijk de cellen voor vluchtelingenwerk
en woonwagenwerk, ondersteunen en begelei-
den op logistiek, administratief en inhoudelijk
vlak ;

2° samenwerkingsverbanden met relevante organi-
saties en instellingen opzetten en ze ondersteu-
nen bij het voeren van een inclusief beleid ;

3° methodieken ontwikkelen en deskundigheid
bevorderen inzake het werken met de doelgroe-
pen ;

4° een meerjarenplan uitwerken dat tot stand
komt in overleg met de doelgroepen en hun
organisaties en met de betrokkenen uit de cate-
goriale sector.

– Aangenomen.

Artikel 11

Het meerjarenplan bedoeld in artikel 10, § 2, twee-
de lid, 4°, wordt opgemaakt voor een periode van
zes jaar en bevat minstens de volgende elementen :

1° een beschrijving van de bestaande situatie en
behoeften van de doelgroep ;

2° een overzicht van de organisaties en voorzienin-
gen die bij de uitvoering van het minderheden-
beleid een rol spelen ;

3° een verslag van het overleg ter voorbereiding
van het meerjarenplan, met vermelding van de
organisaties en voorzieningen die bij dit overleg
betrokken werden, en van het overleg dat met
de doelgroep werd georganiseerd ;

4° een opgave van de inhoudelijke prioriteiten en
van de te bereiken resultaten ;

5° een beschrijving van de samenwerking met de
provinciale integratiecentra, respectievelijk met
de cellen voor vluchtelingenwerk en woonwa-
genwerk.

Voorzitter

-35- Vlaams Parlement  –  Plenaire vergadering  –  Nr. 37  –  1 april 1998



De Vlaamse regering bepaalt de verdere inhoud
van het meerjarenplan.

– Aangenomen.

Artikel 12

Het Vlaams overlegcentrum heeft tot taak de
samenhang en integratie van de activiteiten van de
ondersteuningscentra uit te werken en te bewaken.
Daartoe stemt het de meerjarenplannen van de
ondersteuningscentra op elkaar af, zorgt het voor
gemeenschappelijke diensten voor de acties die in
de meerjarenplannen opgenomen zijn en bevordert
het gemeenschappelijke initiatieven.

– Aangenomen.

Artikel 13

De uitvoering van de opdrachten van het Vlaams
overlegcentrum wordt beschreven in een coördina-
tieplan dat opgemaakt wordt voor een periode van
zes jaar.

Het coördinatieplan bevat minstens de volgende
elementen :

1° een situering van de positie en uitbouw van de
categoriale sector ten aanzien van :

a) de krachtlijnen en stand van zaken van het
minderhedenbeleid ;

b) de situatie, mogelijkheden en behoeften van
de doelgroepen in het Nederlandse taalge-
bied en het tweetalig gebied Brussel-Hoofd-
stad.

2° de meerjarenplannen van de ondersteunings-
centra, met opgave van hun onderlinge afstem-
ming, van gemeenschappelijke diensten, van
gezamenlijke acties, van een personeelsplan en
een financieel ontwerp.

De Vlaamse regering bepaalt de wijze waarop het
coördinatieplan tot stand komt en kan bijkomende
inhoudelijke vereisten bepalen.

– Aangenomen.

Artikel 14

De Vlaamse regering kan bijkomende of specifieke
opdrachten van de ondersteuningscentra en van
het Vlaams overlegcentrum bepalen.

– Aangenomen.

Artikel 15

De drie ondersteuningscentra en het Vlaams over-
legcentrum worden erkend op basis van het eerste
coördinatieplan, zoals bepaald in artikel 13, en
onder de volgende voorwaarden :

1° de ondersteuningscentra en het Vlaams overleg-
centrum worden opgericht in de vorm van een
vereniging zonder winstoogmerk ;

2° in de bestuursorganen van de ondersteunings-
centra zijn de betrokken doelgroepen en hun
organisaties vertegenwoordigd. Verder worden
de bestuursorganen samen-gesteld volgens de
noodwendigheid en specificiteit van de doel-
groep en van de opdrachten. De Vlaamse rege-
ring bepaalt de nadere regels voor deze samen-
stelling ;

3° het Vlaams overlegcentrum bestaat uit drie
ondersteuningscentra : één voor allochtonen,
één voor vluchtelingen en één voor woonwa-
genbewoners ;

4° de bestuursorganen van het Vlaams overlegcen-
trum bestaan uit een gelijke vertegenwoordi-
ging van elk van de ondersteuningscentra. Een
vertegenwoordiger van de Vlaamse regering
maakt deel uit van de bestuursorganen.

– Aangenomen.

Artikel 16

De erkenning van de ondersteuningscentra en van
het Vlaams overlegcentrum geldt voor een onbe-
paalde duur. Zes maanden voor het aflopen van de
periode van het coördinatieplan dient het overleg-
centrum een nieuw coördinatieplan in bij de
Vlaamse regering.

De Vlaamse regering bepaalt de erkenningsproce-
dure en de procedure voor intrekking van de
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erkenning, waarbij voorzien wordt in de mogelijk-
heid om beroep aan te tekenen.

– Aangenomen.

AFDELING 2

Subsidiëring

Artikel 17

Binnen de beschikbare begrotingskredieten kent
de Vlaamse regering aan het erkende Vlaams over-
legcentrum een subsidie toe als tegemoetkoming in
de kosten van personeel, infrastructuur en werking,
zowel voor de uitvoering van de opdrachten van
het overlegcentrum als voor de uitvoering van de
meerjarenplannen van de ondersteuningscentra.

De subsidie wordt toegekend op basis van het door
het overlegcentrum ingediende coördinatieplan, en
in het kader van een tussen de Vlaamse regering en
het overlegcentrum gesloten overeenkomst.

De Vlaamse regering bepaalt de nadere regels voor
de toekenning en vereffening van de subsidie.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK V

Het provinciale niveau

AFDELING 1 

De provinciale beleidsvoering

Artikel 18

De provinciebesturen hebben, zoals bepaald in
artikel 5, § 1 en in samenhang met hun beleidsac-
centen, een verantwoordelijkheid in het geheel van
het minderhedenbeleid.

Zoals bepaald in artikel 19 kunnen zij initiatiefne-
mer zijn voor de oprichting van een provinciaal
integratiecentrum of samenwerken met de vereni-
ging zonder winstoogmerk die door de Vlaamse

regering als provinciaal integratiecentrum erkend
is.

– Aangenomen.

AFDELING 2 

Oprichting en opdrachten van de
provinciale integratiecentra

Artikel 19

§ 1. In elke provincie is één provinciaal integratie-
centrum werkzaam, opgericht ofwel in de vorm van
een vereniging zonder winstoogmerk, ofwel door
het betrokken provinciebestuur.

Het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad wordt als
een provincie beschouwd. In de artikelen 19 tot en
met 27 wordt voor het tweetalig gebied Brussel-
Hoofdstad 'provinciebestuur' vervangen door 'de
Vlaamse Gemeenschapscommissie'.

§ 2. Het provinciale integratiecentrum heeft als
algemene opdracht ertoe bij te dragen dat, binnen
de provincie, het provinciebestuur en de lokale
besturen en andere relevante beleidsinstanties een
gecoördineerd en inclusief minderhedenbeleid
voeren in overleg met de doelgroepen en hun orga-
nisaties.

Daartoe vervult het, in overleg en samenwerking
met de ondersteuningscentra en met de provinciale
en lokale overheden de volgende opdrachten :

1° het binnen de provincie gevoerde minderheden-
beleid analyseren, evalueren en stimuleren, en
blinde vlekken opsporen en signaleren ;

2° in overleg met de lokale besturen en actoren
prioritaire actiezones aanduiden waarbinnen
lokale steunpunten worden opgericht ;

3° het minderhedenbeleid stimuleren, ondersteu-
nen en coördineren in zijn werkgebied, door
onder meer het organiseren van overleg, het
adviseren van de lokale beleidsplannen en het
bieden van ondersteuning inzake logistiek en
vorming aan de categoriale sector en aan de
lokale besturen en actoren ;

4° erop toezien en stimuleren dat de doelgroepen
en hun organisaties nauw bij het overheidsbe-
leid betrokken worden ;
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5° waar nodig zelf initiatieven ontwikkelen die bij-
dragen tot de realisatie van het minderhedenbe-
leid ;

6° een samenwerkingsovereenkomst met het pro-
vinciebestuur afsluiten, waarin het meerjaren-
plan van het provinciaal integratiecentrum
enerzijds en de acties van het provinciebestuur
met betrekking tot het minderhedenbeleid
anderzijds, op elkaar worden afgestemd ;

7° een samenwerkingsovereenkomst afsluiten met
de lokale besturen die over een erkende inte-
gratiedienst beschikken en met de lokale bestu-
ren van de gemeenten waar een lokaal steun-
punt is opgericht.

§ 3. De uitvoering van de in § 2 vermelde opdrach-
ten wordt weergegeven in het meerjarenplan
bedoeld in artikel 20.

– Aangenomen.

Artikel 20

§ 1. Het provinciale integratiecentrum stelt een
meerjarenplan op voor een periode van zes jaar.

§ 2. Het meerjarenplan, waarin de prioriteiten inza-
ke de werking van het centrum worden vastgelegd,
wordt opgemaakt in overeenstemming met het
coördinatieplan van het Vlaams overlegcentrum.

Het meerjarenplan bevat verder minstens de vol-
gende elementen :

1° een beschrijving van de bestaande situatie en
behoeften van de doelgroepen in de provincie
waarop de aanvraag betrekking heeft ;

2° een overzicht van de organisaties en voorzienin-
gen die bij de uitvoering van het minderheden-
beleid een rol spelen, met inbegrip van de bij-
drage van het provinciebestuur ;

3° een verslag van het overleg ter voorbereiding
van het meerjarenplan, met vermelding van de
organisaties, overheden en voorzieningen die bij
dit overleg betrokken werden en met vermel-
ding van het overleg dat met de doelgroepen
zelf werd georganiseerd ;

4° een opgave met verantwoording van de priori-
taire actiezones waar lokale steunpunten dienen
te worden opgericht ;

5° een opgave van de inhoudelijke prioriteiten als-
mede de te bereiken resultaten ;

6° de actieplannen van de lokale steunpunten ;

7° een personeelsplan en een financieel ontwerp.

§ 3. Het meerjarenplan wordt door de raad van
bestuur, respectievelijk door de in artikel 22
bedoelde integratieraad goedgekeurd.

§ 4. De Vlaamse regering bepaalt de verdere
inhoud van het meerjarenplan, de wijze waarop het
tot stand komt en de wijze waarop het haar ter
goedkeuring wordt voorgelegd.

– Aangenomen.

AFDELING 3 

Samenstelling van de provinciale integratiecentra

Artikel 21

Een in de vorm van een vereniging zonder winst-
oogmerk opgericht provinciaal integratiecentrum
kan erkend worden indien de bestuursorganen
ervan zijn samengesteld als volgt :

1° vertegenwoordigers van de doelgroepen en hun
organisaties waarvoor de Vlaamse regering het
minimumaandeel bepaalt ;

2° vertegenwoordigers van de relevante maat-
schappelijke sectoren ;

3° een vertegenwoordiging van de stuurgroepen
van de lokale steunpunten en in voorkomend
geval van het lokale integratiecentrum ;

4° een vertegenwoordiging van het provinciebe-
stuur en/of de lokale besturen.

De Vlaamse regering kan bijkomende vereisten
bepalen.

– Aangenomen.
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Artikel 22

Een door het provinciebestuur opgericht provinci-
aal integratiecentrum kan erkend worden, indien
een integratieraad bestaat, die is samengesteld als
volgt :

1° vertegenwoordigers van de doelgroepen en hun
organisaties, waarvoor de Vlaamse regering het
minimumaandeel bepaalt ;

2° vertegenwoordigers van de relevante maat-
schappelijke sectoren ;

3° een vertegenwoordiging van de stuurgroepen
van de lokale steunpunten en in voorkomend
geval van het lokale integratiecentrum ;

4° een vertegenwoordiging van het provinciebe-
stuur en/of de lokale besturen.

De Vlaamse regering kan bijkomende vereisten
bepalen.

– Aangenomen.

AFDELING 4

Erkenning en subsidiëring van de
provinciale integratiecentra

Artikel 23

De Vlaamse regering erkent per provincie één pro-
vinciaal integratiecentrum.

Voor de erkenning van het integratiecentrum en de
lokale steunpunten in het tweetalig gebied Brussel-
Hoofdstad kan de Vlaamse regering, na overleg
met het College van de Vlaamse Gemeenschaps-
commissie, specifieke voorwaarden voor erkenning
en subsidiëring bepalen.

– Aangenomen.

Artikel 24

Het provinciaal integratiecentrum wordt erkend op
basis van het eerste meerjarenplan. Om erkend te
worden en te blijven moet een provinciaal integra-

tiecentrum voldoen aan de voorwaarden inzake
het meerjarenplan, vermeld in artikel 20, en aan de
voorwaarden inzake de samenstelling, vermeld in
artikel 21 of artikel 22.

– Aangenomen.

Artikel 25

De erkenning van het provinciale integratiecen-
trum geldt voor een onbepaalde duur. Zes maan-
den voor het aflopen van het meerjarenplan dient
het centrum een nieuw meerjarenplan in bij de
Vlaamse regering.

De Vlaamse regering bepaalt de erkenningsproce-
dure en de procedure voor intrekking van de
erkenning, waarbij voorzien is in de mogelijkheid
om beroep aan te tekenen.

– Aangenomen.

Artikel 26

Binnen de beschikbare begrotingskredieten kent
de Vlaamse regering aan een erkend provinciaal
integratiecentrum een subsidie toe als tegemoetko-
ming in de kosten van personeel, infrastructuur en
werking van het centrum en van de lokale steun-
punten.

De subsidie wordt toegekend op basis van het door
het centrum ingediende meerjarenplan en in het
kader van een tussen de Vlaamse regering en het
centrum gesloten overeenkomst.

De Vlaamse regering bepaalt de nadere regels voor
de toekenning en de vereffening van de subsidie.

– Aangenomen.

AFDELING 5

Provinciale cellen voor vluchtelingenwerk en
woonwagenwerk

Artikel 27

§ 1. Bij het provinciale integratiecentrum worden
provinciale cellen voor vluchtelingenwerk en
woonwagenwerk opgericht.

Voorzitter
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Deze cellen werken onder toezicht van een stuur-
groep.

De Vlaamse regering bepaalt nadere regels inzake
de samenstelling van de stuurgroep.

§ 2. De provinciale cellen vervullen, uitgaande van
de meerjarenplannen van de ondersteuningscentra,
en in overleg met het provinciale integratiecen-
trum, toegespitst op hun respectieve doelgroep, de
opdrachten zoals vermeld in artikel 19, § 2, 1°, 3°,
4° en 5°.

De overeenkomst van het provinciaal integratie-
centrum met het provinciebestuur, zoals bepaald in
artikel 19, § 2, 6°, wordt in voorkomend geval aan-
gepast met specifieke bepalingen aangaande vluch-
telingen en woonwagenbewoners.

§ 3. De provinciale cellen maken een meerjaren-
plan op voor een periode van zes jaar, overeen-
komstig artikel 20, § 2, 1°, 2°, 3°, en 5°.

§ 4. De Vlaamse regering bepaalt de wijze waarop
de cellen erkend en gesubsidieerd worden, de ver-
dere inhoud van het meerjarenplan, de wijze waar-
op het tot stand komt en de wijze waarop het haar
ter goedkeuring wordt voorgelegd.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK VI

Het lokale niveau

AFDELING 1

De lokale beleidsvoering

Artikel 28

De lokale besturen zijn verantwoordelijk voor de
uitwerking, de coördinatie en de uitvoering van het
inclusieve beleid en voor het betrekken van de
doelgroepen bij dit beleid.

De integratiecentra en de steunpunten dienen dit
beleid te analyseren, te evalueren, te ondersteunen
en te stimuleren, in samenwerking met de doel-
groepen en de lokale actoren.

– Aangenomen.

AFDELING 2

De integratiedienst

Artikel 29

§ 1. Binnen de beschikbare begrotingskredieten
verleent de Vlaamse regering een subsidie voor de
integratiedienst aan de lokale besturen uit het
Nederlandse taalgebied, rekening houdende met
de concentratie van de doelgroepen, de samenstel-
ling van de bevolking en de aard van de problema-
tiek, op voorwaarde dat de gemeente :

1° een ambtenaar aanstelt, die verantwoordelijk is
voor het minderhedenbeleid ;

2° een schepen aanwijst die bevoegd is voor het
minderhedenbeleid ;

3° een gemeentelijk beleidsplan voor lokaal min-
derhedenbeleid opstelt ;

4° overleg organiseert binnen de diensten van de
gemeentelijke administratie en met de betrok-
ken externe actoren ;

5° een samenwerkingsovereenkomst afsluit met
het provinciale integratiecentrum, of in het
voorkomend geval met het lokale integratiecen-
trum. In deze overeenkomst wordt onder meer
een taakverdeling bepaald tussen de integratie-
dienst en het lokale steunpunt of het provinciale
of lokale integratiecentrum, en wordt de onder-
linge samenwerking uitgewerkt ;

6° de participatie van de doelgroepen organiseert ;

7° een financiële inbreng heeft in de kosten van de
werking van de integratiedienst ;

8° aan de bevolking en aan de doelgroepen infor-
matie verstrekt over het gevoerde beleid ;

9° een overleg organiseert, waarbij de betrokken
doelgroepen een advies uitbrengen over het
lokale minderhedenbeleid.

§ 2. De gemeenteraad van de gemeente met een
erkende integratiedienst of waar een lokaal steun-
punt wordt opgericht, brengt advies uit over het
meerjarenplan van het integratiecentrum dat voor
haar territorium bevoegd is.

Het openbaar centrum voor maatschappelijk wel-
zijn kan het initiatief nemen tot de oprichting en
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Vlaams Parlement  –  Plenaire vergadering  –  Nr. 37  –  1 april 1998 -40-



het beheer van een integratiedienst met inachtne-
ming van artikel 28 en § 1 van dit artikel en mits
het sluiten van een overeenkomst met de gemeente
aangaande de uitvoering van het lokale minderhe-
denbeleid. In dit geval staat het openbaar centrum
voor maatschappelijk welzijn in voor de in § 1, 7°,
van dit artikel bedoelde financiële inbreng.

Een integratiedienst kan een resultaatgerichte
groepswerking met de doelgroepen opzetten in
afspraak met het integratiecentrum dat voor zijn
territorium bevoegd is en mits deze werking in het
beleidsplan van de integratiedienst wordt opgeno-
men.

– Aangenomen.

Artikel 30

§ 1. Het gemeentelijk beleidsplan voor lokaal min-
derhedenbeleid wordt opgemaakt op basis van een
grondige analyse van de behoeften in de gemeente
met opgave van prioriteiten en te behalen resulta-
ten. Het vormt een geïntegreerd geheel met de
bestaande beleidsplannen inzake het bestrijden
van achterstelling en het verhogen van het welzijn
en de leefkwaliteit in de gemeente en met het
jeugdwerkbeleidsplan. Het beleidsplan vermeldt
tevens hoe voldaan wordt aan de bepalingen van
artikel 29, § 1.

§ 2. Het beleidsplan wordt opgemaakt voor een
periode van drie jaar, in overleg met de vertegen-
woordigers van de doelgroepen en hun organisa-
ties, het lokale steunpunt of het provinciale inte-
gratiecentrum, in voorkomend geval het lokale
integratiecentrum, en de relevante lokale actoren.

§ 3. Over het beleidsplan wordt advies gegeven
door het provinciale integratiecentrum, in voorko-
mend geval in overleg met het lokale steunpunt, of
door het lokale integratiecentrum en het wordt
goedgekeurd door de gemeenteraad.

§ 4. De Vlaamse regering bepaalt de nadere regels
voor het gemeentelijk beleidsplan, het intern en
extern overleg, de samenwerkingsovereenkomst,
de participatie van de doelgroepen en de cofinan-
ciering van de integratiedienst.

– Aangenomen.

Artikel 31

§ 1. De integratiedienst wordt erkend op basis van
het eerste beleidsplan. Opdat deze dienst erkend
wordt en blijft, moet de gemeente voldoen aan de
voorwaarden vermeld in artikel 29, § 1.

§ 2. De erkenning van de integratiedienst geldt
voor een onbepaalde duur. Zes maanden voor het
aflopen van de periode van het beleidsplan wordt
een nieuw beleidsplan ingediend bij de Vlaamse
regering.

§ 3. De Vlaamse regering bepaalt de erkennings-
procedure en de procedure voor intrekking van de
erkenning, waarbij voorzien is in de mogelijkheid
om beroep aan te tekenen.

– Aangenomen.

Artikel 32

De subsidie wordt toegekend op basis van het door
het lokale bestuur ingediende beleidsplan en in het
kader van een tussen de Vlaamse regering en het
lokale bestuur gesloten overeenkomst, waarin de
financiële inbreng van beide partners bepaald
wordt en de te realiseren doelstellingen zijn opge-
nomen.

De Vlaamse regering bepaalt de nadere regels voor
de toekenning en de vereffening van de subsidie.

– Aangenomen.

AFDELING 3

Lokale steunpunten

Artikel 33

§ 1. Het provinciale integratiecentrum kent op
basis van zijn meerjarenplan en de daarin opgeno-
men lokale actieplannen personeel toe aan lokale
steunpunten uit zijn werkgebied. Het provinciale
integratiecentrum bepaalt het werkgebied van het
steunpunt.

§ 2. Een lokaal steunpunt werkt onder toezicht van
een stuurgroep. De Vlaamse regering bepaalt de
samenstelling en de werking van de stuurgroep. De

Voorzitter
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doelgroepen en hun organisaties dienen erin verte-
genwoordigd te zijn.

– Aangenomen.

Artikel 34

§ 1. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5, §
2, heeft het lokale steunpunt tot opdracht :

1° bijdragen tot het versterken van het maatschap-
pelijk en bestuurlijk draagvlak van het lokale
minderhedenbeleid ;

2° het lokale minderhedenbeleid analyseren, eva-
lueren, ondersteunen en stimuleren ;

3° erop toezien en stimuleren dat de doelgroepen
en hun organisaties nauw bij het overheidsbe-
leid betrokken worden ;

4° een resultaatgerichte werking met de doelgroe-
pen opzetten ;

5° de algemene voorzieningen stimuleren om de
doelgroepen te bereiken ;

6° de interculturele interactie bevorderen.

§ 2. De in § 1 vermelde opdrachten worden gecon-
cretiseerd in een actieplan.

§ 3. Het lokale steunpunt werkt zijn opdrachten uit
in nauwe samenwerking met de doelgroepen en
hun organisaties en betrekt hen bij de invulling en
uitvoering van deze opdrachten.

§ 4. Het lokale steunpunt werkt, in overleg met de
cellen voor vluchtelingenwerk en woonwagenwerk,
voor alle doelgroepen die zich in zijn werkgebied
bevinden.

§ 5. De Vlaamse regering bepaalt de verdere op-
drachten van het lokale steunpunt.

– Aangenomen.

Artikel 35

§ 1. Het lokale steunpunt stelt een lokaal actieplan
voor een periode van drie jaar op, dat deel uit-

maakt van het meerjarenplan van het provinciale
integratiecentrum.

§ 2. Het lokale actieplan concretiseert de opdrach-
ten van het lokale steunpunt. Het is complementair
aan het beleidsplan voor lokaal minderhedenbeleid
van de gemeente.

§ 3. De stuurgroep keurt het lokale actieplan goed.

De Vlaamse regering bepaalt de concrete regeling
voor het goedkeuren van het actieplan door de
stuurgroep en de relatie van de stuurgroep met het
provinciale integratiecentrum.

– Aangenomen.

AFDELING 4

Het lokale integratiecentrum

Artikel 36

§ 1. In de steden Antwerpen en Gent kan één
lokaal integratiecentrum erkend worden.

§ 2. Het lokale integratiecentrum organiseert loka-
le steunpunten in de stadswijken, bepaalt hun
werkgebied en wijst er personeel aan toe op basis
van de lokale actieplannen.

De artikelen 33, § 2, 34 en 35 zijn van overeenkom-
stige toepassing.

§ 3. Bij een lokaal integratiecentrum worden cellen
voor vluchtelingenwerk en woonwagenwerk opge-
richt. Artikel 27, § 1, tweede lid tot en met § 4, is
van overeenkomstige toepassing.

– Aangenomen.

Artikel 37

§ 1. Overeenkomstig de bepaling van artikel 5 § 2,
vervult het lokale integratiecentrum de opdrachten
vermeld in artikel 34, § 1. Bovendien heeft het als
opdracht :

1° in overleg met de lokale actoren prioritaire
actiezones aanduiden waarbinnen lokale steun-
punten worden opgericht ;
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2° overleggen met het provinciale integratiecen-
trum om de samenwerking te concretiseren ;

3° een samenwerkingsovereenkomst met het loka-
le bestuur afsluiten.

§ 2. De in § 1 vermelde opdrachten worden gecon-
cretiseerd in een meerjarenplan.

§ 3. Het lokale integratiecentrum werkt zijn op-
drachten uit in nauwe samenwerking met de doel-
groepen en hun organisaties en betrekt hen bij de
invulling en uitvoering van deze opdrachten.

– Aangenomen.

Artikel 38

§ 1. Het lokale integratiecentrum stelt een meerja-
renplan voor een periode van zes jaar op, in over-
leg met de vertegenwoordigers van de doelgroepen
en hun organisaties en met de lokale overheid.

§ 2. Het meerjarenplan bevat minstens de volgende
elementen :

1° een beschrijving van de bestaande situatie en
behoeften van de doelgroepen ;

2° een overzicht van de organisaties en voorzienin-
gen die bij de uitvoering van het minderheden-
beleid een rol spelen ;

3° een verslag van het overleg ter voorbereiding
van het meerjarenplan, met vermelding van de
organisaties en voorzieningen die bij dit overleg
betrokken werden, en met vermelding van het
overleg dat met de doelgroepen zelf werd geor-
ganiseerd ;

4° een opgave en verantwoording van de prioritai-
re actiezones waar lokale steunpunten dienen te
worden opgericht ;

5° een opgave van de inhoudelijke prioriteiten als-
mede de te bereiken resultaten ;

6° de actieplannen van de lokale steunpunten ;

7° een personeelsplan en een financieel ontwerp ;

8° een samenwerkingsovereenkomst met het pro-
vinciale integratiecentrum.

Bij de opstelling van het meerjarenplan wordt uit-
gegaan van de opdrachten bepaald in artikel 5, § 2,

en van de actieplannen van de lokale steunpunten.
Het meerjarenplan is complementair aan het
beleidsplan voor lokaal minderhedenbeleid van de
gemeente.

§ 3. De raad van bestuur van het lokale integratie-
centrum keurt het meerjarenplan goed.

§ 4. De Vlaamse regering bepaalt de verdere
inhoud van het meerjarenplan, de wijze waarop het
tot stand komt en de wijze waarop het haar ter
goedkeuring wordt voorgelegd.

– Aangenomen.

AFDELING 5

Erkenning, samenstelling en subsidiëring van het
lokale integratiecentrum

Artikel 39

Het lokale integratiecentrum wordt erkend op
basis van het eerste meerjarenplan. Om erkend te
worden en te blijven moet het lokaal integratiecen-
trum opgericht zijn als een vereniging zonder
winstoogmerk en voldoen aan de voorwaarden
inzake het meerjarenplan, vermeld in artikel 38 en
de samenstelling vermeld in artikel 41.

– Aangenomen.

Artikel 40

De erkenning van het lokale integratiecentrum
geldt voor een onbepaalde duur. Zes maanden
voor het aflopen van het meerjarenplan dient het
centrum een nieuw meerjarenplan in bij de Vlaam-
se regering.

De Vlaamse regering bepaalt de erkenningsproce-
dure en de procedure voor intrekking van de
erkenning, waarbij voorzien is in de mogelijkheid
om beroep aan te tekenen.

– Aangenomen.

Artikel 41

Het lokale integratiecentrum kan erkend worden,
indien de bestuursorganen ervan zijn samengesteld
als volgt :
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1° vertegenwoordigers van de doelgroepen en hun
organisaties, waarvoor de Vlaamse regering het
minimumaandeel bepaalt ;

2° vertegenwoordigers van de relevante maat-
schappelijke sectoren ;

3° een vertegenwoordiging van de lokale stuur-
groepen ;

4° een vertegenwoordiging van het lokale bestuur ;

5° een vertegenwoordiging van het provinciale
integratiecentrum.

De Vlaamse regering kan eventueel bijkomende
vereisten bepalen.

– Aangenomen.

Artikel 42

Binnen de beschikbare begrotingskredieten kent
de Vlaamse regering aan het lokale integratiecen-
trum een subsidie toe als tegemoetkoming in de
kosten van personeel, infrastructuur en werking
van het centrum en van de lokale steunpunten.

De subsidie wordt toegekend op basis van het door
het centrum ingediende meerjarenplan en in het
kader van een tussen de Vlaamse regering en het
centrum gesloten overeenkomst.

De Vlaamse regering bepaalt de nadere regels voor
de toekenning en de vereffening van de subsidie.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK VII

Aanvullende bepalingen

Artikel 43

§ 1. De Vlaamse regering wendt ten minste 5% en
ten hoogste 10% van het totale budget dat jaarlijks
wordt vastgelegd voor de uitvoering van dit
decreet, aan om projecten met een experimenteel,
aanvullend en/of vernieuwend karakter te onder-
steunen.

§ 2. Deze projecten kunnen zowel door de catego-
riale sector als door andere sectoren worden uitge-
voerd. De Vlaamse regering kan met dit budget
ook specifieke opdrachten laten uitvoeren.

§ 3. De Vlaamse regering bepaalt de voorwaarden
voor de toekenning van deze projectsubsidie.

– Aangenomen.

Artikel 44 

De Vlaamse regering kan een programmatie
opmaken teneinde een evenwichtig aanbod van de
integratiecentra en de integratiediensten te bepa-
len op basis van objectieve criteria, onder meer de
concentratie van de doelgroepen, de samenstelling
van de bevolking en de aard van de problematiek.

– Aangenomen.

Artikel 45

De Vlaamse regering kan de in artikel 2, 6°, ver-
melde doelgroepen uitbreiden tot de groepen van
personen die wegens hun beroepssituatie tot de
trekkende beroepsbevolking worden gerekend.

De Vlaamse regering kan organisaties die zich tot
deze groepen richten, subsidiëren binnen de
beschikbare begrotingskredieten en onder de door
haar te bepalen voorwaarden. In dit geval dient de
organisatie ten minste de opdrachten zoals gefor-
muleerd in artikel 5, § 2, tweede lid, van dit decreet
ten aanzien van hun doelgroep te vervullen. De
overige bepalingen van dit decreet zijn niet van
toepassing op de in dit artikel bedoelde doelgroe-
pen.

In geval van subsidiëring bepaalt de Vlaamse rege-
ring de nadere regels voor de toekenning en ver-
effening van de subsidie.

– Aangenomen.

HOOFDSTUK VIII

Slotbepalingen

Artikel 46

Het besluit van de Vlaamse regering van 18 juli
1990 houdende de voorwaarden inzake erkenning
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en subsidiëring van integratiecentra voor migran-
ten, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse
regering van 7 november 1990, 12 december 1990, 6
maart 1991, 13 november 1991, 19 mei 1993, 16
maart 1994 en 26 april 1995, wordt opgeheven.

– Aangenomen.

Artikel 47

De Vlaamse regering bepaalt de overgangsmaatre-
gelen met betrekking tot de integratiecentra,
erkend op basis van het in artikel 46 vermelde
besluit.

– Aangenomen.

Artikel 48

In afwijking van de artikelen 11, 13, 20, 30, 35 en 38
kan de Vlaamse regering bepalen dat het eerste
coördinatieplan van het Vlaams overlegcentrum,
het eerste meerjarenplan van de ondersteunings-
centra en van de integratiecentra, en het eerste
gemeentelijk beleidsplan en lokaal actieplan wor-
den opgemaakt voor een kortere dan de daarin
vermelde periode.

– Aangenomen.

Artikel 49

De Vlaamse regering stelt voor elk van de bepalin-
gen van dit decreet de datum van inwerkingtreding
vast.

– Aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen zo dadelijk de hoofdelijke stemming
over het ontwerp van decreet houden.

ONTWERP VAN DECREET houdende goedkeu-
ring van de volgende internationale akten :
1. de partnerschaps- en samenwerkingsovereen-
komst tussen de Europese Gemeenschappen en
hun lidstaten enerzijds, en de republiek Kazach-
stan anderzijds, en Bijlagen I, II en III, Protocol en
Slotakte, ondertekend in Brussel op 23 januari
1995 ;
2. de partnerschaps- en samenwerkingsovereen-
komst tussen de Europese Gemeenschappen en
hun lidstaten enerzijds, en de republiek Kirgizstan
anderzijds, en Bijlagen I en II, Protocol en Slotak-
te, ondertekend in Brussel op 9 februari 1995 ;
3. de partnerschaps- en samenwerkingsovereen-
komst tussen de Europese Gemeenschappen en
hun lidstaten enerzijds, en de republiek Wit-Rus-
land anderzijds, en Bijlagen I, II, III, IV, V, VI, VII
en VIII, Protocol en Slotakte, ondertekend in
Brussel op 6 maart 1995 ;
4. de partnerschaps- en samenwerkingsovereen-
komst tussen de Europese Gemeenschappen en
hun lidstaten enerzijds, en Georgië anderzijds, en
Bijlagen I, II, III, IV en V, Protocol en Slotakte,
ondertekend in Luxemburg op 22 april 1996 ;
5. de partnerschaps- en samenwerkingsovereen-
komst tussen de Europese Gemeenschappen en
hun lidstaten enerzijds, en de republiek Armenië
anderzijds, en Bijlagen I, II, III en IV, Protocol en
Slotakte, ondertekend in Luxemburg op 22 april
1996 ;
6. de partnerschaps- en samenwerkingsovereen-
komst tussen de Europese Gemeenschappen en
hun lidstaten enerzijds, en de republiek Azerbeidz-
jan anderzijds, en Bijlagen I, II, III, IV en V, Proto-
col en Slotakte, ondertekend in Luxemburg op 22
april 1996 ;
7. de partnerschaps- en samenwerkingsovereen-
komst tussen de Europese Gemeenschappen en
hun lidstaten enerzijds, en de republiek Oezbeki-
stan anderzijds, en Bijlagen I, II, III, IV en V, Pro-
tocol en Slotakte, ondertekend in Firenze op 21
juni 1996
– 775 (1997-1998)  –  Nrs. 1 en 2

Algemene bespreking

De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is het
ontwerp van decreet houdende goedkeuring van
de volgende internationale akten :

1. de partnerschaps- en samenwerkingsovereen-
komst tussen de Europese Gemeenschappen en
hun lidstaten enerzijds, en de republiek Kazachstan
anderzijds, en Bijlagen I, II en III, Protocol en Slo-
takte, ondertekend in Brussel op 23 januari 1995 ;

Voorzitter
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2. de partnerschaps- en samenwerkingsovereen-
komst tussen de Europese Gemeenschappen en
hun lidstaten enerzijds, en de republiek Kirgizstan
anderzijds, en Bijlagen I en II, Protocol en Slotak-
te, ondertekend in Brussel op 9 februari 1995 ;

3. de partnerschaps- en samenwerkingsovereen-
komst tussen de Europese Gemeenschappen en
hun lidstaten enerzijds, en de republiek Wit-Rus-
land anderzijds, en Bijlagen I, II, III, IV, V, VI, VII
en VIII, Protocol en Slotakte, ondertekend in Brus-
sel op 6 maart 1995 ;

4. de partnerschaps- en samenwerkingsovereen-
komst tussen de Europese Gemeenschappen en
hun lidstaten enerzijds, en Georgië anderzijds, en
Bijlagen I, II, III, IV en V, Protocol en Slotakte,
ondertekend in Luxemburg op 22 april 1996 ;

5. de partnerschaps- en samenwerkingsovereen-
komst tussen de Europese Gemeenschappen en
hun lidstaten enerzijds, en de republiek Armenië
anderzijds, en Bijlagen I, II, III en IV, Protocol en
Slotakte, ondertekend in Luxemburg op 22 april
1996 ;

6. de partnerschaps- en samenwerkingsovereen-
komst tussen de Europese Gemeenschappen en
hun lidstaten enerzijds, en de republiek Azerbeidz-
jan anderzijds, en Bijlagen I, II, III, IV en V, Proto-
col en Slotakte, ondertekend in Luxemburg op 22
april 1996 ;

7. de partnerschaps- en samenwerkingsovereen-
komst tussen de Europese Gemeenschappen en
hun lidstaten enerzijds, en de republiek Oezbeki-
stan anderzijds, en Bijlagen I, II, III, IV en V, Proto-
col en Slotakte, ondertekend in Firenze op 21 juni
1996.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Van Grembergen, verslaggever, heeft het
woord.

De heer Paul Van Grembergen, verslaggever (Op
de tribune) : Mijnheer de voorzitter, mijnheer de
minister, geachte collega's, het uitgebreide verslag
handelt over zeven partnerschaps- en samenwer-
kingsovereenkomsten met een aantal landen van
de vroegere USSR, namelijk Kazachstan, Kirgiz-
stan, Wit-Rusland, Georgië, Armenië, Azerbeidzjan
en Oezbekistan. Ik zal kort de essentie naar voren
brengen. De andere volksvertegenwoordigers kun-
nen die uiteraard eventueel aanvullen.

Het internationaal akkoord werd op Europees vlak
reeds ondertekend op 23 januari 1995. Het is niet
enkel een internationale overeenkomst van de
Europese Unie maar ook een Europees akkoord
waaraan de lidstaten deelnemen. Ze hebben dus
een rol te vervullen. In België moeten ook de deel-
staten hun mening en goedkeuring geven. De com-
missie voor Buitenlandse en Europese Betrekkin-
gen van het Vlaams Parlement heeft deze akkoor-
den op 5 maart 1998 besproken en keurde ze uit-
eindelijk goed.

Deze akkoorden kwamen niet uit de lucht vallen.
Ze zijn het gevolg van een aantal initiatieven die
dateren van vóór 1989, toen de USSR nog bestond.
Ze werden dus ten dele voorbereid op de voor-
avond van het uiteenvallen van dat land. Onmid-
dellijk na de desintegratie besloot de Europese
Unie met zijn lidstaten om de nieuwe onafhankelij-
ke republieken toch het partnerschaps- en samen-
werkingsakkoord aan te bieden en dat zo mogelijk
af te sluiten.

De zeven akkoorden hebben een gemeenschappe-
lijk stramien. De krachtlijnen zijn : politieke
samenwerking, het stimuleren van handel en indus-
trie, fundamenten bouwen voor economische,
sociale, financiële, wetenschappelijke en culturele
samenwerking, de eerbiediging van de democrati-
sche beginselen en de mensenrechten, de beginse-
len van de vrijemarkteconomie. Vooral de eerbiedi-
ging van de mensenrechten wens ik te benadruk-
ken.

Ik moet er wel aan toevoegen dat vele commissie-
leden daarover enige aarzeling aan de dag hebben
gelegd. Ze vinden deze principes wel mooi, maar
plaatsen toch heel wat vraagtekens bij de concrete
realiteit in de republieken zelf. Het vrije verkeer
van personen is in deze akkoorden niet opgeno-
men. Dat laatste is nochtans een fundamentele
waarde in de vrije wereld.

Hoe zit het met de hulp ? De Europese Unie is
bereid om technische bijstand, in de vorm van
schenkingen, te verlenen. Uiteraard was de bespre-
king in grote mate gewijd aan de toestand op het
terrein. Ook de minister-president erkende dat de
mensenrechten in sommige staten worden ge-
schonden. Dat laatste is een eufemistische uit-
spraak. Ook de rechten van volkeren leiden tot
zware conflicten. Maar desondanks menen we dat
elke kans op verbetering op het terrein moet wor-
den aangegrepen. Dat was ons uitgangspunt tijdens
de gesprekken over de akkoorden. De minister-
president en de commissieleden delen die visie.

Voorzitter
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De vele handicaps van deze staten leidden tot ver-
arming na hun onafhankelijkheid. Na de implosie
van de USSR heeft de nieuwe onafhankelijkheid
van die staten niet onmiddellijk tot verrijking
geleid, wel integendeel. Er is sprake van verarming.
Er kwam georganiseerde criminaliteit, en in vele
gevallen vielen gewaarborgde medische zorgen
weg. Ik hoef u verder niet te vertellen over de vele
parallelle economische circuits, om nog maar te
zwijgen over illegale circuits en de maffia.

Toch blijft voor de commissie en de Vlaamse rege-
ring de conclusie overeind dat elk sprankeltje hoop
moet worden aangegrepen om verbetering en ver-
andering te bewerkstelligen. In dat licht moeten
deze akkoorden worden bekeken. De commissie
heeft uiteindelijk met acht stemmen voor en drie
onthoudingen deze akkoorden goedgekeurd. Tot
zover luidt, in enkele woorden, het uitvoerige ver-
slag waarvoor ik de ambtelijke commissiesecretaris
in hoge mate dank. (Applaus)

De voorzitter : De heer Platteau heeft het woord.

De heer Stefaan Platteau : Onze fractie zal deze
akkoorden goedkeuren, zoals we dat ook al in de
commissie hebben gedaan. We staan achter de
tekst, alhoewel er onvolkomenheden in schuilen. Ik
denk dan onder meer aan het feit dat het vrije ver-
keer van personen niet in de overeenkomst is
opgenomen, en aan het feit dat de eerbiediging van
de democratische beginselen en de mensenrechten
niet is gewaarborgd. We zijn er echter van uitge-
gaan dat het beter is deze landen in de goede rich-
ting mee te sleuren, dan ze nog meer te isoleren
dan ze nu reeds zijn. Daarom zullen we de tekst
goedkeuren. (Applaus bij de VLD en de SP)

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

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is de
artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van
decreet houdende goedkeuring van de volgende
internationale akten :

1. de partnerschaps- en samenwerkingsovereen-
komst tussen de Europese Gemeenschappen en
hun lidstaten enerzijds, en de republiek Kazachstan
anderzijds, en Bijlagen I, II en III, Protocol en Slo-
takte, ondertekend in Brussel op 23 januari 1995 ;

2. de partnerschaps- en samenwerkingsovereen-
komst tussen de Europese Gemeenschappen en
hun lidstaten enerzijds, en de republiek Kirgizstan
anderzijds, en Bijlagen I en II, Protocol en Slotakte,
ondertekend in Brussel op 9 februari 1995 ;

3. de partnerschaps- en samenwerkingsovereen-
komst tussen de Europese Gemeenschappen en
hun lidstaten enerzijds, en de republiek Wit-Rus-
land anderzijds, en Bijlagen I, II, III, IV, V, VI, VII
en VIII, Protocol en Slotakte, ondertekend in Brus-
sel op 6 maart 1995 ;

4. de partnerschaps- en samenwerkingsovereen-
komst tussen de Europese Gemeenschappen en
hun lidstaten enerzijds, en Georgië anderzijds, en
Bijlagen I, II, III, IV en V, Protocol en Slotakte,
ondertekend in Luxemburg op 22 april 1996 ;

5. de partnerschaps- en samenwerkingsovereen-
komst tussen de Europese Gemeenschappen en
hun lidstaten enerzijds, en de republiek Armenië
anderzijds, en Bijlagen I, II, III en IV, Protocol en
Slotakte, ondertekend in Luxemburg op 22 april
1996 ;

6. de partnerschaps- en samenwerkingsovereen-
komst tussen de Europese Gemeenschappen en
hun lidstaten enerzijds, en de republiek Azerbeidz-
jan anderzijds, en Bijlagen I, II, III, IV en V, Proto-
col en Slotakte, ondertekend in Luxemburg op 22
april 1996 ;

7. de partnerschaps- en samenwerkingsovereen-
komst tussen de Europese Gemeenschappen en
hun lidstaten enerzijds, en de republiek Oezbeki-
stan anderzijds, en Bijlagen I, II, III, IV en V, Proto-
col en Slotakte, ondertekend in Firenze op 21 juni
1996.

Artikel 1

Dit decreet regelt gemeenschaps- en gewestaange-
legenheden.

– Aangenomen.

Artikel 2

De volgende internationale akten zullen, wat de
Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest
betreft, volkomen uitwerking hebben :

Van Grembergen
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1° de partnerschaps- en samenwerkingsovereen-
komst tussen de Europese Gemeenschappen en
hun lidstaten enerzijds, en de republiek Kazach-
stan anderzijds, en Bijlagen I, II en III, Protocol
en Slotakte, ondertekend in Brussel op 23 janu-
ari 1995 ;

2° de partnerschaps- en samenwerkingsovereen-
komst tussen de Europese Gemeenschappen en
hun lidstaten enerzijds, en de republiek Kirgiz-
stan anderzijds, en Bijlagen I en II, Protocol en
Slotakte, ondertekend in Brussel op 9 februari
1995 ;

3° de partnerschaps- en samenwerkingsovereen-
komst tussen de Europese Gemeenschappen en
hun lidstaten enerzijds, en de republiek Wit-
Rusland anderzijds, en Bijlagen I, II, III, IV, V,
VI, VII en VIII, Protocol en Slotakte, onderte-
kend in Brussel op 6 maart 1995 ;

4° de partnerschaps- en samenwerkingsovereen-
komst tussen de Europese Gemeenschappen en
hun lidstaten enerzijds, en Georgië anderzijds,
en Bijlagen I, II, III, IV en V, Protocol en Slot-
akte, ondertekend in Luxemburg op 22 april
1996 ;

5° de partnerschaps- en samenwerkingsovereen-
komst tussen de Europese Gemeenschappen en
hun lidstaten enerzijds, en de republiek
Armenië anderzijds, Bijlagen I, II, III en IV,
Protocol en Slotakte, ondertekend in Luxem-
burg op 22 april 1996 ;

6° de partnerschaps- en samenwerkingsovereen-
komst tussen de Europese Gemeenschappen en
hun lidstaten enerzijds, en de republiek Azer-
beidzjan anderzijds, en Bijlagen I, II, III, IV en
V, Protocol en Slotakte, ondertekend in Luxem-
burg op 22 april 1996 ;

7° de partnerschaps- en samenwerkingsovereen-
komst tussen de Europese Gemeenschappen en
hun lidstaten enerzijds, en de republiek Oezbe-
kistan anderzijds, en Bijlagen I, II, III, IV en V,
Protocol en Slotakte, ondertekend in Firenze op
21 juni 1996.

– Aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen zo dadelijk de hoofdelijke stemming
over het ontwerp van decreet houden.

HULDE

De voorzitter : Dames en heren, gisteren was het
precies dertig jaar geleden dat onze collega Her-
man Suykerbuyk zijn eerste parlementaire man-
daat opnam. Van 31 maart 1968 tot 21 mei 1995 had
hij zitting in het federale parlement, eerst als volks-
vertegenwoordiger, nadien als senator.

Herman maakt sinds 7 december 1971 onafgebro-
ken deel uit van het Vlaams Parlement, waarvan hij
sinds 3 december 1985 het derde ondervoorzitter-
schap waarneemt.

Zijn belangstelling gaat voornamelijk uit naar de
staatshervorming en institutionele problematiek,
naar de samenwerking tussen Vlaanderen en
Nederland en naar de plaats van Vlaanderen in
Europa en de wereld.

Drie decreten staan op zijn naam : het decreet van
23 december 1986 houdende voordracht van kandi-
daat-burgemeesters in het Vlaamse Gewest ; het
decreet van 18 mei 1994 houdende regeling van het
taalgebruik bij de verkiezingen en het bijzonder
decreet van 2 april 1996 betreffende de benaming
van de Vlaamse Raad.

Het Bureau heeft bovendien steeds kunnen reke-
nen op zijn gewaardeerde juridische inbreng op
alle gebied, zowel wat leden, personeel als meer
materiële aangelegenheden betreft.

Waarde collega Herman, namens de hele parle-
mentaire gemeenschap wens ik u van harte te dan-
ken voor uw jarenlange inzet voor de democratie
in Vlaanderen. (Applaus)

De heer Suykerbuyk heeft het woord.

De heer Herman Suykerbuyk (Op de tribune) :
Mijnheer de voorzitter, ik wil u en de collega's dan-
ken voor deze vriendelijke attentie. Het is inder-
daad sinds 31 maart 1968 dat ik mijn parlementaire
loopbaan ben begonnen. Het zou niet gepast zijn
om vandaag te zeggen dat ik nog op een lange
samenwerking met u reken. Ik weet dat er collega's
zijn die samen met mij zijn begonnen en die nog de
vermetelheid hebben nog vele jaren door te willen
gaan. Zowel hier, als vroeger in de Kamer en tus-
sendoor ook even in de Senaat, heb ik veel goede
momenten meegemaakt. De verleiding is groot om
op een moment als dit te spreken over de tijd van
toen en me af te vragen of het vroeger niet alle-
maal beter en anders was. Ik zal proberen aan die
verleiding te weerstaan. Op heel wat punten was
het vroeger inderdaad helemaal anders, maar de

Voorzitter
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grote lijnen meerderheid/minderheid, regering en
parlement zijn dezelfde gebleven.

Er waren vanzelfsprekend verschillen. De zitplaat-
sen waarover we nu beschikken, dienden destijds
ook als bureau. Parlementsleden die niet aan
dienstbetoon deden, werden toen als elitair aan-
zien. Dat was de werkelijkheid lang voor de NPC
werd uitgevonden. De situatie was vroeger niet
totaal anders maar er was toch meer politieke vrij-
moedigheid dan vandaag. Laten we ons echter
geen begoochelingen maken en niet vertederd
terugkijken op de tijd van toen. Immers, als de
belangrijke momenten aanbraken, met vaak een
schorsing van de zitting als gevolg, doordat één van
de partijen aan de eerste minister vroeg de ver-
trouwenskwestie te stellen, dan was het ja tegen
neen.

Zo was het dertig jaar geleden, en blijkbaar is dat
vandaag nog niet veranderd. Er bestaan dus con-
stanten in de parlementaire democratie. Men mag
die niet wegvegen. Ik weet wel dat dit niet het
geschikte ogenblik is om daar langdurig over uit te
weiden.

Ik ben u dankbaar dat ik dit werk zoveel jaren heb
mogen doen, meestal in goede samenwerking met
mijn collega's. Dit is immers een gelegenheid om
even terug te kijken naar het verleden en te den-
ken aan vele andere collega's die het mandaat
reeds neerlegden. Ik ga mijn 31ste jaar in. In ver-
trouwen kan ik u meedelen dat het stemrecht voor
mij in dat 31ste jaar voorbij zal zijn. Vandaag zijn
we echter zo ver nog niet. Ik wil u nogmaals harte-
lijk bedanken voor de attentie die u mij hebt
bezorgd. (Applaus)

ONTWERP VAN DECREET houdende goedkeu-
ring van de volgende internationale akten :
1. de partnerschaps- en samenwerkingsovereen-
komst tussen de Europese Gemeenschappen en
hun lidstaten enerzijds, en de republiek Kazach-
stan anderzijds, en Bijlagen I, II en III, Protocol en
Slotakte, ondertekend in Brussel op 23 januari
1995 ;
2. de partnerschaps- en samenwerkingsovereen-
komst tussen de Europese Gemeenschappen en
hun lidstaten enerzijds, en de republiek Kirgizstan

anderzijds, en Bijlagen I en II, Protocol en Slotak-
te, ondertekend in Brussel op 9 februari 1995 ;
3. de partnerschaps- en samenwerkingsovereen-
komst tussen de Europese Gemeenschappen en
hun lidstaten enerzijds, en de republiek Wit-Rus-
land anderzijds, en Bijlagen I, II, III, IV, V, VI, VII
en VIII, Protocol en Slotakte, ondertekend in
Brussel op 6 maart 1995 ;
4. de partnerschaps- en samenwerkingsovereen-
komst tussen de Europese Gemeenschappen en
hun lidstaten enerzijds, en Georgië anderzijds, en
Bijlagen I, II, III, IV en V, Protocol en Slotakte,
ondertekend in Luxemburg op 22 april 1996 ;
5. de partnerschaps- en samenwerkingsovereen-
komst tussen de Europese Gemeenschappen en
hun lidstaten enerzijds, en de republiek Armenië
anderzijds, en Bijlagen I, II, III en IV, Protocol en
Slotakte, ondertekend in Luxemburg op 22 april
1996 ;
6. de partnerschaps- en samenwerkingsovereen-
komst tussen de Europese Gemeenschappen en
hun lidstaten enerzijds, en de republiek Azerbeidz-
jan anderzijds, en Bijlagen I, II, III, IV en V, Proto-
col en Slotakte, ondertekend in Luxemburg op 22
april 1996 ;
7. de partnerschaps- en samenwerkingsovereen-
komst tussen de Europese Gemeenschappen en
hun lidstaten enerzijds, en de republiek Oezbeki-
stan anderzijds, en Bijlagen I, II, III, IV en V, Pro-
tocol en Slotakte, ondertekend in Firenze op 21
juni 1996
– 775 (1997-1998)  –  Nrs. 1 en 2

Hoofdelijke stemming

De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is de
hoofdelijke stemming over het ontwerp van
decreet houdende goedkeuring van de volgende
internationale akten :

1. de partnerschaps- en samenwerkingsovereen-
komst tussen de Europese Gemeenschappen en
hun lidstaten enerzijds, en de republiek Kazachstan
anderzijds, en Bijlagen I, II en III, Protocol en Slo-
takte, ondertekend in Brussel op 23 januari 1995 ;

2. de partnerschaps- en samenwerkingsovereen-
komst tussen de Europese Gemeenschappen en
hun lidstaten enerzijds, en de republiek Kirgizstan
anderzijds, en Bijlagen I en II, Protocol en Slotakte,
ondertekend in Brussel op 9 februari 1995 ;

3. de partnerschaps- en samenwerkingsovereen-
komst tussen de Europese Gemeenschappen en
hun lidstaten enerzijds, en de republiek Wit-Rus-
land anderzijds, en Bijlagen I, II, III, IV, V, VI, VII

Suykerbuyk
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en VIII, Protocol en Slotakte, ondertekend in Brus-
sel op 6 maart 1995 ;

4. de partnerschaps- en samenwerkingsovereen-
komst tussen de Europese Gemeenschappen en
hun lidstaten enerzijds, en Georgië anderzijds, en
Bijlagen I, II, III, IV en V, Protocol en Slotakte,
ondertekend in Luxemburg op 22 april 1996 ;

5. de partnerschaps- en samenwerkingsovereen-
komst tussen de Europese Gemeenschappen en
hun lidstaten enerzijds, en de republiek Armenië
anderzijds, en Bijlagen I, II, III en IV, Protocol en
Slotakte, ondertekend in Luxemburg op 22 april
1996 ;

6. de partnerschaps- en samenwerkingsovereen-
komst tussen de Europese Gemeenschappen en
hun lidstaten enerzijds, en de republiek Azerbeidz-
jan anderzijds, en Bijlagen I, II, III, IV en V, Proto-
col en Slotakte, ondertekend in Luxemburg op 22
april 1996 ;

7. de partnerschaps- en samenwerkingsovereen-
komst tussen de Europese Gemeenschappen en
hun lidstaten enerzijds, en de republiek Oezbeki-
stan anderzijds, en Bijlagen I, II, III, IV en V, Proto-
col en Slotakte, ondertekend in Firenze op 21 juni
1996.

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 :

114 leden hebben aan de stemming deelgenomen ;
101 leden hebben ja geantwoord ;
13 leden hebben zich onthouden.

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

120 leden hebben aan de stemming deelgenomen ;
105 leden hebben ja geantwoord ;
15 leden hebben zich onthouden.

JA hebben geantwoord :

Becq Sonja
Beerden Georges

Béghin Jan
Beysen Ward
Bogaert Jean-Marie
Bossuyt Gilbert
Bril Louis
Browaeys Jozef
Cannaerts Leo
Cardoen Georges
Caubergs Jan
Ceysens Patricia
Coens Joachim
Creyelman Frank
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
Goovaerts Leo
Heeren Veerle
Helsen Kathleen 
Hostekint Patrick
Kenzeler André
Keulen Marino
Lachaert Patrick
Lauwers Herman
Laverge Jacques
Lindekens Kathy
Lisabeth Carlos
Logist Marcel
Maes Jacky
Maes Nelly
Malcorps Johan
Marsoul Hugo
Matthijs Erik
Maximus Lydia
Merckx-Van Goey Trees

Voorzitter
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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
Suykerbuyk Herman
Swennen Guy
Swinnen René
Taylor John
Timmermans Jacques
Tobback Bruno
Tyberghien-Vandenbussche Maria
Van Aperen Arnold
Van Cleuvenbergen Riet
Van Den Heuvel Ria
Van der Poorten Mark
Van Dijck Kris
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 
Vandenbossche Walter
Vandenbroeke Chris
Vandenbussche Michiel
Vandendriessche Bart
Vanderpoorten Marleen
Vanleenhove Gilbert
Vanvelthoven Peter
Verlinden Mandus
Vermeiren Francis
Verwimp-Sillis Cecile
Voorhamme Robert
Weyts Johan

Zich ONTHOUDEN hebben :

Aers Wilfried
Cordeel Marc
Dewinter Filip
Dillen Marijke
Huybrechts Pieter
Lootens-Stael Dominiek

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

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

ONTWERP VAN DECREET inzake het Vlaamse
beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderhe-
den
– 868 (1997-1998)  –  Nrs. 1 tot 7

Hoofdelijke stemming

De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is de
hoofdelijke stemming over het ontwerp van
decreet inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van
etnisch-culturele minderheden.

De heer Dewinter heeft het woord.

De heer Filip Dewinter (Op de tribune) : Mijnheer
de voorzitter, ik wil niet alleen een stemverklaring
afleggen, maar ook repliceren op wat minister
Martens zo-even heeft gezegd naar aanleiding van
het debat van vanmorgen. Hij zei te weten wat er
leeft op het terrein, en dat de fracties die tegen dit
decreet zullen stemmen, dat niet weten. Ik durf dat
te bestrijden en tegen te spreken.

Ik heb de indruk dat minister Martens alleen maar
weet wat er leeft bij de multiculturele lobby, bij de
vele duizenden straathoekwerkers en sociaal assis-
tenten, en dat hij niet weet wat er leeft bij de man
in de straat, in de volkswijken van onze grootste-
den en bij alle mensen die dagelijks door de migra-
tie- en immigratieproblemen worden geplaagd.
Zonder al te veel pretentie te willen tentoonsprei-
den, denken we dat we beter weten wat er leeft in
het café. We weten misschien wel niet zo goed wat
er leeft in de moskee, maar dat is het voorrecht van
de minister. Wij weten ook beter wat er leeft in de
volkswijk en bij de man in de straat, en wat minder
goed wat er leeft in het antiracismecentrum, bij de
straathoekwerker en de sociaal assistent. Dit

Voorzitter
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decreet is in elk geval een historische vergissing.
Men gaat immers juist in tegen dat wat de man in
de straat en de brede massa denken en willen.

Minister Martens zei dat hij opkomt voor een
mozaïek en pluriformiteit. Hij verwijst naar het
Amerikaanse voorbeeld. Dat heeft me gecho-
queerd. Vlaanderen en Europa kunnen en mogen
niet worden vergeleken met de VS. Amerika is een
immigratieland, en is dat altijd geweest. Het is een
multiculturele en multiraciale smeltkroes. Europa
daarentegen is een mozaïek van verschillende
Europese volkeren en culturen. Een vergelijking
met de Amerikaanse smeltkroesmaatschappij is
dan ook onmogelijk. Ik wil zeker de voorbeelden
van Los Angeles, New York en andere aanverwan-
te steden niet aanhalen. Volgens mij mogen en
kunnen beide samenlevingen niet worden vergele-
ken. De minister doet dat nochtans wel. Als dit
inderdaad het doel is dat men wil bereiken door
een dergelijk decreet goed te keuren, dan hoeft het
voor mij en voor vele andere mensen niet.

De minister heeft gezegd dat hij de achterstelling
wil wegwerken bij vreemdelingen. Hij knuffelt ze
inderdaad dood, hij voert een zorgbeleid, hij legt ze
in de watten, hij vertroetelt ze : zoals ik reeds heb
gezegd, maakt hij er uitkeringsverslaafden van. En
we weten wat er gebeurt met een kind dat te veel
wordt vertroeteld. Een kind dat te veel in de wat-
ten wordt gelegd en altijd opnieuw gelijk krijgt,
zoals dat bij vreemdelingen het geval wordt, wordt
nors, bars, arrogant en agressief. (Rumoer)

Dat is ook het geval met de vreemdelingen.

De voorzitter : Mijnheer Dewinter, u moet zelf niet
agressief worden in deze zaal. U legt hier een stem-
verklaring af.

De heer Filip Dewinter : Daar ben ik mee bezig.

De voorzitter : Mijnheer Dewinter, het Reglement
verleent u een recht. U wijst de migranten graag op
hun plichten.

De heer Filip Dewinter : U bent voorzitter. Als u
wenst deel te nemen aan het debat, dan moet u dat
vanop het spreekgestoelte doen en niet vanop de
voorzittersstoel. (Applaus bij het VB)

Mijnheer de voorzitter, u regelt de werkzaamhe-
den. U moet geen politieke standpunten innemen.
Ik heb het recht om een stemverklaring af te leg-
gen.

De voorzitter : Mijnheer Dewinter, u kunt mis-
schien de beleefdheid hebben om me te laten uit-
spreken.

De heer Filip Dewinter : U laat me ook niet uit-
spreken.

De voorzitter : Mijnheer Dewinter, het Reglement
geeft u het recht om een stemverklaring af te leg-
gen, niets meer, niets minder. Dat houdt in dat u
aangeeft waarom u tegen of voor dit ontwerp van
decreet stemt, en niets meer. U hervat hier de dis-
cussie, maar die was afgesloten. Ik vraag u om zich
daaraan te willen houden, zo niet gaan we nu over
tot de stemming.

De heer Filip Dewinter : Ik ga dus verder met mijn
stemverklaring, waarbij ik als parlementslid hope-
lijk nog evenveel rechten heb als de andere parle-
mentsleden. Ik weet echter dat u dat betwist en dat
liever niet zou zien.

Als democraat richt ik dus een oproep tot elk par-
lementslid, ook tot de voorzitter. (Gelach) Ik twij-
fel er niet aan dat dit moeilijk ligt voor de socialis-
tische fractie.

Ik roep u op om voor één keer te beseffen dat u
misschien hier, in deze ivoren toren, een meerder-
heid kunt halen, maar dat u geen democratisch
draagvlak hebt bij de bevolking omtrent dit thema.
Dat weet u maar al te goed. Dit parlement moet
zich ondergeschikt maken aan de wil van het volk.
Dat doet u bewust niet, telkens als dit thema hier
aan de orde komt.

Daarom is er gelukkig nog onze fractie. Ik ben blij
dat de VLD zich bij ons aansluit om een duidelijk
signaal te geven  –  misschien als minderheid in dit
parlement, maar als meerderheid bij de bevolking
–  dat we dit decreet en alles wat erbij komt niet en
nooit zullen slikken. We zullen blijven opkomen
voor het eigen volk eerst. (Applaus bij het VB)

De voorzitter : Begin van de stemming.

Heeft iedereen gestemd ? (Ja)

Einde van de stemverrichtingen.

Ziehier het resultaat :

122 leden hebben aan de stemming deelgenomen ;
79 leden hebben ja geantwoord ;
43 leden hebben neen geantwoord.

Dewinter
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JA hebben geantwoord :

Becq Sonja
Beerden Georges
Béghin Jan
Bogaert Jean-Marie
Bossuyt Gilbert
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
Deprez Paul
Desmet Peter
Dielens Fred
Doomst Michel
Dua Vera
Dumez Paul
Geysels Jos
Goos Johnny
Heeren Veerle
Helsen Kathleen 
Hostekint Patrick
Kenzeler André
Lauwers Herman
Lindekens Kathy
Lisabeth Carlos
Logist Marcel
Maes Jacky
Maes Nelly
Malcorps Johan
Marsoul Hugo
Matthijs Erik
Maximus Lydia
Merckx-Van Goey Trees
Olivier Marc
Quintelier Leonard
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
Tyberghien-Vandenbussche Maria
Van Cleuvenbergen Riet
Van Den Heuvel Ria
Van der Poorten Mark
Van Dijck Kris
Van Grembergen Paul
Van Hecke Mieke
Van Looy Jef
Van Nieuwenborgh Gracienne
Van Nieuwkerke André
Van Peel Marc
Van Rompaey Hugo
Van Vaerenbergh Etienne
Van Wallendael Tuur 
Vandenbossche Walter
Vandenbroeke Chris
Vandenbussche Michiel
Vandendriessche Bart
Vanleenhove Gilbert
Vanvelthoven Peter
Verwimp-Sillis Cecile
Voorhamme Robert
Weyts Johan

NEEN hebben geantwoord :

Aers Wilfried
Avontroodt Yolande
Beysen Ward
Bril Louis
Browaeys Jozef
Caubergs Jan
Ceysens Patricia
Cordeel Marc
Creyelman Frank
De Groot Etienne
De Gucht Karel
De Maght-Aelbrecht Anny
Demeulenaere Julien
Denys André
Deswaene Roland
Devolder Jacques
Dewinter Filip
Dillen Marijke
Feytons Freddy
Gabriels Jaak
Goovaerts Leo
Huybrechts Pieter
Keulen Marino
Lachaert Patrick
Laverge Jacques
Lootens-Stael Dominiek
Penris Jan
Platteau Stefaan

Voorzitter
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Ramoudt Didier
Strackx Felix
Van Aperen Arnold
Van Hauthem Joris
Van Lindt Sonja
Van Mechelen Dirk
Van Nieuwenhuysen Luk
Van Overmeire Karim
Van Walleghem Roeland
Vanderpoorten Marleen
Verlinden Mandus
Vermeiren Francis
Verougstraete Christian
Verrijken Emiel
Wymeersch Frans

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

ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van
sommige bepalingen van de decreten betreffende
de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op
25 januari 1995
– 876 (1997-1998)  –  Nrs. 1 tot 9

Aangehouden stemmingen

De voorzitter : Dames en heren, aan de orde zijn
de aangehouden stemmingen over de amendemen-
ten op de artikelen 39 en 41 en over de artikelen 39
en 41 van het ontwerp van decreet tot wijziging van
sommige bepalingen van de decreten betreffende
de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op
25 januari 1995.

De hoofdelijke stemming wordt gevraagd.

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over het
eerste amendement van de heren Van Dijck, Gey-
sels en Van Mechelen op artikel 39.

Mevrouw Dillen heeft het woord.

Mevrouw Marijke Dillen : Ik wil nu al een reden
voor onthouding geven. Onze fractie gaat niet
akkoord met de wijze waarop het verlies aan
inkomsten voor de openbare omroep moet worden
gecompenseerd. De VLD steunt de redenering in
de toelichting en pleit ervoor een aanzienlijke taks

te heffen. Toch verwonderlijk voor een partij die
voor belastingverlagingen is. Is dit de nieuwe ideo-
logie van de VLD ?

De voorzitter : De heer Van Mechelen heeft het
woord.

De heer Dirk Van Mechelen : Mevrouw Dillen, de
VLD pleit al bijna tien jaar onafgebroken om terug
te keren naar de filosofie van de gescheiden finan-
ciering. We zullen alle initiatieven steunen die
ertoe kunnen strekken dit doel te bereiken.

Het spreekt vanzelf dat we te allen tijde over de
modaliteiten moeten onderhandelen. Als signaal
vinden we het echter zeer belangrijk. Ik betreur
dan ook dat diegenen die gisteren officieel mee
een oorkonde hebben ondertekend, vandaag niet
deelnemen aan deze stemming. (Applaus bij de
VLD)

De voorzitter : Begin van de stemming.

Heeft iedereen gestemd ? (Ja)

Einde van de stemverrichtingen.

Ziehier het resultaat :

122 leden hebben aan de stemming deelgenomen ;
44 leden hebben ja geantwoord ;
15 leden hebben zich onthouden ;
63 leden hebben neen geantwoord.

JA hebben geantwoord :

Avontroodt Yolande
Beysen Ward
Bogaert Jean-Marie
Bril Louis
Browaeys Jozef
Caubergs Jan
Ceysens Patricia
Cordeel Marc
De Groot Etienne
De Gucht Karel
De Maght-Aelbrecht Anny
Demeulenaere Julien
Denys André
Deswaene Roland
Devolder Jacques
Dua Vera
Feytons Freddy
Gabriels Jaak
Geysels Jos
Goovaerts Leo
Keulen Marino

Voorzitter
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Lachaert Patrick
Lauwers Herman
Laverge Jacques
Maes Nelly
Malcorps Johan
Platteau Stefaan
Ramoudt Didier
Raskin Gerda
Sannen Ludo
Sauwens Johan
Stassen Jos
Van Aperen Arnold
Van Den Heuvel Ria
Van Dijck Kris
Van Grembergen Paul
Van Lindt Sonja
Van Mechelen Dirk
Van Vaerenbergh Etienne
Vandenbroeke Chris
Vanderpoorten Marleen
Verlinden Mandus
Vermeiren Francis
Verwimp-Sillis Cecile

NEEN hebben geantwoord :

Becq Sonja
Beerden Georges
Béghin Jan
Bossuyt Gilbert
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
Deprez Paul
Desmet Peter
Dielens Fred
Doomst Michel
Dumez Paul
Goos Johnny
Heeren Veerle
Helsen Kathleen 
Hostekint Patrick
Kenzeler André
Lindekens Kathy
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
Tyberghien-Vandenbussche Maria
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 
Vandenbossche Walter
Vandenbussche Michiel
Vandendriessche Bart
Vanleenhove Gilbert
Vanvelthoven Peter
Voorhamme Robert
Weyts Johan

Zich ONTHOUDEN hebben :

Aers Wilfried
Creyelman Frank
Dewinter Filip
Dillen Marijke
Huybrechts Pieter
Lootens-Stael Dominiek
Penris Jan
Strackx Felix
Van Hauthem Joris
Van Nieuwenhuysen Luk
Van Overmeire Karim
Van Walleghem Roeland
Verougstraete Christian
Verrijken Emiel
Wymeersch Frans

Het amendement is niet aangenomen.

Voorzitter
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Aan de orde is de hoofdelijke stemming over het
tweede amendement van de heren Van Dijck, Gey-
sels en Van Mechelen op artikel 39.

Begin van de stemming.

Heeft iedereen gestemd ? (Ja)

Einde van de stemverrichtingen.

Ziehier het resultaat :

122 leden hebben aan de stemming deelgenomen ;
44 leden hebben ja geantwoord ;
15 leden hebben zich onthouden ;
63 leden hebben neen geantwoord.

JA hebben geantwoord :

Avontroodt Yolande
Beysen Ward
Bogaert Jean-Marie
Bril Louis
Browaeys Jozef
Caubergs Jan
Ceysens Patricia
Cordeel Marc
De Groot Etienne
De Gucht Karel
De Maght-Aelbrecht Anny
Demeulenaere Julien
Denys André
Deswaene Roland
Devolder Jacques
Dua Vera
Feytons Freddy
Gabriels Jaak
Geysels Jos
Goovaerts Leo
Keulen Marino
Lachaert Patrick
Lauwers Herman
Laverge Jacques
Maes Nelly
Malcorps Johan
Platteau Stefaan
Ramoudt Didier
Raskin Gerda
Sannen Ludo
Sauwens Johan
Stassen Jos
Van Aperen Arnold
Van Den Heuvel Ria
Van Dijck Kris
Van Grembergen Paul

Van Lindt Sonja
Van Mechelen Dirk
Van Vaerenbergh Etienne
Vandenbroeke Chris
Vanderpoorten Marleen
Verlinden Mandus
Vermeiren Francis
Verwimp-Sillis Cecile

NEEN hebben geantwoord :

Becq Sonja
Beerden Georges
Béghin Jan
Bossuyt Gilbert
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
Deprez Paul
Desmet Peter
Dielens Fred
Doomst Michel
Dumez Paul
Goos Johnny
Heeren Veerle
Helsen Kathleen 
Hostekint Patrick
Kenzeler André
Lindekens Kathy
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

Voorzitter
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Tyberghien-Vandenbussche Maria
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 
Vandenbossche Walter
Vandenbussche Michiel
Vandendriessche Bart
Vanleenhove Gilbert
Vanvelthoven Peter
Voorhamme Robert
Weyts Johan

Zich ONTHOUDEN hebben :

Aers Wilfried
Creyelman Frank
Dewinter Filip
Dillen Marijke
Huybrechts Pieter
Lootens-Stael Dominiek
Penris Jan
Strackx Felix
Van Hauthem Joris
Van Nieuwenhuysen Luk
Van Overmeire Karim
Van Walleghem Roeland
Verougstraete Christian
Verrijken Emiel
Wymeersch Frans

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over het
derde amendement van de heren Van Dijck, Gey-
sels en Van Mechelen op artikel 39.

Begin van de stemming.

Heeft iedereen gestemd ? (Ja)

Einde van de stemverrichtingen.

Ziehier het resultaat :

122 leden hebben aan de stemming deelgenomen ;
59 leden hebben ja geantwoord ;
63 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
Demeulenaere Julien
Denys André
Deswaene Roland
Devolder Jacques
Dewinter Filip
Dillen Marijke
Dua Vera
Feytons Freddy
Gabriels Jaak
Geysels Jos
Goovaerts Leo
Huybrechts Pieter
Keulen Marino
Lachaert Patrick
Lauwers Herman
Laverge Jacques
Lootens-Stael Dominiek
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 Grembergen Paul
Van Hauthem Joris
Van Lindt Sonja
Van Mechelen Dirk
Van Nieuwenhuysen Luk
Van Overmeire Karim
Van Vaerenbergh Etienne
Van Walleghem Roeland
Vandenbroeke Chris
Vanderpoorten Marleen
Verlinden Mandus
Vermeiren Francis
Verougstraete Christian
Verrijken Emiel

Voorzitter
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Verwimp-Sillis Cecile
Wymeersch Frans

NEEN hebben geantwoord :

Becq Sonja
Beerden Georges
Béghin Jan
Bossuyt Gilbert
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
Deprez Paul
Desmet Peter
Dielens Fred
Doomst Michel
Dumez Paul
Goos Johnny
Heeren Veerle
Helsen Kathleen 
Hostekint Patrick
Kenzeler André
Lindekens Kathy
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
Tyberghien-Vandenbussche Maria
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 
Vandenbossche Walter
Vandenbussche Michiel
Vandendriessche Bart
Vanleenhove Gilbert
Vanvelthoven Peter
Voorhamme Robert
Weyts Johan

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over arti-
kel 39.

Begin van de stemming.

Heeft iedereen gestemd ? (Ja)

Einde van de stemverrichtingen.

Ziehier het resultaat :

122 leden hebben aan de stemming deelgenomen ;
63 leden hebben ja geantwoord ;
23 leden hebben zich onthouden ;
36 leden hebben neen geantwoord.

JA hebben geantwoord :

Becq Sonja
Beerden Georges
Béghin Jan
Bossuyt Gilbert
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
Deprez Paul
Desmet Peter
Dielens Fred
Doomst Michel
Dumez Paul
Goos Johnny
Heeren Veerle

Voorzitter
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Helsen Kathleen 
Hostekint Patrick
Kenzeler André
Lindekens Kathy
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
Tyberghien-Vandenbussche Maria
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 
Vandenbossche Walter
Vandenbussche Michiel
Vandendriessche Bart
Vanleenhove Gilbert
Vanvelthoven Peter
Voorhamme Robert
Weyts Johan

NEEN hebben geantwoord :

Avontroodt Yolande
Beysen Ward
Bogaert Jean-Marie
Bril Louis
Browaeys Jozef
Ceysens Patricia
Cordeel Marc
De Groot Etienne
De Gucht Karel
De Maght-Aelbrecht Anny
Demeulenaere Julien
Denys André

Deswaene Roland
Devolder Jacques
Feytons Freddy
Gabriels Jaak
Goovaerts Leo
Keulen Marino
Lachaert Patrick
Lauwers Herman
Laverge Jacques
Maes Nelly
Platteau Stefaan
Ramoudt Didier
Raskin Gerda
Sauwens Johan
Van Aperen Arnold
Van Dijck Kris
Van Grembergen Paul
Van Lindt Sonja
Van Mechelen Dirk
Van Vaerenbergh Etienne
Vandenbroeke Chris
Vanderpoorten Marleen
Verlinden Mandus
Vermeiren Francis

Zich ONTHOUDEN hebben :

Aers Wilfried
Caubergs Jan
Creyelman Frank
Dewinter Filip
Dillen Marijke
Dua Vera
Geysels Jos
Huybrechts Pieter
Lootens-Stael Dominiek
Malcorps Johan
Penris Jan
Sannen Ludo
Stassen Jos
Strackx Felix
Van Den Heuvel Ria
Van Hauthem Joris
Van Nieuwenhuysen Luk
Van Overmeire Karim
Van Walleghem Roeland
Verougstraete Christian
Verrijken Emiel
Verwimp-Sillis Cecile
Wymeersch Frans

Dan is artikel 39 aangenomen.

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over het
amendement van de heren Van Mechelen, Deca-
luwé, Goos en Van Wallendael op artikel 41.

Voorzitter
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Begin van de stemming.

Heeft iedereen gestemd ? (Ja)

Einde van de stemverrichtingen.

Ziehier het resultaat :

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

7 leden hebben neen geantwoord.

JA hebben geantwoord :

Aers Wilfried
Avontroodt Yolande
Becq Sonja
Beerden Georges
Béghin Jan
Beysen Ward
Bogaert Jean-Marie
Bossuyt Gilbert
Bril Louis
Browaeys Jozef
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 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
Heeren Veerle
Helsen Kathleen 
Hostekint Patrick
Huybrechts Pieter
Kenzeler André
Keulen Marino
Lachaert Patrick
Lauwers Herman
Laverge Jacques
Lindekens Kathy
Lisabeth Carlos
Logist Marcel
Lootens-Stael Dominiek
Maes Jacky
Maes Nelly
Marsoul Hugo
Matthijs Erik
Maximus Lydia
Merckx-Van Goey Trees
Olivier Marc
Penris Jan
Platteau Stefaan
Quintelier Leonard
Ramoudt Didier
Raskin Gerda
Sarens Freddy
Sauwens Johan
Schuermans Eddy
Sleeckx Jef
Stevaert Steve
Strackx Felix
Suykerbuyk Herman
Swennen Guy
Swinnen René
Taylor John
Timmermans Jacques
Tobback Bruno
Tyberghien-Vandenbussche Maria
Van Aperen Arnold
Van Cleuvenbergen Riet
Van der Poorten Mark
Van Dijck Kris
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

Voorzitter
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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
Voorhamme Robert
Weyts Johan
Wymeersch Frans

NEEN hebben geantwoord :

Dua Vera
Geysels Jos
Malcorps Johan
Sannen Ludo
Stassen Jos
Van Den Heuvel Ria
Verwimp-Sillis Cecile

Het amendement is aangenomen.

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over het
amendement van de heren Van Dijck en Geysels
op artikel 41.

Begin van de stemming.

Heeft iedereen gestemd ? (Ja)

Einde van de stemverrichtingen.

Ziehier het resultaat :

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

JA hebben geantwoord :

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

NEEN hebben geantwoord :

Avontroodt Yolande
Becq Sonja
Beerden Georges
Béghin Jan
Beysen Ward
Bossuyt Gilbert
Bril Louis
Browaeys Jozef
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
Goovaerts Leo
Heeren Veerle
Helsen Kathleen 
Hostekint Patrick
Kenzeler André
Keulen Marino
Lachaert Patrick

Voorzitter
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Laverge Jacques
Lindekens Kathy
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
Stevaert Steve
Suykerbuyk Herman
Swennen Guy
Swinnen René
Taylor John
Timmermans Jacques
Tobback Bruno
Tyberghien-Vandenbussche Maria
Van Aperen Arnold
Van Cleuvenbergen Riet
Van der Poorten Mark
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 
Vandenbossche Walter
Vandenbussche Michiel
Vandendriessche Bart
Vanderpoorten Marleen
Vanleenhove Gilbert
Vanvelthoven Peter
Verlinden Mandus
Vermeiren Francis
Voorhamme Robert
Weyts Johan

Zich ONTHOUDEN hebben :

Aers Wilfried
Caubergs Jan
Creyelman Frank
Dewinter Filip
Dillen Marijke
Huybrechts Pieter

Lootens-Stael Dominiek
Penris Jan
Strackx Felix
Van Hauthem Joris
Van Nieuwenhuysen Luk
Van Overmeire Karim
Van Walleghem Roeland
Verougstraete Christian
Verrijken Emiel
Wymeersch Frans

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over het
aldus geamendeerde artikel 41.

Begin van de stemming.

Heeft iedereen gestemd ? (Ja)

Einde van de stemverrichtingen.

Ziehier het resultaat :

120 leden hebben aan de stemming deelgenomen ;
104 leden hebben ja geantwoord ;

7 leden hebben zich onthouden ;
9 leden hebben neen geantwoord.

JA hebben geantwoord :

Aers Wilfried
Avontroodt Yolande
Becq Sonja
Beerden Georges
Béghin Jan
Beysen Ward
Bossuyt Gilbert
Bril Louis
Browaeys Jozef
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 Ridder Peter
De Roo Johan
De Schamphelaere Mia
De Vilder Freddy

Voorzitter
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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
Heeren Veerle
Helsen Kathleen 
Hostekint Patrick
Huybrechts Pieter
Kenzeler André
Keulen Marino
Lachaert Patrick
Laverge Jacques
Lindekens Kathy
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
Timmermans Jacques
Tobback Bruno
Van Aperen Arnold
Van Cleuvenbergen Riet
Van der Poorten Mark
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

NEEN hebben geantwoord :

Bogaert Jean-Marie
Lauwers Herman
Maes Nelly
Raskin Gerda
Sauwens Johan
Van Dijck Kris
Van Grembergen Paul
Van Vaerenbergh Etienne
Vandenbroeke Chris

Zich ONTHOUDEN hebben :

Dua Vera
Geysels Jos
Malcorps Johan
Sannen Ludo
Stassen Jos
Van Den Heuvel Ria
Verwimp-Sillis Cecile

Dan is het aldus geamendeerde artikel 41 aangeno-
men.

Hoofdelijke stemming

De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is de
hoofdelijke stemming over het aldus geamendeer-
de ontwerp van decreet tot wijziging van sommige
bepalingen van de decreten betreffende de radio-
omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 janu-
ari 1995.

Voorzitter
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Begin van de stemming.

Heeft iedereen gestemd ? (Ja)

Einde van de stemverrichtingen.

Ziehier het resultaat :

122 leden hebben aan de stemming deelgenomen ;
63 leden hebben ja geantwoord ;
34 leden hebben zich onthouden ;
25 leden hebben neen geantwoord.

JA hebben geantwoord :

Becq Sonja
Beerden Georges
Béghin Jan
Bossuyt Gilbert
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
Deprez Paul
Desmet Peter
Dielens Fred
Doomst Michel
Dumez Paul
Goos Johnny
Heeren Veerle
Helsen Kathleen 
Hostekint Patrick
Kenzeler André
Lindekens Kathy
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
Tyberghien-Vandenbussche Maria
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 
Vandenbossche Walter
Vandenbussche Michiel
Vandendriessche Bart
Vanleenhove Gilbert
Vanvelthoven Peter
Voorhamme Robert
Weyts Johan

NEEN hebben geantwoord :

Aers Wilfried
Bogaert Jean-Marie
Creyelman Frank
Dewinter Filip
Dillen Marijke
Huybrechts Pieter
Lauwers Herman
Lootens-Stael Dominiek
Maes Nelly
Penris Jan
Platteau Stefaan
Raskin Gerda
Sauwens Johan
Strackx Felix
Van Dijck Kris
Van Grembergen Paul
Van Hauthem Joris
Van Nieuwenhuysen Luk
Van Overmeire Karim
Van Vaerenbergh Etienne
Van Walleghem Roeland
Vandenbroeke Chris
Verougstraete Christian
Verrijken Emiel
Wymeersch Frans

Zich ONTHOUDEN hebben :

Avontroodt Yolande
Beysen Ward
Bril Louis

Voorzitter
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Browaeys Jozef
Caubergs Jan
Ceysens Patricia
Cordeel Marc
De Groot Etienne
De Gucht Karel
De Maght-Aelbrecht Anny
Demeulenaere Julien
Denys André
Deswaene Roland
Devolder Jacques
Dua Vera
Feytons Freddy
Gabriels Jaak
Geysels Jos
Goovaerts Leo
Keulen Marino
Lachaert Patrick
Laverge Jacques
Malcorps Johan
Ramoudt Didier
Sannen Ludo
Stassen Jos
Van Aperen Arnold
Van Den Heuvel Ria
Van Lindt Sonja
Van Mechelen Dirk
Vanderpoorten Marleen
Verlinden Mandus
Vermeiren Francis
Verwimp-Sillis Cecile

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

VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heren Jos
Geysels, Karel De Gucht, Jef Sleeckx, mevrouw
Nelly Maes, de heer Freddy Sarens en mevrouw
Cecile Verwimp-Sillis betreffende de solidariteit
tussen Noord en Zuid
– 756 (1997-1998)  –  Nrs. 1 en 2

Hoofdelijke stemming

De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is de
hoofdelijke stemming over het voorstel van resolu-
tie van de heren Geysels, De Gucht, Sleeckx,

mevrouw Maes, de heer Sarens en mevrouw Ver-
wimp betreffende de solidariteit tussen Noord en
Zuid.

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 ;
102 leden hebben ja geantwoord ;
14 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 ;
106 leden hebben ja geantwoord ;
16 leden hebben zich onthouden.

JA hebben geantwoord :

Avontroodt Yolande
Becq Sonja
Beerden Georges
Béghin Jan
Beysen Ward
Bogaert Jean-Marie
Bossuyt Gilbert
Bril Louis
Browaeys Jozef
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

Voorzitter
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Desmet Peter
Deswaene Roland
Devolder Jacques
Dielens Fred
Doomst Michel
Dua Vera
Dumez Paul
Feytons Freddy
Gabriels Jaak
Geysels Jos
Goos Johnny
Goovaerts Leo
Heeren Veerle
Helsen Kathleen 
Hostekint Patrick
Kenzeler André
Keulen Marino
Lachaert Patrick
Lauwers Herman
Laverge Jacques
Lindekens Kathy
Lisabeth Carlos
Logist Marcel
Maes Jacky
Maes Nelly
Malcorps Johan
Marsoul Hugo
Matthijs Erik
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
Tyberghien-Vandenbussche Maria
Van Aperen Arnold
Van Cleuvenbergen Riet
Van Den Heuvel Ria
Van der Poorten Mark
Van Dijck Kris
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 
Vandenbossche Walter
Vandenbroeke Chris
Vandenbussche Michiel
Vandendriessche Bart
Vanderpoorten Marleen
Vanleenhove Gilbert
Vanvelthoven Peter
Verlinden Mandus
Vermeiren Francis
Verwimp-Sillis Cecile
Voorhamme Robert
Weyts Johan

Zich ONTHOUDEN hebben :

Aers Wilfried
Caubergs Jan
Creyelman Frank
Dewinter Filip
Dillen Marijke
Huybrechts Pieter
Lootens-Stael Dominiek
Penris Jan
Strackx Felix
Van Hauthem Joris
Van Nieuwenhuysen Luk
Van Overmeire Karim
Van Walleghem Roeland
Verougstraete Christian
Verrijken Emiel
Wymeersch Frans

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

VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw
Yolande Avontroodt, mevrouw Trees Merckx-Van
Goey en de heer Guy Swennen betreffende het
optimaal inschakelen van de MST-PMS-centra bij
de drugspreventie
– 930 (1997-1998)  –  Nrs. 1 tot 4

Voorzitter
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Aangehouden stemmingen

De voorzitter : Dames en heren, aan de orde zijn
de aangehouden stemmingen over de amendemen-
ten op het voorstel van resolutie van mevrouw
Avontroodt, mevrouw Merckx en de heer Swennen
betreffende het optimaal inschakelen van de MST-
PMS-centra bij de drugspreventie.

Het eerste amendement van de heren Strackx en
Creyelman luidt als volgt :

A. Aan de eerste streep, een 7, 8 en 9 toevoegen,
die luiden als volgt :

"7° ouders en leerkrachten meestal de eerste
symptomen van drugsgebruik maar moeilijk
herkennen ;

8° hierdoor de hulpverlening veel te laat op
gang komt, d.w.z. als er al verslaving is ;

9° vroegtijdige opsporing van drugsgebruik,
gepaard met een efficiënte begeleiding zowel
het aantal als de ernst van de problemen in
de toekomst zal terugdringen ; ".

Het tweede amendement van de heren Strackx en
Creyelman luidt als volgt :

B. Aan de derde streep, een 4 en 5 toevoegen, die
luiden als volgt :

"4° medische inspektieteams de opdracht te
geven onaangekondigde drugscontroles uit
te voeren bij scholieren ;

5° het PMS-MST de opdracht te geven de
ouders op de hoogte te brengen van positie-
ve resultaten bij hun kind en samen met hen
een begeleidingsplan uit te werken.".

De heer Strackx heeft het woord.

De heer Felix Strackx : Mijnheer de voorzitter,
geachte collega's, mits een beetje creativiteit en
politieke moed zijn er talrijke maatregelen te
bedenken om het drugsgebruik bij jongeren terug
te dringen. Een voorbeeld hiervan vindt u in ons
amendement. De resolutie zelf bevat spijtig genoeg
geen wezenlijke verbeteringen aan het huidige
beleid, dat ons inziens reeds heeft bewezen dat het
niet werkt. Een minimalistischer resolutie dan de
voorliggende is wellicht niet denkbaar. Tenzij ons
amendement wordt goedgekeurd, zal onze fractie
zich erbij onthouden.

De voorzitter : De hoofdelijke stemming wordt
gevraagd.

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over het
eerste amendement.

Begin van de stemming.

Heeft iedereen gestemd ? (Ja)

Einde van de stemverrichtingen.

Ziehier het resultaat :

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

106 leden hebben neen geantwoord.

JA hebben geantwoord :

Aers Wilfried
Caubergs Jan
Creyelman Frank
Dewinter Filip
Dillen Marijke
Huybrechts Pieter
Lootens-Stael Dominiek
Penris Jan
Strackx Felix
Van Hauthem Joris
Van Nieuwenhuysen Luk
Van Overmeire Karim
Van Walleghem Roeland
Verougstraete Christian
Verrijken Emiel
Wymeersch Frans

NEEN hebben geantwoord :

Avontroodt Yolande
Becq Sonja
Beerden Georges
Béghin Jan
Beysen Ward
Bogaert Jean-Marie
Bossuyt Gilbert
Bril Louis
Browaeys Jozef
Cannaerts Leo
Cardoen Georges
Ceysens Patricia
Coens Joachim
Cordeel Marc
De Batselier Norbert
De Groot Etienne
De Gucht Karel
De Loor Herman
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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
Goovaerts Leo
Heeren Veerle
Helsen Kathleen 
Hostekint Patrick
Kenzeler André
Keulen Marino
Lachaert Patrick
Lauwers Herman
Laverge Jacques
Lindekens Kathy
Lisabeth Carlos
Logist Marcel
Maes Jacky
Maes Nelly
Malcorps Johan
Marsoul Hugo
Matthijs Erik
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
Tyberghien-Vandenbussche Maria
Van Aperen Arnold
Van Cleuvenbergen Riet
Van Den Heuvel Ria
Van der Poorten Mark
Van Dijck Kris
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 
Vandenbossche Walter
Vandenbroeke Chris
Vandenbussche Michiel
Vandendriessche Bart
Vanderpoorten Marleen
Vanleenhove Gilbert
Vanvelthoven Peter
Verlinden Mandus
Vermeiren Francis
Verwimp-Sillis Cecile
Voorhamme Robert
Weyts Johan

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over het
tweede amendement.

Zelfde stemming ? (Instemming)

Het amendement is niet aangenomen.

Hoofdelijke stemming

De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is de
hoofdelijke stemming over het voorstel van resolu-
tie van mevrouw Avontroodt, mevrouw Merckx en
de heer Swennen betreffende het optimaal inscha-
kelen van de MST-PMS-centra bij de drugspreven-
tie.

Begin van de stemming.

Heeft iedereen gestemd ? (Ja)

Einde van de stemverrichtingen.

Voorzitter
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Ziehier het resultaat :

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

JA hebben geantwoord :

Avontroodt Yolande
Becq Sonja
Beerden Georges
Béghin Jan
Beysen Ward
Bogaert Jean-Marie
Bossuyt Gilbert
Bril Louis
Browaeys Jozef
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
Dua Vera
Dumez Paul
Feytons Freddy
Gabriels Jaak
Geysels Jos
Goos Johnny
Goovaerts Leo
Heeren Veerle
Helsen Kathleen 
Hostekint Patrick
Kenzeler André
Keulen Marino
Lachaert Patrick

Lauwers Herman
Laverge Jacques
Lindekens Kathy
Lisabeth Carlos
Logist Marcel
Maes Jacky
Maes Nelly
Malcorps Johan
Marsoul Hugo
Matthijs Erik
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
Tyberghien-Vandenbussche Maria
Van Aperen Arnold
Van Cleuvenbergen Riet
Van Den Heuvel Ria
Van der Poorten Mark
Van Dijck Kris
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 
Vandenbossche Walter
Vandenbroeke Chris
Vandenbussche Michiel
Vandendriessche Bart
Vanderpoorten Marleen
Vanleenhove Gilbert
Vanvelthoven Peter
Verlinden Mandus
Vermeiren Francis
Verwimp-Sillis Cecile

Voorzitter
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Voorhamme Robert
Weyts Johan

Zich ONTHOUDEN hebben :

Aers Wilfried
Caubergs Jan
Creyelman Frank
Dewinter Filip
Dillen Marijke
Huybrechts Pieter
Lootens-Stael Dominiek
Penris Jan
Strackx Felix
Van Hauthem Joris
Van Nieuwenhuysen Luk
Van Overmeire Karim
Van Walleghem Roeland
Verougstraete Christian
Verrijken Emiel
Wymeersch Frans

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

MET REDENEN OMKLEDE MOTIE van de
heren André Denys en Paul Van Grembergen tot
besluit van de op 17 maart 1998 door de heren Paul
Van Grembergen, André Denys, Joris Van Hau-
them en Jos Geysels gehouden interpellaties 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, respectievelijk over de hou-
ding van de Vlaamse regering inzake het toeken-
nen van stemrecht aan EU-onderdanen, over het
voornemen van de federale regering om gemeente-
lijk stemrecht te verlenen aan EU-burgers zonder
voorafgaandelijke grondwetswijziging, over het
voornemen van de federale regering om het
gemeentelijk stemrecht voor EU-onderdanen door
te voeren zonder rekening te houden met de voor-
waarden die het Vlaams parlement hieraan heeft
gekoppeld en over het gemeentelijk stemrecht
– 977 (1997-1998)  –  Nr. 1

MET REDENEN OMKLEDE MOTIE van de
heer Joris Van Hauthem tot besluit van de op 17
maart 1998 door de heren Paul Van Grembergen,

André Denys, Joris Van Hauthem en Jos Geysels
gehouden interpellaties tot de heer Luc Van den
Brande, minister-president van de Vlaamse rege-
ring, Vlaams minister van Buitenlands Beleid,
Europese Aangelegenheden, Wetenschap en Tech-
nologie, respectievelijk over de houding van de
Vlaamse regering inzake het toekennen van stem-
recht aan EU-onderdanen, over het voornemen
van de federale regering om gemeentelijk stem-
recht te verlenen aan EU-burgers zonder vooraf-
gaandelijke grondwetswijziging, over het voorne-
men van de federale regering om het gemeentelijk
stemrecht voor EU-onderdanen door te voeren
zonder rekening te houden met de voorwaarden
die het Vlaams parlement hieraan heeft gekoppeld
en over het gemeentelijk stemrecht
– 978 (1997-1998)  –  Nr. 1

MET REDENEN OMKLEDE MOTIE van de
heer Paul Van Grembergen tot besluit van de op 17
maart 1998 door de heren Paul Van Grembergen,
André Denys, Joris Van Hauthem en Jos Geysels
gehouden interpellaties tot de heer Luc Van den
Brande, minister-president van de Vlaamse rege-
ring, Vlaams minister van Buitenlands Beleid,
Europese Aangelegenheden, Wetenschap en Tech-
nologie, respectievelijk over de houding van de
Vlaamse regering inzake het toekennen van stem-
recht aan EU-onderdanen, over het voornemen
van de federale regering om gemeentelijk stem-
recht te verlenen aan EU-burgers zonder vooraf-
gaandelijke grondwetswijziging, over het voorne-
men van de federale regering om het gemeentelijk
stemrecht voor EU-onderdanen door te voeren
zonder rekening te houden met de voorwaarden
die het Vlaams parlement hieraan heeft gekoppeld
en over het gemeentelijk stemrecht
– 979 (1997-1998)  –  Nr. 1

Hoofdelijke stemmingen

De voorzitter : Dames en heren, aan de orde zijn
de hoofdelijke stemmingen over de met redenen
omklede moties van de heren Denys en Van Grem-
bergen, van de heer Hauthem en van de heer Van
Grembergen tot besluit van de op 17 maart 1998
door de heren Van Grembergen, Denys, Van Hau-
them en Geysels gehouden interpellaties tot de
heer Van den Brande, minister-president van de
Vlaamse regering, Vlaams minister van Buiten-
lands Beleid, Europese Aangelegenheden, Weten-
schap en Technologie, respectievelijk over de hou-
ding van de Vlaamse regering inzake het toeken-
nen van stemrecht aan EU-onderdanen, over het
voornemen van de federale regering om gemeente-
lijk stemrecht te verlenen aan EU-burgers zonder
voorafgaandelijke grondwetswijziging, over het

Voorzitter
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voornemen van de federale regering om het
gemeentelijk stemrecht voor EU-onderdanen door
te voeren zonder rekening te houden met de voor-
waarden die het Vlaams parlement hieraan heeft
gekoppeld en over het gemeentelijk stemrecht.

De heer Van Grembergen heeft het woord.

De heer Paul Van Grembergen : Mijnheer de voor-
zitter, kan de motie die ik indiende over het pro-
bleem van het stemrecht voor Europese onderda-
nen, dat gekoppeld is aan de goedkeuring van het
Verdrag van Amsterdam, afzonderlijk wordt
behandeld ? Zo kunnen we er een specifieke stem-
verklaring bij geven.

De voorzitter : De stemverklaringen kunnen nu
ook al worden gegeven. Wie iets wil zeggen, kan dit
globaal doen.

De heer Denys heeft het woord.

De heer André Denys (Op de tribune) : Mijnheer
de voorzitter, mijnheer de minister-president, mijn-
heer de minister, collega's, deze motie over het
stemrecht voor de Europese onderdanen komt
juist op tijd. In de Kamer van Volksvertegenwoor-
digers heeft gisteren een amendement van de VU
en de VLD, om de bevoegdheid over de gemeente-
kieswet en de provinciewet over te hevelen naar de
deelstaatparlementen, geen meerderheid gehaald.
Dat betekent dat we niet de kans zullen krijgen om
er onze eigen voorwaarden aan te verbinden. We
kunnen enkel van hieruit een sterk signaal geven
aan de federale overheid.

Op het federale niveau dreigt het mis te lopen.
Enkele federale leiders waren onlangs zo arrogant
om zich eventueel bereid te verklaren het advies
van de Raad van State over het al dan niet wijzigen
van de Grondwet, naast zich neer te leggen. Pre-
mier Dehaene spreekt met onder andere de PRL
over voorwaarden van het francofone front, waar
we het als Vlamingen onmogelijk eens mee kunnen
zijn.

Daarom dringen we erop aan dat het Vlaams Par-
lement unaniem de motie Van Grembergen-Denys
goedkeurt. Deze motie zegt niet meer dan wat we
hebben goedgekeurd in juni vorig jaar. Het ging
toen om een resolutie met alle voorwaarden van
Vlaanderen voor het geven van stemrecht aan de
Europese onderdanen bij de gemeenteraadsverkie-
zingen.

We hebben er nu slechts één zaak aan toegevoegd :
de verklaring van minister-president Van den Bran-
de dat dit EU-stemrecht niet kan worden inge-
voerd zonder dat de Grondwet wordt gewijzigd.
Deze motie omvat dus alleen de voorwaarden,
zoals goedgekeurd in de resolutie, en de verklaring
van de minister-president, waar we volledig ach-
terstaan.

Collega's, dit is onze laatste kans om een krachtig
signaal te geven aan de federale overheid en de
Kamer. Ik hoop dat er veel Suykerbuyken, De
Schamphelaeres en Coensen zijn. Zij hebben open-
lijk verklaard achter de voorwaarden te blijven
staan. Ik hoop dat vele leden van de meerderheid
op dezelfde manier zullen handelen.

Wat nu wordt beslist, is cruciaal voor de geloof-
waardigheid van het Vlaams Parlement. Als we
onze eigen resolutie naast ons neerleggen, tast dit
ongetwijfeld die geloofwaardigheid aan. Nu tegen-
stemmen betekent woordbreuk plegen tegenover
wat vorig jaar werd goedgekeurd. (Applaus)

De voorzitter : De heer Van Hauthem heeft het
woord.

De heer Joris Van Hauthem (Op de tribune) : Mijn-
heer de voorzitter, ik vrees dat de heer Denys voor
één keer ongelijk heeft als hij zegt dat de resolutie
op tijd komt. Politiek gezien komt ze te laat. Toen
wij op 25 juni een aantal voorwaarden in een reso-
lutie schreven en die quasi unaniem goedkeurden,
zeiden sommigen dat het allemaal overhaast
gebeurde. Nochtans waren we met deze problema-
tiek in de toenmalige Vlaamse Raad, en nu in het
Vlaams Parlement, eigenlijk al begonnen sinds de
goedkeuring van het Verdrag van Maastricht. Er is
vele keren over geïnterpelleerd, er zijn diverse
moties over ingediend. Wat op 25 juni is gebeurd,
toen het kalf al was verdronken : met name de
Europese richtlijn die al was goedgekeurd, was
eigenlijk nog eens een samenvatting van datgene
waar het Vlaams Parlement en de voormalige
Vlaamse Raad het al lang over eens waren. Na
jaren discussie in dit parlement zeggen dat een en
ander overhaast was, lijkt me toch wel wat vreemd.

We worden opnieuw met een aantal moties gecon-
fronteerd die mekaar weliswaar overlappen, maar
allemaal dezelfde richting uitgaan. Ze gaan over de
voorwaarden die we toen hebben gesteld en die
niet onredelijk zijn. Ze komen misschien wel op
tijd, mijnheer Denys, in die zin dat het op federaal
vlak inderdaad dreigt mis te lopen. Want wat zien
we ? We zien een Senaat die, als antwoord op een
eerste minister die zegt dat hij desnoods de Grond-
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wet naast zich wil neerleggen, overgaat tot de orde
van de dag. We zien het parlement dat een karika-
tuur van zichzelf maakt. Dat laat ik aan dat parle-
ment over, daar ben ik niet verantwoordelijk voor.

We zien dat in de Kamer van al die Vlaamse voor-
waarden niets in huis komt. Men moet niet meer
komen vertellen dat het niet kan in het kader van
de richtlijn, want twee van de belangrijkste voor-
waarden hebben met die Europese richtlijn niets te
maken. Dat zijn namelijk de overheveling van de
organieke wetgeving van gemeenten en provincies
en de gewaarborgde minimumvertegenwoordiging
van de Brusselse Vlamingen in Brussel op alle
bestuursniveaus. Het zijn voorwaarden die niks,
maar dan ook niks met de Europese richtlijn te
maken hebben.

We zien dat op dit ogenblik van de Vlaamse voor-
waarden niets dreigt in huis te komen, maar dat de
PRL wel haar steun wil verlenen op voorwaarde
dat  –  schematisch samengevat  –  de taalwetge-
ving wordt uitgehold. Daar komt uiteindelijk het
voorstel op neer.

Collega's, men kan hier natuurlijk blijven slapen.
Men kan hier natuurlijk resoluties blijven goed-
keuren zonder daar enige verbintenis aan te kop-
pelen. De heer Denys heeft gelijk als hij zegt dat
we nu een krachtig signaal moeten geven. Maar ik
zeg u eerlijk, mijnheer Denys, ik ben het beu van
signalen te geven. Ik zal de moties goedkeuren
omdat ik er inhoudelijk achter sta, maar ik ben het
beu om moties en resoluties goed te keuren die
voor bepaalde partijen alleen maar een alibi zijn
om hier in dit parlement de stoere jongen uit te
hangen. Wanneer men hier een motie of een reso-
lutie goedkeurt, van welke inhoud dan ook, en al
gaat het over zaken die op een ander bevoegd-
heidsniveau moeten worden beslist, dan veronder-
stelde ik dat dat tenminste een engagement inhield
om in de eigen partij die zaak te bepleiten. Ik stel
vast dat dit niet het geval is.

Ik zeg aan de meerderheidspartijen, die ook de
meerderheid uitmaken op het federale vlak, het
volgende : als men nu echt wil dat er op federaal
vlak over zo een delicaat thema een tweederde
meerderheid tot stand komt die aan Vlaamse kant
zelfs geen meerderheid heeft qua stemmen, denk
ik dat dat niet onopgemerkt voorbij zal gaan.

We zullen dit signaal steunen, maar ik maak me
terzake geen enkele illusie meer. (Applaus bij het
VB)

De voorzitter : De heer Van Grembergen heeft het
woord.

De heer Paul van Grembergen (Op de tribune) :
Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister-presi-
dent, mijnheer de minister, collega's, als het Vlaams
Parlement de resolutie-Denys, mede ondertekend
door mijn groep, niet goedkeurt, betekent dit
eigenlijk dat de Belgische eerste minister een vrij-
brief krijgt om zonder grondwetsherziening maar
met een gewone wet het eurostemrecht door te
voeren. Dit betekent dat de eisen die van Vlaamse
kant konden worden aangevoerd, opzij worden
geschoven. Dat is de politieke betekenis.

Het betekent ook dat in de toekomst de federale
regering nog ooit moet vrezen dat resoluties uit het
Vlaams Parlement, overgemaakt aan onze rege-
ring, met de vraag om hierover te praten met het
federale niveau, enige betekenis zullen hebben. Als
dit vandaag met deze resoluties gebeurt, dan is de
politieke betekenis daarvan dat het Vlaams Parle-
ment geen invloed uitoefent op de politieke evolu-
tie in het land. Als dat de wil is van enerzijds de
grootste partij in dit parlement en anderzijds van
de derde partij in Vlaanderen, dan zijn we geze-
gend en staan we terug op af.

Ik weet dat er afspraken zijn gemaakt en het is een
algemeen gegeven dat vanuit het federale niveau
opdracht is gegeven om de communautaire duivel
wat te laten rusten. Collega's, ik vraag u uitdrukke-
lijk goed te beseffen dat het onze verantwoorde-
lijkheid is om namens het Vlaams Parlement aan
de federale overheid duidelijk te maken dat de
eisen die we geformuleerd hebben, ernstig waren
en geen bijeengeraapt zootje. Doen we dit niet, dan
vraag ik me af wat in de toekomst nog de betekenis
van resoluties zal zijn.

Omdat ik het Vlaams Parlement en onze opdracht
hierin bijzonder ernstig neem, verhoop ik voorals-
nog het tegendeel. (Applaus bij de VU, de VLD en
het VB)

De voorzitter : De heer De Roo heeft het woord.

De heer Johan De Roo : Mijnheer de voorzitter,
onze fractie zal tegen de respectieve moties van de
heer Van Hauthem en de heer Van Grembergen
stemmen.

Wat deze laatste betreft, wordt het Verdrag van
Amsterdam in de discussie geworpen. Die discussie
willen en kunnen wij niet voeren, want er werd ter-
zake nog geen ontwerp van decreet ingediend.

Van Hauthem
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Wat de motie van de heren Denys en Van Grem-
bergen betreft, zal onze fractie zich om de volgen-
de redenen onthouden. Ten eerste blijft onze frac-
tie achter de reeds eerder door het Vlaamse Parle-
ment goedgekeurde resoluties staan, waaronder
die van 1994 en van 25 juni 1997. Het is echter
overbodig om deze resoluties telkens opnieuw te
bevestigen.

Ten tweede is een wijziging van de Grondwet de
aangewezen weg om een wijziging van eurostem-
recht te realiseren. Er dient evenwel te worden
erkend dat dit een federale bevoegdheid is en dat
daarvoor een tweederde meerderheid vereist is.
Elke Vlaamse partij draagt de verantwoordelijk-
heid om daaraan mee te werken.

Wij handhaven dus onze verzuchtingen en bekom-
mernissen, zoals reeds vele malen goed werd ver-
woord door resoluties van dit parlement. Dit nog-
maals doen is ons inziens overbodig, en daarom
zullen we ons onthouden. (Applaus bij de CVP)

De voorzitter : We spreken ons eerst uit over de
motie van de heren Denys en Van Grembergen.

Begin van de stemming.

Heeft iedereen gestemd ? (Ja)

Einde van de stemverrichtingen.

Ziehier het resultaat :

101 leden hebben aan de stemming deelgenomen ;
52 leden hebben ja geantwoord ;
39 leden hebben zich onthouden ;
10 leden hebben neen geantwoord.

JA hebben geantwoord :

Aers Wilfried
Avontroodt Yolande
Beysen Ward
Bogaert Jean-Marie
Browaeys Jozef
Caubergs Jan
Ceysens Patricia
Cordeel Marc
Creyelman Frank
De Groot Etienne
De Gucht Karel
De Maght-Aelbrecht Anny
Demeulenaere Julien
Denys André

Deswaene Roland
Devolder Jacques
Dewinter Filip
Dillen Marijke
Feytons Freddy
Gabriels Jaak
Goovaerts Leo
Huybrechts Pieter
Keulen Marino
Lachaert Patrick
Lauwers Herman
Laverge Jacques
Lootens-Stael Dominiek
Maes Nelly
Penris Jan
Platteau Stefaan
Ramoudt Didier
Raskin Gerda
Sauwens Johan
Strackx Felix
Suykerbuyk Herman
Van Aperen Arnold
Van Dijck Kris
Van Grembergen Paul
Van Hauthem Joris
Van Lindt Sonja
Van Mechelen Dirk
Van Nieuwenhuysen Luk
Van Overmeire Karim
Van Vaerenbergh Etienne
Van Walleghem Roeland
Vandenbroeke Chris
Vanderpoorten Marleen
Verlinden Mandus
Vermeiren Francis
Verougstraete Christian
Verrijken Emiel
Wymeersch Frans

NEEN hebben geantwoord :

Bossuyt Gilbert
De Loor Herman
De Vilder Freddy
Sleeckx Jef
Swinnen René
Timmermans Jacques
Tobback Bruno
Van Wallendael Tuur 
Vandenbussche Michiel
Voorhamme Robert

Zich ONTHOUDEN hebben :

Beerden Georges
Béghin Jan
Cannaerts Leo

De Roo
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Cardoen Georges
De Batselier Norbert
De Meyer Jos
De Roo Johan
De Schamphelaere Mia
Decaluwé Carl
Delcroix Leo
Deprez Paul
Desmet Peter
Dielens Fred
Doomst Michel
Dua Vera
Dumez Paul
Geysels Jos
Heeren Veerle
Helsen Kathleen 
Marsoul Hugo
Matthijs Erik
Merckx-Van Goey Trees
Olivier Marc
Quintelier Leonard
Sarens Freddy
Schuermans Eddy
Taylor John
Tyberghien-Vandenbussche Maria
Van Den Heuvel Ria
Van der Poorten Mark
Van Hecke Mieke
Van Looy Jef
Van Peel Marc
Van Rompaey Hugo
Vandenbossche Walter
Vandendriessche Bart
Vanleenhove Gilbert
Verwimp-Sillis Cecile
Weyts Johan

Dientengevolge neemt het parlement de motie
aan. Ze zal aan de Vlaamse regering worden over-
gezonden.

We spreken ons vervolgens uit over de motie van
de heer Van Hauthem.

Begin van de stemming.

Heeft iedereen gestemd ? (Ja)

Einde van de stemverrichtingen.

Ziehier het resultaat :

115 leden hebben aan de stemming deelgenomen ;
25 leden hebben ja geantwoord ;
26 leden hebben zich onthouden ;
64 leden hebben neen geantwoord.

JA hebben geantwoord :

Aers Wilfried
Bogaert Jean-Marie
Caubergs Jan
Creyelman Frank
Dewinter Filip
Dillen Marijke
Huybrechts Pieter
Lauwers Herman
Lootens-Stael Dominiek
Maes Nelly
Penris Jan
Raskin Gerda
Sauwens Johan
Strackx Felix
Van Dijck Kris
Van Grembergen Paul
Van Hauthem Joris
Van Nieuwenhuysen Luk
Van Overmeire Karim
Van Vaerenbergh Etienne
Van Walleghem Roeland
Vandenbroeke Chris
Verougstraete Christian
Verrijken Emiel
Wymeersch Frans

NEEN hebben geantwoord :

Becq Sonja
Beerden Georges
Béghin Jan
Bossuyt Gilbert
Cannaerts Leo
Cardoen Georges
De Batselier Norbert
De Loor Herman
De Meyer Jos
De Roo Johan
De Schamphelaere Mia
De Vilder Freddy
Decaluwé Carl
Delcroix Leo
Deprez Paul
Desmet Peter
Dielens Fred
Doomst Michel
Dua Vera
Dumez Paul
Geysels Jos
Goos Johnny
Heeren Veerle
Helsen Kathleen 
Hostekint Patrick
Kenzeler André
Lisabeth Carlos
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Logist Marcel
Maes Jacky
Malcorps Johan
Marsoul Hugo
Matthijs Erik
Maximus Lydia
Merckx-Van Goey Trees
Olivier Marc
Quintelier Leonard
Sannen Ludo
Sarens Freddy
Schuermans Eddy
Sleeckx Jef
Suykerbuyk Herman
Swennen Guy
Swinnen René
Taylor John
Timmermans Jacques
Tobback Bruno
Tyberghien-Vandenbussche Maria
Van Den Heuvel Ria
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 
Vandenbossche Walter
Vandenbussche Michiel
Vandendriessche Bart
Vanleenhove Gilbert
Vanvelthoven Peter
Verwimp-Sillis Cecile
Voorhamme Robert
Weyts Johan

Zich ONTHOUDEN hebben :

Avontroodt Yolande
Beysen Ward
Browaeys Jozef
Ceysens Patricia
Cordeel Marc
De Groot Etienne
De Gucht Karel
De Maght-Aelbrecht Anny
Demeulenaere Julien
Denys André
Deswaene Roland
Devolder Jacques
Feytons Freddy
Gabriels Jaak
Goovaerts Leo

Keulen Marino
Lachaert Patrick
Laverge Jacques
Platteau Stefaan
Ramoudt Didier
Van Aperen Arnold
Van Lindt Sonja
Van Mechelen Dirk
Vanderpoorten Marleen
Verlinden Mandus
Vermeiren Francis

Dientengevolge neemt het parlement de motie niet
aan.

We spreken ons ten laatste uit over de motie van
de heer Van Grembergen.

Begin van de stemming.

Heeft iedereen gestemd ? (Ja)

Einde van de stemverrichtingen.

Ziehier het resultaat :

114 leden hebben aan de stemming deelgenomen ;
23 leden hebben ja geantwoord ;
7 leden hebben zich onthouden ;

84 leden hebben neen geantwoord.

JA hebben geantwoord :

Aers Wilfried
Bogaert Jean-Marie
Caubergs Jan
Dewinter Filip
Dillen Marijke
Huybrechts Pieter
Lauwers Herman
Lootens-Stael Dominiek
Maes Nelly
Penris Jan
Raskin Gerda
Sauwens Johan
Strackx Felix
Van Dijck Kris
Van Hauthem Joris
Van Nieuwenhuysen Luk
Van Overmeire Karim
Van Vaerenbergh Etienne
Van Walleghem Roeland
Vandenbroeke Chris
Verougstraete Christian
Verrijken Emiel
Wymeersch Frans
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NEEN hebben geantwoord :

Avontroodt Yolande
Becq Sonja
Beerden Georges
Béghin Jan
Beysen Ward
Bossuyt Gilbert
Browaeys Jozef
Cannaerts Leo
Cardoen Georges
Ceysens Patricia
Cordeel Marc
De Batselier Norbert
De Groot Etienne
De Gucht Karel
De Loor Herman
De Maght-Aelbrecht Anny
De Meyer Jos
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
Goovaerts Leo
Heeren Veerle
Helsen Kathleen 
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
Suykerbuyk Herman
Swennen Guy
Swinnen René
Taylor John
Timmermans Jacques
Tobback Bruno
Tyberghien-Vandenbussche Maria
Van Aperen Arnold
Van der Poorten Mark
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 
Vandenbossche Walter
Vandenbussche Michiel
Vandendriessche Bart
Vanderpoorten Marleen
Vanleenhove Gilbert
Vanvelthoven Peter
Verlinden Mandus
Vermeiren Francis
Voorhamme Robert
Weyts Johan

Zich ONTHOUDEN hebben :

Dua Vera
Geysels Jos
Malcorps Johan
Sannen Ludo
Van Den Heuvel Ria
Van Grembergen Paul
Verwimp-Sillis Cecile

Dientengevolge neemt het parlement de motie niet
aan.

Reden voor onthouding ?

De heer Van Grembergen heeft het woord.

De heer Paul Van Grembergen : We zijn van plan
om op het ogenblik dat het decreet over het Ver-
drag van Amsterdam wordt voorgesteld, de discus-
sie over de Vlaamse eis tot waarborgen voor de
Rand en over de rechten van de Europese burgers
te hernemen. We hopen dat Vlaanderen de demo-
cratische betekenis van deze eisen dan zal begrij-
pen.

Voorzitter
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MET REDENEN OMKLEDE MOTIE van de
heren Ward Beysen, Jacques Laverge en Arnold
Van Aperen tot besluit van de op 19 maart 1998
door de heren Jan Penris, Robert Voorhamme en
Ward Beysen in commissie gehouden interpellaties
tot de heer Eric Van Rompuy, Vlaams minister van
Economie, KMO, Landbouw en Media, respectie-
velijk over de verdeling van de subsidies voor het
Mercuriusproject, over de procedure voor de selec-
tie van de strategisch-commerciële plannen voor
het Mercuriusproject en het niet aanvaarden van
het strategisch-commercieel plan van Antwerpen
en over het niet selecteren van een aantal gemeen-
ten voor het Mercuriusproject
– 981 (1997-1998)  –  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 Beysen, Laverge en Van
Aperen tot besluit van de op 19 maart 1998 door
de heren Penris, Voorhamme en Beysen in commis-
sie gehouden interpellaties tot de heer Van Rom-
puy, Vlaams minister van Economie, KMO, Land-
bouw en Media, respectievelijk over de verdeling
van de subsidies voor het Mercuriusproject, over
de procedure voor de selectie van de strategisch-
commerciële plannen voor het Mercuriusproject en
het niet aanvaarden van het strategisch-commer-
cieel plan van Antwerpen en over het niet selecte-
ren van een aantal gemeenten voor het Mercurius-
project.

Begin van de stemming.

Heeft iedereen gestemd ? (Ja)

Einde van de stemverrichtingen.

Ziehier het resultaat :

106 leden hebben aan de stemming deelgenomen ;
46 leden hebben ja geantwoord ;
6 leden hebben zich onthouden ;

54 leden hebben neen geantwoord.

JA hebben geantwoord :

Aers Wilfried
Avontroodt Yolande
Beysen Ward
Bogaert Jean-Marie
Browaeys Jozef
Caubergs Jan
Ceysens Patricia
Cordeel Marc

De Groot Etienne
De Gucht Karel
De Maght-Aelbrecht Anny
Demeulenaere Julien
Denys André
Deswaene Roland
Devolder Jacques
Dewinter Filip
Dillen Marijke
Feytons Freddy
Gabriels Jaak
Huybrechts Pieter
Keulen Marino
Lachaert Patrick
Lauwers Herman
Laverge Jacques
Penris Jan
Platteau Stefaan
Ramoudt Didier
Raskin Gerda
Sauwens Johan
Strackx Felix
Van Aperen Arnold
Van Dijck Kris
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
Wymeersch Frans

NEEN hebben geantwoord :

Becq Sonja
Beerden Georges
Bossuyt Gilbert
Cannaerts Leo
Cardoen Georges
De Batselier Norbert
De Loor Herman
De Meyer Jos
De Roo Johan
De Schamphelaere Mia
De Vilder Freddy
Decaluwé Carl
Delcroix Leo
Deprez Paul
Desmet Peter
Dielens Fred
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Doomst Michel
Dumez Paul
Goos Johnny
Heeren Veerle
Helsen Kathleen 
Hostekint Patrick
Kenzeler André
Lisabeth Carlos
Logist Marcel
Maes Jacky
Marsoul Hugo
Matthijs Erik
Maximus Lydia
Olivier Marc
Quintelier Leonard
Sarens Freddy
Schuermans Eddy
Sleeckx Jef
Suykerbuyk Herman
Swennen Guy
Swinnen René
Taylor John
Timmermans Jacques
Tobback Bruno
Tyberghien-Vandenbussche Maria
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

Zich ONTHOUDEN hebben :

Dua Vera
Geysels Jos
Malcorps Johan
Sannen Ludo
Van Den Heuvel Ria
Verwimp-Sillis Cecile

Dientengevolge neemt het parlement de motie niet
aan.

MET REDENEN OMKLEDE MOTIE van de
heren Robert Voorhamme, Leo Cannaerts, Carlos
Lisabeth, Marcel Logist en Jef Van Looy en
mevrouw Trees Merckx-Van Goey tot besluit van
de op 19 maart 1998 door de heren Jan Penris,
Robert Voorhamme en Ward Beysen in commissie
gehouden interpellaties tot de heer Eric Van Rom-
puy, Vlaams minister van Economie, KMO, Land-
bouw en Media, respectievelijk over de verdeling
van de subsidies voor het Mercuriusproject, over
de procedure voor de selectie van de strategisch-
commerciële plannen voor het Mercuriusproject
en het niet aanvaarden van het strategisch-com-
mercieel plan van Antwerpen en over het niet
selecteren van een aantal gemeenten voor het Mer-
curiusproject
– 985 (1997-1998)  –  Nr. 1

Intrekking

De voorzitter : Dames en heren, de met redenen
omklede motie van de heren Voorhamme, Canna-
erts, Lisabeth, Logist en Van Looy en mevrouw
Merckx tot besluit van de op 19 maart 1998 door
de heren Penris, Voorhamme en Beysen in commis-
sie gehouden interpellaties tot de heer Van Rom-
puy, Vlaams minister van Economie, KMO, Land-
bouw en Media, respectievelijk over de verdeling
van de subsidies voor het Mercuriusproject, over
de procedure voor de selectie van de strategisch-
commerciële plannen voor het Mercuriusproject en
het niet aanvaarden van het strategisch-commer-
cieel plan van Antwerpen en over het niet selecte-
ren van een aantal gemeenten voor het Mercurius-
project werd ingetrokken.

MET REDENEN OMKLEDE MOTIE van de
heer Jan Penris tot besluit van de op 19 maart 1998
door de heren Jan Penris, Robert Voorhamme en
Ward Beysen in commissie gehouden interpellaties
tot de heer Eric Van Rompuy, Vlaams minister van
Economie, KMO, Landbouw en Media, respectie-
velijk over de verdeling van de subsidies voor het
Mercuriusproject, over de procedure voor de selec-
tie van de strategisch-commerciële plannen voor
het Mercuriusproject en het niet aanvaarden van
het strategisch-commercieel plan van Antwerpen
en over het niet selecteren van een aantal gemeen-
ten voor het Mercuriusproject
– 986 (1997-1998)  –  Nr. 1

Voorzitter
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Hoofdelijke stemming

De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is de
hoofdelijke stemming over de met redenen omkle-
de motie van de heer Penris tot besluit van de op
19 maart 1998 door de heren Penris, Voorhamme
en Beysen in commissie gehouden interpellaties tot
de heer Van Rompuy, Vlaams minister van Econo-
mie, KMO, Landbouw en Media, respectievelijk
over de verdeling van de subsidies voor het Mercu-
riusproject, over de procedure voor de selectie van
de strategisch-commerciële plannen voor het Mer-
curiusproject en het niet aanvaarden van het stra-
tegisch-commercieel plan van Antwerpen en over
het niet selecteren van een aantal gemeenten voor
het Mercuriusproject.

Begin van de stemming.

Heeft iedereen gestemd ? (Ja)

Einde van de stemverrichtingen.

Ziehier het resultaat :

106 leden hebben aan de stemming deelgenomen ;
13 leden hebben ja geantwoord ;
14 leden hebben zich onthouden ;
79 leden hebben neen geantwoord.

JA hebben geantwoord :

Aers Wilfried
Caubergs Jan
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
Browaeys Jozef
Cannaerts Leo
Cardoen Georges
Ceysens Patricia

Cordeel Marc
De Batselier Norbert
De Groot Etienne
De Gucht Karel
De Loor Herman
De Maght-Aelbrecht Anny
De Meyer Jos
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
Helsen Kathleen 
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
Suykerbuyk Herman
Swennen Guy
Swinnen René
Taylor John
Timmermans Jacques
Tobback Bruno
Tyberghien-Vandenbussche Maria
Van der Poorten Mark
Van Hecke Mieke
Van Lindt Sonja
Van Looy Jef
Van Mechelen Dirk
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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
Dua Vera
Geysels Jos
Lauwers Herman
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
mevrouw Vera Dua tot besluit van de op 19 maart
1998 door mevrouw Vera Dua in commissie gehou-
den interpellatie tot de heer Eric Van Rompuy,
Vlaams minister van Economie, KMO, Landbouw
en Media, over de plannen tot hervorming van het
Vlaams Landbouwinvesteringsfonds in het kader
van de discussie over mestverwerking
– 982 (1997-1998)  –  Nr. 1

Hoofdelijke stemming

De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is de
hoofdelijke stemming over de met redenen omkle-
de motie van mevrouw Dua tot besluit van de op
19 maart 1998 door mevrouw Dua in commissie

gehouden interpellatie tot de heer Van Rompuy,
Vlaams minister van Economie, KMO, Landbouw
en Media, over de plannen tot hervorming van het
Vlaams Landbouwinvesteringsfonds in het kader
van de discussie over mestverwerking.

Begin van de stemming.

Heeft iedereen gestemd ? (Ja)

Einde van de stemverrichtingen.

Ziehier het resultaat :

107 leden hebben aan de stemming deelgenomen ;
39 leden hebben ja geantwoord ;
8 leden hebben zich onthouden ;

60 leden hebben neen geantwoord.

JA hebben geantwoord :

Avontroodt Yolande
Beysen Ward
Bogaert Jean-Marie
Browaeys Jozef
Ceysens Patricia
Cordeel Marc
De Groot Etienne
De Gucht Karel
De Maght-Aelbrecht Anny
Demeulenaere Julien
Denys André
Deswaene Roland
Devolder Jacques
Dua Vera
Feytons Freddy
Gabriels Jaak
Geysels Jos
Keulen Marino
Lachaert Patrick
Lauwers Herman
Laverge Jacques
Malcorps Johan
Platteau Stefaan
Ramoudt Didier
Raskin Gerda
Sannen Ludo
Sauwens Johan
Van Aperen Arnold
Van Den Heuvel Ria
Van Dijck Kris
Van Grembergen Paul
Van Lindt Sonja
Van Mechelen Dirk
Van Vaerenbergh Etienne
Vandenbroeke Chris
Vanderpoorten Marleen

Voorzitter
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Verlinden Mandus
Vermeiren Francis
Verwimp-Sillis Cecile

NEEN hebben geantwoord :

Aers Wilfried
Becq Sonja
Beerden Georges
Bossuyt Gilbert
Cannaerts Leo
Cardoen Georges
De Batselier Norbert
De Loor Herman
De Meyer Jos
De Roo Johan
De Schamphelaere Mia
De Vilder Freddy
Decaluwé Carl
Delcroix Leo
Deprez Paul
Desmet Peter
Dielens Fred
Doomst Michel
Dumez Paul
Goos Johnny
Heeren Veerle
Helsen Kathleen 
Hostekint Patrick
Huybrechts Pieter
Kenzeler André
Lisabeth Carlos
Logist Marcel
Maes Jacky
Marsoul Hugo
Matthijs Erik
Maximus Lydia
Merckx-Van Goey Trees
Olivier Marc
Penris Jan
Quintelier Leonard
Sarens Freddy
Schuermans Eddy
Sleeckx Jef
Strackx Felix
Suykerbuyk Herman
Swennen Guy
Swinnen René
Taylor John
Timmermans Jacques
Tobback Bruno
Tyberghien-Vandenbussche Maria
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
Verrijken Emiel
Voorhamme Robert
Weyts Johan

Zich ONTHOUDEN hebben :

Caubergs Jan
Dewinter Filip
Dillen Marijke
Van Hauthem Joris
Van Nieuwenhuysen Luk
Van Overmeire Karim
Verougstraete Christian
Wymeersch Frans

Dientengevolge neemt het parlement de motie niet
aan.

MET REDENEN OMKLEDE MOTIE van de
heren Jacques Laverge en Arnold Van Aperen tot
besluit van de op 19 maart 1998 door mevrouw
Vera Dua in commissie gehouden interpellatie tot
de heer Eric Van Rompuy, Vlaams minister van
Economie, KMO, Landbouw en Media, over de
plannen tot hervorming van het Vlaams Land-
bouwinvesteringsfonds in het kader van de discus-
sie over mestverwerking
– 984 (1997-1998)  –  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 Laverge en Van Aperen tot
besluit van de op 19 maart 1998 door mevrouw
Dua in commissie gehouden interpellatie tot de
heer Van Rompuy, Vlaams minister van Economie,
KMO, Landbouw en Media, over de plannen tot
hervorming van het Vlaams Landbouwinveste-
ringsfonds in het kader van de discussie over mest-
verwerking.

Begin van de stemming.

Voorzitter
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Heeft iedereen gestemd ? (Ja)

Einde van de stemverrichtingen.

Ziehier het resultaat :

102 leden hebben aan de stemming deelgenomen ;
37 leden hebben ja geantwoord ;
5 leden hebben zich onthouden ;

60 leden hebben neen geantwoord.

JA hebben geantwoord :

Aers Wilfried
Avontroodt Yolande
Beysen Ward
Browaeys Jozef
Caubergs Jan
Ceysens Patricia
Cordeel Marc
De Groot Etienne
De Gucht Karel
De Maght-Aelbrecht Anny
Demeulenaere Julien
Denys André
Deswaene Roland
Devolder Jacques
Dewinter Filip
Dillen Marijke
Feytons Freddy
Gabriels Jaak
Huybrechts Pieter
Keulen Marino
Lachaert Patrick
Laverge Jacques
Penris Jan
Platteau Stefaan
Ramoudt Didier
Strackx Felix
Van Aperen Arnold
Van Hauthem Joris
Van Lindt Sonja
Van Mechelen Dirk
Van Overmeire Karim
Vanderpoorten Marleen
Verlinden Mandus
Vermeiren Francis
Verougstraete Christian
Verrijken Emiel
Wymeersch Frans

NEEN hebben geantwoord :

Becq Sonja
Beerden Georges

Bossuyt Gilbert
Cannaerts Leo
Cardoen Georges
De Batselier Norbert
De Loor Herman
De Meyer Jos
De Schamphelaere Mia
De Vilder Freddy
Decaluwé Carl
Delcroix Leo
Deprez Paul
Desmet Peter
Dielens Fred
Doomst Michel
Dua Vera
Dumez Paul
Geysels Jos
Goos Johnny
Heeren Veerle
Helsen Kathleen 
Hostekint Patrick
Kenzeler André
Lauwers Herman
Lisabeth Carlos
Logist Marcel
Maes Jacky
Malcorps Johan
Marsoul Hugo
Matthijs Erik
Maximus Lydia
Quintelier Leonard
Sannen Ludo
Sarens Freddy
Sauwens Johan
Schuermans Eddy
Sleeckx Jef
Suykerbuyk Herman
Swennen Guy
Swinnen René
Taylor John
Timmermans Jacques
Tobback Bruno
Tyberghien-Vandenbussche Maria
Van Den Heuvel Ria
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
Verwimp-Sillis Cecile
Voorhamme Robert

Voorzitter
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Weyts Johan

Zich ONTHOUDEN hebben :

Bogaert Jean-Marie
Raskin Gerda
Van Dijck Kris
Van Vaerenbergh Etienne
Vandenbroeke Chris

Dientengevolge neemt het parlement de motie niet
aan.

MET REDENEN OMKLEDE MOTIE van de
heer Luk Van Nieuwenhuysen tot besluit van de op
24 maart 1998 door de heren Luk Van Nieuwen-
huysen en Jaak Gabriels in commissie gehouden
interpellaties tot de heer Luc Van den Brande,
minister-president van de Vlaamse regering,
Vlaams minister van Buitenlands Beleid, Europese
Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie,
respectievelijk over de Vlaamse vertegenwoordi-
ging in het Europees Comité van de Regio’s en
over het voorzitterschap van het Europees Comité
van de Regio’s
– 987 (1997-1998)  –  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 heer Van Nieuwenhuysen tot
besluit van de op 24 maart 1998 door de heren Van
Nieuwenhuysen en Gabriels in commissie gehou-
den interpellaties tot de heer Van den Brande,
minister-president van de Vlaamse regering,
Vlaams minister van Buitenlands Beleid, Europese
Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie,
respectievelijk over de Vlaamse vertegenwoordi-
ging in het Europees Comité van de Regio’s en
over het voorzitterschap van het Europees Comité
van de Regio’s.

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 :

107 leden hebben aan de stemming deelgenomen ;
12 leden hebben ja geantwoord ;
26 leden hebben zich onthouden ;
69 leden hebben neen geantwoord.

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

112 leden hebben aan de stemming deelgenomen ;
14 leden hebben ja geantwoord ;
26 leden hebben zich onthouden ;
72 leden hebben neen geantwoord.

JA hebben geantwoord :

Aers Wilfried
Dewinter Filip
Dillen Marijke
Huybrechts Pieter
Lootens-Stael Dominiek
Penris Jan
Strackx Felix
Van Hauthem Joris
Van Nieuwenhuysen Luk
Van Overmeire Karim
Van Walleghem Roeland
Verougstraete Christian
Verrijken Emiel
Wymeersch Frans

NEEN hebben geantwoord :

Becq Sonja
Beerden Georges
Béghin Jan
Bogaert Jean-Marie
Bossuyt Gilbert
Cannaerts Leo
Cardoen Georges
De Batselier Norbert
De Loor Herman
De Meyer Jos
De Roo Johan
De Schamphelaere Mia
De Vilder Freddy
Decaluwé Carl
Delcroix Leo
Deprez Paul
Desmet Peter
Dielens Fred
Doomst Michel
Dua Vera
Dumez Paul

Voorzitter
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Geysels Jos
Goos Johnny
Heeren Veerle
Helsen Kathleen 
Hostekint Patrick
Kenzeler André
Lauwers Herman
Lisabeth Carlos
Logist Marcel
Maes Jacky
Malcorps Johan
Marsoul Hugo
Matthijs Erik
Maximus Lydia
Merckx-Van Goey Trees
Olivier Marc
Quintelier Leonard
Raskin Gerda
Sannen Ludo
Sarens Freddy
Sauwens Johan
Schuermans Eddy
Sleeckx Jef
Suykerbuyk Herman
Swennen Guy
Swinnen René
Taylor John
Timmermans Jacques
Tobback Bruno
Tyberghien-Vandenbussche Maria
Van Den Heuvel Ria
Van der Poorten Mark
Van Dijck Kris
Van Grembergen Paul
Van Hecke Mieke
Van Looy Jef
Van Nieuwenborgh Gracienne
Van Nieuwkerke André
Van Peel Marc
Van Rompaey Hugo
Van Vaerenbergh Etienne
Van Wallendael Tuur 
Vandenbossche Walter
Vandenbroeke Chris
Vandenbussche Michiel
Vandendriessche Bart
Vanleenhove Gilbert
Vanvelthoven Peter
Verwimp-Sillis Cecile
Voorhamme Robert
Weyts Johan

Zich ONTHOUDEN hebben :

Avontroodt Yolande

Beysen Ward
Browaeys Jozef
Caubergs Jan
Ceysens Patricia
Cordeel Marc
De Groot Etienne
De Gucht Karel
De Maght-Aelbrecht Anny
Demeulenaere Julien
Denys André
Deswaene Roland
Devolder Jacques
Feytons Freddy
Gabriels Jaak
Keulen Marino
Lachaert Patrick
Laverge Jacques
Platteau Stefaan
Ramoudt Didier
Van Aperen Arnold
Van Lindt Sonja
Van Mechelen Dirk
Vanderpoorten Marleen
Verlinden Mandus
Vermeiren Francis

Dientengevolge neemt het parlement de motie niet
aan.

MET REDENEN OMKLEDE MOTIE van de
heer Patrick Lachaert tot besluit van de op 24
maart 1998 door de heer Mark Van der Poorten in
commissie gehouden interpellatie tot de heer Eddy
Baldewijns, Vlaams minister van Openbare Wer-
ken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening, over de
regularisatiemogelijkheid voor niet-vergunde
weekendverblijven van 9 september 1974
– 989 (1997-1998)  –  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 heer Lachaert tot besluit van de
op 24 maart 1998 door de heer Van der Poorten in
commissie gehouden interpellatie tot de heer Bal-
dewijns, Vlaams minister van Openbare Werken,
Vervoer en Ruimtelijke Ordening, over de regula-
risatiemogelijkheid voor niet-vergunde weekend-
verblijven van 9 september 1974.

Begin van de stemming.

Voorzitter
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Heeft iedereen gestemd ? (Ja)

Einde van de stemverrichtingen.

Ziehier het resultaat :

106 leden hebben aan de stemming deelgenomen ;
37 leden hebben ja geantwoord ;
1 lid heeft zich onthouden ;

68 leden hebben neen geantwoord.

JA hebben geantwoord :

Aers Wilfried
Avontroodt Yolande
Beysen Ward
Browaeys Jozef
Caubergs Jan
Ceysens Patricia
Cordeel Marc
De Groot Etienne
De Gucht Karel
De Maght-Aelbrecht Anny
Demeulenaere Julien
Denys André
Deswaene Roland
Devolder Jacques
Dewinter Filip
Dillen Marijke
Feytons Freddy
Gabriels Jaak
Huybrechts Pieter
Keulen Marino
Lachaert Patrick
Laverge Jacques
Penris Jan
Platteau Stefaan
Ramoudt Didier
Strackx Felix
Van Aperen Arnold
Van Lindt Sonja
Van Mechelen Dirk
Van Nieuwenhuysen Luk
Van Overmeire Karim
Vanderpoorten Marleen
Verlinden Mandus
Vermeiren Francis
Verougstraete Christian
Verrijken Emiel
Wymeersch Frans

NEEN hebben geantwoord :

Becq Sonja
Beerden Georges

Bogaert Jean-Marie
Bossuyt Gilbert
Cannaerts Leo
Cardoen Georges
De Batselier Norbert
De Loor Herman
De Meyer Jos
De Roo Johan
De Schamphelaere Mia
De Vilder Freddy
Decaluwé Carl
Delcroix Leo
Deprez Paul
Desmet Peter
Dielens Fred
Doomst Michel
Dua Vera
Dumez Paul
Geysels Jos
Goos Johnny
Heeren Veerle
Helsen Kathleen 
Kenzeler André
Lauwers Herman
Lisabeth Carlos
Logist Marcel
Maes Jacky
Malcorps Johan
Marsoul Hugo
Matthijs Erik
Maximus Lydia
Merckx-Van Goey Trees
Olivier Marc
Quintelier Leonard
Raskin Gerda
Sannen Ludo
Sarens Freddy
Sauwens Johan
Schuermans Eddy
Sleeckx Jef
Suykerbuyk Herman
Swennen Guy
Swinnen René
Taylor John
Timmermans Jacques
Tobback Bruno
Tyberghien-Vandenbussche Maria
Van Den Heuvel Ria
Van der Poorten Mark
Van Dijck Kris
Van Grembergen Paul
Van Hecke Mieke
Van Looy Jef
Van Nieuwenborgh Gracienne
Van Nieuwkerke André
Van Peel Marc
Van Rompaey Hugo

Voorzitter
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Van Vaerenbergh Etienne
Van Wallendael Tuur 
Vandenbroeke Chris
Vandendriessche Bart
Vanleenhove Gilbert
Vanvelthoven Peter
Verwimp-Sillis Cecile
Voorhamme Robert
Weyts Johan

Zich ONTHOUDEN heeft :

Hostekint Patrick

Dientengevolge neemt het parlement de motie niet
aan.

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 uur.

Voorzitter
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