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VOORZITTER : De heer Marc Olivier, eerste on-
dervoorzitter

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

– De vergadering wordt geopend om 14.28 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, Lieven Dehandschutter, Marc De Laet, Leo
Delcroix, Herman De Loor, Anny De Maght-Ael-
brecht, Julien Demeulenaere, Jos De Meyer, André
Denys, Paul Deprez, Herman De Reuse, Peter De
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Peter Desmet, Roland Deswaene, Freddy De Vil-
der, Jacques Devolder, Filip Dewinter, Fred Die-
lens, Marijke Dillen, Michel Doomst, Vera Dua,
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Gabriels, Jos Geysels, Johnny Goos, Leo Goova-
erts, Veerle Heeren, Kathleen Helsen, Patrick Hos-
tekint, Pieter Huybrechts, André Kenzeler, Marino
Keulen, Patrick Lachaert, Herman Lauwers, Jac-
ques Laverge, Kathy Lindekens, Carlos Lisabeth,
Marcel Logist, Dominiek Lootens-Stael, Jacky
Maes, Johan Malcorps, Hugo Marsoul, Erik Mat-
thijs, 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, Felix Strackx, Herman
Suykerbuyk, Guy Swennen, René Swinnen, John
Taylor, Jacques Timmermans, Bruno Tobback,
Maria Tyberghien-Vandenbussche, Arnold Van
Aperen, Anne Van Asbroeck, Riet Van Cleuven-
bergen, Walter Vandenbossche, Chris Vandenbroe-
ke, Bart Vandendriessche, Ria Van Den Heuvel,
Marleen Vanderpoorten, Mark Van der Poorten,
Kris Van Dijck, Christian Van Eyken, Paul Van Gr-
embergen, Joris Van Hauthem, Mieke Van Hecke,
Gilbert Vanleenhove, Sonja Van Lindt, Jef Van
Looy, Dirk Van Mechelen, Gracienne Van Nieu-

wenborgh, Luk Van Nieuwenhuysen, André Van
Nieuwkerke, Karim Van Overmeire, Marc Van
Peel, Hugo Van Rompaey, Etienne Van Vaeren-
bergh, Peter Vanvelthoven, Roeland Van Walleg-
hem, Tuur Van Wallendael, Mandus Verlinden,
Francis Vermeiren, Christian Verougstraete, Emiel
Verrijken, Cecile Verwimp-Sillis, Robert Voorham-
me, Johan Weyts, Frans Wymeersch.

VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heren
Johan Sauwens, John Taylor en André Denys be-
treffende de krachtlijnen van Vlaanderen inzake
de volgende staatshervorming
– 1296 (1998-1999) – Nrs. 1 tot 3
– 253 (1995-1996) – Nrs. 1 tot 11

Bespreking (Voortzetting)

De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is de
voortzetting van de bespreking van het voorstel
van resolutie van de heren Sauwens, Taylor en
Denys betreffende de krachtlijnen van Vlaanderen
inzake de volgende staatshervorming.

De heer Vandenbossche heeft het woord.

De heer Walter Vandenbossche (Op de tribune) :
Mijn betoog handelt in hoofdzaak over de plaats
van Brussel in dit dossier. Het eerste uitgangspunt
is de tweeledigheid. De Vlaamse Gemeenschap is
één en ondeelbaar : de Brusselse Vlamingen
maken daar deel van uit, en deze volksverbonden-
heid kan op geen enkele manier in vraag worden
gesteld. Als tweede punt wil ik de belangrijkste re-
flecties uit dit document onderstrepen : de positie
van de Vlaming in de hoofdstad ; de gewaarborgde
vertegenwoordiging ; de omvorming van het bi-
naar cocommunautaire ; de uitoefening van bepaal-
de gemeentelijke bevoegdheden op hoofdstedelijk
niveau ; het voorstel tot afdwingbaarheid van de
voogdijregeling ; de uittekening van samenwer-
kingsverbanden ; een aparte regeling voor de Brus-
selse Vlamingen ; het gezondheids- en gezinsbeleid,
dat we als christen-democraten volmondig onder-
steunen ; en de diverse samenwerkingsakkoorden.

Er zijn echter ook moeilijke punten voor de
Vlaamse Gemeenschap in de hoofdstad : de totale
communautarisering van de personenbelasting, de
eigen bevoegdheden van de deelstaten en het con-
currentieel concept van beleidsuitoefening.
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Eén beginsel lijkt me fundamenteel : Brussel is een
hoofdstedelijk gewest en kan alleen overleven in-
dien het beleid wordt gedragen door de inwoners
en de politieke verantwoordelijken. Het consensus-
model werkt sinds 1989 en heeft een bijzonder
grote draagkracht. Het is drager van verdraag-
zaamheid en verstandhouding onder de inwoners.
Dat is een essentieel element om te komen tot een
stadsproject. Dit stadsproject omvat zowel het ge-
wone kleine dossier als de Europese instellingen.
In de huidige wetgeving ligt het consensusmodel
vast als afdwingbaar, verplicht gegeven. Dat is
goed, maar het is geen gemakkelijke weg.

Een aantal reflecties vragen om uitleg.

De voorzitter : De heer Van Hauthem heeft het
woord.

De heer Joris Van Hauthem : Mijnheer Vanden-
bossche, u bejubelt het consensusmodel en bestem-
pelt het als het enige werkbare voor Brussel. Als ik
me niet vergis, hebt u nog niet lang geleden in een
interview in Gazet van Antwerpen de noodklok ge-
luid. ‘Het consensusmodel werkt niet.’ Kunt u me
zeggen wat er tussen toen en nu is veranderd ?

De heer Walter Vandenbossche : Dankzij die op-
merking werd het taalhoffelijkheidsakkoord uitge-
voerd en hebben we concrete resultaten bereikt. U
weet zeer goed dat soms klare taal nodig is.

Ik stel me vragen bij enkele elementen en die moe-
ten worden uitgediept. Ik wil de staatshervorming
niet in vraag stellen, maar er moet duidelijkheid
komen over de gevolgen van de totale overdracht
van de personenbelasting naar de deelstaten voor
de inwoners van de stad. Hoe zal de samenwerking
met de hoofdstedelijke instellingen verlopen ?

Daarom pleit ik voor een verfijning en verbetering
van de bestaande regionale instellingen via de in-
schrijving van een gewaarborgde vertegenwoordi-
ging van de beide gemeenschappen, door even ex-
pliciet de beslissing bij dubbele meerderheid op te
nemen en door de samenwerkingsakkoorden te
versterken.

Mijns inziens moet het Vlaams Parlement nog een
weg afleggen in verband met de situatie in Brussel.
Mijn stemgedrag over het voorstel moet dan ook
als een signaal worden gezien. Ik wens me geens-
zins te desolidariseren van de Vlaamse Gemeen-
schap. Het debat over Brussel moet echter ten
gronde worden gevoerd. (Applaus bij de CVP)

De voorzitter : De heer Suykerbuyk heeft het
woord.

De heer Herman Suykerbuyk (Op de tribune) :
Mijnheer de voorzitter, geachte collega’s, de heer
Taylor heeft het standpunt van onze fractie al naar
voren gebracht. Ik wil zelf nog een aantal kantteke-
ningen maken.

De heer De Gucht zei daarnet dat we een voorstel
bespreken waarvan niemand wakker ligt. In dat
verband verwijs ik naar een ISPO-onderzoek. Vol-
gens de studie was in 1995 15 percent van de Vla-
mingen geïnteresseerd in het behalen van de Maas-
trichtnorm en het terugdringen van het begrotings-
tekort. Een veelvoud vond – terecht – de sociaal-
economische heropleving, en meer concreet de
werkgelegenheid, belangrijker. Hiermee wordt het
verschil tussen beleidsmiddelen en -doeleinden
duidelijk. Van het ene ligt men minder wakker dan
van het andere. Het ene heeft echter wel alles te
maken met het andere.

Precies hetzelfde geldt voor de staatshervorming.
Het beleidsmiddel vindt men terug in dit voorstel
van resolutie, namelijk het streven naar betere
structuren. Het doel is een beter sociaal-econo-
misch maar ook een maatschappelijk en cultureel
ruim opgevatte betere leefomgeving voor 6 miljoen
Vlamingen.

De nu besproken tekst biedt een scenario. Uniek
aan dit voorstel is dat deze tekst is opgemaakt in
het Vlaams Parlement, na een open bespreking
met alle fracties, waarbij de meerderheid-minder-
heidpositie en het coalitiegegeven het gesprek niet
vergemakkelijkte maar ook niet onmogelijk maak-
te.

Het gaat om een tekst die grondig, zij het niet vol-
ledig, de instellingen ontleedt en wegen voor ver-
betering aanwijst. Het is een duidelijke tekst die
vertrekt van een duidelijke visie, namelijk de twee-
ledigheid. In 1979 werd die tweeledigheid door
bijna iedereen in Vlaanderen als verworven be-
schouwd. Mettertijd verwerd ze echter tot een grij-
ze, onafgewerkte onduidelijkheid in de feiten.

Ook deze tekst is onvolledig. Ze is echter wel iets
meer dan wat men smalend het minimum minimo-
rum heeft genoemd. Ze is vooral een uitgebreid
werkstuk. Van alle werkstukken sinds de grond-
wetswijzigingen is ze het best uitgewerkt, en dit
vlak voor de verkiezingen. Op dat vlak vormt ze
een duidelijk verschil met alle mogelijke afspraken
en pakten die sinds 1970 in conclaven werden op-

Vandenbossche
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gesteld nà verkiezingen. Het Vlaams Parlement
heeft dus zijn nek uitgestoken.

Ik wens nog even dieper in te gaan op een aantal
punten. De herrie in en over Brussel heeft alles te
maken met de uitgesproken tweeledigheid. Dat
men de verantwoordelijken voor deze tekst voor
pendelaars heeft versleten, zal wel een uitschuiver
zijn. Het is ook mogelijk – en dat is erger – dat men
niet wil kiezen. Dit zou kunnen leiden tot een ge-
conditioneerde hulp vanuit Vlaanderen. Ik pleit
daar niet voor, integendeel. De rechten van de Vla-
mingen in Brussel vormen een punt dat men in dit
voorstel uitgebreid terugvindt.

Mijnheer Vandenbossche, ik denk dat u dit moeilijk
kunt ontkennen. Ik geef graag toe dat niet alles is
uitgewerkt, zoals u ook hebt opgemerkt. Dat klopt,
want men kan niet alles uitwerken. Men kan niet
tegelijkertijd enerzijds het verwijt krijgen dat men
teveel uitwerkt en anderzijds moeten horen dat
men te weinig uitwerkt.

Een tweede punt betreft de aandacht voor de zoge-
naamde coherente bevoegdheden. Die moeten die-
nen als hefbomen voor een efficiënter beleid. Ik
zou zeggen dat hier juridisch-constitutioneel weinig
schokkende dingen in te vinden zijn. Ik zeg niet dat
er geen politieke meningsverschillen waren en van-
daag nog zijn, maar ik vraag u even na te gaan wat
het betekent om bevoegdheden toe te wijzen. We
hebben dit gekend sinds 1980. De deelstaten en
Brussel hebben enkel die bevoegdheden gekregen
die hen zijn toegewezen. Dit is grondwettelijk ver-
ankerd.

Het woord ‘toegewezen’ is uitermate belangrijk.
De Raad van State en het Arbitragehof gebruiken
om de haverklap dit woord om duidelijk te stellen
om welke bevoegdheden het gaat en om welke
niet. Het gaat hier om een beleidsbepalende mate-
rie, in die mate dat de coherentie van de bevoegd-
heden al dan niet aanwezig is. Ik weet dat dit een
moeilijke materie is. Wat wij hier voorstellen is een
poging om tot meer coherentie te komen. Wij zijn
hierin herhaaldelijk niet geslaagd, zodat we wel sa-
menwerkingsakkoorden moesten afsluiten. Men
kan dit bezwaarlijk revolutionair noemen.

Ik zou evenwel toch willen verwijzen naar het his-
torische feit dat de wens om tot die coherentie te
komen reeds meerdere malen is geuit. Het is echter
de eerste maal sinds 1980 dat dit zo zorgvuldig is
gedaan. De grondwetsherzieningen die hierop zijn
gevolgd, in 1988, hebben daaraan zo goed als niets

gewijzigd. Zij hebben zich vooral beperkt tot bijko-
mende bevoegdheden. In 1993 lag de focus dan
weer vooral op de instelling van de deelstaatparle-
menten en op de wijziging van het bicameraal stel-
sel.

Een derde punt in verband met de inhoud is het
volgende. Deze resolutie kijkt op voorzichtige
wijze ook naar de toekomst. Dit is intentioneel.
Deze voormiddag werd hier al kort over gespro-
ken. Men noemt terecht de maximale betrokken-
heid bij de Europese besluitvorming het uitgangs-
punt. Ik zou hier – als persoonlijke mening – willen
vooropstellen dat de toekomst van Vlaanderen in
Europa ligt. Noch de Belgicist, noch de separatist
kan onder Europa uit. Vlaanderen in Europa is de
nieuwe subsidiariteit. Dit is geen vlucht vooruit, dit
is het project van de volgende eeuw.

Dit betekent tegelijkertijd – want ook dat moeten
we dan maar durven zeggen – dat deze nieuwe sub-
sidiariteit alle terminologische of semantische dis-
cussies over federaal of confederaal en over zelf-
standigheid of onafhankelijkheid van tafel veegt.
De heer Sannen heeft hier deze voormiddag nog
over gesproken, waarbij hij heeft verwezen naar
negentiende-eeuwse opvattingen. Ook dit is inten-
tioneel tijdens de besprekingen niet aan bod geko-
men, omdat men – in mijn ogen terecht – naar de
toekomst heeft gekeken.

Een laatste opmerking betreft een vraag die zeker
zal worden gesteld. Sommigen zullen die vraag op-
recht stellen, anderen zullen dit iets smalender
doen. Wat is nu eigenlijk de politieke legitimiteit
van deze tekst ? Hoe maken wij waar wat hierin is
neergeschreven ? Wat is de strategie ? De vraag
werd al vaak gesteld. Ik zal hierop uiteraard geen
definitief antwoord geven.

Toch zou ik het volgende willen zeggen. Sommigen
verklaren ons eigenlijk onbevoegd om hierover te
spreken. Het parlement van een deelstaat heeft
echter de soevereine bevoegdheid om te stellen dat
haar middelen en bevoegdheden ontoereikend zijn
om het door haar gewenste beleid te voeren. Dit is
een logisch en vanzelfsprekend uitgangspunt.

Ik heb ook nog een tweede antwoord. Iedere frac-
tie heeft haar eigen verantwoordelijkheid voor wat
ze goedkeurt. Dat geldt ook voor de partij die deze
fractie vertegenwoordigt. Men zegt dat fracties die
op federaal niveau regeringsverantwoordelijkheid
dragen, het wat moeilijker kunnen krijgen. Dat is
goed mogelijk, maar we weten nog niet welke frac-
ties na de verkiezingen de meerderheid zullen vor-
men. Iedere fractie kan door de kiezer als coalitie-

Suykerbuyk
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partner in dit en in het federale parlement worden
aangewezen. Anders gesteld : er is sprake van het
opnemen van een verantwoordelijkheid, en dat
geldt voor iedereen. Dat geldt dus niet enkel voor
diegenen die een dubbele – federale en gewestelij-
ke – verantwoordelijkheid dragen.

De slechtste strategie is die waarbij men open
kaart speelt. Niemand is ermee gebaat dat nu al in
hypothetische termen wordt gezegd wat er moet
gebeuren als dit of dat zou kunnen gebeuren. Dat
volstaat misschien niet als antwoord, maar aan de
tekst zal het niet liggen. In de commissie werd een
indicatief oordeel uitgesproken over de tekst. Nie-
mand heeft tegengestemd, en de SP-fractie heeft
bij monde van de heer Voorhamme gezegd ‘dat de
resolutie in belangrijke mate aan de doelstelling
van mijn fractie tegemoetkomt.’ Dit toont aan dat
de tekst een breed draagvlak heeft. Het is beter
met zo een tekst te werken dan met een vage con-
sensustekst.

We zullen deze resolutie met veel overtuiging bij
de federale collega’s en in Vlaanderen zelf moeten
bepleiten. De communicatiestrategie waarover de
heer Sauwens het had, is nuttig, zo niet noodzake-
lijk. We moeten met de Franstaligen praten, maar
ook in Vlaanderen moeten de uitgelokte, vermeen-
de en echte misverstanden worden weggewerkt.
Het is ook niet zonder belang dat Vlaanderens le-
gitieme eis in het buitenland en in Europa moet
wordt bekendgemaakt. Vlaanderen moet zich in
Europa doen aanvaarden. Er is geen pasklaar re-
cept om deze resolutie in concrete daden om te
zetten.

Ten slotte wil ik, tijdens een van mijn laatste uit-
eenzettingen in dit halfrond, zeggen dat ik geloof in
het Vlaams Parlement, maar toch wil ik waarschu-
wen. Ik stel vast dat dit parlement door heel veel
mensen nog niet voor vol wordt aangezien. We
moeten altijd, en zeker in belangrijke aangelegen-
heden, standpunten innemen die sterk zijn onder-
bouwd, een grote draagkracht hebben, en eerlijk
zijn. Ik vermeld dat laatste element, omdat eerlijk-
heid haaks staat op eenstemmigheid, gewoonlijk
verwoord in een wollige taal.

Conflicten tussen deelstaten en het federale niveau
zullen in een bicommunautair systeem altijd be-
staan. Dat zal enkel verdwijnen of tot op een aan-
vaardbaar niveau verminderen als ieder niveau be-
schikt over de bevoegdheden waarop het recht
heeft. Als dat gebeurt, dan ben ik er zeker van dat
op termijn niet Wallonië, maar het federale niveau

op de tweede plaats zal komen. (Applaus bij de
CVP, AGALEV, de SP en de VLD)

De voorzitter : De heer Van Hauthem heeft het
woord.

De heer Joris Van Hauthem : Mijnheer de voorzit-
ter, ik heb een vraag over het verloop van de werk-
zaamheden. Deze ochtend bleek dat sommige frac-
ties bereid zijn om de tekst in verschillende resolu-
ties te gieten. Er is een schorsing geweest. We
waren niet bij die bespreking betrokken. We zou-
den echter graag weten hoever het daarmee staat.
Als er vijf nieuwe resoluties worden ingediend, dan
krijgen we een andere bespreking dan die waarmee
we nu bezig zijn. Ik wil dan ook dat een woord-
voerder van één van de fracties die bij het overleg
waren betrokken, duidelijk maakt wat tijdens het
overleg werd beslist en wat het statuut is van de
tekst die nog steeds ter bespreking voorligt. Is deze
tekst nog geldig of wordt hij opgesplitst ?

De voorzitter : Mijnheer Van Hauthem, de tekst
ligt hier nog steeds ter discussie. Verschillende
sprekers hebben zich op basis van deze tekst inge-
schreven. Ik stel voor dat we de bespreking afron-
den.

De heer Joris Van Hauthem : Is het dan zo moeilijk
om te verduidelijken wat de bedoeling is van de
voorliggende tekst en van de vorm ervan – zijnde
één tekst, één resolutie – voor de verdere bespre-
king ?

De voorzitter : De heer Sauwens heeft het woord.

De heer Johan Sauwens (Op de tribune) : Mijnheer
de voorzitter, we zijn ingegaan op de suggestie van
een aantal fracties om voor dit voorstel van resolu-
tie een breder draagvlak te creëren. De indieners
van de resolutie zijn daarvoor samengekomen en
hebben de toestand besproken en geanalyseerd.
We willen het voorliggende voorstel van resolutie
intrekken en vijf voorstellen van resolutie indie-
nen. Tekstueel zijn er twee beperkte wijzigingen.
De heer Taylor zal die nader toelichten. Ik zal het
parlement het stuk overhandigen dat werd onder-
tekend door de indieners van de oorspronkelijke
resolutie. Op die manier kan de bespreking verder
worden gezet.

De voorzitter : De heer Taylor heeft het woord.

De heer John Taylor : Er worden vijf aparte resolu-
ties ingediend. Dit betekent dat er een aantal preci-
seringen zijn aangebracht. In de eerste resolutie
verduidelijken we dat de institutionele binding tus-

Suykerbuyk
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sen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Ge-
west toelaat te spreken over één identiteit, name-
lijk de deelstaat. Anderzijds laten we deze moge-
lijkheid open voor het Franstalig taalgebied.

In dezelfde resolutie wordt in punt 5 het woord
deelstaat vervangen door het woord deelgebied
wanneer het gaat over de solidariteit.

Dit zijn de twee preciseringen die hebben plaatsge-
vonden.

De voorzitter : De heer Denys heeft het woord.

De heer André Denys : Wat de procedure betreft,
zijn er twee mogelijkheden. Ofwel behouden we de
tekst zoals hij voorligt en doen we onze inbreng via
amendementen, ofwel worden vijf nieuwe resolu-
ties ingediend waarbij we de hoogdringendheid
vragen. Onze fractie werkt liefst met vijf nieuwe re-
soluties waarin de twee preciseringen zijn ver-
werkt. Het is dan ook normaal dat we de nieuwe
tekst ontvangen voor het debat verder wordt gezet.
Dat verandert niets aan de kern van de zaak, maar
wat de procedure betreft, lijkt het me de beste
gang van zaken.

De voorzitter : De heer Van Hauthem heeft het
woord.

De heer Joris Van Hauthem : Ik stel vast dat het
stuk dat ter bespreking lag, is ingetrokken. Dit be-
tekent dat het niet meer kan worden besproken.
Men kan toch geen bespreking voeren over een
stuk dat niet meer bestaat. De andere voorstellen
van resolutie zijn nog niet beschikbaar. We vragen
bijgevolg een schorsing tot we ze kunnen inkijken.

De voorzitter : De heer Geysels heeft het woord.

De heer Jos Geysels : Mijnheer de voorzitter, het is
een goed parlementair gebruik dat de teksten op
de banken liggen vooraleer iemand een mondelin-
ge toelichting geeft bij een nieuw voorstel van re-
solutie waarbij een ander wordt ingetrokken, of bij
amendementen op een bestaand voorstel.

De voorzitter : De heer Denys heeft het woord.

De heer André Denys : Mijnheer de voorzitter, we
geven er de voorkeur aan de bestaande resolutie in
te trekken en die te splitsen in vijf verschillende re-
soluties waarin de twee elementen vervat zitten. Ik
stel voor dat we schorsen tot de teksten op de ban-
ken liggen.

De voorzitter : Is het parlement het hiermee eens ?
(Instemming)

De bestaande tekst wordt dus ingetrokken. We
schorsen de vergadering zodat de teksten kunnen
worden gedrukt en rondgedeeld. Nadien worden
de besprekingen opnieuw aangevat. Ik veronder-
stel dat de sprekerslijst dan opnieuw wordt inge-
diend. Alle sprekers die momenteel zijn ingeschre-
ven, behouden hun inschrijving.

Is het parlement het hiermee eens ?

– De vergadering wordt geschorst om 14.57 uur.

– De vergadering wordt hervat om 15.52 uur.

MOTIE VAN ORDE

Voorstel tot spoedbehandeling 

De voorzitter : Dames en heren, met toepassing
van artikel 46 van ons Reglement heeft de heer
Sauwens het woord gevraagd.

De heer Sauwens heeft het woord.

De heer Johan Sauwens (Op de tribune) : Mijnheer
de voorzitter, als een van de indieners bevestig ik
dat we ons oorspronkelijk voorstel van resolutie
hebben ingetrokken. Ik vraag de spoedbehandeling
van de vijf voorstellen van resolutie die we in de
plaats hebben ingediend.

De voorzitter : De heer Van Hauthem heeft het
woord.

De heer Joris Van Hauthem : Mijnheer de voorzit-
ter, er werden inderdaad vijf nieuwe voorstellen
van resolutie ingediend, blijkbaar met nog een aan-
tal amendementen erbij. We hebben deze teksten
net gekregen. Het is echt niet mijn bedoeling de
werkzaamheden eindeloos te rekken, maar ik wil
de gelegenheid krijgen om deze teksten gedurende
vijftien minuten samen met onze fractie te bespre-
ken. We willen immers onderzoeken wat er is ver-
anderd aan de resolutietekst, maar willen vooral
ook de amendementen bekijken. Het gaat over
nieuwe teksten. Dit is dus niet onbelangrijk.

De voorzitter : De heer Sauwens vraagt een spoed-
behandeling voor de nieuwe voorstellen. De heer

Taylor
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Van Hauthem vraagt een schorsing. Laten we ons
eerst uitspreken over de spoedbehandeling.

De heer Joris Van Hauthem : Neen, we vragen dat
er nu wordt geschorst, waarna we ons kunnen uit-
spreken over de spoedbehandeling.

De voorzitter : De heer De Roo heeft het woord.

De heer Johan De Roo : Ik denk dat de vraag om
nog even de resolutieteksten te kunnen bekijken
terecht is. De teksten zijn gebaseerd op de oor-
spronkelijke tekst, maar hebben toch lichte aanpas-
singen en preciseringen ondergaan. Ik wil vragen
dat de fracties die de indiening van amendementen
overwegen, daartoe eveneens gebruik maken van
deze schorsing.

De voorzitter : Er is reeds sprake van een reeks
amendementen. Zo heeft de Agalev-fractie er nog
twee in het vooruitzicht gesteld. Deze zullen zo
dadelijk worden rondgedeeld. Ik veronderstel dat
iedereen dit geheel gedurende een kwartier kan
bestuderen. Zijn er leden die nog bijkomende
amendementen willen indienen ?

De heer Filip Dewinter : Dat kunnen we nu nog
niet zeggen. We moeten immers eerst kennis
nemen van deze teksten. Als we nu ook amende-
menten moeten indienen, dan vragen we een half
uur schorsing.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

De vergadering wordt geschorst gedurende een
vijftiental minuten.

– De vergadering wordt geschorst om 15.56 uur.

– De vergadering wordt hervat om 16.20 uur.

VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heren
Johan Sauwens, John Taylor en André Denys be-
treffende de algemene uitgangspunten en doelstel-
lingen van Vlaanderen inzake de volgende staats-
hervorming
– 1339 (1998-1999) – Nrs. 1 en 2

VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heren
Johan Sauwens, John Taylor en André Denys be-

treffende de uitbouw van de financiële en fiscale
autonomie in de volgende staatshervorming
– 1340 (1998-1999) – Nrs. 1 en 2

VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heren
Johan Sauwens, John Taylor en André Denys be-
treffende Brussel in de volgende staatshervorming
– 1341 (1998-1999) – Nr. 1 

VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heren
Johan Sauwens, John Taylor en André Denys be-
treffende het tot stand brengen van meer coheren-
te bevoegdheidspakketten in de volgende staats-
hervorming
– 1342 (1998-1999) – Nrs. 1 tot 3

VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heren
Johan Sauwens, John Taylor en André Denys be-
treffende een aantal specifieke aandachtspunten
voor de volgende staatshervorming
– 1343 (1998-1999) – Nr. 1 

Voorstel tot spoedbehandeling

De voorzitter : Aan de orde is het voorstel tot
spoedbehandeling van de vijf nieuwe voorstellen
van resolutie van de heren Sauwens, Taylor en
Denys betreffende de volgende staatshervorming.

De heer Van Hauthem heeft het woord

De heer Joris Van Hauthem (Op de tribune) : Mijn-
heer de voorzitter, collega’s, we hebben deze mor-
gen laten weten dat we bereid waren om de tekst
goed te keuren zoals hij voorlag. Dat zegden we
niet omdat we volledig akkoord gingen met de in-
houd, maar wel vanuit de filosofie dat de kracht
van het politieke signaal dat Vlaanderen het niet
eens is met de huidige institutionele situatie en ver-
der wil gaan, toeneemt naarmate de consensus
daarover groter is.

De voorliggende tekst was het resultaat van drie
jaar intensief werk in de commissie voor Staatsher-
vorming. Wanneer het Vlaams Parlement wordt ge-
vraagd zich uit te spreken over een standpunt over
de staatshervorming, dan is het logisch dat dit in
één tekst gebeurt. We wilden ook dat de fracties
van het Vlaams Parlement zich daarover in alle
duidelijkheid zouden uitspreken.

Nu worden we plots geconfronteerd met vijf ver-
schillende voorstellen van resolutie. Collega’s, dit is
onzin. Op deze manier degraderen we de tekst van
de commissie tot een soort van supermarkt, waar-
uit elke fractie kan halen wat ze wil. Op deze ma-
nier geeft men aan de fracties de kans om zich niet

Voorzitter
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uit te spreken over een algemene visie op de staats-
hervorming. We worden dus geconfronteerd met
het eerste voorstel van resolutie, dat alleen de alge-
mene uitgangspunten en de doelstellingen bevat.
Theoretisch kan het dus dat de andere vier voor-
stellen worden verworpen. Wat houden we dan in
godsnaam nog over ?

We vragen ons trouwens al een hele dag af waar-
mee we bezig zijn. Een aantal standpunten wordt
‘gesaucissonneerd’, waardoor geen algemeen
standpunt over de staatshervorming meer over-
blijft. Daardoor is er ook geen signaal meer. Het
draagvlak, dat men zo groot mogelijk wou maken,
is men nu zelf aan het ondergraven. Ik ben ervan
overtuigd dat de Franstaligen in hun vuistje zullen
lachen.

Degenen die ons kwamen vertellen dat er een aan-
tal preciseringen dienden te worden aangebracht in
de tekst, wil ik het volgende zeggen. Het gaat hier
niet over preciseringen, maar om fundamentele
wijzigingen in de uitgangspunten. In de oorspron-
kelijke tekst werd zeer duidelijk een onderscheid
gemaakt tussen enerzijds de deelstaten Vlaanderen
en Wallonië en anderzijds de deelgebieden Brus-
sels Gewest en Duitstalige Gemeenschap.

Daarbij was uitdrukkelijk geformuleerd dat de au-
tonomie van de deelstaten groter zou kunnen zijn
dan die van de deelgebieden. In de aanhef van het
voorstel van resolutie is deze tekst compleet weg-
gevallen. Er is dus geen sprake meer van deelsta-
ten. De term deelstaat als fundamenteel uitgangs-
punt van de commissie voor Staatshervorming is
eveneens weggevallen bij het hoofdstuk over de
fiscale autonomie. Waar er vroeger stond ‘fiscale
autonomie houdt rekening te houden met verschil-
len in voorkeuren van de deelstaten’, is de term
deelstaat weg. Waar vroeger stond ‘de fiscale auto-
nomie, die de democratische legitimiteit versterkt
van de deelstaat’, is de term deelstaat weg. Waar
vroeger stond ‘de fiscale autonomie, die toelaat
rechtstreeks de vruchten te plukken van het beleid
dat wordt gevoerd door de deelstaten’, is de term
deelstaat weggevallen.

Men mag dan nog tien keer beweren dat men uit-
gaat van een tweeledigheid waar een onderscheid
wordt gemaakt tussen deelstaten met een ruimere
autonomie ten opzichte van deelgebieden, het is al-
lemaal weg. Dit zijn dus geen preciseringen meer.

Dat alles is gedaan om één partij ter wille te zijn.
De opdeling van het oorspronkelijke voorstel van

resolutie in vijf voorstellen van resoluties is er ge-
komen om het gezicht van de SP te redden. De SP
heeft het gepresteerd het laatste redactiecomité
niet bij te wonen om dan in de commissie voor
Staatshervorming een bocht te nemen en haar ja-
woord opnieuw in te slikken. Vanmorgen maakten
we mee dat de heer De Batselier, weliswaar als
parlementslid, maar toch met het gezag van de
voorzitter van het Vlaams Parlement, als eerste
spreker van de SP aandrong om de tekst op te
delen in vijf verschillende voorstellen van resolutie.
Wie gaat hier op de buik ? De oorspronkelijke in-
dieners : de CVP, de VU en de VLD.

Collega’s, als u met deze vaudeville de geloofwaar-
digheid van het Vlaams Parlement wilt ondergra-
ven, als u zelf het draagvlak van de visie van het
Vlaams Parlement over de staatshervorming wilt
ondermijnen, als u van dit debat een circus wilt
maken, als de stabiliteit tussen de coalitiepartners
CVP en SP belangrijker is dan een tekst die na drie
jaar werken uit de commissie voor Staatshervor-
ming komt, dan doet u dat maar, maar het zal zon-
der ons zijn. (Applaus bij het VB)

(Het VB verlaat de vergadering)

De voorzitter : De heer De Roo heeft het woord.

De heer Johan De Roo (Op de tribune) : Mijnheer
de voorzitter, collega’s, ik ben ervan overtuigd dat
er een ruime meerderheid in het parlement is om
de ingediende resolutie goed te keuren. De resolu-
tie is nu omgevormd, zonder afzwakking van de
tekst, maar met een aantal preciseringen die mis-
verstanden uit de wereld kunnen helpen. We kun-
nen nu de stemming houden over vijf voorstellen
van resolutie.

Er waren oorspronkelijk trouwens vijf voorstellen
van resolutie ingediend bij het redactiecomité van
de commissie voor Staatshervorming. Om een wel-
bepaalde reden is dit dan omgevormd in één voor-
stel van resolutie. Uiteindelijk is het veel beter,
zoals de heer Denys heeft gezegd, iedereen voor
zijn verantwoordelijkheid te plaatsen. Men kan
zich dan niet verschuilen, maar wel in alle duide-
lijkheid over de vijf voorstellen van resolutie stem-
men. Als men ze samenvoegt, betekent dit een be-
langrijk politiek feit. Iedereen zal zich heel con-
creet over dit voorstel van resolutie hebben uitge-
sproken.

De argumentatie van de heer Van Hauthem houdt
geen steek. Er wordt in de tekst nog altijd een be-
langrijk onderscheid gemaakt tussen de Vlaamse
deelstaat en de deelgebieden. In het eerste voorstel

Van Hauthem
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van resolutie spreken we op vier of vijf punten
over een deelstaat die meer bevoegdheden heeft
dan een deelgebied, die meer middelen zal kunnen
hanteren door de fiscale autonomie, enzovoort.

De voorzitter : Mijnheer De Roo, het gaat over een
spoedbehandeling.

De heer Johan De Roo : Mijnheer de voorzitter,
het is een spoedbehandeling, dus mijn voorstel is
om het met spoed te behandelen. (Gelach)

De voorzitter : De heer Denys heeft het woord.

De heer André Denys : Mijnheer de voorzitter, de
splitsing in vijf voorstellen van resolutie is een vor-
melijk aspect. Ze houdt een verbetering in omdat
iedereen zo voor zijn verantwoordelijkheid wordt
gesteld ten opzichte van ieder afzonderlijk punt.
Dat is bevorderlijk voor het debat.

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

Dan spreken we ons nu bij zitten en opstaan uit
over het voorstel tot spoedbehandeling van de
voorstellen van resolutie.

De leden die voorstander zijn van het voorstel tot
spoedbehandeling, wordt verzocht op te staan.

De tegenproef.

Het voorstel tot spoedbehandeling is aangenomen.

Dan stel ik voor dat de voorstellen van resolutie
onmiddellijk worden behandeld.

Is het parlement het hiermee eens ? (Instemming)

Het incident is gesloten.

Bespreking

De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is de
bespreking van de vijf voorstellen van resolutie van
de heren Sauwens, Taylor en Denys betreffende de
volgende staatshervorming.

Het voorstel van resolutie betreffende de algeme-
ne uitgangspunten en doelstellingen van Vlaande-
ren inzake de volgende staatshervorming luidt als
volgt :

Het Vlaams Parlement,

– gelet op de werkzaamheden en de hoorzittingen
van de Commissie voor Staatshervorming, Alge-
mene Zaken en Verzoekschriften (van 29 febru-
ari 1996 tot 3 februari 1999) en de door deze
Commissie geformuleerde krachtlijnen als ge-
volg van de besprekingen van de discussienota
voor een verdere staatshervorming van de
Vlaamse regering van 29 februari 1996 ;

– gelet op de toegevoegde inleidende nota’s en de
toelichtingen van de minister-president in de
Commissie voor Staatshervorming, Algemene
Zaken en Verzoekschriften ;

– gelet op het debat in het Vlaams Parlement
over de institutionele hervormingen die zich op-
dringen ;

– gelet op de resolutie van de Vlaamse Raad van
16 oktober 1991 houdende de prioritaire doel-
stellingen van de Vlaamse Gemeenschap inzake
de institutionele hervormingen ;

– is van mening dat de Europese eenmaking een
belangrijke weerslag heeft op ons staatsbestel ;

– stelt vast dat de institutionele binding van de
Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest,
Vlaanderen toelaat als één entiteit op te treden.
Vlaanderen moet daarom als deelstaat in een
federale context naar voren komen. Deze moge-
lijkheid moet ook bestaan voor de Franstaligen
die de kans moeten hebben tot een fusie van het
Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap
over te gaan (1). Het specifiek statuut voor het
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en voor de
Duitstalige Gemeenschap moet verder uitge-
werkt worden. Aan de territoriale afbakening
van de deelgebieden mag niet geraakt worden ;

– wenst zich alleen in te laten met de noodzakelij-
ke aanpassingen aan het staatsbestel die een sa-
menhang vertonen met de instellingen van de
deelstaat Vlaanderen. Aldus worden ook met
betrekking tot de Brusselse instellingen voor-
stellen geformuleerd, aangezien de deelstaat
Vlaanderen zich uitstrekt tot in het tweetalig
gebied Brussel-hoofdstad. Dit neemt niet weg

dat in de volgende staatshervorming ook bijzon-
dere aandacht moet uitgaan naar het respect
voor de eigenheid van de Duitstalige Gemeen-
schap ;

(1) Voor de verdere lectuur van de tekst wordt er omwille
van de eenvoud van de veronderstelling uitgegaan dat
van deze mogelijkheden gebruik gemaakt wordt.

De Roo
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– formuleert volgende algemene uitgangspunten
en doelstellingen :

1° het doel is het tot stand brengen van een
meer kwaliteitsvol en efficiênt bestuur en
een betere democratische besluitvorming ;

2° meer coherente bevoegdheidspakketten zijn
een belangrijk instrument voor het tot stand
brengen van zo’n bestuur, samen met een
ruime financiële en fiscale autonomie ;

3° met toepassing van het subsidiariteitsbegin-
sel dienen de bevoegdheden zo dicht moge-
lijk bij de bevolking gesitueerd te zijn ;

4° het federale staatsmodel dient gebaseerd te
zijn op een fundamentele tweeledigheid op
basis van twee deelstaten, met daarnaast
Brussel met een specifiek statuut en de
Duitstalige Gemeenschap ;

5° de solidariteit dient behouden te blijven, op
basis van objectieve, duidelijke en doorzich-
tige mechanismen en omkeerbaarheid. Der-
gelijk mechanisme mag niet tot gevolg heb-
ben dat het ontvangende deelgebied per ca-
pita meer overhoudt dan het betalende deel-
gebied ;

6° de samenwerking tussen de overheden dient
verder uitgebouwd en bevorderd te worden ;

7° de residuaire bevoegdheden dienen toege-
kend te worden aan de deelstaten.Het sys-
teem van de impliciete bevoegdheden van de
deelgebieden dient versoepeld te worden ;

8° de bevoegdheid van de deelstaten om de
eigen instellingen te regelen dient uitgebreid
te worden. De deelstaten moeten een eigen
grondwetgevende autonomie verwerven, met
eerbiediging van een federaal kader ;

9° de deelgebieden moeten maximaal betrok-
ken worden in de Europese en internationa-
le besluitvorming, volgens het principe “in
foro interno, foro externo” ;

10° de Senaat dient maximaal opgebouwd te
worden op basis van de deelstaten, om
aldus mee vorm te geven aan de grondwet-
geving en de verhouding tussen de federa-
tie en de deelstaten.

Het voorstel van resolutie betreffende de uitbouw
van de financiële en fiscale autonomie in de vol-
gende staatshervorming luidt als volgt :

Het Vlaams Parlement,

– gelet op de werkzaamheden en de hoorzittingen
van de Commissie Staatshervorming, Algemene
Zaken en Verzoekschriften (van 29 februari
1996 tot 3 februari 1999) en de door deze Com-
missie geformuleerde krachtlijnen als gevolg
van de besprekingen van de discussienota voor
een verdere staatshervorming van de Vlaamse
regering van 29 februari 1996 ;

– gelet op de toegevoegde inleidende nota’s en de
toelichtingen van de minister-president in de
Commissie voor Staatshervorming, Algemene
Zaken en Verzoekschriften ;

– gelet op het debat in het Vlaams Parlement
over de institutionele hervormingen die zich op-
dringen ;

– gelet op de resolutie van de Vlaamse Raad van
16 oktober 1991 houdende de prioritaire doel-
stellingen van de Vlaamse Gemeenschap inzake
de institutionele hervormingen ;

– is van mening dat de maximale versterking van
de fiscale en financiële autonomie een primor-
diaal te verwezenlijken doelstelling is bij de vol-
gende staatshervorming, omwille van de volgen-
de redenen :

1° fiscale autonomie laat toe rekening te hou-
den met verschillen in voorkeuren ;

2° het heffen van belastingen is een belangrijk
instrument voor het overheidsbeleid ;

3° fiscale autonomie versterkt de democrati-
sche legitimiteit ;

4° fiscale autonomie laat toe rechtstreeks de
vruchten te plukken van het beleid dat ge-
voerd wordt ;

– benadrukt dat de globale budgettaire sanerings-
inspanningen, die onder meer in het Stabiliteits-
pact zijn vervat, gerespecteerd moeten worden ;

– onderkent de bijzondere financieringsnoden
van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Om
het Hoofdstedelijke Gewest toe te laten zijn
hoofdstedelijke functie volwaardig op te nemen,
zullen de deelstaten moeten bijdragen tot de fi-
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nanciering van deze functie, waarbij zij zeggen-
schap en controle moeten hebben op de aan-
wending van deze middelen ;

– formuleert de volgende voorstellen inzake de
versterking van de financiële en fiscale autono-
mie :

1° de volledige bevoegdheid inzake de huidige
gewestelijke belastingen, de belasting op de
inverkeerstelling, het Eurovignet, de volledi-
ge registratierechten, de schenkingsrechten,
moeten overgedragen worden aan de deel-
staten en het Brusselse Hoofdstedelijke Ge-
west ;

2° de fiscale autonomie van de deelstaten dient
in de eerste plaats versterkt via de volledige
overdracht van bevoegdheid inzake de per-
sonenbelasting. Voor de operationalisering
hiervan in Brussel dient een specifieke rege-
ling uitgewerkt te worden. Er dient een vol-
doende fiscaal draagvlak te worden behou-
den voor de uitoefening van de bevoegdhe-
den van de federale overheid (*) ;

3° de bevoegdheid inzake de belastbare basis
en het tarief inzake de vennootschapsbelas-
ting blijven federaal, met mogelijkheid tot
ristornering van de opbrengsten aan de deel-
staten en het Brusselse Hoofdstedelijke Ge-
west volgens een nader te bepalen verdeel-
sleutel. De deelstaten en het Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest kunnen, binnen af-
gesproken grenzen, autonoom en op eigen
kosten fiscale tegemoetkomingen in de ven-
nootschapsbelasting toekennen voor de aan-
gelegenheden waarvoor ze bevoegd zijn ;

4° indirecte belastingen blijven federaal, even-
tueel met uitzondering van de BTW op wer-
ken in onroerende staat ;

5° bij overdracht van fiscale bevoegdheden
moet in beginsel ook de inningsbevoegdheid
overgedragen worden, wat samenwerking en
informatie-uitwisseling noodzakelijk maakt ;

6° de deelgebieden moeten mee de positieve en
negatieve gevolgen van de renteschommelin-
gen op de overheidsschuld dragen, zonder
een formele schuldsplitsing ;

(*) Wanneer voor het waarborgen van dit draagvlak het
noodzakelijk is om ook de personenbelasting aan te
spreken, moet hiertoe de gepaste formule uitgewerkt

7° een door een deelstaat rechtmatig ingevoer-
de belasting mag niet worden afgeschaft of
beperkt door de gewone federale wetgever.
Dit principe is strijdig met het beginsel van
de exclusieve bevoegdheden binnen ons
staatsbestel.

Het voorstel van resolutie betreffende Brussel in
de volgende staatshervorming luidt als volgt :

Het Vlaams Parlement,

– gelet op de werkzaamheden en de hoorzittingen
van de Commissie voor Staatshervorming, Al-
gemene Zaken en Verzoekschriften (van 29 fe-
bruari 1996 tot 3 februari 1999) en de door deze
Commissie geformuleerde krachtlijnen als ge-
volg van de besprekingen van de discussienota
voor een verdere staatshervorming van de
Vlaamse regering van 29 februari 1996 ;

– gelet op de toegevoegde inleidende nota's en de
toelichtingen van de minister-president in de
Commissie voor Staatshervorming, Algemene
Zaken en Verzoekschriften ;

– gelet op het debat gevoerd in het Vlaams Parle-
ment over de institutionele hervormingen die
zich opdringen ;

– gelet op de resolutie van de Vlaamse Raad van
16 oktober 1991 houdende de prioritaire doel-
stellingen van de Vlaamse Gemeenschap inzake
de institutionele hervormingen ;

– stelt als principieel uitgangspunt de tweeledig-
heid van het federale staatsbestel voorop met
daarnaast een specifiek statuut voor Brussel dat
door Vlamingen en Franstaligen op voet van ge-
lijkheid moet worden bestuurd ;

– wijst erop dat Brussel een tweetalig Hoofdste-
delijk Gewest is waarvan de grenzen definitief
zijn vastgelegd. Het vertoont eigen stadsgewes-
telijke kenmerken en heeft tegelijkertijd een
hoofdstedelijke en internationale functie ten
aanzien van het federale België en ten aanzien
van de twee deelstaten. Brussel is de hoofdstad
van Vlaanderen. De Brusselse Vlamingen
maken integraal deel uit van de deelstaat Vlaan-
deren ;

– is van mening dat de tweeledigheid van de Bel-
gische federale structuur met zich meebrengt
dat in het bestek van de verdere staatshervor-
ming voorrang verleend wordt aan de opbouw
vanuit de twee deelstaten. Dit heeft onder meer
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tot gevolg dat de twee deelstaten in hun geza-
menlijke hoofdstad volwaardig kunnen partici-
peren in het beleid waarvan het belang het ste-
delijke niveau overstijgt. De opbouw vanuit de
twee deelstaten impliceert eveneens dat zowel
alle bestaande als nieuwe of uitgebreide be-
voegdheden van de deelstaten, bijvoorbeeld op
het vlak van gezondheids- en gezinsbeleid, vol-
ledig toepasbaar zijn te Brussel, zonder afbreuk
te doen aan de bevoegdheden van het Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest ;

– is van oordeel dat de basisverantwoordelijkheid
voor het Vlaamse beleid te Brussel bij de deel-
staat Vlaanderen ligt waarbij de bevoegdheids-
afbakening met de Vlaamse Gemeenschaps-
commissie (VGC) gebaseerd is op het beginsel
van de subsidiariteit. Het Brusselse terrein ver-
eist een specifieke, gemoduleerde uitvoering
van de Vlaamse regelgeving. Hierbij vervult de
VGC een belangrijke rol als expert van dat ter-
rein. Tevens vervult de VGC als gedecentrali-
seerd bestuur van Vlaanderen een essentiële
eerstelijnsfunctie voor de Brusselse Vlamingen ;

– formuleert de volgende voorstellen inzake
Brussel :

1° met het oog op de versterking van de institu-
tionele band tussen Vlaanderen en Brussel
moeten de Brusselse leden van het Vlaams
Parlement rechtstreeks verkozen worden ;

2° er dient een gewaarborgde vertegenwoordi-
ging van beide taalgroepen te komen op alle
beleidsniveaus. Tevens dienen er waarborgen
te komen voor een effectieve en evenwichti-
ge beleidsparticipatie van beide taalgroepen
op alle bestuursniveaus ;

3° de bi-communautaire sector dient een co-
communautair karakter te krijgen ;

4° de bi-culturele instellingen komen in
aanmerking voor overdracht aan de twee
deelstaten ;

5° a) bepaalde gemeentelijke bevoegdheden
dienen om redenen van efficiëntie uitge-
oefend te worden op het niveau van het
Hoofdstedelijke Gewest ;

b) in het kader van de herinrichting van het
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest moet
de mogelijkheid tot een herschikking van

de gemeenten tot een kleiner aantal wor-
den onderzocht ;

c) voor de diensten van het Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest wordt geopteerd
voor het principe van de tweetaligheid
van de ambtenaren in plaats van de
tweetaligheid van de dienst ;

d) de voogdijregeling voor de lokale bestu-
ren te Brussel dient afdwingbaar gemaakt
te worden ;

6° in domeinen zoals wetenschaps-  en techno-
logiebeleid, buitenlandse handel, landbouw
en spoorwegbeleid moeten de twee deelsta-
ten de basisverantwoordelijkheid op zich
nemen in samenwerkingsverbanden met het
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. In andere
domeinen, zoals huisvesting en tewerkstel-
ling, kunnen zowel de deelstaten als het
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest optreden ;

7° via een samenwerkingsverband tussen de
deelstaten, het Brusselse Hoofdstedelijk Ge-
west en de federale overheid, dient de hoofd-
stedelijke en internationale functie van Brus-
sel uitgebouwd te worden, ook financieel.

Het voorstel van resolutie betreffende het tot stand
brengen van meer coherente bevoegdheidspakket-
ten in de volgende staatshervorming luidt als
volgt :

Het Vlaams Parlement,

– gelet op de werkzaamheden en de hoorzittin-
gen van de Commissie voor Staatshervorming,
Algemene Zaken en Verzoekschriften (van 29
februari 1996 tot 3 februari 1999) en de door
deze Commissie geformuleerde krachtlijnen als
gevolg van de besprekingen van de discussieno-
ta voor een verdere staatshervorming van de
Vlaamse regering van 29 februari 1996 ;

– gelet op de toegevoegde inleidende nota's en de
toelichtingen van de minister-president in de
Commissie voor Staatshervorming, Algemene
Zaken en Verzoekschriften ;

– gelet op het debat in het Vlaams Parlement
over de institutionele hervormingen die zich op-
dringen ;

– gelet op de resolutie van de Vlaamse Raad van
16 oktober 1991 houdende de prioritaire doel-
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stellingen van de Vlaamse Gemeenschap inzake
de institutionele hervormingen ;

– is van mening dat een meer kwaliteitsvol en ef-
ficiënt bestuur vereist dat een aantal onduidelij-
ke of inefficiënte bevoegdheidsverdelingen
weggewerkt worden ;

– aanziet het tot stand brengen van meer cohe-
rente bevoegdheidspakketten dan ook als een
prioritaire doelstelling van de volgende staats-
hervorming. Dit impliceert inzonderheid het
volgende :

1. de organisatie van de lokale en provinciale
besturen moet een bevoegdheid van de deel-
staten en het Brusselse Hoofdstedelijk Ge-
west worden, zoals trouwens reeds voorzien
is in het Sint-Michielsakkoord. Daarbij moet
voorafgaandelijk een aparte, specifieke rege-
ling voor Brussel de positie van de Brusselse
Vlamingen in de Brusselse instellingen waar-
borgen ;

2. de normerings-, uitvoerings- en financie-
ringsbevoegdheid betreffende het volledige
gezondheids- en gezinsbeleid moeten inte-
graal naar de deelstaten worden overgehe-
veld, dus onder meer met inbegrip van de ge-
zondheidszorgverzekering en de gezinsbijsla-
gen (kostencompenserende regelingen).
Daarbij moeten de inwoners van het Brus-
selse Hoofdstedelijke Gewest de vrije keuze
bekomen om toe te treden tot het stelsel van
de deelstaat Vlaanderen of van de Franstali-
ge deelstaat, dat telkens zowel een regeling
voor de inkomsten als voor de uitgaven
bevat ;

3. door een meer coherente bevoegdheidsver-
deling, moet de Vlaamse overheid beter in
staat gesteld worden om zelf een actief werk-
gelegenheidsbeleid te voeren. Dit impliceert
onder andere :

– samenwerkingsakkoorden met de federa-
le overheid moeten de deelstaten en het
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest grote-
re mogelijkheden geven om de werkloos-
heidsuitkering aan te wenden als active-
rend arbeidsmarktinstrument ;

– het aanwenden van de werkloosheidsuit-
keringen voor werkervaringsprojecten
moet een exclusieve bevoegdheid van de

deelstaten en het Brusselse Hoofdstede-
lijke Gewest zijn ;

– voor Vlaamse bevoegdheden moeten
Vlaamse sociale akkoorden kunnen wor-
den afgesloten, die door de Vlaamse rege-
ring bekrachtigd worden. Sociale akkoor-
den over zowel bevoegdheden van Vlaan-
deren als federale bevoegdheden, moeten
ook door Vlaanderen worden bekrach-
tigd voor wat betreft haar bevoegdheden.
Voor de andere aangelegenheden die van
cruciaal belang zijn voor de ontwikkeling
van de economie en werkgelegenheid in
Vlaanderen, moet gewerkt worden aan
een globaal akkoord tussen de sociale
partners op Vlaams niveau, als dat op fe-
deraal niveau onmogelijk zou blijken te
zijn ;

4. er moet een volledige defederalisering van
het wetenschaps- en technologiebeleid door-
gevoerd worden, zowel in bevoegdheden als
in middelen. Dat impliceert de overheveling
van het ruimtevaartbeleid, de wetenschappe-
lijke programma's en de impulsprogramma's,
alsook de activiteiten en middelen die aan-
sluiten bij de bevoegdheden van de deelsta-
ten. In Brussel dienen de deelstaten de basis-
verantwoordelijkheid op zich te nemen in
een samenwerkingsverband met het Brussel-
se Hoofdstedelijke Gewest. De federale
overheid en het Brusselse Hoofdstedelijke
Gewest zijn bevoegd voor wetenschappelijk
onderzoek dat gericht is op de onderbouw
van de beleidsdomeinen die tot hun be-
voegdheden behoren. De federale weten-
schappelijke instellingen moeten maximaal
gevaloriseerd worden, aansluitend op de ma-
teriële bevoegdheden van de deelstaten ;

5. de volledige bevoegdheid inzake buitenland-
se handel dient aan de deelstaten te worden
toegewezen. Aldus moet het exportpromo-
tiebeleid de exclusieve bevoegdheid worden
van de deelstaten. Dat impliceert de af-
schaffing van de Belgische Dienst voor Bui-
tenlandse Handel (BDBH). Beleidsafstem-
ming en samenwerking tussen de deelstaten
is noodzakelijk. Wat betreft de Nationale
Delcrederedienst en het Comité voor finan-
ciële steun aan de export (vroegere Copro-
mex) moeten de deelstaten een autonoom
beslissingsrecht verwerven voor de dossiers
van de bedrijven uit de eigen deelstaat. De
"leningen van staat tot staat" moeten door
de deelstaten worden beslist ;

Voorzitter

Vlaams Parlement  –  Plenaire vergadering  –  Nr. 38  –  3 maart 1999 -12-



6. De bevoegdheid over telecommunicatie
dient overgeheveld te worden naar de deel-
staten en het Brusselse Hoofdstedelijke Ge-
west, waardoor zij bevoegd worden voor de
algemene principes (vrijmaken van de
markt), infrastructuur, eindapparatuur, orga-
nisatie van de netwerken en diensten. Er
dient een samenwerkingsorgaan te worden
opgericht, dat instaat voor de coördinatie
van het beleid in de deelstaten. Het Belgisch
Instituut voor Postdiensten en Telecommuni-
catie (BIPT) dient omgevormd te worden tot
een orgaan op basis van de deelstaten. Om-
roep blijft een bevoegdheid van de twee
deelstaten, onafhankelijk van de gebruikte
infrastructuur en technologie ;

7. de spoorinfrastructuur en de regionale ex-
ploitatie ervan dient overgeheveld te worden
naar de deelstaten, evenals de volledige re-
glementering inzake de binnenvaart. Op
deze domeinen nemen de twee deelstaten in
Brussel de basisverantwoordelijkheid op zich
in een samenwerkingsverband met het Brus-
selse Hoofdstedelijke Gewest. Inzake weg-
vervoer moeten de deelstaten en het Brus-
selse Hoofdstedelijke Gewest voor hun spe-
cifieke verkeers- en mobiliteitsproblematiek
aanvullende regels kunnen uitvaardigen in-
zake verkeersreglementering en regels van
algemene politie. Fiscale maatregelen om
een betere ordening van het vervoer en de
mobiliteit te realiseren komen eveneens aan
de deelstaten en het Brusselse Hoofdstede-
lijke Gewest toe ;

8. Vlaanderen is nu reeds bevoegd voor het
voeren van een statistiekbeleid op voor-
waarde dat het de regels van de geheim-
houding respecteert. De statistiekdiensten
van de deelgebieden staan in voor de kwan-
titatieve beleidsinformatie van hun overhe-
den, in partnerschap met het Nationaal In-
stituut voor de Statistiek (NIS) en het Insti-
tuut voor de Nationale Rekeningen (INR) ;

9. aangezien de ontwikkelingssamenwerking
betrekking heeft op domeinen die hoofdza-
kelijk bij de deelstaten berusten, dienen,
binnen het bestaande kader inzake het bui-
tenlandse beleid van België, de ontwikke-
lingssamenwerking en de overeenstemmen-
de middelen toegewezen te worden aan de
deelstaten. Zij staan in voor de conceptie
en de uitvoering van dit beleid ;

10. het is belangrijk dat Vlaanderen meer be-
voegdheden verwerft om economische
groei door middel van een grotere onderne-
mersdynamiek te bevorderen en marktfa-
lingen tegen te gaan. Het Participatiefonds,
het Sociaal-Economisch Comité van de
Distributie en het Nationaal Comité voor
de Distributie komen toe aan de deelstaten
en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

De deelstaten en het Brusselse Hoofdstede-
lijke Gewest moeten inzake de regulering
van de energiedomeinen die onder hun be-
voegdheid ressorteren, een eigen regule-
ringsorgaan kunnen instellen en beslissings-
recht krijgen over de vaststelling van de ta-
rieven en de technische aansluitingsvoor-
waarden voor de beleidsdomeinen die tot
hun bevoegdheid behoren (distributie, ra-
tioneel energiegebruik, decentrale produc-
tie) ;

11. er dient een volledige overheveling van de
landbouw-, tuinbouw- en visserijbevoegd-
heden naar de deelstaten doorgevoerd te
worden. Dat impliceert de volledige uitvoe-
ring van het Europees beleid, met inbegrip
van het quotabeheer, het wetenschappelijk
onderzoek, de productcontrole en de sani-
taire en fytosanitaire bevoegdheden.

Het voorstel van resolutie betreffende een aantal
specifieke aandachtspunten voor de volgende
staatshervorming luidt als volgt :

Het Vlaams Parlement,

– gelet op de werkzaamheden en de hoorzittingen
van de Commissie voor Staatshervorming, Alge-
mene Zaken en Verzoekschriften (van 29 febru-
ari 1996 tot 3 februari 1999) en de door deze
Commissie geformuleerde krachtlijnen als ge-
volg van de besprekingen van de discussienota
voor een verdere staatshervorming van de
Vlaamse regering van 29 februari 1996 ;

– gelet op de toegevoegde inleidende nota's en de
toelichtingen van de minister-president in de
Commissie voor Staatshervorming, Algemene
Zaken en Verzoekschriften ;

– gelet op het debat in het Vlaams Parlement
over de institutionele hervormingen die zich op-
dringen ;

– gelet op de resolutie van de Vlaamse Raad van
16 oktober 1991 houdende de prioritaire doel-
stellingen van de Vlaamse Gemeenschap inzake
de institutionele hervormingen ;
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– formuleert nog volgende specifieke aandachts-
punten :

1° het territorialiteitsbeginsel en het principe
van de niet-inmenging moeten ten volle ge-
realiseerd en gewaarborgd worden ;

2° Vlaanderen moet ook bevoegd worden voor
de organisatie van het administratief toezicht
in de randgemeenten en Voeren, alsook voor
de regeling van het taalgebruik in de ge-
meenten met een bijzonder taalstatuut ;

3° de deelstaten moeten betrokken worden bij
de voordrachten van leden van de hoogste
controleorganen : Arbitragehof, Raad van
State en Rekenhof ;

4° de deelstaten dienen zelf de regels te bepa-
len over het beheer en de controle van hun
financiën. Het federale Rekenhof, samenge-
steld uit een Nederlandstalige en een Frans-
talige Kamer, hangt zowel af van de Kamer
van Volksvertegenwoordigers als van de par-
lementen van de deelstaten ;

5° gelet op de bevoegdheden van de Hoge
Raad voor Justitie, is het aangewezen dat de
deelstaten mede verantwoordelijkheid dra-
gen voor de benoeming en vorming van ma-
gistraten. Aan de problematiek van de hand-
having van het deelstatelijk recht, kan onder
meer een oplossing gegeven worden via een
versoepeling van de impliciete bevoegdhe-
den, of door meer gebruik te maken van sa-
menwerkingsakkoorden. De deelgebieden
moeten betrokken worden bij de bepaling en
de coördinatie van het vervolgingsbeleid,
voor de aangelegenheden waarvoor ze regel-
gevend bevoegd zijn. Het volledige justitiële
welzijnsbeleid komt toe aan de deelstaten.

De bespreking is geopend.

De heer Van Vaerenbergh heeft het woord.

De heer Etienne Van Vaerenbergh (Op de
tribune) : Mijnheer de voorzitter, collega’s, toen bij
de staatshervorming van 1970 in de Grondwet
werd ingeschreven dat er drie gewesten en drie ge-
meenschappen zouden zijn, beantwoordde dat niet
aan de visie van mijn partij, noch aan die van de
Vlaamse beweging. Onze fractieleider heeft bij de
afrondende bespreking van de discussienota over
de staatshervorming terecht gezegd dat de nota
zich op twee breuklijnen bevindt : tussen meer de-

mocratie of niet; en tussen meer Vlaamse zelfstan-
digheid of niet. Vandaag zou ik aan de discussie
willen toevoegen dat we die visie op Vlaamse zelf-
standigheid moeten benadrukken en dat we de
drieledigheid van dit land moeten doorbreken,
zoals Vlaanderen sinds 1970 probeert te doen.

Mijnheer de minister-president, deze morgen heb
ik bij de voorstelling van het verslag over deze dis-
cussienota gezegd dat u bij de inleidende bespre-
king twee thema’s naar voren hebt gebracht. Ten
eerste de overweging dat deze nota een aanzet
moet geven om te streven naar meer democratie
en transparantie. Ten tweede het besef dat de nota
en haar bespreking moeten zijn doordrenkt met
een oproep om de tweeledigheid van dit land te
versterken en door te trekken, en met een visie
daarop. Die twee thema’s onderschrijven we volle-
dig.

Tot mijn genoegen worden, zelfs in de beknopte
tekst die we vandaag – weliswaar in vier hoofd-
stukken – zullen goedkeuren, in het laatste hoofd-
stuk twee essentiële zaken duidelijk onderschreven
die in het verlengde liggen van de visie van de
Vlaamse beweging en van de Volksunie, vandaag
en in het verleden. Die twee zaken, het territoriali-
teitsbeginsel en het principe van de niet-inmen-
ging, moeten ten volle worden gerealiseerd. En op
de tweede plaats moet Vlaanderen ook bevoegd
worden voor de organisatie van het administratief
toezicht in de randgemeenten en in Voeren, alsook
voor de regeling van het taalgebruik in de gemeen-
ten met een bijzonder taalstatuut.

De uitleg die de minister-president daaromtrent
heeft gegeven en de betogen in de commissie voor
Staatshervorming strekken ertoe dat we in Vlaan-
deren inderdaad over een toereikende democrati-
sche draagkracht beschikken om onze eigen boon-
tjes te doppen. Dan kunnen we ook de aanwezig-
heid van anderstaligen op een correcte manier in-
schatten en opvangen. Daarbij kunnen we hen de
nodige waarborgen geven dat zij in Vlaanderen
mogen blijven, waarbij ze evenwel de eenheid en
de eentaligheid van het grondgebied moeten eer-
biedigen. Dat dient te worden benadrukt.

Sta mij toe nog even terug te komen op het tweele-
digheidsstramien dat in de nota en in het voorstel
van resolutie aan bod komt. Ik stel daarbij met ge-
noegen vast dat men zegt dat het wetenschaps- en
technologiebeleid aan de deelstaten moet toeko-
men; dat de volledige bevoegdheid inzake buiten-
landse handel aan de deelstaten dient te worden
toegewezen; dat de spoorinfrastructuur en de re-
gionale exploitatie ervan dient te worden overge-
heveld naar de deelstaten; dat de ontwikkelingssa-

Voorzitter
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menwerking en de overeenstemmende middelen
moeten worden toegewezen aan de deelstaten; en
dat de volledige overheveling van land- en tuin-
bouw en van visserij naar de deelstaten moet gaan.

We staan daar volledig achter. We zijn immers van
oordeel dat het democratisch principe als hoofd-
vereiste stelt dat diegene die bevoegdheden heeft,
die bevoegdheden ook moet kunnen uitoefenen.
Die moeten bovendien worden uitgeoefend in het
kader van en op het niveau waar zij het best thuis-
horen, wat dus in casu het Vlaams niveau is.

Die tweeledigheid wordt ook doorgetrokken naar
Brussel. Ik heb dienaangaande vernomen dat mijn
Brusselse CVP-collega achter het hoofdstuk Brus-
sel staat, maar dat hij voorbehoud maakt bij de an-
dere hoofdstukken. Ik kan dit niet begrijpen. De
bedoeling van onze strijd in het kader van deze dis-
cussienota was het bekomen van meer democratie
voor Vlaanderen en derhalve ook voor de Brussel-
se Vlamingen. Deze strijd hebben we gevoerd
omdat we van oordeel waren dat de Brusselse Vla-
mingen maar voldoende waarborgen konden krij-
gen bij een volledige doortrekking van die tweele-
digheid. Die tweeledigheid wordt hier duidelijk on-
derstreept en komt neer op het doorbreken van de
drieledigheid en op het leggen van de verantwoor-
delijkheid waar die in Vlaanderen hoort te liggen,
met name bij de Vlaamse Gemeenschap. Immers,
als die Brusselse Vlamingen in dit parlement mee-
praten over wat er in Vlaanderen gebeurt, dan
eisen wij, als Vlamingen uit Vlaanderen, ook het
recht op om samen met de Brusselse Vlamingen
mee te praten over wat in Brussel gebeurt. Dat
principe wordt in deze nota volledig doorgetrok-
ken.

Ik stel dan ook met genoegen vast dat de grenzen
met betrekking tot het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest eens te meer worden bevestigd, dat duide-
lijk wordt gesteld dat de Brusselse Vlamingen inte-
graal deel uitmaken van de deelstaat Vlaanderen
en dat de twee deelstaten volwaardig moeten kun-
nen participeren in het beleid waarvan het belang
het stedelijk niveau in Brussel overstijgt. Het is
mijns inziens heel belangrijk dat sterk te benadruk-
ken.

In deze discussienota krijgt Vlaanderen de moge-
lijkheid om samen met de Nederlands- en Fransta-
lige Brusselaars en samen met de Franstaligen uit
dit land de Brusselse hoofdstad groot te maken. We
kunnen Brussel een uitstraling geven die het nu
nog niet heeft, omdat men er een te kortzichtig en

te eng Franstalig beleid voert zonder openheid
voor andere talen, zonder openheid voor andere
culturen en zonder openheid voor de meerderheid
van de bevolking in dit land, met name de Vlamin-
gen. Wij Vlamingen gaan akkoord om te blijven in-
vesteren in onze hoofdstad. We vinden het voorstel
een goede oplossing voor Brussel en roepen daar-
om alle Brusselse Vlamingen en hun vertegen-
woordigers in dit parlement op om zich achter de
hele nota te scharen. Die is immers enorm belang-
rijk voor de Brusselse Vlamingen en de Vlamingen
die in de Rand wonen.

Het is duidelijk dat de basisverantwoordelijkheid
voor het Vlaams beleid in Brussel bij de deelstaat
Vlaanderen moet liggen. We moeten een meer-
waarde bieden aan de Brusselse Vlamingen opdat
ze samen met ons met meer gezag hun belangen
kunnen vrijwaren en hun eisen kunnen waarma-
ken. Dit is niet enkel belangrijk voor de Vlamingen
uit Brussel, maar voor alle Vlamingen.

De Brusselse Vlamingen die werden verkozen voor
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zetelen ook in
de Vlaamse Gemeenschapscommissie, in de Ge-
meenschappelijke Gemeenschapscommissie en in
dit Vlaams Parlement. We stellen met heel veel ge-
noegen vast dat de mogelijkheid nu wordt geboden
om rechtstreeks Brusselse Vlamingen te verkiezen
voor dit parlement. Wellicht zullen precies zij ook
in de VGC zetelen. Daardoor zullen Vlaamse Brus-
selaars ook rechtstreeks kunnen worden verkozen
in de Brusselse Hoofdstedelijke Raad. Op die wijze
komt een verdeling van mogelijkheden tot stand,
en zal een waaier van mensen ook aan lokale poli-
tiek kunnen doen via de verschillende Brusselse ni-
veaus.

We gaan akkoord met de invulling van het hoofd-
stuk Brussel. We nodigen de Brusselse Vlamingen
in dit parlement uit om voor de tweeledigheid van
het land te kiezen in plaats van voor de Brusselse
optie, die op een drieledigheid van het land neer-
komt. De toekomst van de Brusselse Vlamingen
ligt in de eerste plaats in Vlaanderen, en mag niet
afhankelijk zijn van de goodwill van de Franstali-
gen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ik roep
de Brusselse Vlamingen daarom nogmaals op zich
achter alle voorstellen van resolutie te scharen. Ik
dank u. (Applaus bij de VU en de VLD)

De voorzitter : De heer Voorhamme heeft het
woord.

De heer Robert Voorhamme (Op de tribune) :
Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister-presi-
dent, collega’s, alle democratische fracties zijn het

Van Vaerenbergh
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eens over de uitgangspunten van dit debat. Een
verdere staatshervorming is nodig, niet als politie-
ke bezigheidstherapie, maar omdat het een voor-
waarde is voor de uitbouw van een efficiënter en
beter beleid. Door een dergelijk beleid zullen de
geloofwaardigheid en het democratisch gehalte van
de politiek verhogen.

We zijn het ook eens over de ingrediënten : meer
samenhang in, en meer transparantie van een be-
leid dat is gebaseerd op subsidiariteit. We zijn voor-
stander van een grotere financiële autonomie, ge-
koppeld aan een duidelijkere verantwoordelijk-
heid. De staatshervorming als discussie op zichzelf
is voor vele Vlamingen – zoals blijkt uit de Vrind-
enquête- een typisch Wetstraatfenomeen en dus
het tegenovergestelde van wat de burger van ons
verwacht. Het is echter ook onze overtuiging dat,
als we ons beter willen bezighouden met de echte
bekommernissen van de burger, zoals werkgele-
genheid, mobiliteit, armoede en wederzijds respect,
dit slechts kan door een ingrijpende bevoegdheids-
herschikking.

Vlaanderen is de grootste, rijkste en economisch
meest welvarende regio binnen de historische con-
text van een Belgische federatie. Het is bovendien
de regio die over de beste troeven beschikt voor de
toekomst. Dit alles biedt voor de Vlamingen de ge-
legenheid om respect af te dwingen voor hun visie
op een verdere uitdieping van de federale logica
van onze staatsstructuur. Het is ook slechts met dit
respect dat we erin zullen slagen de tegenstrevers
op een constructieve manier om de onderhande-
lingstafel te krijgen.

Respect verliest men evenwel als arrogantie de bo-
ventoon haalt. De verantwoordelijkheid van dit
Vlaams Parlement is dus groot. Het is onze taak
het respect dat de Vlamingen verdienen ook poli-
tiek te laten renderen. Dat doen we slechts als we
erin slagen dit debat boven het partijpolitieke be-
lang te tillen en te laten uitmonden in een ruim de-
mocratisch draagvlak. Dat kan pas als we het
Vlaams Parlement niet beperken tot een loutere
spreekbuis van volksbewegingen of actiecomités.

Ik heb steeds de indruk gehad dat tijdens drie jaar
besprekingen in de commissie dit ook de leidraad
was voor alle democratische fracties. Het is bijge-
volg logisch dat we het in grote mate eens zijn met
de vijf voorstellen van resolutie. De redenen waar-
om we aanvankelijk niet akkoord konden gaan met
het voorstel van de drie fracties, had uitsluitend te
maken met het gebrek aan functionaliteit en conse-

quenties in sommige onderdelen van het voorstel.
Men zou kunnen stellen dat de afstand tussen de
standpunten van de democratische fracties klein en
dus overbrugbaar is. Dat is ook mijn mening. Het
verschil was evenwel cruciaal voor ons. We hebben
in de afgelopen drie jaar bewezen dat we bereid
waren afstanden te overbruggen. Ook nu met de
nieuwe voorstellen van resolutie die zijn ingediend,
zullen we die bereidheid tonen.

Ik zal me voor de rest beperken tot onze bezwaren.
Niet om negatief te doen, maar om uit te leggen
dat de drie amendementen die we alsnog hebben
ingediend op de nieuwe resolutieteksten, daadwer-
kelijk een verbetering, verduidelijking en verster-
king betekenen voor het Vlaamse platform.

De huidige financieringsautonomie van de deelge-
bieden is te beperkt. Omwille van de democrati-
sche logica van een federale staat is er meer even-
wicht nodig tussen de bevoegdheden om belasting-
gelden uit te geven en te verwerven. Ook de SP wil
de fiscale bevoegdheden maximaal verruimen via
een gemengde financiering van exclusieve en con-
currerende belasting. Vlaanderen moet inderdaad
de volledige bevoegdheid krijgen over wat nu de
gewestelijke belastingen zijn en de belastingen die
hiervan in het verlengde liggen. Dit is echter onvol-
doende om de fiscale autonomie op een betekenis-
volle manier uit te breiden. De bevoegdheid over
de personenbelasting moet daarom voor een groot
gedeelte worden overgedragen, om aldus in be-
langrijke mate bestaande dotaties of samengevoeg-
de belastingen te vervangen. De hoge elasticiteit
van de opbrengsten van de personenbelasting is
een belangrijk argument om de volle bevoegdheid
over de personenbelasting te verdelen over de
deelstaten en de federale overheid.

Daarom wordt de personenbelasting het best om-
gevormd tot een concurrerende belasting. In zo een
systeem belasten zowel de federale overheid als de
deelgebieden, in alle onafhankelijkheid, dezelfde
materie. In dit nieuwe voorstel van resolutie over
fiscale en financiële autonomie wordt deze moge-
lijkheid opengelaten in een voetnoot. We hebben
een amendement ingediend om deze voetnoot in
de tekst te plaatsen.

De voorzitter : De heer Denys heeft het woord.

De heer André Denys : Deze voetnoot, mijnheer
Voorhamme, betekent niet dat we de mogelijkheid
openlaten om aan de personenbelasting een con-
currerend karakter te geven. De voetnoot is duide-
lijk ondergeschikt aan de tekst zelf. De overdracht

Voorhamme
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van de personenbelasting moet volledig zijn. Dat is
het uitgangspunt.

Indien zou blijken dat de BTW en de vennoot-
schapsbelasting onvoldoende geld genereren om
de federale bevoegdheden te financieren, dan moe-
ten we bekijken hoe we een deel van de personen-
belasting kunnen terugbetalen. De federale over-
heid kan opcentiemen innen of iets dergelijks. De
volle exclusieve bevoegdheid moet aan de deelge-
bieden toekomen en daarom willen we dat als
voetnoot behouden. We zullen uw amendement
niet aanvaarden.

De voorzitter : De heer Geysels heeft het woord.

De heer Jos Geysels : Mijnheer Voorhamme, hoe
kan men de volledige overdracht van de personen-
belasting interpreteren als een concurrerende be-
lasting ?

De heer Robert Voorhamme : We kunnen dit
amendement niet beschouwen als de omkering van
een of ander dotatiestelsel, wat tegen het principe
van het voorstel van resolutie zelf is. Deze interpre-
tatie is uitermate belangrijk omdat de overdracht
van de volledige bevoegdheid over personenbelas-
ting, zoals aanvankelijk werd voorgesteld, deze ma-
terie tot een exclusieve deelstaatbelasting maakt.
Dit zou haaks staan op de federale logica. De fede-
rale overheid behoudt op die manier geen enkele
tariefbevoegdheid meer voor de personenbelas-
ting. Zo lang de federale overheid bevoegd blijft
voor onder meer de schuldfinanciering, maar voor-
al ook voor de financiering van de inkomensver-
vangende en dus herverdelende uitgaven zoals de
pensioenen, is het noodzakelijk dat zij bevoegdhe-
den behoudt inzake personenbelasting.

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

Minister-president Luc Van den Brande : Vlaande-
ren beschikt al over heel wat bevoegdheden, maar
krijgt slechts tien percent fiscale autonomie. Het is
geen kwestie van minder solidariteit, maar de ba-
lans moet in evenwicht worden gebracht. Dat is
een kwestie van verantwoordelijk bestuur. Dit be-
tekent dat we de dotaties in principe afwijzen. Te-
gelijkertijd aanvaarden de democratische fracties
door dit voorstel van resolutie dat het zinvol is dat
de federale overheid een aantal verantwoordelijk-
heden behoudt.

Indien we de dotaties voor onszelf afwijzen, dan is
het ook logisch dat we de dotaties die naar de fede-
rale overheid gaan, verwerpen. We zouden anders
immers de principes van de fiscale verantwoorde-
lijkheid miskennen. Mijnheer Voorhamme, deze
houding lijkt me duidelijk.

Ik kan ook verwijzen naar een aantal systemen in
Europa waar dit wel het geval is. In het interessan-
te Baskisch-Spaans systeem ligt de volledige fiscale
autonomie bij de drie provincies, en dus niet bij het
Baskenland zelf. Ze brengen hun middelen in voor
de werking van hun regio. Elke vijf jaar zijn er on-
derhandelingen waarbij men discussieert met de
nationale overheid over welke bijdrage het deelge-
bied moet leveren voor de diensten die worden
verleend. Dit is geen echt dotatiesysteem. In dit
voorstel opteren we ook daar niet voor.

Het eerste uitgangspunt is dat er fiscale verant-
woordelijkheid op allerlei vlakken moet ontstaan.
Er is bovendien grote eensgezindheid over de vol-
ledige toewijzing van de ‘gewestelijke’ belastingen
aan de deelstaten en het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. Daarnaast stellen we dat de inning van de
BTW een federale bevoegdheid blijft, en dat er
ook heel goede redenen zijn om de bevoegdheid
inzake de vennootschapsbelasting op het federale
vlak te laten. Dit laatste moet worden gezien in
Europees perspectief waar een harmonisatie hoe
dan ook tot stand moet komen. We vinden wel dat
we op eigen kosten kortingen moeten kunnen toe-
kennen binnen een afgesproken marge.

Indien dit onze uitgangspunten zijn, dan volgt
daaruit dat het innen van de personenbelasting
toekomt aan de deelstaten. De personenbelasting
is de meest democratische en burgernabije belas-
ting. Binnen een systeem van bevoegdheidstoewij-
zing en fiscale verantwoordelijkheid is het de eer-
ste belasting die in aanmerking komt om de fiscale
autonomie te voeden.

Tegelijkertijd stellen we dat ook de federale over-
heid in de toekomst een financiële verantwoorde-
lijkheid moet behouden. In het voorstel van resolu-
tie pleiten we niet voor een schuldsplitsing, maar
wel voor het samen nemen van risico’s die te
maken hebben met de fluctuaties van de schuld en
de daarbij horende lasten. Indien de BTW-gelden
en de vennootschapsbelasting niet volstaan om de
verantwoordelijkheid op te nemen voor de schuld-
afbouw, is het ook logisch dat de personenbelasting
kan worden aangewend om het fiscaal draagvlak
van de federale overheid te waarborgen en tot
stand te brengen.

Denys
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Men zou kunnen vragen of het hier om een concur-
rerende bevoegdheid gaat. Mijn antwoord daarop
is dat we inzake de federale fiscale verantwoorde-
lijkheid meer in een systeem van gedeelde be-
voegdheden zullen belanden. Vanuit dat perspec-
tief vinden we dat de personenbelasting moet wor-
den toegewezen aan de deelstaten en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. Voor het autonoom fiscaal
draagvlak van de federale overheid moet men een
deel van de personenbelasting kunnen aanwenden.
Op die manier waarborgen we het principe van de
niet-dotatie én het principe van de middelen die
elke overheid nodig heeft om een beleid te voeren.

De voorzitter : De heer Voorhamme heeft het
woord.

De heer Robert Voorhamme : Ik weet niet of u wij-
zer bent geworden van de verklaring van de minis-
ter-president. Ik wil evenwel nog iets opmerken.

Bij de toewijzing van belastingen aan de diverse
overheden moeten we onvermijdelijk rekening
houden met de verschillende dynamiek qua op-
brengst van de verschillende belastingsoorten. Zo
wordt de personenbelasting gekenmerkt door de
hoogste elasticiteit ten opzichte van het BBP. Ze
wordt met andere woorden het sterkst beïnvloed
door de economische groei. De overheid die een
volledige bevoegdheid verwerft over de personen-
belasting, bemachtigt automatisch de bron met de
in potentie sterkst groeiende inkomsten. Als deze
belasting een exclusieve bevoegdheid wordt van de
deelstaten zonder dat er nog een ruimte overblijft
voor de federale overheid, verliest deze laatste de
belastingsoort met de grootste elasticiteit ten aan-
zien van het BBP. Dit lijkt incoherent met de optie
van een gezond, rationeel beleid, aangezien we de
bevoegdheid over het niveau van de rijksschuld en
de financiering van onder meer de pensioenuitga-
ven, blijvend bij de federale overheid plaatsen.

De nieuwe tekst zoals hij nu geformuleerd is, biedt
onvoldoende duidelijkheid. We kunnen ze op ver-
schillende manieren interpreteren. Het glas is half
vol of half leeg. Misschien kan daar straks nog wat
meer duidelijkheid in worden gebracht. Volgens
ons is die duidelijkheid absoluut nodig om te weten
hoe wij de tekst precies moeten interpreteren en
beoordelen.

Minister-president Luc Van den Brande : Mijnheer
Voorhamme, u bent geen cultuurpessimist. Ik neem
bijgevolg aan dat voor u het glas half vol is.

De heer Robert Voorhamme : Hoe vol of leeg het
glas voor mij is, speelt in deze aangelegenheid een
kleine rol. Het gaat erom wat de leden van onze
fractie ervan vinden.

Wij zijn het wel volledig eens met een deel van het
voorstel van resolutie. De personenbelasting en de
bestaande gewestbelastingen moeten dienen om de
fiscale autonomie te verruimen. De SP-fractie is
het erover eens dat andere belastingsoorten, zoals
de BTW en de vennootschapsbelasting, niet voor
overheveling in aanmerking komen.

De resolutie inzake de vennootschapsbelasting
spreekt overigens niet over kortingen die de deel-
staten daarop zouden kunnen toestaan. De term
korting zou de vennootschapsbelasting omvormen
tot een samengevoegde belasting. Dat is niet wat
wij wensen. De tekst spreekt over tegemoetkomin-
gen. In fiscaal-juridische terminologie slaat het be-
grip tegemoetkomingen op belastingsverminderin-
gen. Daar moet het volgens ons over gaan.

De voorzitter : De heer Denys heeft het woord.

De heer André Denys : De heer Voorhamme mag
de tekst lezen zoals hij wil. De betekenis die de
tekst hier inzake vennootschapsbelastingen moet
krijgen, is dat de stam een federaal tarief blijft. Het
is duidelijk dat de deelstaten binnen een bepaalde
vork de totale autonomie krijgen om op eigen kos-
ten kortingen toe te staan. Dat is de betekenis die
wij hebben besproken en vooropgesteld, de enige
juiste betekenis. De heer Voorhamme mag er nu
eender welke betekenis aan verlenen. Dat is zijn
zaak. Maar zijn interpretatie strookt niet met de
betekenis die hier oorspronkelijk aan is gegeven.

De voorzitter : De heer De Gucht heeft het woord.

De heer Karel De Gucht : Mijnheer Voorhamme,
in de tekst heeft men het over tegemoetkomingen.
Ik denk dat daaronder zowel kortingen als belas-
tingaftrekken thuishoren. Ik kan er niet mee ak-
koord gaan dat belastingaftrekken er wel onder
thuishoren, en kortingen niet. In het licht van de
omvang van de fiscale autonomie is het duidelijk
dat een belastingaftrek grotere consequenties heeft
dan een korting. Want de belastingaftrek impliceert
eigenlijk een wijziging van de belastbare basis.

De heer Robert Voorhamme : De belastingaftrek
heeft niet te maken met de belastbare basis.

De heer Karel De Gucht : Dat is wel zo. De belast-
bare basis wijzigt in dat geval voor die specifieke
categorie van belastingplichtigen. Ik geef dit voor-

Van den Brande
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beeld om aan te tonen dat we erg onproductief te
werk gaan. De voorliggende tekst is relatief duide-
lijk. Het is uw democratisch recht om daar voor of
tegen te zijn. Maar het is minder correct dat u pro-
beert om in die tekst andere zaken te lezen dan er
staan, en ons probeert te verleiden om wat u daarin
leest niet noodzakelijk a priori te verwerpen, opdat
u een voorwendsel zou hebben om voor te stem-
men. Zegt u gewoon of u voor of tegen deze tekst
bent. Maar probeer niet om een spelletje te spelen,
en iets anders te lezen dan wat er staat.

De heer Robert Voorhamme : Ik kan de heer De
Gucht geruststellen : ik ben nog steeds zindelijk.
Mijn opmerkingen hebben te maken met het feit
dat de tekst niet zo duidelijk is. Alvorens te oorde-
len, vraag ik welke interpretatie moet worden ge-
geven aan die onduidelijkheden. Dat is toch mijn
goed recht ? Het uitgangspunt van deze bespreking
is wel dat we niet wilden blijven steken in vaag ge-
formuleerde objectieven. De tekst moest de nodige
preciesheid hebben, opdat er geen interpretatie-
ruimte zou zijn. Ik begrijp niet dat u me verwijt dat
ik opheldering vraag. Uw eigen fractieleider heeft
daarstraks nog zelf gezegd dat er geen onduidelijk-
heid mag bestaan.

Ik wil nu iets zeggen over het vraagstuk van de so-
ciale zekerheid. De ongenuanceerde formulering
van het solidariteitsprincipe in de eerste resolutie-
tekst heeft, in het licht van de vierde resolutie over
de sociale zekerheid, verregaande gevolgen voor
die sociale zekerheid, of op zijn minst voor de tak-
ken die zouden worden overgeheveld. Op die wijze
wordt het principe van de solidariteit tussen perso-
nen expliciet vervangen door de solidariteit tussen
deelstaten. A priori wordt er een bovengrens aan
deze herverdelende solidariteit opgelegd. Volgens
de tekst mag de solidariteit tussen de deelstaten in
deze takken van de sociale zekerheid er niet toe
leiden dat een deelstaat, na het ontvangen van de
solidariteitsgelden, per hoofd meer middelen kan
besteden dan de andere deelstaat. De solidariteit
wordt dus begrensd tot de hoofdelijke gelijkheid.

Dat kan niet. Ons inziens moet er rekening worden
gehouden met objectieve en gerechtvaardigde be-
hoeften van personen. Als Wallonië of Brussel
meer zieken en werklozen tellen dan Vlaanderen,
dan is het logisch dat ze per inwoner meer midde-
len ontvangen uit het socialezekerheidsbudget. Het
was de heer De Roo die in de commissie heeft ge-
zegd dat voor de CVP een zieke in Aarlen even-
veel waard is dan een zieke in Oostende.

Wat echter het intergewestelijk solidariteitsmecha-
nisme van de bijzondere financieringswet betreft,
zijn we het ermee eens dat een maximum moet
worden gesteld van gelijkheid per hoofd. Wanneer
we de tekst van het eerste voorstel van resolutie
lezen, lijkt dit geen probleem.

We hebben ook een amendement ingediend op het
vierde voorstel van resolutie. Volgens dit voorstel
moet naast de normerings- en uitvoeringsbevoegd-
heid, ook de financieringsbevoegdheid van de kos-
tencompenserende takken van de sociale zeker-
heid, worden overgeheveld naar de deelstaten.
Hoewel we hier al eerder bezwaar tegen hebben
gemaakt, wil ik hier nog even op ingaan.

De SP-fractie heeft de overheveling van de finan-
ciering van de gezondheidszorg op zich nooit goed-
gekeurd. We hebben dit steeds verbonden aan ex-
pliciete voorwaarden, die trouwens tijdens de voor-
lopige stemming in de commissie unaniem werden
goedgekeurd. Uit het verslag over de discussienota
voor de verdere staatshervorming blijkt duidelijk
dat de SP geen argumenten inruilt tegen alibi’s. In
deze nota heb ik gezegd dat een aantal cruciale
knelpunten in het defederaliseringsscenario ook na
de hoorzittingen over de sociale zekerheid niet
waren uitgeklaard : het probleem van de gezond-
heidszorg in Brussel en dat van het behoud van de
solidariteit.

Ik citeer :’Vooralsnog ligt er geen werkbaar en
technisch voldoende onderbouwd model op tafel
met betrekking tot de financiering van een gedefe-
deraliseerde gezondheidszorg en de toepassing
daarvan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.’ In
de nota staat eveneens te lezen dat minister De-
meester ons nog voor het zomerreces – inmiddels
twee jaar geleden – een technische nota had be-
loofd met betrekking tot de genoemde knelpunten.
Die nota hebben we nooit ontvangen.

Ik begrijp overigens niet waarom men in de resolu-
tie per se pleit voor de overheveling van de finan-
ciering van het gezondheids- en gezinsbeleid.
Welke bijkomende autonomie wil men hiermee na-
streven ? In tegenstelling tot materies als mobiliteit
en investeringsbeleid, vormt de financiering van de
gezondheidszorg geen sturingsinstrument. Het pro-
bleem van het gezondheidsbeleid is niet de solidai-
re financiering maar het beheersen van de uitga-
ven. Het is duidelijk dat ook wij ervan uitgaan dat
de uitgaven beter en op een sociaal verantwoorde
manier kunnen worden beheerd wanneer de be-
voegdheid van het beleid wordt overgeheveld. Het
zou ons toelaten om de hedendaagse principes van
gezondheidseconomie toe te passen in samenhang
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met onze andere bevoegdheden terzake. Sturen
met financiering komt daar niet aan te pas. Dit zou
immers betekenen dat de financiering de weg op-
gaat van het verzekeringsprincipe, en dat is voor
ons onaanvaardbaar.

De financiering die we vanuit een federale dotatie
voorstellen, biedt verscheidene voordelen. Ten eer-
ste kan de solidariteit volledig en ondubbelzinnig
worden bewaard. Ten tweede wordt een volwaardi-
ge autonomie mogelijk voor het beleid op het ni-
veau van de gemeenschappen. Ook de opbrengst
die uit een efficiënt beleid zou voortvloeien, kan
worden bewaard. Ten derde moet er geen gedwon-
gen nationaliteitskeuze worden gemaakt in Brus-
sel.

Ons voorstel is geen ingewikkeld voorstel. Het is
perfect toepasbaar. De discussie over de responsa-
bilisering van de ziekenfondsen werd op basis van
hetzelfde voorstel en met juist dezelfde redenering
tot een goed einde gebracht. Tot ieders voldoening
blijkt dat zelfs te werken. Bovendien impliceert het
voorstel dat het tweepijlersysteem op de meest dui-
delijke wijze wordt ingevoerd in onze sociale ze-
kerheid. Volgens mij is dat systeem voor nagenoeg
alle democratische fracties in dit parlement een
fundamenteel basisprincipe.

Collega’s, de voorzitter vroeg me straks de amen-
dementen toe te lichten. We hebben nog twee
amendementen over hetgeen in de tekst staat over
de spoorinfrastructuur enerzijds en over hetgeen er
niet in staat over de luchthavens. Voor Vlaanderen
is het de vinger in het oog steken indien we de
spoorinfrastructuur zouden regionaliseren. We
pleiten wel voor een grotere betrokkenheid bij het
beheer van die spoorinfrastructuur. We pleiten
eveneens voor de mogelijkheid om de exploitatie
regionaal te kunnen organiseren. Collega’s, geloof
me, wat de overheveling van de spoorinfrastructuur
als dusdanig betreft, gaat de vergelijking met de
wegeninfrastructuur helemaal niet op. De mensen
die dat denken, hebben de spoorinfrastructuur
blijkbaar nog nooit grondig bezocht.

Ten tweede vragen we ons af waarom er niets
wordt ondernomen in het kader van de homogene
bevoegdheidspakketten voor het luchthavenbeleid.
Vlaanderen heeft nu reeds belangrijke bevoegdhe-
den op het vlak van de regionale luchthavens. We
kunnen niet ontkennen dat dit verband houdt met
de mobiliteitsproblematiek. Met het oog op de sa-
menstelling van homogene bevoegdheidspakket-
ten, is het volgens ons dan ook aangewezen de be-

voegdheid inzake de luchthaven van Zaventem aan
Vlaanderen over te dragen.

Mijnheer de voorzitter, collega’s, door de herschik-
king van het voorstel van resolutie in vijf afzonder-
lijke resolutieteksten, zijn we ervan overtuigd dat
de kloof tussen de indieners en de SP reeds in be-
langrijke mate overbrugbaar is. We hebben nog
drie amendementen ingediend. Ik heb het daar uit-
voerig over gehad. Die drie amendementen zouden
toelaten de andere oever te bereiken. Ik geloof dat
we op dat ogenblik als Vlaamse volksvertegen-
woordigers uitermate versterkt uit dit debat zou-
den komen. (Applaus bij AGALEV en de SP)

De voorzitter : De heer Geysels heeft het woord.

De heer Jos Geysels (Op de tribune) : Mijnheer de
voorzitter, mijnheer de minister-president, colle-
ga’s, ik wil kort het stemgedrag van onze fractie
verklaren in verband met de stemming die straks
zal plaatsvinden in dit parlement over de vijf nieu-
we voorstellen van resoluties. We hebben de verga-
deringen in de commissie voor Staatshervorming
gedurende drie jaar gevolgd. U weet dat we ons
hebben onthouden bij de eindstemming in de com-
missie. De heer Sannen heeft net nog gemotiveerd
waarom we ons onthouden bij het voorstel van re-
solutie dat vanmorgen ter bespreking voorlag.

Nu zijn er vijf nieuwe voorstellen van resolutie. Het
is de vraag of er redenen zijn om ons stemgedrag te
wijzigen. We denken van niet. We denken van niet
omdat we zowel in de commissie als in de plenaire
vergadering en bij de indicatieve stemming over de
diverse onderdelen geprobeerd hebben hetzelfde
verhaal te vertellen en dezelfde logica te volgen,
ook al zullen sommigen het daar niet mee eens
zijn. De heer Sannen heeft verwoord dat we vier
problemen hadden bij deze tekst.

Ten eerste wordt te weinig de nadruk gelegd op de
federale opbouw van dit land. Vandaar dat we ook
bij deze nieuwe tekst een amendement hebben in-
gediend.

Ten tweede hebben we een probleem in verband
met de sociale zekerheid. Verspilling mag nooit
worden gesubsidieerd, maar de interpersoonlijke
solidariteit mag nooit worden opgegeven. Dat is
een fundamentele waarde die essentieel is voor een
sociale zekerheid, of de organisatie daarvan nu ge-
decentraliseerd is of minder gedecentraliseerd. De
sociale zekerheid als combinatie van verzekering
en solidariteit brengt inherent, – automatisch – een
financiële overdracht met zich mee van de werken-
de naar de werkloze, van de jongere naar de oude-
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re, van gezonde mensen naar zieken met zich mee.
Wij vinden dat men dat niet mag opgeven.

De heer Johan Sauwens : Wij geven dat niet op.

De heer Jos Geysels : Waarmee ik inderdaad niet
wil zeggen dat wie er een andere mening op na-
houdt, dit opgeeft. Ik ben wel voorstander van een
andere vormgeving, die volgens mij een betere ga-
rantie biedt voor die waarde. Het zou onfatsoenlijk
zijn van mij om die waarde te monopoliseren. Het
doet me trouwens deugd dat het Vlaams Blok ons
verlaten heeft en dat we nog eens onder democra-
ten van mening verschillen.

Wij gaan ervan uit dat men, door de financiering
federaal te houden, beter vorm geeft aan die soli-
dariteit dan door ze te decentraliseren. Want dan
blijven we solidair, in tegenstelling tot bijvoorbeeld
de heer Dehousse, met de zieken in Wallonië. We
zijn natuurlijk niet solidair met verspilling, noch in
Wallonië, noch in Vlaanderen.

Ten derde is er het probleem van Brussel. We staan
daar trouwens niet alleen. Ik zal niet herhalen wat
de heer Vandenbussche daarover heeft gezegd in
de commissie, naar aanleiding van de behandeling
van het hoofdstuk Brussel. Ik zal niet herhalen wat
de heer Voorhamme heeft verklaard bij de eind-
stemming over Brussel. Ik zal niet citeren wat een
aantal leden van de CVP-fractie gezegd hebben in-
zake dit hoofdstuk, noch wat een aantal Brusselse
VLD’ers erover hebben gezegd. Maar ze hebben
dezelfde opvatting als onze fractie.

De voorzitter : De heer Taylor heeft het woord.

De heer John Taylor : Mijnheer Geysels, nu ver-
loopt deze financiering federaal. We hebben vele
vragen bij de vele ongerechtvaardigde overdrach-
ten die bestaan in de sociale zekerheid. Tot nu toe
hebben we nog nooit een voldoende duidelijk ant-
woord gekregen op de vraag hoe dat gebeurt en
hoe men ze kan wegwerken. We pleiten niet tegen
een interpersonele solidariteit, op basis van objecti-
veerbare elementen. Maar acht u het niet mogelijk
dat, zelfs wanneer de financiering overgaat naar de
deelstaten, men een objectief federaal solidariteits-
mechanisme in stand kan houden dat rekening
houdt met objectiveerbare verschillen en deze in-
terpersonele solidariteit ? Bestaat dan niet de kans
dat dit meer doorzichtig wordt dan vandaag ? Van-
daag is het blijkbaar immers onmogelijk om dit
doorzichtig te maken. Vergeet niet dat het onge-
noegen dat hierover leeft in Vlaanderen, al even-

min goed is voor het samenleven in dit land. Vol-
gens mij is de kans dat we deze solidariteit in stand
kunnen houden groter wanneer de financiering een
zaak is van de deelstaten. Zo kan het al dan niet te-
rechte ongenoegen over ongerechtvaardigde over-
drachten verdwijnen, wat het geloof van sommige
Vlamingen in de federale staat en het federaal sa-
menleven zou kunnen vergroten.

De voorzitter : De heer De Roo heeft het woord.

De heer Johan De Roo : Opdat er geen enkel mis-
verstand zou ontstaan, wil ik het volgende zeggen.
Bij mijn weten hebben slechts weinigen in de com-
missie gepleit voor de regionalisering van de ver-
vangingsinkomens. Voor zover ik weet, heeft nie-
mand van de hier aanwezigen daar ooit voor ge-
pleit. Met andere woorden, de vervangingsinko-
mens, de pensioenen en de werkloosheids-, inva-
liditeits- en ziekteuitkeringen blijven federaal, en
blijven ook federaal gefinancierd. Daar is trouwens
nooit discussie over geweest. Solidariteit met de
zieken blijft dus bestaan.

Bij ons gaat het over gezondheidszorgen, die uit-
drukkelijk persoonsgebonden aangelegenheden
zijn. Wij zeggen dat die het best zouden worden ge-
organiseerd door de gemeenschappen, om een spe-
cifiek eigen beleid te kunnen voeren, en daarvoor
ook de financiering te verzekeren.

De heer Jos Geysels : Mijnheer De Roo, ik heb u
daar ook nooit van beschuldigd. Ik had het over de
waarden waarvan we vertrekken en over de over-
tuiging dat de concretisering voor de sector van de
gezondheidszorgen beter af is als de financiering
federaal wordt gehouden en er responsabilisering
wordt gegeven aan de betreffende verantwoordelij-
ke regio’s.

Op die manier kan men een prachtige combinatie
maken van enerzijds de interpersoonlijke solidari-
teit, die inherent is aan systemen van sociale zeker-
heid, en anderzijds het aspect verantwoordelijk-
heid.

Dit is een zeer boeiend beeld, waarbij we twee be-
trachtingen – decentralisatie en functionalisme –
kunnen combineren met essentiële waarden van
solidariteit. Dat willen wij verdedigen. We verdedi-
gen niet het grote gelijk, maar we gaan er wel voor.
Dat is ook de reden waarom we ons voor dat
hoofdstuk onthouden.

De voorzitter : De heer De Gucht heeft het woord.
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De heer Karel De Gucht : Mijnheer Geysels, denkt
u niet dat u ook oog moet hebben voor het volgen-
de element in de kostencompenserende takken van
de sociale zekerheid als die verder federaal zouden
worden gefinancierd en er een herverdeling zou
komen op basis van zogenaamde objectieve crite-
ria ? Als men naar het verleden kijkt, zullen die ob-
jectieve criteria worden afgestemd op het uitgaven-
patroon van degene die duidelijk het duurst is. De
heer Voorhamme heeft daar trouwens zelf naar
verwezen.

Dit is toch wel een methode om het mechanisme
van het federalisme dat we nu al gedurende drie
decennia achter ons aanslepen, voort te zetten.
Men ziet dat nu ook in de financiering van de ge-
westen en de gemeenschappen. Kijk maar eens
naar de inkomensstromen die naar Vlaanderen
gaan. De vraag is in hoeverre dat zinvol beheer is.
Is het niet veel zinvoller om inderdaad rechtstreeks
de regio’s te responsabiliseren en in plaats van een
bepaalde regio de opbrengst te geven van zijn
beter beheer, de andere regio – Wallonië dus – te
verplichten om inderdaad aan goed beheer te
doen ?

De heer Jos Geysels : Het vierde element is de pro-
blematiek inzake de fiscale autonomie. We hebben
geen probleem met een aantal uitgangspunten van
fiscale autonomie die te maken hebben met demo-
cratische beginselen. Men moet inderdaad de uit-
gavenautonomie koppelen aan de middelenauto-
nomie. Dat betekent dat het parlement als de basis
van de democratie, moet kunnen stemmen over be-
lastingen. Dat staat ook altijd in de Grondwet. We
hebben dan ook geen problemen met de gewestbe-
lastingen.

Maar de democratische paradox hebben we niet
opgelost. Bij de overheveling van bepaalde belas-
tingen moet men rekening houden met de econo-
mische en monetaire unie op federaal niveau. Dit
houdt in dat men samenwerkingsakkoorden moet
afsluiten. Dit betekent dat twee uitvoerende mach-
ten een akkoord sluiten dat de parlementen alleen
nog kunnen ratificeren. Ze kunnen alleen nog ja of
nee zeggen, en hebben geen amenderingsrecht. Het
democratisch beginsel dat het parlement de belas-
tingen goedkeurt, wordt ondergraven. In plaats van
democratische besluitvorming krijgen we diploma-
tie. Voor mij is dat geen alibi om de oefening niet te
maken, ik zeg enkel dat we dit probleem niet heb-
ben opgelost.

De voorzitter : De heer De Gucht heeft het woord.

De heer Karel De Gucht : Mijnheer Geysels, u
wijst terecht op dit probleem, maar dat wordt op-
gelost door de Europese monetaire unie. Er be-
staat geen monetaire unie meer binnen België,
enkel nog in Europa. De noodzaak dat die vorken
niet groot worden, wordt niet opgelegd vanuit
Brussel, maar door het Europees monetair sys-
teem. Dit zal automatisch worden gerespecteerd.

De heer Jos Geysels : Mijnheer De Gucht, ik ver-
wijs niet naar de EMU als een juridisch begrip in
het verdrag, en naar andere rechtsbeginselen op
Europees niveau. Ik verwijs naar de teksten, ook
die van de VLD, die uitgaan van een zekere econo-
mische en monetaire unie op federaal vlak. Er
moeten een aantal afspraken worden gemaakt. Uw
fractie ontkent dit niet. U geeft ook geen tegenar-
gument.

Ik wil aantonen dat de terechte vraag om fiscale
autonomie een vorm kan aannemen die leidt tot
het omgekeerde van wat men wil : minder in-
spraak, minder zeggingskracht, minder beslissingen
van het parlement. Dit gebeurt met samenwer-
kingsakkoorden. De heer Denys werd, net als ik, in
het verleden geconfronteerd met een aantal sa-
menwerkingsakkoorden die het Vlaams Parlement
alleen nog kon ratificeren, niet meer amenderen.
Een voorbeeld hiervan waren de verpakkingsak-
koorden. We moeten die denkoefening maken.

Dit leidt mij tot een ander probleem. De tweede
tekst die vandaag werd ingediend, over de fiscale
autonomie, bevat een aantal onduidelijkheden. Ik
vroeg daarnet aan de heer Voorhamme of zijn oor-
spronkelijke bekommernis in de commissie en zijn
oorspronkelijk amendement in deze resolutie vol-
doende is verwoord. Ik heb daarop geen antwoord
gekregen. Er is uit de discussie gebleken dat de in-
terpretatie verschilt, ook al vroeg de heer Denys
om eenduidigheid. (Opmerkingen van de heren
André Denys en Karel De Gucht)

Er is een verschil tussen de interpretatie van de
VLD en die van de SP.

De heer Karel De Gucht : De heer Voorhamme
legt er andere inhouden in.

De heer Jos Geysels : Ik kan dit alleen constateren.
Bij de indicatieve stemmingen in de commissie
praatte men over 'belastingsverminderingen'. Dit
lees ik in het verslag. Hier praat men over 'tege-
moetkomingen', en dan is er ook nog sprake van
'kortingen'. Waar is de duidelijkheid ? In die zin
maken een aantal van de zogenaamde verbeterin-
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gen die er deze middag zijn bijgekomen, het geheel
complexer en cryptischer.

Onze onthouding is geen tegenstem. Het zou niet
correct zijn om te zeggen dat we het over niets
eens zijn. We zijn en blijven het uiteraard eens met
de uitvoering van het Sint-Michielsakkoord en de
federalisering van de gemeente- en provinciewet.
Er moet worden gepraat over de fiscale autonomie
en over de gewaarborgde vertegenwoordiging van
Vlamingen in Brussel. Over deze zaken zijn we het
eens.

Ten slotte wil ik opmerken dat onze onthouding te
maken heeft met de voorliggende teksten, niet met
het debat of met verdere stappen in de staatsher-
vorming, integendeel. Voor ons heeft een staatsher-
vorming ook te maken met niet-communautaire
zaken, zoals de uitbreiding van de grondrechten en
de verfijning en verbreding van een aantal demo-
cratische rechten. Denk bijvoorbeeld aan de dis-
cussie over het referendum. De onthouding bij
deze tekst heeft daar niets mee te maken.

We trachten ons te laten leiden door wat Maurits
Coppieters dikwijls heeft gezegd : het structuurher-
vormende moet samengaan met het maatschappij-
hervormende. Vorm, inhoud, structuur en doelstel-
lingen hebben met elkaar te maken. De heer San-
nen heeft al gezegd dat we dit te weinig terugvin-
den in de tekst. Dit debat heeft niets te maken met
wie het meest op het gaspedaal duwt en wie het
meest op de rem staat als het over de staatshervor-
ming gaat. Het is wel een discussie onder democra-
ten over het hoe en over de draagwijdte ervan.
Daarover verschillen we van mening. Ik vraag
slechts dat we, zeker over deze materie en zeker in
het Vlaams Parlement, toch nog van mening
mogen verschillen. (Applaus bij AGALEV)

De voorzitter : De heer Van Peel heeft woord.

De heer Marc Van Peel (Op de tribune) : Mijnheer
de voorzitter, mijnheer de minister-president, colle-
ga’s, verschillende leden van mijn fractie hebben al
het woord gevoerd. Daarom zou ik hier graag spre-
ken, niet alleen als lid van mijn fractie, maar ook
als partijvoorzitter. Ik hanteer de stelregel dat de
partij de partij is en de fractie de fractie. Het is in
ons politiek bestel belangrijk dat iedereen de nodi-
ge ruimte en autonomie krijgt.

Dit vraagstuk is niet alleen de zaak van dit parle-
ment. Deze kwestie moet na 13 juni ook en vooral
institutioneel worden geregeld op het federale

vlak. Dat is een realiteit. Daarom is het belangrijk
dat er geen dubbelzinnigheid meer blijft bestaan in
de houding van mijn partij en van alle andere par-
tijen. Vooraf wil ik ook zeggen dat ik bijzonder veel
waardering heb voor het werk dat vaak in stilte, erg
moeizaam en doorwrocht, werd geleverd in de
commissie voor Staatshervorming. Ik heb ook veel
waardering voor de motorrol die de minister-presi-
dent daarin heeft gespeeld.

We zijn goed geplaatst om te weten – ook ikzelf –
dat een aantal thema’s in verband met de volgende
staatshervorming die nu in de geesten verworven
zijn – ook al is er soms nog discussie over de moda-
liteiten – dat drie jaar geleden niet waren. Op een
van de pancartes die hier in het gebouw staan voor
de rondleiding van de bezoekers, wordt uitgelegd
hoe de uitgaven van Vlaanderen worden besteed.
Daarbij staat aangegeven dat we onze eigen in-
komsten nog niet kunnen regelen. Hoever staat het
met de fiscale autonomie ?

Dat is slechts een voorbeeld, er zijn er nog andere.
Ondertussen is, door het werk dat in dit parlement
werd geleverd en onder impuls van de Schrikkel-
nota van de minister-president, een enorme stap
voorwaarts gezet in de geesten. Die stap is zo groot
dat er zelfs in Franstalig België verstandige stem-
men opgaan om dit te realiseren, omdat het vanuit
bestuurlijk standpunt een goede zaak zou zijn. Het
werk dat hier de voorbije drie jaar werd geleverd
was een bijzondere stimulans om een betere staats-
ordening uit te bouwen dan de huidige.

We zijn een beleidspartij, en ik hoop dat we dat
blijven, al zal dat van de kiezer afhangen. Een be-
leidspartij moet steeds twee dingen voor ogen hou-
den. Enerzijds moeten we weten waar we naartoe
willen. Wat is ons breder perspectief en onze visie ?
Anderzijds moeten we nagaan wat er realiseerbaar
is en wat prioritair is op dit moment. De CVP heeft
op dit vlak een lange en vruchtbare traditie. Sinds
1970 waren het in dit land telkens christen-demo-
craten die het voortouw namen bij de opeenvol-
gende staatshervormingen. Ik hoop dat dit ook na
13 juni het geval zal blijven, maar dat zal natuurlijk
afhangen van de kiezer.

Gisterenavond hebben we in ons partijbestuur, in
overleg met de diverse fracties, ons standpunt over
de staatshervorming duidelijk vastgelegd. Dit
standpunt is duidelijk geïnspireerd op het werk dat
in de commissie voor Staatshervorming werd ver-
richt. Zo schrijven we ons in in het principe dat de
staatshervorming verder een evolutief proces zal
vormen, iets wat dus uiteindelijk zal groeien naar
een ultieme goede realisatie. Het is voor ons – en
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naar alle waarschijnlijkheid ook voor iedereen hier
aanwezig – ook duidelijk dat dit in een wettelijk
kader dient te gebeuren.

Die toekomstgerichte visie op de staatsinrichting
sluit nauw aan met en is conform de visie die wordt
neergelegd in de teksten die we thans bespreken.
Dit omdat we uitgaan van een visie op de staats-
hervorming die niet vertrekt van het communau-
taire thema omwille van het communautaire
thema, of van de communautaire of politiek emo-
tionele passie die daarover zou kunnen oplaaien.
Neen, ons uitgangspunt is dat verantwoordelijk-
heid, subsidiariteit en solidariteit op alle bestuurs-
niveaus – van het Europese tot het gemeentelijke –
moeten gelden. Daarbij moet steeds de vraag wor-
den gesteld wat het best op welk niveau kan wor-
den gedaan. We hebben het daarbij gehad over Eu-
ropa, maar dat thema zal ik nu niet te berde bren-
gen.

Wij vinden dat de federale overheid een bestuurs-
krachtig niveau moet blijven, en dit dus ook na de
volgende staatshervorming. Omwille van de vele
goede redenen die hier reeds werden uiteengezet,
zeggen we ook dat Vlaanderen om sociaal-econo-
mische redenen en om redenen van goed bestuur
meer bevoegdheden moet krijgen. Daarbij stellen
we dat Vlaanderen aldus moet uitgroeien tot een
volwaardige deelstaat binnen de federale staat,
waarbij we de band met Brussel duidelijk versterkt
willen zien. We zeggen daarbij ook heel duidelijk
dat de volgende staatshervormingen binnen het fe-
derale Belgische kader moeten gebeuren, gedragen
door Vlaanderen en Wallonië én met een specifiek
hoofdstedelijk statuut voor Brussel.

Binnen dat kader willen we de solidariteit duidelijk
handhaven, op voorwaarde dat deze objectief, om-
keerbaar en doorzichtig is. We wijzen dus resoluut
elke vorm van separatisme af. Deze visie sluit aan
bij de institutionele hoofdstukken van de teksten
die thans zijn neergelegd. Die tekst moet ons inspi-
reren om na 13 juni tot de volgende realisatie van
de staatshervorming over te gaan. In het licht van
die volgende realisatie schuift de CVP vijf duidelij-
ke prioriteiten naar voren : defederalisering van de
gezondheidszorgen en het gezinsbeleid, ruimere
fiscale autonomie voor de deelstaten, regionalise-
ring van de gemeente- en provinciewet, meer ho-
mogene bevoegdheidspakketten waarbij de voor-
liggende tekst bijzonder inspirerend is geweest, en
een gewaarborgde vertegenwoordiging voor de
Vlamingen in Brussel.

Dit is in alle duidelijkheid het voorgestelde pro-
grammapakket. Het zal des te beter zijn indien we
er in slagen nog meer te realiseren. Als we die hef-
bomen via een toekomstige staatshervorming zou-
den verwezenlijken, komen we tegemoet aan de
grootste noden. Die werden niet enkel besproken
in de commissie voor Staatshervorming, maar tij-
dens alle grote debatten die hier werden gehouden
over economie, werkgelegenheid en zo meer.

Het zal een grote uitdaging zijn om er in de federa-
le kamers voor te zorgen dat in alle partijen, zowel
de Vlaamse als de Franstalige, de nodige meerder-
heid tot stand wordt gebracht om de speerpunten
van dit programma te realiseren. Dit zal onze prio-
riteit vormen.

De voorzitter : De heer Denys heeft het woord.

De heer André Denys : Mijnheer Van Peel, ik stel
deze vraag opdat ik de politieke draagkracht van
uw woorden goed zou inschatten. U verklaart dat
deze nota inspirerend werkt op uw partijprogram-
ma en somt vijf prioriteiten op. Een daarvan is de
overheveling van de gezondheidszorg en kinderbij-
slag. De financiering van de gezondheidszorg is net
een van de punten van discussie. Wij proberen om
zo weinig mogelijk interpretatiemogelijkheden
open te laten in onze teksten. Ik vraag u daarom of
de financiering van de gezondheidszorg ook zal ge-
beuren zoals werd voorzien in dit voorstel van re-
solutie.

De heer Marc Van Peel : Mijnheer Denys, u stelde
een duidelijke vraag. Mijn antwoord luidt even dui-
delijk : ja.

De voorzitter : De heer Geysels heeft het woord.

De heer Jos Geysels : Mijnheer de voorzitter, ik ga
even in op de opmerkingen die de heer Van Peel
heeft gemaakt de dag na de stemming in commis-
sie. Ik zou dan ook graag vernemen of dit voor hem
een resolutie, een parlementaire akte of een inspi-
ratiebron is.

De heer Marc Van Peel : Mijnheer Geysels, ik zal
met overtuiging voor dit voorstel van resolutie
stemmen. Ik zal dit doen als Vlaams parlementslid,
maar ook als partijvoorzitter. Mijn politieke actie
zal bijgevolg tot doel hebben een zo groot mogelij-
ke uitvoering van dit voorstel van resolutie tot
stand te brengen. We weten echter allemaal dat de
uitvoering ervan op het federale vlak is gesitueerd.

Het zal erop aan komen onze Franstalige collega’s
te overtuigen. Zij zijn hier niet aanwezig door de
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vorige en belangrijke staatshervorming. Ze zullen
moeten worden overtuigd om af te stappen van het
idee van een boksmatch tegen het rijke, egocentri-
sche Vlaanderen dat van zijn arme broertje uit het
zuiden af wil om op eigen kracht nog rijker te wor-
den. Dit is een karikaturale samenvatting, die ech-
ter dikwijls in de Franstalige media opduikt. Het is
niet onze bedoeling om zonder Wallonië rijker te
worden, maar we ijveren voor een betere bestuur-
lijke ordening van deze staat.

Ik hoop dat we er in de loop van de volgende
maanden in zullen slagen de mentaliteit ook in het
Franstalige landsgedeelte te doen omslaan. Dit is
misschien ijdele hoop omwille van de verkiezingen.
Toch is een mentaliteitsverandering noodzakelijk.
We stellen immers een zeer redelijk eisenpakket
voor. We mogen deze voorstellen niet misbruiken
in een strijd om de beste Vlaming te zijn, want ons
eisenpakket getuigt van een oprechte bekommer-
nis voor een betere bestuurlijke ordening van het
land met alles wat daarbij komt en in de resolutie
is vervat.

Daarom zal ik met overtuiging deze resolutie goed-
keuren. Ik heb duidelijk geschetst wat het engage-
ment is, ook van de federale CVP, voor wat eerst
moet gebeuren na 13 juni. (Applaus bij de CVP, de
VLD en de VU)

– De heer Francis Vermeiren, ondervoorzitter,
treedt als voorzitter op.

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, dames en heren, de discussie over autonomie
wordt in de periode 1990-2000 dikwijls gekoppeld
aan de discussie over rijkdom, egoïsme, egocentris-
me en het verlangen om alles bij onszelf te houden.

Ooit was er een tijd dat Vlaanderen arm was en in
grote miserie zat. Ik herinner u aan het begin van
deze eeuw, de periode na de Eerste Wereldoorlog
en de dertiger en vijftiger jaren. Vlaanderen was
toen nog niet welvarend. Het was ruraal en stuurde
vele duizenden arbeiders over de grenzen heen uit
om welvaart naar hier te halen. Ook op dat mo-
ment was er het verlangen naar autonomie, welis-
waar onafhankelijk van welvaart en rijkdom. Bij de
politieke discussie in dit parlement besmetten we
onszelf voortdurend : we halen steeds het argu-

ment aan dat het verlangen naar zelfbestuur ge-
koppeld is aan welvaart.

De waarheid is dat het een niets met het ander te
maken heeft. De discussie over hoe een volk de
identiteit bestuurlijk vorm kan geven, wordt we-
reldwijd gevoerd. Ze wordt niet enkel gevoerd op
basis van rijkdom. De discussie van vandaag is ei-
genlijk een verlengstuk van wat reeds zeventig jaar
geleden in deze staat onder en boven de aardkorst
woelde, namelijk de ontvoogdingsstrijd van een
volk, zowel politiek, intellectueel als democratisch.
Dat is de kern. Daarom betreur ik de uitlatingen
van sommigen die zich minachtend uitlaten over
dit verlangen naar eigen bestuur en naar een
propere en zinvolle democratie.

Het vertrekpunt in deze nota van de democratische
nationalisten waren onder meer volgende vragen :
welk bestuur geven we aan dit volk ? Hoe is de
verhouding van dit bestuur tot de bevolking ? Hoe
is de doorstroming van de bevolking naar het be-
stuur ? Iedereen die het bestuur van de Belgische
staat in de twintigste eeuw zal evalueren, zal mer-
ken dat er zware lijnen van verantwoordelijkheid
en misstappen zijn. De 10.000 miljard frank staats-
schuld is er niet vanzelf gekomen, maar is ook een
gevolg van slecht bestuur en te weinig verantwoor-
delijkheidszin. De kern van deze discussie is het
streven naar een goed bestuur.

Ik heb getracht deze tekst te lezen met de ogen van
een Deen, een Noor of een Nederlander. Ik heb me
in die positie afgevraagd of de tekst vooroordelen,
egoïstische trekken of schimpscheuten op een
ander volk bevatte. Niets hiervan heb ik gevonden
in het voorstel van resolutie of gehoord tijdens de
commissievergaderingen. Deze tekst is op geen
enkel moment of geen enkele manier in strijd met
de mensenrechten, wel integendeel. Hij zou kun-
nen dienen als voorbeeld voor andere staten waar
verschillende gemeenschappen samenleven.

Onze oplossingen worden trouwens gebruikt in an-
dere landen. Hier is geen sprake van Joegoslavi-
sche toestanden, en ik betreur dat men ons werk
tot dat niveau verlaagt. Ik betreur evenzeer de uit-
spraken van sommige politici op andere niveaus.
Men vergelijkt het Vlaams Parlement met de Da-
vidsfondsbijeenkomsten, met de commentaren van
pendelaars die ook eens iets willen zeggen over
Brussel. Dat is onbetamelijk, onbehoorlijk en bo-
vendien onjuist. De enigen die daar schade van on-
dervinden, zijn zijzelf want het doet twijfelen aan
hun politiek niveau. Als deze tekst moet worden
beoordeeld op zijn democratisch gehalte, op zijn
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solidariteitsgehalte, op zijn samenwerkingszin, dan
haalt hij een hoge score.

Hebben we genoeg legitimiteit om dit thema te be-
handelen ? Uiteraard hebben we die. We hebben
onszelf de naam parlement toegekend, precies om
te bewijzen dat we bevoegd zijn om over elk do-
mein te praten, en dat doen we ook. We praten
over internationale, Europese, Belgische en Vlaam-
se aangelegenheden. We beseffen dat we dit niet al-
lemaal in decreten of wetten kunnen vastleggen.
Maar de discussie zelf en de legitimiteit van het
debat en dit voorstel, kan men niet betwisten. Wij
zijn verkozen parlementsleden die een grotere legi-
tieme basis hebben dan welk ander parlement ook.

Tegenover het Vlaamse volk en de geografische
omschrijving beschikken we binnen het systeem
van de parlementaire verkiezingen over de groot-
ste legitimiteit. Het andere parlement behaalt nooit
dezelfde legitimiteit. Ze presenteren zich slechts in
een gedeelte van het land en worden dan ook maar
door een deel van het land gelegitimeerd. Ze
nemen nochtans gezamenlijk beslissingen over het
gehele land. Bij verkiezingen kan men zelfs de ver-
antwoordelijkheid niet leggen bij degenen die de
beslissing hebben genomen.

Men heeft vandaag ook gesproken over solidariteit
en onze verhouding tot de Franstaligen. In mijn
fractie heb ik steeds de bereidwilligheid en politie-
ke wil vastgesteld om het andere landsgedeelte te
respecteren in zijn trots, instellingen en politieke
keuzes, en om het de vrijheid te geven die het ver-
dient. Het gaat immers om hun autonomie. Het is
niet onze opdracht ons te mengen in hun beleid en
verantwoordelijkheden.

In dit voorstel van resolutie benadrukken we bo-
vendien openlijk de solidariteit. We doen dit niet
verdoken. We formuleren dit binnen behoorlijke
grenzen. Op Europees vlak bestaat zoiets niet.
Onze enige grens is dat de gever aan het eind niet
minder mag hebben dan de ontvanger. Men kan
dan ook niet beweren dat we geen solidariteit be-
tonen.

Mijnheer Sleeckx, in de Europese Unie zijn er ver-
schillende socialistische regeringen die zo een soli-
dariteit niet betrachten. Ik verwijs naar de houding
van Duitsland, Frankrijk en Nederland. Het
Vlaams Parlement heeft een andere benadering,
waarbij de solidariteit de basis vormt. Wie kan ons
voor onze houding met de vinger wijzen ? Mijn-
heer Sleeckx, uw internationale partijgenoten beto-

nen deze edelmoedigheid niet, noch in hun beleid,
noch in hun woordgebruik. We hebben daarover
geen lessen te ontvangen.

Ik vind het wel uitstekend dat de voorzitter van het
Vlaams Parlement, die behoort tot de socialistische
familie, heeft gepoogd om de sociaal-democraten
over de streep te trekken om zo de verantwoorde-
lijkheid op te kunnen nemen om aan de zucht en
het politiek verlangen in Vlaanderen om zelfstan-
diger te kunnen optreden inzake economie, ge-
zondheidsbeleid, welvaart, cultuur, en internatio-
naal beleid, te voldoen. We kunnen straks evalu-
eren in welke mate dit het geval is.

Het zou schitterend zijn, mochten de Vlaamse poli-
tieke families die in Vlaanderen de lijnen trekken
inzake de maatschappelijke verantwoordelijkheid
en edelmoedigheid, mekaar vandaag vinden in dit
voorstel.

Is de keuze die wij maken anti-Europees ? Gaan
wij tegen de historische ontwikkeling in ? Of be-
vinden wij ons met de keuzes die wij maken binnen
de historische ontwikkeling die zich in Europa
voordoet ? Dit is geen verkleuterde invulling. Dit
gebeurt volledig binnen het kader van de Europese
evolutie. De Europese evolutie tijdens de komende
decennia zal op twee niveaus een invulling vinden.
Het gaat om het Europese geheel, dat versterkt zal
worden, en om dat van het andere niveau, met
historisch, cultureel en maatschappelijk gegroeide
entiteiten, dat ook zal worden versterkt.

Dat zijn de twee evolutielijnen in de Europese toe-
komst. Het zijn ook de twee democratische lijnen
die essentieel zullen blijken in een zich opbouwend
Europa van 400 miljoen inwoners. Onder het bo-
venniveau zal zich het belangrijkste niveau bevin-
den voor het welzijn en de welvaart van de bevol-
king zelf. Een Europa van de regio’s, maar waar-
binnen Vlaanderen in elk geval de vormgeving van
de deelstaat – en u kent het programma van mijn
partij – en van de staat in Europa, rond de tafel wil
bespreken kadert uiteraard in de discussie wat soe-
vereiniteit in de toekomst nog zal betekenen voor
de staten en de deelstaten.

Wij plooien ons met deze voorstellen van resolutie
niet op onszelf terug. Wij bouwen geen muren rond
het Vlaamse gegeven, maar we nemen onze verant-
woordelijkheid op en we willen een goed bestuur
invullen. Wij willen met de fiscaliteit, die dan tot
onze beschikking staat, de noden, de verlangens, de
evoluties en de toekomst bepalen van de eigen ge-
meenschap.

Van Grembergen

Vlaams Parlement  –  Plenaire vergadering  –  Nr. 38  –  3 maart 1999 -26-



Mijnheer de voorzitter, dit is uiteraard niet het pro-
gramma van de Volksunie. Ik kan mij voorstellen
dat het evenmin het programma van de christen-
democraten is in zijn volledigheid, in zijn a tot z of
alfa tot omega, of hoe men het ook zou noemen.
Dit is voor ons ook niet het geval.

Wij wensen inderdaad verder te gaan. Wij beseffen
dat verder gaan betekent dat wij rond de tafel gaan
zitten om het gesprek te voeren. Wij moeten dit ge-
sprek niet enkel binnen de Vlaamse Gemeenschap
voeren, maar we zullen het ook moeten voeren met
de Franstaligen. De Franstaligen weigeren op dit
ogenblik het gesprek. Indien dit de houding blijft
van een gemeenschap die over een eigen parle-
ment en regering beschikt, zal dit uitmonden in een
clash. Ik maak hier doelbewust een onderscheid
tussen de Waalse mens en de structuren in Wallo-
nië. Indien die structuren, omwille van machtsbe-
houd en allerlei andere motieven, blijvend het ge-
sprek met Vlaanderen weigeren, dan kan dit niet
anders dan uitlopen op een breuk. Men moet goed
beseffen dat dit het eindresultaat zal zijn.

Wij willen dit niet. Wij nemen onze verantwoorde-
lijkheid op binnen Europa. We wensen als buren
geen arme buren. We wensen goede, ontwikkelde
en welvarende buren. Wij willen daar, niet uit een
vorm van mecenaat of uit naastenliefde, alles voor
doen. Dit is binnen Europa ook onze opdracht. In-
dien zij evenwel het gesprek weigeren, kan het niet
anders dan dat er een breuk komt. Op een bepaald
ogenblik zal er in dit Vlaams Parlement de politie-
ke wil zijn om het verbod tot praten naast zich neer
te leggen. Ik hoop dat dit niet de conclusie zal zijn.

Sommigen zijn hier weggelopen omdat de stem-
ming over het geheel is vervangen door vijf stem-
mingen over vijf aparte gedeelten van de resolutie,
waarin slechts erg beperkte tekstwijzigingen zijn
aangebracht. Als nationalist wil ik, zelfs als ik over
elke zin afzonderlijk moet stemmen, dat ook doen,
als ik weet dat het eindresultaat mijn volk en ge-
meenschap, waarvoor ik mijn verantwoordelijkheid
opneem, dichter brengt bij het doel van een goed
zelfstandig bestuur met eigen fiscale middelen.
Sommigen hebben in het verleden andere partners
gekozen om een perfide doel te bereiken. Wie de
geschiedenis kent, weet wat ik bedoel. Als we zin
na zin moeten goedkeuren om een behoorlijk eind-
resultaat te bereiken, dan zullen we dat ook doen.

Golda Meir was een schitterende dame. De leidster
van de Israëlische regering heeft op een bepaald
ogenblik voor de Europese televisiestations

gezegd : ‘Eindelijk hebben we een land waarin we
thuis kunnen zijn.’ Ik ben Golda Meir niet, en de
problemen van het Vlaamse volk zijn niet te verge-
lijken met de zorgen, miserie en uitmoording waar-
mee de joden zijn geconfronteerd. Maar als deze
resolutie ons een stap dichter brengt bij een eigen
land en een eigen bestuur, dan zetten we met over-
tuiging deze stap. (Applaus bij de VU, de CVP en de
VLD)

De voorzitter : De heer Sleeckx heeft het woord.

De heer Jef Sleeckx (Op de tribune) : Mijnheer de
voorzitter, mijnheer de minister-president, geachte
collega’s, ik kan akkoord gaan met een aantal as-
pecten die de heer Van Grembergen hier heeft ver-
woord. Als parlementslid heb ik de taak hier duide-
lijk te verwoorden wat ik over deze belangrijke
aangelegenheid denk, en ik heb toch enkele pro-
blemen.

Gezien de beperkte spreektijd beperk ik me tot
een viertal punten. Ik wil het hebben over de ho-
mogene bevoegdheidspakketten. Ook wil ik iets
zeggen over het gelijkheidsbeginsel, dat erg belang-
rijk is voor de sociale zekerheid. Komt de nationale
solidariteit niet in het gedrang bij een gedeeltelijke
splitsing ? En ten slotte wil ik het ook nog hebben
over de culturele verschillen, die in feite niet zo
groot zijn als men soms wil doen geloven.

De sociale zekerheid is vandaag een homogene –
dat wil zeggen federale – bevoegdheid. Twee secto-
ren splitsen maar de rest niet, is op zich reeds strij-
dig met het idee van de homogene bevoegdheids-
pakketten. Volgens de klassieke stelling worden bij
een gedeeltelijke splitsing van de sociale zekerheid
de gezondheidszorgen gesplitst en blijven de ziek-
te-uitkeringen een federale bevoegdheid. Dit leidt
volgens mij tot minder in plaats van tot meer ho-
mogeniteit. Ik zal dit via een voorbeeld trachten
aan te tonen. Gezondheidszorg en ziektevergoe-
dingen horen samen in één beleidsniveau. Dage-
lijks schrijven artsen in eenzelfde raadpleging ener-
zijds geneesmiddelen voor en anderzijds arbeids-
ongeschiktheid. Het ene behoort tot de gemeen-
schapsbevoegdheid, het andere tot de federale be-
voegdheid. Beide facetten vormen één geheel,
zowel wat de aard, de administratie als de financie-
ring betreft.

Het verschil tussen aanvullende inkomens en ver-
vangingsinkomens is eigenlijk niet zo fundamen-
teel. De gezondheidszorg en kinderbijslag worden
door de voorstanders van een splitsing beschouwd
als extra’s, ter compensatie van een aantal kosten.
Voor ernstig en chronisch zieken zijn terugbetalin-
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gen in de gezondheidszorg veel meer dan extra’s :
het zijn veeleer broodnodige inkomsten. Voor
arme gezinnen geldt hetzelfde als we het over de
kinderbijslag hebben.

Hoewel alle takken van de sociale zekerheid ver-
schillend zijn, zijn ze alle vormen van een op soli-
dariteit gesteunde collectieve verzekering. Dat wil
zeggen dat alle sectoren van de sociale zekerheid
een gemeenschappelijke finaliteit hebben. Dit be-
tekent niet dat ik een tegenstander ben van homo-
gene pakketten, wel integendeel. Ik ben echter van
mening dat meer homogeniteit kan worden bereikt
door een beperkte bevoegdheidsverschuiving in
beide richtingen : bijvoorbeeld de bevoegdheid
voor preventie, rusthuizen, PVT’s en RVT’s ver-
schuiven naar de gemeenschappen en omgekeerd
de bevoegdheid voor de ziekenhuissector, met in-
begrip van de psychiatrische ziekenhuizen, ver-
schuiven naar het federale niveau. Door deze ho-
mogenisering zouden het beheer en de financiering
op hetzelfde beleidsniveau gebeuren. Dit is volgens
mij een conditio sine qua non om een goed beleid
te kunnen voeren. Deze operatie betekent een
overdracht van 35 miljard frank naar de gemeen-
schappen.

Het tweede punt waarbij ik even wil stilstaan is het
gelijkheidsbeginsel. De promotoren van een ge-
deeltelijke splitsing van de sociale zekerheid vin-
den het evident dat de pensioenen, de werkloos-
heidsuitkeringen en de ziektevergoedingen fede-
raal blijven en dat deze bedragen gelijk blijven
voor Vlamingen en Walen. Het gelijkheidsbeginsel
is evenwel niet van toepassing voor de terugbet-
aling in de gezondheidszorgen, noch voor de kin-
derbijslag. Volgens mij moet het gelijkheidsbegin-
sel gelden voor de hele sociale zekerheid. Ik ben
ervan overtuigd dat ik niet alleen sta met mijn
visie. De heer Raes, voorzitter van de algemene
centrale van het ABVV, stelt dat de splitsing ingaat
tegen de solidariteit en de poort opent voor een ge-
zondheidszorg met twee snelheden.

Ik wil trouwens ook duidelijk de formulering her-
halen van de commissie voor Staatshervorming
zelf. De commissie beweert dat het hoofddoel van
de federalisering van het gezondheidsbeleid erin
bestaat een meerwaarde te bieden aan de bevol-
king, de kwaliteit te verbeteren en de toegankelijk-
heid en betaalbaarheid te waarborgen. Zeker voor
Wallonië komt een splitsing echter neer op het te-
genovergestelde van elk punt dat ik heb opgesomd.
Concreet betekent dit dat de Waalse zieke meer zal

moeten betalen dan de Vlaamse zieke, aangezien
Wallonië minder financiële mogelijkheden heeft.
Hij zal met name meer moeten betalen voor ge-
neesmiddelen, dokterskosten, gespecialiseerde ge-
neeskunde, hospitalisatie, prothesen en revalidatie.
Dat is de kern van het debat.

De heer Karel De Gucht : Als een Waalse zieke
meer zal moeten betalen, zal dat komen doordat
men in Wallonië niet even zuinig beheert als in
Vlaanderen. We hebben juist hetzelfde meege-
maakt met het onderwijs. Zolang het onderwijs
niet was geregionaliseerd, was er sprake van het-
zelfde uitgavenpatroon. Na de regionalisering heeft
Wallonië echter zijn verantwoordelijkheid opgeno-
men en gesaneerd.

– De heer Marc Olivier, eerste ondervoorzitter,
treedt opnieuw als voorzitter op.

De voorzitter : De heer Van Grembergen heeft het
woord.

De heer Paul Van Grembergen : Mijnheer Sleeckx,
u doet alsof de ziekteverzekering een soort com-
municerend vat is. Dat zou het eigenlijk ook moe-
ten zijn. De druk zou overal voor dezelfde omstan-
digheden in dezelfde richting moeten werken. Dat
is in de huidige omstandigheden echter niet het
geval. Wat verhindert dat ? Een aantal structuren
in Wallonië nemen andere basisbeslissingen en
maken andere keuzes. Juist zij maken het verschil
uit. De oorzaak ligt in verschillende beleidskeuzes.

De heer Jef Sleeckx : Mijnheer de voorzitter, ik
zou even willen ingaan op de woorden van de heer
De Gucht. Mijnheer De Gucht, uw uitspraak over
het onderwijs klopt. Ik geef dat grif toe. U weet
echter beter dan ik dat voor het onderwijs veel ge-
makkelijker criteria kunnen worden vastgelegd
dan voor de gezondheidszorg, aangezien daar ook
andere criteria een rol spelen. Die idee komt ook
niet van mij. Wetenschappers beweren duidelijk
dat het vastleggen van objectieve criteria voor de
gezondheidszorg een aantal problemen veronder-
stelt.

De voorzitter : De heer Van Vaerenbergh heeft het
woord.

De heer Etienne Van Vaerenbergh : Als ik de rede-
nering van de heer Sleeckx hoor, zou dat inhouden
dat we binnenkort in dit Vlaams Parlement zullen
stemmen over de zorgverzekering. Een voorstel
over die zorgverzekering werd ingediend door vijf

Sleeckx
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partijen. Ik veronderstel dat de heer Sleeckx de
zorgverzekering niet zal goedkeuren, aangezien dat
systeem enkel in Vlaanderen in werking zal treden.

De heer Jef Sleeckx : Ik wil hier enkel duidelijk
zeggen dat ik als parlementslid enkele problemen
heb met het thema gezondheidszorg, en trouwens
ook met het thema kinderbijslag. Naar mijn aan-
voelen hebben de patiënten geen boodschap aan
theorieën over homogene bevoegdheidspakketten
of subsidiariteit. Wat hun interesseert, is de prijs die
ze zullen betalen voor hun apotheker, arts of zie-
kenhuis en de kwaliteit ervan.

Het opgeven van het gelijkheidsbeginsel door de
splitsing kan bovendien de verstandhouding tussen
Waalse en Vlaamse arbeiders en bedienden onder-
mijnen. De tienduizenden Vlamingen, Walen en
Vlaamse en Franstalige Brusselaars die in of rond
Brussel of elders in België samenwerken bij de
overheid of in bedrijven, zullen voortdurend met
de discriminaties in de gezondheidszorg worden
geconfronteerd. Dit gaat dan van verschillen in
remgeld bij de apotheker, tot verschillende reke-
ningen bij hospitalisatie.

Bij splitsing valt de nationale solidariteit groten-
deels weg. De sociale zekerheid steunt tot op
heden op de solidariteit tussen personen. Men is
verzekerd omdat men als individu een bijdrage
heeft geleverd. Dit steunt dus niet op de solidariteit
tussen de gemeenschappen. Als men dit zal split-
sen, dan zal er nog alleen een solidariteit tussen ge-
meenschappen bestaan, geen solidariteit tussen
personen.

De voorzitter : De heer De Gucht heeft het woord.

De heer Karel De Gucht : Wat de heer Sleeckx
zegt, is onjuist. De sociale zekerheid wordt welis-
waar deels betaald met behulp van bijdragen, maar
wordt ook in niet onbelangrijke mate gefinancierd
met algemene middelen. Bij die middelen speelt
toch zeer sterk de solidariteit tussen de gewesten,
namelijk de solidariteit van Vlaanderen met Wallo-
nië.

De heer Jef Sleeckx : De sociale zekerheid is een
solidariteit tussen personen, niet tussen gewesten.

Men zegt wel dat een bepaalde solidariteit zal blij-
ven behouden, maar men stelt voorwaarden en be-
perkingen. Men heeft het over een basissolidariteit
tussen de gemeenschappen, op basis van doorzich-
tige mechanismen. Ik wil u echter zeggen dat er

verzekeringstechnisch gezien nooit doorzichtigheid
is. De solidariteit in de sociale zekerheid is automa-
tisch en impliciet.

Ik wil even stilstaan bij de culturele verschillen
waarover de heer Taylor het had. Volgens de heer
Taylor zou er een Vlaams en een Waals profiel be-
staan. Rapporten zoals dit van Jadot, spreken dat
echter tegen. De culturele verschillen zijn veel gro-
ter binnen de provincies en arrondissementen, tus-
sen stad en platteland, tussen sociale klassen, tus-
sen hoog- en laaggeschoolden. Indien men per se
een polarisering wil in de gezondheidszorg, moet
men veeleer van een West-Belgisch en een Oost-
Belgisch model spreken. Uit het rapport-Jadot
blijkt dat er in Oost- en West-Vlaanderen en Hene-
gouwen een overconsumptie is, en in Antwerpen,
Limburg, Luik en Luxemburg een onderconsump-
tie. De heer Spinnewijn is professor aan de univer-
siteit van Leuven en lid van de onverdachte
Vlaamse onderzoeksgroep Sociale Zekerheid 2002.
Op een forum stelde hij in december 1996 dat de
voorkeuren van de rijke gezinnen in Vlaanderen en
deze van de rijke gezinnen in Wallonië meer met
elkaar overeenstemmen dan dat deze van de rijke
overeenstemmen met deze van de arme gezinnen
binnen Vlaanderen of Wallonië.

Ik heb het dan nog niet over de bureaucratisering
die het voorgestelde systeem met zich zal meebren-
gen. Farmaceutische producten zullen bijvoorbeeld
worden onderworpen aan uiteenlopende erken-
nings- en terugbetalingsvoorwaarden. Apothekers,
artsen en paramedici zullen met uiteenlopende ta-
rieven moeten werken. De artsen zullen moeten
werken met communautaire voorschriften voor ge-
neesmiddelen en met federale attesten voor ar-
beidsongeschiktheid. De ziekenhuizen zullen ver-
schillende verpleegdagprijzen en honoraria moeten
hanteren, enzovoort. En dan heb ik het nog niet
eens over het eventuele medisch toerisme.

De voorzitter : De heer Taylor heeft het woord.

De heer John Taylor : Mijnheer Sleeckx, de heer
De Maeseneer heeft het in de commissie voor
Staatshervorming niet gehad over overconsumptie.
Hij heeft dat woord zelfs niet gebruikt. Wel had hij
het over een andere consumptie, een ander cul-
tuurpatroon en een andere benadering van de ge-
neesheren- en specialistenpraktijk. Dat heeft ande-
re kosten tot gevolg. Wanneer men meer en vlugger
naar een specialist gaat, dan heeft dat een ander
consumptiepatroon tot gevolg. Op dat gebied zijn
er blijkbaar grote verschillen, wat uit deze studie
blijkt. Dat kan men toch niet ontkennen ?

Van Vaerenbergh
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De heer Jef Sleeckx : Ik begrijp dat sommigen er
niet goed tegen kunnen als iemand een andere stel-
ling naar voren brengt. In het algemeen ben ik het
wel eens met de inhoud van wat nu voorligt, maar
inzake de gezondheidszorgen zit ik toch met een
aantal problemen.

Ik heb het trouwens nog niet eens gehad over het
probleem van Brussel. Hoe men dat moet oplossen
is voorlopig nog voor niemand duidelijk. De Brus-
selaars kunnen vrij kiezen voor het Vlaamse of het
Franstalige socialezekerheidsstelsel. Welke reper-
cussies zal dat hebben ?

Ik zou nog veel meer kunnen zeggen, maar mijn
tijd is jammer genoeg beperkt. In ieder geval wou
ik mijn overtuiging als lid van het Vlaams Parle-
ment duidelijk naar voren te brengen. (Applaus bij
de SP en bij AGALEV)

De voorzitter : De heer Van Vaerenbergh heeft het
woord.

De heer Etienne Van Vaerenbergh : Mijnheer
Sleeckx, ik wil nog eens terugkomen op de zorgver-
zekering. De SP aanvaardt toch dat de Brusselaars
een vrije keuze hebben ? Ook daar bestaat dat sys-
teem. U hebt dat zelf ingediend. U hebt dat zelf on-
dertekend en u zult dat binnenkort ook goedkeu-
ren. (Opmerking van de heer Jef Sleeckx)(Rumoer)

De voorzitter : De heer De Roo heeft het woord.

De heer Johan De Roo (Op de tribune) : Collega’s,
bij het einde van dit debat moeten we toch eens te-
rugblikken op de drie jaar werkzaamheden in de
commissie voor Staatshervorming. In die optiek
kunnen we in volle openheid een aantal zaken zeg-
gen.

De werkzaamheden in de commissie voor Staats-
hervorming waren echt wel revelerend. Het debat
werd op een zeer serene wijze gevoerd. Aan de
hand van inleidingen van de minister-president
hebben we geluisterd naar een aantal toekomstper-
spectieven, waaruit ook een duidelijke visie blijkt
over een verdere stap in de staatshervorming. Deze
stap is hoe dan ook noodzakelijk om de lijn die het
Vlaams Parlement en de Vlaamse regering probe-
ren uit te tekenen, ook in de toekomst kansen te
geven.

Vandaag moeten we durven vaststellen dat de gro-
tere verantwoordelijkheid die Vlaanderen in de
voorbije jaren heeft gekregen, nuttig en verstandig
werd gebruikt door onze instellingen en onze men-
sen. Op economisch vlak werden er zeer goede re-

sultaten bereikt. Ik denk bijvoorbeeld aan de pro-
blematiek van de werkloosheid. Dit komt niet alle-
maal zomaar vanzelf. Dit heeft ook te maken met
de wijze waarop men beleid voert.

Ik denk dat we de besprekingen in die geest heb-
ben gevoerd. Hoe kunnen we komen tot het best
mogelijke bestuur, waar de bevolking natuurlijk
recht op heeft ? Het moet gaan om een beleid
waarbij men goede beslissingen kan nemen, en
waarbij men ook snel beslissingen kan nemen. Het
moet ook gaan om een beleid waarbij men in
klaarheid en in duidelijkheid zijn verantwoorde-
lijkheid kan opnemen.

Er is nog een tweede zaak die mij de hele tijd sterk
is opgevallen. Iedereen die hier aanwezig is, heeft
zich ertoe verbonden de krijtlijnen te volgen die
ook in het kader van voorbije staatshervormingen
werden uitgetekend, namelijk binnen de Belgische
federale staatsstructuur. Van de nu nog aanwezige
parlementsleden is er niemand die heeft gepleit
voor separatisme. Het is absoluut geen separatisti-
sche tekst, wel integendeel. Hij werd met zin voor
verantwoording neergeschreven.

Het is een standvastige tekst, omdat we binnen de
bestaande krijtlijnen blijven. Het is ook een prag-
matische tekst, die streeft naar een goed bestuur.
We willen coherente bevoegdheidspakketten. Dit is
noodzakelijk voor een beter bestuur, niet in het
minst in de sociale sector. Deze sector ligt iedereen
in dit parlement na aan het hart. Hij wordt met
specifieke noden en inzichten geconfronteerd, na-
melijk het gezondheids- en gezinsbeleid. Ook voor
het sociaal-economisch beleid is het belangrijk dat
men niet op verschillende niveaus dezelfde be-
voegdheden uitoefent. De nota en het voorstel van
resolutie zijn dan ook toekomstgericht. Ze bieden
perspectieven voor de toekomst van de Vlaamse
bevolking.

De werkzaamheden van de commissie hebben uit-
eindelijk geleid tot een vrij volledig dossier. Het is
niet af. Het is geen juridische tekst, maar toch wel
een onderbouwd dossier. Dit staat in contrast met
de visie van sommigen, die louter pleiten voor een
sloganmatige benadering. Ook bij de voorbereiding
in de commissie hebben we gepleit voor een dos-
siermatige behandeling, waarbij men met kennis
van zaken en na grondige discussie in staat zou zijn
de knelpunten te ontwaren en mogelijke oplossin-
gen naar voren te brengen.

Er zijn 33 hoorzittingen gehouden, en er zijn 155
deskundigen uit de verschillende beleidsdomeinen
aan het woord geweest. Het verslag toont duidelijk
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aan dat er een aantal knelpunten zijn. Als men een
beter bestuur en duidelijker bevoegdheden wil,
moet men de bevoegdheden toekennen aan het ni-
veau dat die bevoegdheden het best waarneemt op
basis van het subsidiariteitsprincipe. Wie kan daar
tegen gekant zijn ?

We hebben een goed dossier. Op het federale vlak
zal men nog moeten worden overtuigd om het ter
hand te nemen en te lezen, zodat men het niet al-
leen vanuit de media bekijkt. De discussie moet
worden opengehouden. Waarom zouden we geen
discussie uitlokken met vrienden in Wallonië over
de coherente bevoegdheidspakketten ? Dit moet
niet noodzakelijk voor de verkiezingen gebeuren.
Het parlement kan hiertoe een initiatief nemen.
Waarom zouden onze Franstalige landgenoten ook
niet kunnen geloven dat een eigen sociaal-econo-
misch-fiscaal instrumentarium in het belang is van
hun eigen bevolking ? Zo zouden ze een eigen be-
leid kunnen voeren, met de accenten die zij willen
leggen. We betwisten dit niet, maar eisen dit ook
voor onszelf op.

Dit betekent absoluut niet het einde van de solida-
riteit. Voor onze fractie staat dat buiten kijf. Ik zeg
dat ook aan mijn goede vriend de heer Sleeckx. Ik
heb hem leren kennen toen ik in 1985 in de Kamer
kwam en ik respecteer hem. We hebben verschil-
lende jaren met elkaar samengewerkt en gediscus-
sieerd in de commissie voor Sociale Zaken. De so-
lidariteit moet behouden blijven op basis van ob-
jectieve, duidelijke en doorzichtige mechanismen
en omkeerbaarheid. De harde kern van de sociale
zekerheid moet behouden blijven op het federale
vlak. Als mensen hun inkomen verliezen omwille
van ouderdom, handicap of werkloosheid, mogen
we hen niet tekort doen. We mogen niet zeggen dat
de Vlaamse werklozen belangrijker zijn dan de
Waalse, want voor het gezin van die werklozen is
het probleem identiek. Daar willen we rekening
mee houden. De solidariteit stellen we niet in
vraag. Alleen zijn er klare en duidelijke afspraken
nodig. Meer coherente bevoegdheidspakketten zul-
len de doorzichtigheid van de staatsstructuur be-
vorderen. Op die manier zal de bevolking beter
weten wie verantwoordelijk is voor welke beslissin-
gen en tot wie ze zich moet richten om verantwoor-
ding te vragen.

Ik doe een oproep tot mijn eigen Brusselse fractie-
genoten. We hebben al veel over deze zaak gedis-
cussieerd. Wie de teksten en de veertien krachtlij-
nen leest die vooraf in de commissie werden goed-
gekeurd, weet dat Brussel daarin niet onder voog-

dij wordt geplaatst van de deelstaten. Integendeel,
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest krijgt belang-
rijke bevoegdheden, ook op het fiscale vlak.

Inzake Brussel is het een geslaagde maar moeilijke
evenwichtsoefening geworden. In elk geval is het
de bedoeling dat de band tussen Brussel en Vlaan-
deren wordt versterkt, zodat we ook waarborgen
kunnen eisen voor de positie van de Vlamingen in
Brussel. Zij mogen niet aan hun lot worden overge-
laten.

Onze fractie heeft altijd aangestuurd op een zo
groot mogelijke consensus, teneinde een belangrijk
politiek feit te creëren. Ik hoop dat de media, die
hier vandaag tot onze vreugde in groten getale
aanwezig zijn, op een objectieve wijze verslag zul-
len uitbrengen van de eigenlijke bedoelingen van
deze voorstellen van resolutie. Dit is geen wettekst
of dictaat, maar een uitgestoken hand, ook naar het
federale niveau. Het is een uitnodiging om einde-
lijk verantwoordelijkheden op te nemen, Vlaande-
ren te geven waar het recht op heeft, en via een
nieuwe staatshervorming mogelijkheden te creëren
om voor de bevolking het nodige te doen. Dat be-
tekent niet dat de solidariteit op de helling wordt
gezet.

Ik waardeer ten zeerste het uitnodigende en tege-
moetkomende betoog dat parlementsvoorzitter De
Batselier deze voormiddag hield. We respecteren
zijn interventie en vinden het belangrijk dat we op
die manier tot een nog bredere consensus kunnen
komen dan in de commissie werd bereikt. Dat zal
van enorm belang zijn.

We hebben in tegenstelling tot in 1991 niet voor
een tienpuntenprogramma gekozen. Het toenmali-
ge programma was heel kort, maar kon ook op ver-
schillende manieren worden uitgelegd. Nu hebben
we gekozen voor een duidelijker en uitgebreider
tekst. Dat maakt het moeilijker om een consensus
te bereiken, maar anderzijds kan een goed ge-
stoffeerd dossier niet vaag of vrijblijvend zijn. Het
vergt belangrijke keuzes, die vandaag moeten wor-
den gemaakt.

Ik wil besluiten met een woord van dank aan voor-
zitter Sauwens van de commissie voor Staatsher-
vorming, die met veel geduld in moeilijke omstan-
digheden de werkzaamheden van de commissie
heeft geleid. We hadden wel eens de indruk in de
processie van Echternach te lopen. De hoorzittin-
gen maakten dat het hele proces lang duurde, wat
ons soms werd verweten. Alles bij mekaar werd er
echter heel goed werk geleverd.

De Roo
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Ik richt ook een woord van dank tot de minister-
president, die niet alleen de Schrikkelnota heeft
voorgelegd, maar ook vele uren aanwezig was in de
commissie om ons mee te sturen in de goede rich-
ting. Die richting zijn we vandaag ingeslagen met
deze resolutie en met zoveel mogelijk steun van u
allemaal. (Applaus)

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
commissie voor Staatshervorming heeft nagenoeg
dag op dag drie jaar hard aan het voorliggende
voorstel gewerkt. Namens de regering wil ik deze
commissie dan ook feliciteren voor haar inspannin-
gen. Ik reken het echter ook tot mijn plicht hier en-
kele beschouwingen over te formuleren.

Niet alleen vandaag, maar ook tijdens de bijeen-
komsten van de commissie zijn de besprekingen
steeds boeiend geweest. We konden een echt parle-
mentair debat voeren naar aanleiding waarvan
nieuwe elementen naar voor werden gebracht.
Door het voorstel van de voorzitter van dit parle-
ment kwamen we in feite opnieuw tot het oor-
spronkelijke uitgangspunt : vijf resoluties, die ons
in de mogelijkheid stellen in alle duidelijkheid
standpunten te bepalen.

In de voorbije twee à drie weken is duidelijk geble-
ken dat men nooit de moed mag verliezen, en dat
er steeds goede persoonlijke en collectieve rede-
nen zijn om optimistisch te blijven. Ik heb gelezen
dat een ruimere consensus waarschijnlijk een on-
haalbare kaart was, en dat het uitgesloten was tot
een politiek feit te kunnen komen. Door de volhar-
ding van vele verantwoordelijken uit dit parlement
is het ons echter gelukt te komen tot een duurzame
basis voor een houding en een standpunt in het
licht van een volgende dialoog.

De kern van wat hier voorligt, is eenvoudig uit te
drukken : Vlaanderen is als deelstaat en institutio-
neel gegeven bereid om belangrijke nieuwe verant-
woordelijkheden over te nemen van de federale
overheid. De volksvertegenwoordiging weet zich
daarbij gedragen door een brede basis in Vlaande-
ren. Reeds in het begin van 1993 – nauwelijks en-
kele maanden na het Sint-Michielsakkoord – ver-
klaarde ik in alle duidelijkheid dat de vierde staats-
hervorming zeker niet de laatste was. Het beleid en
de structuur van het overheidsbestel moeten im-
mers rekening houden met de maatschappelijke

evolutie. De dynamiek van nieuwe democratische
instellingen mag hierbij niet worden onderschat.

Ik herinner mij 13 januari 1993 nog levendig. De
Franstalige politici gingen toen helemaal uit de
bocht en zeiden dat het ongehoord was te durven
spreken over een nieuwe staatshervorming op een
ogenblik dat het Sint-Michielsakkoord nog niet he-
lemaal was verteerd. Het zal sommigen in dit half-
rond misschien verwonderen, maar ik kon sinds-
dien op een bondgenoot rekenen, die mij steeds en
van meet af aan heeft bijgetreden in mijn stelling
dat de ordening en de hervorming van de staat een
noodzakelijk dynamisch proces is. Die bondgenoot
is premier Dehaene. Het volstaat om er een aantal
van zijn verklaringen op na te lezen, want daaruit
blijkt dat hij steeds in alle duidelijkheid heeft ver-
klaard dat de hervormingen een inherente dyna-
miek van een federaal staatsbestel zijn.

In het project Vlaanderen-Europa 2002 hebben we
samen met de CVP, de SP en de VU duidelijk ver-
klaard dat we in alle vrijheid en op alle niveaus
wensten te discussiëren, waardoor belangrijke be-
voegdheidsoverdrachten tot stand konden komen
inzake de sociale zekerheid, het sociaal-econo-
misch beleid, het vervoersbeleid en vele andere
vlakken.

In Vlaanderen is ondertussen een belangrijke con-
sensus gegroeid over de noodzaak aan verdere her-
vormingen. Hoewel het niet vanzelfsprekend is,
reken ik het tot mijn plicht om de motor van dit
dynamisch proces te vormen. Daarom hebben we
in het regeerakkoord van 1995 duidelijk vermeld
dat we werk wilden maken van verdere hervormin-
gen. De zogenaamde Schrikkelnota van 29 februari
1996 vormt mee de basis van dit engagement.

We zijn nooit vertrokken van een idee-fixe dat er
moest worden hervormd omwille van de hervor-
mingen. We hebben op zoveel plekken en momen-
ten ondervonden dat er knelpunten bestonden en
dat de functionering van de staat onvoldoende effi-
ciënt verliep. De bestaande bevoegdheidsverdeling
vormde bijgevolg niet de juiste basis voor oplossin-
gen die in de eerste plaats de bevolking ten goede
zouden komen.

Ik zet me opnieuw af tegen de zogenaamde tegen-
stelling die zo vaak wordt geschetst tussen het na-
tuurlijke sociaal-economische beleid en de fictieve
hervorming van onze instellingen. Het tegendeel is
waar : in dienst van de kwaliteit van het leven van
allen die in Vlaanderen wonen en werken, is het
noodzakelijk om de juiste instrumenten te fabrice-
ren. Ik deel de mening van allen die er vandaag en

De Roo

Vlaams Parlement  –  Plenaire vergadering  –  Nr. 38  –  3 maart 1999 -32-



de afgelopen drie jaar op hebben gehamerd dat het
afleveren van meer kwaliteit onze enige doelstel-
ling mag zijn.

De vorm waarin een staat wordt geordend, is van
minder belang, dus of we nu voor regionalisme, fe-
deralisme of confederalisme kiezen. De democratie
is de waarde. De vorm is slechts een instrument. In
de commissie en vandaag hebben we naar een ruim
draagvlak gezocht. Ik wenste daarbij de hele tijd de
grenzen tussen meerderheid en oppositie te over-
schrijden en heb woord gehouden. Ik ben heel ge-
lukkig dat de scheidingslijn tussen meerderheid en
oppositie niet de basis van onze gesprekken vorm-
de.

Mijnheer de voorzitter, dames en heren, deze voor-
stellen van resolutie zijn er gekomen op een ogen-
blik dat Europa zich snel ontwikkelt. Vaak wordt
ons verweten dat we ons in een microkosmos te-
rugtrekken en Vlaanderen loskoppelen van de
nieuwe werkelijkheid in Europa en de wereld. Dit
klopt helemaal niet. Omwille van de Europese evo-
lutie zijn we verplicht onze verantwoordelijkheden
op te nemen.

Ik ben het eens met de analyse die daarnet werd
gegeven. Hoe groter onze wens voor een politieke
unie op Europees niveau, hoe dichter we de ver-
antwoordelijkheid bij de mensen moeten leggen.
Het Europese idee zou trouwens mislukken als we
daarin niet slagen. Omwille van dit gegeven en van
de zoektocht naar kwaliteit, is het onze plicht om
te hervormen, niet als een institutionele bezigheid,
maar als antwoord op gestelde vragen.

Ik wil u een citaat voorlezen : ‘Aangezien we twee
gemeenschappen hebben die op essentiële punten
eigen behoeften en verzuchtingen aan de dag leg-
gen, dient de staat zich aan deze dualiteit aan te
passen’. Dit is geen citaat uit de Schrikkelnota,
maar uit de tekst die werd goedgekeurd door het
studiecentrum van de staat in 1963 in consensus
tussen Nederlands- en Franstaligen.

Gelet op al deze elementen moet een nieuw kader
worden uitgetekend, dat enkele duidelijke princi-
pes bevat. Op de eerste plaats is het onderscheid
tussen gewesten en gemeenschappen totaal voor-
bijgestreefd. We moeten uitgroeien tot een vol-
waardige deelstaat met drie elementen : een ge-
meenschap, grondgebied en gezag. Nu hebben we
de fusie tot stand gebracht tussen de organen van
de gemeenschap en het gewest, namelijk het parle-
ment, de regering, begroting en administratie. Het

is onze opdracht om een binding tot stand te bren-
gen tussen de gemeenschap en het gewest zelf.

Er moet naar mijn overtuiging een nieuwe deling
van soevereiniteit in een Europees kader gebeu-
ren. Het gaat niet over symbolen en uiterlijke te-
kens, maar wel over een gemeenschap, grondge-
bied, gezag en eigen soevereiniteit.

Naast de twee basisdeelstaten blijft vanzelfspre-
kend in een specifiek statuut voorzien voor het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige
Gemeenschap. Aan de territoriale afbakening van
de taalgebieden mag natuurlijk niet worden ge-
raakt. Ik hoor vaak spreken over loyaliteit. We
mogen dan ook alle Belgen om een eerlijke taal-
loyaliteit vragen, ook in Brussel.

De autonomie van de deelstaten inzake de uitga-
ven moet worden doorgetrokken naar de inkom-
stenzijde. Dat is een zaak van goed en verantwoor-
delijk bestuur. Vanzelfsprekend moet deze fiscale
autonomie in eerste instantie langs de personenbe-
lasting gaan. De personenbelasting staat het dichtst
bij de burger en is het diepst in de samenleving ge-
worteld.

We wijzen elke vorm van dotatie af, in welke rich-
ting ze ook wordt georganiseerd. Als de federale
overheid in de toekomst voor haar bevoegdheids-
sfeer ook nog een aantal fiscale bronnen nodig
heeft buiten de BTW en vennootschapsbelasting,
kan de personenbelasting daar vanzelfsprekend
voor worden aangewend. We kunnen een meer uit-
gesponnen debat houden over de manier waarop
de deling tussen de federale en de deelstatelijke
overheid op dat vlak moet verlopen. Zoals ik zei,
kan de federale overheid voorzover nodig de per-
sonenbelasting aanspreken. Daarover moeten af-
spraken worden gemaakt.

Als de vennootschapsbelasting federaal blijft met
duidelijke afspraken over kortingen, hebben we
meteen ook afspraken over de personenbelasting.
Dat moet worden verwerkt in de institutionele her-
vormingen voor een eigen fiscale draagkracht.

Kinderbijslag en gezondheidszorg zijn persoonsge-
bonden aangelegenheden en komen vanzelfspre-
kend toe aan de regio’s. We wensen natuurlijk sa-
menhangende bevoegdheidspakketten.

Bij de staatshervorming moet men rekening hou-
den met de specifieke situatie en multifunctionele
rol van Brussel. Nergens in dit voorstel van resolu-
tie zit de bedoeling verscholen om Brussel als een
condominium van Vlaanderen en Wallonië te orga-
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niseren. We willen Brussel niet samen beheren,
maar wel versterken. Dit moet gebeuren via twee
of drie sporen. We moeten Brussel de bevoegdheid
geven over haar specifieke opdrachten. Daarmee
spreken we tegenover Brussel een groter engage-
ment uit qua mensen en middelen. Ik kan enkel
hopen dat ook de Franse Gemeenschap hier de no-
dige solidariteit voor aan de dag legt. Een aantal
opdrachten en bevoegdheden kunnen we immers
enkel organiseren indien het draagvlak daarvoor
voldoende groot is in de twee deelstaten. Dit be-
langrijk institutioneel programma is gericht op het
verbeteren van de functionering en het vastleggen
van verantwoordelijkheden.

Ik begrijp de reacties van de Franstaligen. Ze zijn
bezorgd om de divergente ontwikkeling in noord
en zuid. Dit is een voluntaristisch programma, dat
niet is gericht tegen Wallonië of de Franstaligen.
Dit is in ieders belang. Wij hebben ook belang bij
een sterke Waalse buur. De taalgrens mag geen so-
ciale grens worden, en het is onze plicht daartoe bij
te dragen. Ik zie geen enkel probleem om solidari-
teit te realiseren. Dit moet gebeuren via verschil-
lende mechanismen. De afspraken die de basis vor-
men van de voorstellen van resolutie, zijn transpa-
rant, omkeerbaar, en gesteund op objectieve para-
meters.

Vóór de solidariteit moeten we echter aandacht
besteden aan verantwoordelijkheid. Ik vind dat we
de Franstaligen te kort doen en dat zij zichzelf te
kort doen door solidariteit tot basisprincipe te be-
noemen van gemeenschappen die als buren samen-
leven.

Het eerste principe is verantwoordelijkheid. We
moeten iedereen in noord en zuid aanzetten tot
verantwoordelijkheid. Mijnheer de voorzitter, soli-
dariteit betekent tegelijkertijd dat degenen die een
bepaalde ontwikkeling nastreven, niet kunstmatig
worden afgeremd. Degenen die een achterstand
hebben opgelopen, moeten worden geholpen. Dat
is onze benadering van solidariteit.

Het is de eerste maal dat een staatshervorming zo
grondig werd voorbereid. In het verlengde van de
vorige stappen van de staatshervorming werd in de
vijf voorstellen van resolutie een werkzaam en
doorzichtig model uitgewerkt. De tekst van de
voorstellen is op een aantal punten zeer duidelijk.
Een aantal andere zaken zullen technisch nog moe-
ten worden uitgewerkt. De voorstellen geven dui-
delijk aan dat er een belangrijke politieke meer-

derheid bestaat om een grotere verantwoordelijk-
heid op te nemen.

Het is erg bemoedigend dat vandaag geen enkele
fractie zich heeft uitgesproken tegen de voorstel-
len. Ei zo na kunnen we steunen op een volledige
consensus. De kern van de zaak is dat alle fracties
van het Vlaams Parlement – behoudens de positie-
ve onthouding van Agalev – het eens zijn over alle
onderdelen van de voorstellen met uitzondering
van één punt. Sommigen zijn het niet eens met de
overheveling van de financiering van de gezond-
heidszorg en de kinderbijslagen. Men stelt de be-
voegdheidsoverdracht van de gezondheidszorg en
de kinderbijslagen dus niet in vraag. Buiten dit ene
punt zijn alle fracties het eens over de vijf voorstel-
len.

Ik pleit zelf voor een eigen, autonome financiering
van het gezondheids- en gezinsbeleid. Indien enkel
de bevoegdheid wordt overgedragen, wentelen we
opnieuw de lasten af op het consumptiefederalis-
me. Er is bovendien een groot probleem verbon-
den aan een blijvende federale financiering. Het
zou om een vaste financiering gaan voor een gedi-
versifieerd beleid. Dit zal tot problemen leiden, en
het bevordert bovendien de status-quo en het im-
mobilisme.

Ik ben nog voor een andere reden voorstander van
een tweepijlersysteem inzake de gezondheidszorg
en de kinderbijslag. Indien we dat niet doen, staan
de solidariteitssystemen permanent onder druk.
Welke factoren zullen de objectieve zorgbehoefte
bepalen ? De principes waaraan intergemeen-
schapssolidariteit moet voldoen zijn objectief en
omkeerbaar. Ze kunnen niet volledig worden toe-
gepast in gevallen van impliciete solidariteitsstro-
men via een federale financiering.

De afgesproken solidariteit tussen deelstaten laat
toe rekening te houden met objectieve verschillen
in uitgaven en inkomsten. Dat is de diepere reden
waarom we vast geloven dat zowel de bevoegdheid
als de financiering één geheel moet vormen.

Mijnheer de voorzitter, ik geloof dat dit Vlaams
Parlement vandaag de verdere uitbouw van onze
autonomie als deelstaat heel duidelijk op de poli-
tieke agenda plaatst. De constitutieve autonomie
die nu reeds de onze is, heeft ons toegelaten om –
zoals daarstraks al gezegd is – eenheid te brengen
in parlement, regering, begroting en administratie.
Dit betekent dat wij, binnen een afgesproken
kader, de volgende stap moeten zetten, namelijk
het tot stand brengen van de deelstaat Vlaanderen.
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Ik vang in de wandelgangen op dat men zich af-
vraagt wat de wijziging die in het eerste voorstel
van resolutie is aangebracht nu net betekent. Wel,
dit betekent dat we consequent zijn tegenover ons-
zelf. Als het zuiden van het land – voorlopig of de-
finitief – niet dezelfde optie kan nemen als de onze,
namelijk dat we één gebonden gemeenschap en ge-
west tot deelstaat maken, dan behoort het tot de
autonomie van dat zuiden om dat niet te doen.

Ik heb trouwens enkele jaren geleden – sommigen
onder u zullen zich dat nog herinneren – uitdruk-
kelijk gezegd dat een oplossing voor een aantal van
onze herordeningsvraagstukken in het Belgische
staatsverband wel eens zou kunnen liggen in het
uitbouwen van asymmetrie. Die asymmetrie be-
staat nu trouwens reeds op een aantal punten. Men
moet dat niet opzoeken. Indien dit echter een ant-
woord kan bieden op vragen die in Vlaanderen
leven, waarom zouden we die oplossing dan niet
uitwerken ?

Mijnheer de voorzitter, collega’s, de democratische
besluitvorming, die onze basis vormt om een be-
langrijke volgende fase in de staatsherordening en
in de institutionele hervorming tot stand te bren-
gen, houdt in dat men in dialoog treedt. Men doet
dit met respect voor de voorliggende regels om tot
besluitvorming te komen. Een democratische dia-
loog betekent echter evenzeer dat één van de twee
partners niet gewoon ‘neen’ kan zeggen. Dit doet
de democratie tekort. Het is mijn vaste overtuiging
dat diegenen die ‘neen’ zouden blijven zeggen, aan
de basis zouden liggen van een heel ander proces.
Dit zou de evidente, door ons beoogde evolutie
van de deelstaat in een federale staat onmogelijk
maken. Dit normale federale proces zou op die ma-
nier niet kunnen worden ingevuld.

Laat ons ten slotte heel duidelijk zijn : iedereen
heeft zijn of haar verantwoordelijkheid. Ik doe een
appèl aan de Franstaligen om met het Vlaams Par-
lement en met de Vlaamse politieke verantwoorde-
lijkheden een eind weegs te gaan. Het allerbelang-
rijkste is echter dat we nu en na 13 juni 1999 vol-
hardend zijn, dat we geloven in wat we hier neer-
zetten. Dit is geen ritueel of formele stemming, dit
is een engagement. Daarom vind ik het van het
grootste belang dat wij, Vlamingen – en daarmee
bedoel ik iedereen die in Vlaanderen woont, leeft
en werkt – ons slechts één doel stellen.

We willen geen economisch gedreven deelstaat aan
de Noordzee worden. We willen wel een deelstaat
waarvan generositeit, openheid en kwaliteit de

basis vormen. Wie van ons kan de ambitie hebben
om alleen en uitsluitend op de tabellen te staan als
een schitterende high-tech regio, als een gebied
waar de economie positief evolueert, waar er nogal
wat jobs worden gecreëerd ? Wij moeten ook de
vraag stellen in welke richting we deze evolutie
willen sturen. Ik meen dat de invulling hiervan in
de eerste plaats oog moet hebben voor de kwaliteit
en voor de mogelijkheden die we mensen aanrei-
ken.

Als Vlaanderen geen deelstaat kan worden waarin
mensen kansen krijgen, dan is elk hervormingspro-
ces een lege doos. Daarom is het van groot belang
dat we de komende maanden niet blijven stilstaan
bij wat ons scheidt. We moeten volhardend door-
gaan, en kiezen voor vernieuwing, op basis van dat-
gene wat ons bindt. (Applaus bij de CVP, de SP, de
VLD en de VU)

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

De bespreking is gesloten.

VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heren
Johan Sauwens, John Taylor en André Denys be-
treffende de algemene uitgangspunten en doelstel-
lingen van Vlaanderen inzake de volgende staats-
hervorming
– 1339 (1998-1999) – Nrs. 1 en 2

Stemming over het amendement

De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is de
stemming over het amendement van de heren Gey-
sels en Sannen op het voorstel van resolutie van de
heren Sauwens, Taylor en Denys betreffende de al-
gemene uitgangspunten en doelstellingen van
Vlaanderen inzake de volgende staatshervorming
dat luidt als volgt :

In de achtste streep, 4° vervangen door wat volgt :

"4° het federale staatsmodel dient gebaseerd te
zijn op artikel 1 van de Grondwet : "België is
een federale Staat, samengesteld uit gemeen-
schappen en gewesten" ;".

De hoofdelijke stemming wordt gevraagd.

Begin van de stemming.

Van den Brande
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Heeft iedereen gestemd ? (Ja)

Einde van de stemverrichtingen.

Ziehier het resultaat :

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

25 leden hebben zich onthouden ;
72 leden hebben neen geantwoord.

JA hebben geantwoord :

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

NEEN hebben geantwoord :

Avontroodt Yolande   
Becq Sonja       
Beerden Georges    
Béghin Jan       
Beysen Ward      
Bogaert Jean-Marie   
Bril Louis       
Browaeys Jozef     
Cannaerts Leo     
Cardoen Georges    
Caubergs Jan      
Ceysens Patricia    
Coens Joachim     
Cordeel Marc      
De Groot Etienne    
De Gucht Karel     
De Maght-Aelbrecht Anny
De Meyer Jos      
De Roo Johan      
De Schamphelaere Mia  
Decaluwé Carl     
Dehandschutter Lieven 
Delcroix Leo      
Demeulenaere Julien  
Denys André      
Deprez Paul      
Desmet Peter      
Deswaene Roland    
Devolder Jacques    
Doomst Michel     
Dumez Paul       
Feytons Freddy     

Gabriels Jaak     
Heeren Veerle     
Helsen Kathleen    
Keulen Marino     
Lachaert Patrick    
Lauwers Herman     
Laverge Jacques    
Marsoul Hugo      
Matthijs Erik     
Merckx-Van Goey Trees 
Olivier Marc      
Platteau Stefaan    
Quintelier Leonard   
Raskin Gerda      
Sarens Freddy     
Sauwens Johan     
Schuermans Eddy    
Suykerbuyk Herman   
Taylor John      
Tyberghien-Vandenbussche Maria
Van Aperen Arnold   
Van Cleuvenbergen Riet 
Van der Poorten Mark  
Van Dijck Kris     
Van Grembergen Paul  
Van Hecke Mieke    
Van Lindt Sonja    
Van Looy Jef      
Van Mechelen Dirk   
Van Peel Marc     
Van Rompaey Hugo    
Van Vaerenbergh Etienne
Vandenbossche Walter  
Vandenbroeke Chris   
Vandendriessche Bart  
Vanderpoorten Marleen 
Vanleenhove Gilbert  
Verlinden Mandus    
Vermeiren Francis   
Weyts Johan      

Zich ONTHOUDEN hebben :

Bossuyt Gilbert    
De Batselier Norbert  
De Laet Marc      
De Loor Herman     
De Ridder Peter    
De Vilder Freddy    
Dielens Fred      
Dufaux Peter      
Goos Johnny      
Hostekint Patrick   
Lindekens Kathy    
Lisabeth Carlos    
Logist Marcel     
Maes Jacky       

Voorzitter
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Sleeckx Jef      
Swinnen René      
Timmermans Jacques   
Tobback Bruno     
Van Asbroeck Anne   
Van Eyken Christian  
Van Nieuwenborgh Gracienne
Van Nieuwkerke André  
Van Wallendael Tuur  
Vanvelthoven Peter   
Voorhamme Robert    

Het amendement is niet aangenomen.

De heer Robert Voorhamme : Ik dring erop aan
dat alle leden hun stemgedrag bekend maken.

Hoofdelijke stemming

De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is de
hoofdelijke stemming over het voorstel van resolu-
tie van de heren Sauwens, Taylor en Denys be-
treffende de algemene uitgangspunten en doelstel-
lingen van Vlaanderen inzake de volgende staats-
hervorming.

Begin van de stemming.

Heeft iedereen gestemd ? (Ja)

Einde van de stemverrichtingen.

Ziehier het resultaat :

106 leden hebben aan de stemming deelgenomen ;
98 leden hebben ja geantwoord ;
7 leden hebben zich onthouden ;
1 lid heeft neen geantwoord.

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    
Caubergs Jan      
Ceysens Patricia    
Coens Joachim     

Cordeel Marc      
De Batselier Norbert  
De Groot Etienne    
De Gucht Karel     
De Laet Marc      
De Loor Herman     
De Maght-Aelbrecht Anny
De Meyer Jos      
De Ridder Peter    
De Roo Johan      
De Schamphelaere Mia  
De Vilder Freddy    
Decaluwé Carl     
Dehandschutter Lieven 
Delcroix Leo      
Demeulenaere Julien  
Denys André      
Deprez Paul      
Desmet Peter      
Deswaene Roland    
Devolder Jacques    
Dielens Fred      
Doomst Michel     
Dufaux Peter      
Dumez Paul       
Feytons Freddy     
Gabriels Jaak     
Goos Johnny      
Heeren Veerle     
Helsen Kathleen    
Hostekint Patrick   
Kenzeler André     
Keulen Marino     
Lachaert Patrick    
Lauwers Herman     
Laverge Jacques    
Lindekens Kathy    
Lisabeth Carlos    
Logist Marcel     
Maes Jacky       
Marsoul Hugo      
Matthijs Erik     
Merckx-Van Goey Trees 
Olivier Marc      
Platteau Stefaan    
Quintelier Leonard   
Raskin Gerda      
Sarens Freddy     
Sauwens Johan     
Schuermans Eddy    
Sleeckx Jef      
Suykerbuyk Herman   
Swennen Guy      
Swinnen René      
Taylor John      
Timmermans Jacques   
Tobback Bruno     
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Tyberghien-Vandenbussche Maria
Van Aperen Arnold   
Van Asbroeck Anne   
Van Cleuvenbergen Riet 
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   
Vandendriessche Bart  
Vanderpoorten Marleen 
Vanleenhove Gilbert  
Vanvelthoven Peter   
Verlinden Mandus    
Vermeiren Francis   
Voorhamme Robert    
Weyts Johan      

NEEN heeft geantwoord :

Van Eyken Christian  

Zich ONTHOUDEN hebben :

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

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

VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heren
Johan Sauwens, John Taylor en André Denys be-

treffende de uitbouw van de financiële en fiscale
autonomie in de volgende staatshervorming
– 1340 (1998-1999) – Nrs. 1 en 2

Stemming over het amendement

De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is de
stemming over het amendement van de heren Bos-
suyt en Voorhamme op het voorstel van resolutie
van de heren Sauwens, Taylor en Denys betreffen-
de de uitbouw van de financiële en fiscale autono-
mie in de volgende staatshervorming dat luidt als
volgt :

In de achtste streep, 2°, de tekst in voetnoot
schrappen en toevoegen aan de tekst van 2°.

De hoofdelijke stemming wordt gevraagd.

Begin van de stemming.

Heeft iedereen gestemd ? (Ja)

Einde van de stemverrichtingen.

Ziehier het resultaat :

106 leden hebben aan de stemming deelgenomen ;
33 leden hebben ja geantwoord ;
73 leden hebben neen geantwoord.

JA hebben geantwoord :

Bossuyt Gilbert    
De Batselier Norbert  
De Laet Marc      
De Loor Herman     
De Ridder Peter    
De Vilder Freddy    
Dielens Fred      
Dua Vera        
Dufaux Peter      
Geysels Jos      
Goos Johnny      
Hostekint Patrick   
Kenzeler André     
Lindekens Kathy    
Lisabeth Carlos    
Logist Marcel     
Maes Jacky       
Malcorps Johan     
Sannen Ludo      
Sleeckx Jef      
Stassen Jos      
Swennen Guy      
Swinnen René      
Timmermans Jacques   

Voorzitter
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Tobback Bruno     
Van Asbroeck Anne   
Van Den Heuvel Ria   
Van Nieuwenborgh Gracienne
Van Nieuwkerke André  
Van Wallendael Tuur  
Vanvelthoven Peter   
Verwimp-Sillis Cecile 
Voorhamme Robert    

NEEN hebben geantwoord :

Avontroodt Yolande   
Becq Sonja       
Beerden Georges    
Béghin Jan       
Beysen Ward      
Bogaert Jean-Marie   
Bril Louis       
Browaeys Jozef     
Cannaerts Leo     
Cardoen Georges    
Caubergs Jan      
Ceysens Patricia    
Coens Joachim     
Cordeel Marc      
De Groot Etienne    
De Gucht Karel     
De Maght-Aelbrecht Anny
De Meyer Jos      
De Roo Johan      
De Schamphelaere Mia  
Decaluwé Carl     
Dehandschutter Lieven 
Delcroix Leo      
Demeulenaere Julien  
Denys André      
Deprez Paul      
Desmet Peter      
Deswaene Roland    
Devolder Jacques    
Doomst Michel     
Dumez Paul       
Feytons Freddy     
Gabriels Jaak     
Heeren Veerle     
Helsen Kathleen    
Keulen Marino     
Lachaert Patrick    
Lauwers Herman     
Laverge Jacques    
Marsoul Hugo      
Matthijs Erik     
Merckx-Van Goey Trees 
Olivier Marc      

Platteau Stefaan    
Quintelier Leonard   
Raskin Gerda      
Sarens Freddy     
Sauwens Johan     
Schuermans Eddy    
Suykerbuyk Herman   
Taylor John      
Tyberghien-Vandenbussche Maria
Van Aperen Arnold   
Van Cleuvenbergen Riet 
Van der Poorten Mark  
Van Dijck Kris     
Van Eyken Christian  
Van Grembergen Paul  
Van Hecke Mieke    
Van Lindt Sonja    
Van Looy Jef      
Van Mechelen Dirk   
Van Peel Marc     
Van Rompaey Hugo    
Van Vaerenbergh Etienne
Vandenbossche Walter  
Vandenbroeke Chris   
Vandendriessche Bart  
Vanderpoorten Marleen 
Vanleenhove Gilbert  
Verlinden Mandus    
Vermeiren Francis   
Weyts Johan      

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 de heren Sauwens, Taylor en Denys be-
treffende de uitbouw van de financiële en fiscale
autonomie in de volgende staatshervorming.

Mevrouw Van Asbroeck heeft het woord.

Mevrouw Anne Van Asbroeck (Op de tribune) :
Mijnheer de voorzitter, het specifieke statuut van
Brussel zoals het wordt omschreven in deze tek-
sten is voor mij en voor veel Brusselaars onaan-
vaardbaar. Zowel de Franstalige als de Nederlands-
talige Brusselaars worden in een ondergeschikte
positie geplaatst bij de uitoefening van hun demo-
cratische rechten. Het Brussels Hoofdstedelijk Ge-
west zou immers volledig onder toezicht komen te
staan van de twee grote gemeenschappen en door
hen worden bestuurd. We wensen echter geen sub-
nationaliteit in Brussel. De hier voorliggende optie
leidt daartoe.

Voorzitter

-39- Vlaams Parlement  –  Plenaire vergadering  –  Nr. 38  –  3 maart 1999



De praktische uitvoering van deze resolutie vraagt
de Brusselaars te kiezen voor welk deelstatelijk
kostencompenserend sociaal zekerheidsstelsel ze
bijdragen moeten betalen. Op zichzelf hebben we
niet zozeer een bezwaar tegen een keuzemogelijk-
heid. Nu reeds kunnen de Brusselaars kiezen tus-
sen twee onderwijsstelsels. Deze keuze is echter
volkomen vrij. Wanneer de Brusselaars moeten
kiezen tot welk kostencompenserend stelsel ze zich
bekeren en wanneer deze keuze een inkomstenre-
geling impliceert, moet het keuzerecht van de
Brusselaars stringent worden gemaakt. Zo kunnen
kunstmatige keuzes en financieel opportunisme
worden vermeden. Alleen al om verzekeringstech-
nische en administratieve redenen kan men in deze
optiek niet toestaan dat de Brusselaars om de ha-
verklap van stelsel moeten veranderen.

Er moeten beperkingen worden opgelegd. De ge-
meenschapsaanhorigheid moet met andere woor-
den strikter worden vastgelegd. Pas dan kan men
zich afvragen in welke mate de keuze nog vrij is en
blijft. Kortom, de invoering van een gemeenschaps-
financiering van de kostencompenserende takken
van de sociale zekerheid impliceert de invoering
van een Vlaamse en een Franstalige nationaliteit
en dus van een confederale logica. We willen in
Brussel geen Vlaamse of Franstalige nationaliteit
introduceren. We willen van Brussel geen nieuw
Berlijn maken. Ik zal me bij de stemming over re-
solutie 2, 3 en 4 onthouden in de hoop dat tijdens
de verdere gesprekken op een ernstigere wijze re-
kening zal worden gehouden met de Brusselse re-
aliteit. (Applaus)

De voorzitter : De heer Vandenbossche heeft het
woord.

De heer Walter Vandenbossche : Vanop mijn plaats
wil ik me enigszins aansluiten bij de woorden van
mevrouw Van Asbroeck. Ik pleit er veeleer voor
dat we een aantal problemen verder uitdiepen en
verder bespreken. Ik heb helemaal niet de bedoe-
ling wat hier gebeurt fundamenteel in vraag te stel-
len. Integendeel, dit is bijzonder belangrijk voor
Vlaanderen, en ook voor de hoofdstad. Tegelijk is
het duidelijk dat problemen zoals de volledige
overdracht van de personenbelasting, de uitoefe-
ning van bevoegdheden door de deelstaat en het
congruentiebeginsel uitdieping en een discussie ten
gronde vragen.

Ik vraag dat mijn onthouding bij hoofdstuk twee,
drie en vier wordt geïnterpreteerd als een uitdruk-
kelijk verzoek om samen verder te zoeken naar

een weg die de leefbaarheid voor de gemeenschap-
pen in Brussel verzekert. Dit mag zeker niet wor-
den geïnterpreteerd als welke breuklijn ook. Vla-
mingen en Brusselse Vlamingen zijn één en on-
deelbaar. Ze vormen één grote gemeenschap.

De voorzitter : De heer Voorhamme heeft het
woord.

De heer Robert Voorhamme : Mijnheer de voorzit-
ter, als gevolg van de verklaring in de laatste uit-
eenzetting van de minister-president over het on-
derdeel fiscale autonomie, kan ik u meedelen dat
onze fractie, behalve mevrouw Van Asbroeck, dit
voorstel van resolutie zal goedkeuren. (Applaus bij
de VU en de CVP)

De voorzitter : De heer Denys heeft het woord.

De heer André Denys : Mijnheer de voorzitter, om
geen misverstand te laten ontstaan, wil ik zeggen
dat het duidelijk gaat om een overheveling naar de
deelstaten van de volledige bevoegdheid inzake de
personenbelasting. Daar mag geen discussie over
bestaan. Dat is de betekenis van de stemming die
straks zal volgen. De uitslag over het amendement
toont dit ook aan.

De voorzitter : De heer Voorhamme heeft het
woord.

De heer Robert Voorhamme : Mijnheer de voorzit-
ter, ik blijf bij wat ik zonet heb gezegd.

De voorzitter : Begin van de stemming.

Heeft iedereen gestemd ? (Ja)

Einde van de stemverrichtingen.

Ziehier het resultaat :

106 leden hebben aan de stemming deelgenomen ;
92 leden hebben ja geantwoord ;
13 leden hebben zich onthouden ;
1 lid heeft neen geantwoord.

JA hebben geantwoord :

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

Van Asbroeck
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Cannaerts Leo     
Cardoen Georges    
Caubergs Jan      
Ceysens Patricia    
Coens Joachim     
Cordeel Marc      
De Batselier Norbert  
De Groot Etienne    
De Gucht Karel     
De Laet Marc      
De Maght-Aelbrecht Anny
De Meyer Jos      
De Ridder Peter    
De Roo Johan      
De Schamphelaere Mia  
De Vilder Freddy    
Decaluwé Carl     
Dehandschutter Lieven 
Delcroix Leo      
Demeulenaere Julien  
Denys André      
Deprez Paul      
Desmet Peter      
Deswaene Roland    
Devolder Jacques    
Doomst Michel     
Dufaux Peter      
Dumez Paul       
Feytons Freddy     
Gabriels Jaak     
Goos Johnny      
Heeren Veerle     
Helsen Kathleen    
Hostekint Patrick   
Kenzeler André     
Keulen Marino     
Lachaert Patrick    
Lauwers Herman     
Laverge Jacques    
Lindekens Kathy    
Lisabeth Carlos    
Logist Marcel     
Maes Jacky       
Marsoul Hugo      
Matthijs Erik     
Merckx-Van Goey Trees 
Olivier Marc      
Platteau Stefaan    
Quintelier Leonard   
Raskin Gerda      
Sarens Freddy     
Sauwens Johan     
Schuermans Eddy    
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 Hecke Mieke    
Van Lindt Sonja    
Van Looy Jef      
Van Mechelen Dirk   
Van Nieuwenborgh Gracienne
Van Nieuwkerke André  
Van Peel Marc     
Van Rompaey Hugo    
Van Vaerenbergh Etienne
Van Wallendael Tuur  
Vandenbroeke Chris   
Vandendriessche Bart  
Vanderpoorten Marleen 
Vanleenhove Gilbert  
Vanvelthoven Peter   
Verlinden Mandus    
Vermeiren Francis   
Voorhamme Robert    
Weyts Johan      

NEEN heeft geantwoord :

Van Eyken Christian  

Zich ONTHOUDEN hebben :

Béghin Jan       
De Loor Herman     
Dielens Fred      
Dua Vera        
Geysels Jos      
Malcorps Johan     
Sannen Ludo      
Sleeckx Jef      
Stassen Jos      
Van Asbroeck Anne   
Van Den Heuvel Ria   
Vandenbossche Walter  
Verwimp-Sillis Cecile 

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

De heer Chris Vandenbroeke : Mijnheer de voor-
zitter, ik herneem de woorden van de heer Voor-

Voorzitter
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hamme : ik wil het stemgedrag van iedereen ken-
nen.

De voorzitter : De heer Geysels heeft het woord.

De heer Jos Geysels : Mijnheer de voorzitter, de
lampjes nummer 24, 25 en 42 blijken niet te bran-
den. Misschien is dit een defect en moeten we
eraan verhelpen.

De voorzitter : Zijn er mensen vergeten te stem-
men ? (Gelach)

De heer Dirk Van Mechelen : Mijnheer de voorzit-
ter, de heer Voorhamme van de SP-fractie heeft er
zonet op aangedrongen dat ieder lid zijn stem ken-
baar zou maken. Ik stel vast dat drie leden van de
SP-fractie niet hebben meegestemd. Ik stel dan
ook voor dat deze stemming wordt overgedaan,
zodat aan dit technisch defect kan worden verhol-
pen. (Applaus bij de VLD en AGALEV)

De voorzitter : Het is de parlementaire traditie dat
wie aanwezig is in de plenaire vergadering en niet
deelneemt aan de stemming, wordt verondersteld
zich te onthouden.

VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heren
Johan Sauwens, John Taylor en André Denys be-
treffende Brussel in de volgende staatshervorming
– 1341 (1998-1999) – Nr. 1

Hoofdelijke stemming

De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is de
hoofdelijke stemming over het voorstel van resolu-
tie van de heren Sauwens, Taylor en Denys be-
treffende Brussel in de volgende staatshervorming.

Begin van de stemming.

Heeft iedereen gestemd ? (Ja)

Einde van de stemverrichtingen.

Ziehier het resultaat :

106 leden hebben aan de stemming deelgenomen ;
95 leden hebben ja geantwoord ;
10 leden hebben zich onthouden ;
1 lid heeft neen geantwoord.

JA hebben geantwoord :

Avontroodt Yolande   
Becq Sonja       
Beerden Georges    
Beysen Ward      
Bogaert Jean-Marie   
Bossuyt Gilbert    
Bril Louis       
Browaeys Jozef     
Cannaerts Leo     
Cardoen Georges    
Caubergs Jan      
Ceysens Patricia    
Coens Joachim     
Cordeel Marc      
De Batselier Norbert  
De Groot Etienne    
De Gucht Karel     
De Laet Marc      
De Loor Herman     
De Maght-Aelbrecht Anny
De Meyer Jos      
De Ridder Peter    
De Roo Johan      
De Schamphelaere Mia  
De Vilder Freddy    
Decaluwé Carl     
Dehandschutter Lieven 
Delcroix Leo      
Demeulenaere Julien  
Denys André      
Deprez Paul      
Desmet Peter      
Deswaene Roland    
Devolder Jacques    
Dielens Fred      
Doomst Michel     
Dufaux Peter      
Dumez Paul       
Feytons Freddy     
Gabriels Jaak     
Goos Johnny      
Heeren Veerle     
Helsen Kathleen    
Hostekint Patrick   
Kenzeler André     
Keulen Marino     
Lachaert Patrick    
Lauwers Herman     
Laverge Jacques    
Lindekens Kathy    
Lisabeth Carlos    
Logist Marcel     
Maes Jacky       
Marsoul Hugo      
Matthijs Erik     

Vandenbroeke
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Merckx-Van Goey Trees 
Olivier Marc      
Platteau Stefaan    
Quintelier Leonard   
Raskin Gerda      
Sarens Freddy     
Sauwens Johan     
Schuermans Eddy    
Sleeckx Jef      
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 Hecke Mieke    
Van Lindt Sonja    
Van Looy Jef      
Van Mechelen Dirk   
Van Nieuwenborgh Gracienne
Van Nieuwkerke André  
Van Peel Marc     
Van Rompaey Hugo    
Van Vaerenbergh Etienne
Van Wallendael Tuur  
Vandenbroeke Chris   
Vandendriessche Bart  
Vanderpoorten Marleen 
Vanleenhove Gilbert  
Vanvelthoven Peter   
Verlinden Mandus    
Vermeiren Francis   
Voorhamme Robert    
Weyts Johan      

NEEN heeft geantwoord :

Van Eyken Christian  

Zich ONTHOUDEN hebben :

Béghin Jan       
Dua Vera        
Geysels Jos      
Malcorps Johan     
Sannen Ludo      
Stassen Jos      
Van Asbroeck Anne   
Van Den Heuvel Ria   

Vandenbossche Walter  
Verwimp-Sillis Cecile 

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

VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heren
Johan Sauwens, John Taylor en André Denys be-
treffende het tot stand brengen van meer coheren-
te bevoegdheidspakketten in de volgende staats-
hervorming
– 1342 (1998-1999) – Nrs. 1 tot 3

Stemmingen over de amendementen

De voorzitter : Dames en heren, aan de orde zijn
de stemmingen over de amendementen op het
voorstel van resolutie van de heren Sauwens, Tay-
lor en Denys betreffende het tot stand brengen van
meer coherente bevoegdheidspakketten in de vol-
gende staatshervorming.

Het eerste amendement van de heren Bossuyt en
Voorhamme luidt als volgt :

A. In de zesde streep, 2° vervangen door wat
volgt :

"2° De normerings- en uitvoeringsbevoegdheid be-
treffende het volledige gezondheids- en gezins-
beleid moet integraal naar de deelstaten wor-
den overgeheveld, dus onder meer met inbegrip
van de gezondheidszorgverzekering en de ge-
zinsbijslagen (kostencompenserende regelin-
gen). Daarbij moeten de inwoners van het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest de vrije
keuze bekomen om toe te treden tot het stelsel
van de deelstaat Vlaanderen of van de Fransta-
lige deelstaat, dat een regeling voor de uitga-
ven bevat.

Bij deze overheveling moet het financierings-
mechanisme structureel worden hervormd.

Op het federale niveau wordt een universele
financiering van de geneeskundige verzorging
en de gezinsbijslagen ingevoerd. Deze hervor-
ming moet geleidelijk gebeuren. Op basis van
objectieve en wetenschappelijk onderbouwde
criteria ontvangen de Gemeenschappen een
normatief budget dat hen in staat stelt in hun

Voorzitter
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eigen objectieve behoeften inzake gezond-
heids- en gezinsbeleid te voorzien. Dat finan-
cieringsmechanisme moet worden vastgelegd
in een bijzondere wet waarbij inzonderheid de
criteria worden bepaald die de objectieve be-
hoefteverschillen honoreren.".

Het amendement van de heren Geysels en Sannen
luidt als volgt :

In de zesde streep, 2°, vervangen door wat volgt :

"de normerings- en uitvoeringsbevoegdheid be-
treffende het volledige gezondheidsbeleid moeten
integraal overgeheveld worden, waarbij een speci-
fieke regeling voor het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest dient uitgewerkt ;".

Het tweede amendement van de heren Bossuyt en
Voorhamme luidt als volgt :

B. In de zesde streep, 7°, de eerste zin vervangen
door wat volgt :

"De regionale exploitatie van de spoorinfrastruc-
tuur dient overgeheveld te worden naar de deelsta-
ten, evenals de volledige reglementering inzake de
binnenvaart.".

De hoofdelijke stemming wordt gevraagd.

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over het
eerste amendement van de heren Bossuyt en Voor-
hamme.

Begin van de stemming.

Heeft iedereen gestemd ? (Ja)

Einde van de stemverrichtingen.

Ziehier het resultaat :

106 leden hebben aan de stemming deelgenomen ;
26 leden hebben ja geantwoord ;
8 leden hebben zich onthouden ;

72 leden hebben neen geantwoord.

JA hebben geantwoord :

Bossuyt Gilbert    
De Batselier Norbert  
De Laet Marc      
De Loor Herman     
De Ridder Peter    

De Vilder Freddy    
Dielens Fred      
Dufaux Peter      
Goos Johnny      
Hostekint Patrick   
Kenzeler André     
Lindekens Kathy    
Lisabeth Carlos    
Logist Marcel     
Maes Jacky       
Sleeckx Jef      
Swennen Guy      
Swinnen René      
Timmermans Jacques   
Tobback Bruno     
Van Asbroeck Anne   
Van Nieuwenborgh Gracienne
Van Nieuwkerke André  
Van Wallendael Tuur  
Vanvelthoven Peter   
Voorhamme Robert    

NEEN hebben geantwoord :

Avontroodt Yolande   
Becq Sonja       
Beerden Georges    
Béghin Jan       
Beysen Ward      
Bogaert Jean-Marie   
Bril Louis       
Browaeys Jozef     
Cannaerts Leo     
Cardoen Georges    
Caubergs Jan      
Ceysens Patricia    
Coens Joachim     
Cordeel Marc      
De Groot Etienne    
De Gucht Karel     
De Maght-Aelbrecht Anny
De Meyer Jos      
De Roo Johan      
De Schamphelaere Mia  
Decaluwé Carl     
Dehandschutter Lieven 
Delcroix Leo      
Demeulenaere Julien  
Denys André      
Deprez Paul      
Desmet Peter      
Deswaene Roland    
Devolder Jacques    
Doomst Michel     
Dumez Paul       
Feytons Freddy     
Gabriels Jaak     

Voorzitter
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Heeren Veerle     
Helsen Kathleen    
Keulen Marino     
Lachaert Patrick    
Lauwers Herman     
Laverge Jacques    
Marsoul Hugo      
Matthijs Erik     
Merckx-Van Goey Trees 
Olivier Marc      
Platteau Stefaan    
Quintelier Leonard   
Raskin Gerda      
Sarens Freddy     
Sauwens Johan     
Schuermans Eddy    
Suykerbuyk Herman   
Taylor John      
Tyberghien-Vandenbussche Maria
Van Aperen Arnold   
Van Cleuvenbergen Riet 
Van der Poorten Mark  
Van Dijck Kris     
Van Grembergen Paul  
Van Hecke Mieke    
Van Lindt Sonja    
Van Looy Jef      
Van Mechelen Dirk   
Van Peel Marc     
Van Rompaey Hugo    
Van Vaerenbergh Etienne
Vandenbossche Walter  
Vandenbroeke Chris   
Vandendriessche Bart  
Vanderpoorten Marleen 
Vanleenhove Gilbert  
Verlinden Mandus    
Vermeiren Francis   
Weyts Johan      

Zich ONTHOUDEN hebben :

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

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over het
amendement van de heren Geysels en Sannen.

Begin van de stemming.

Heeft iedereen gestemd ? (Ja)

Einde van de stemverrichtingen.

Ziehier het resultaat :

106 leden hebben aan de stemming deelgenomen ;
7 leden hebben ja geantwoord ;

27 leden hebben zich onthouden ;
72 leden hebben neen geantwoord.

JA hebben geantwoord :

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

NEEN hebben geantwoord :

Avontroodt Yolande   
Becq Sonja       
Beerden Georges    
Béghin Jan       
Beysen Ward      
Bogaert Jean-Marie   
Bril Louis       
Browaeys Jozef     
Cannaerts Leo     
Cardoen Georges    
Caubergs Jan      
Ceysens Patricia    
Coens Joachim     
Cordeel Marc      
De Groot Etienne    
De Gucht Karel     
De Maght-Aelbrecht Anny
De Meyer Jos      
De Roo Johan      
De Schamphelaere Mia  
Decaluwé Carl     
Dehandschutter Lieven 
Delcroix Leo      
Demeulenaere Julien  
Denys André      
Deprez Paul      
Desmet Peter      
Deswaene Roland    
Devolder Jacques    
Doomst Michel     
Dumez Paul       
Feytons Freddy     

Voorzitter
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Gabriels Jaak     
Heeren Veerle     
Helsen Kathleen    
Keulen Marino     
Lachaert Patrick    
Lauwers Herman     
Laverge Jacques    
Marsoul Hugo      
Matthijs Erik     
Merckx-Van Goey Trees 
Olivier Marc      
Platteau Stefaan    
Quintelier Leonard   
Raskin Gerda      
Sarens Freddy     
Sauwens Johan     
Schuermans Eddy    
Suykerbuyk Herman   
Taylor John      
Tyberghien-Vandenbussche Maria
Van Aperen Arnold   
Van Cleuvenbergen Riet 
Van der Poorten Mark  
Van Dijck Kris     
Van Grembergen Paul  
Van Hecke Mieke    
Van Lindt Sonja    
Van Looy Jef      
Van Mechelen Dirk   
Van Peel Marc     
Van Rompaey Hugo    
Van Vaerenbergh Etienne
Vandenbossche Walter  
Vandenbroeke Chris   
Vandendriessche Bart  
Vanderpoorten Marleen 
Vanleenhove Gilbert  
Verlinden Mandus    
Vermeiren Francis   
Weyts Johan      

Zich ONTHOUDEN hebben :

Bossuyt Gilbert    
De Batselier Norbert  
De Laet Marc      
De Loor Herman     
De Ridder Peter    
De Vilder Freddy    
Dielens Fred      
Dufaux Peter      
Goos Johnny      
Hostekint Patrick   
Kenzeler André     
Lindekens Kathy    

Lisabeth Carlos    
Logist Marcel     
Maes Jacky       
Sleeckx Jef      
Swennen Guy      
Swinnen René      
Timmermans Jacques   
Tobback Bruno     
Van Asbroeck Anne   
Van Eyken Christian  
Van Nieuwenborgh Gracienne
Van Nieuwkerke André  
Van Wallendael Tuur  
Vanvelthoven Peter   
Voorhamme Robert    

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over het
tweede amendement de heren Bossuyt en Voor-
hamme.

Begin van de stemming.

Heeft iedereen gestemd ? (Ja)

Einde van de stemverrichtingen.

Ziehier het resultaat :

106 leden hebben aan de stemming deelgenomen ;
26 leden hebben ja geantwoord ;
80 leden hebben neen geantwoord.

JA hebben geantwoord :

Bossuyt Gilbert    
De Batselier Norbert  
De Laet Marc      
De Loor Herman     
De Ridder Peter    
De Vilder Freddy    
Dielens Fred      
Dufaux Peter      
Goos Johnny      
Hostekint Patrick   
Kenzeler André     
Lindekens Kathy    
Lisabeth Carlos    
Logist Marcel     
Maes Jacky       
Sleeckx Jef      
Swennen Guy      
Swinnen René      
Timmermans Jacques   
Tobback Bruno     
Van Asbroeck Anne   

Voorzitter
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Van Nieuwenborgh Gracienne
Van Nieuwkerke André  
Van Wallendael Tuur  
Vanvelthoven Peter   
Voorhamme Robert    

NEEN hebben geantwoord :

Avontroodt Yolande   
Becq Sonja       
Beerden Georges    
Béghin Jan       
Beysen Ward      
Bogaert Jean-Marie   
Bril Louis       
Browaeys Jozef     
Cannaerts Leo     
Cardoen Georges    
Caubergs Jan      
Ceysens Patricia    
Coens Joachim     
Cordeel Marc      
De Groot Etienne    
De Gucht Karel     
De Maght-Aelbrecht Anny
De Meyer Jos      
De Roo Johan      
De Schamphelaere Mia  
Decaluwé Carl     
Dehandschutter Lieven 
Delcroix Leo      
Demeulenaere Julien  
Denys André      
Deprez Paul      
Desmet Peter      
Deswaene Roland    
Devolder Jacques    
Doomst Michel     
Dua Vera        
Dumez Paul       
Feytons Freddy     
Gabriels Jaak     
Geysels Jos      
Heeren Veerle     
Helsen Kathleen    
Keulen Marino     
Lachaert Patrick    
Lauwers Herman     
Laverge Jacques    
Malcorps Johan     
Marsoul Hugo      
Matthijs Erik     
Merckx-Van Goey Trees 
Olivier Marc      
Platteau Stefaan    

Quintelier Leonard   
Raskin Gerda      
Sannen Ludo      
Sarens Freddy     
Sauwens Johan     
Schuermans Eddy    
Stassen Jos      
Suykerbuyk Herman   
Taylor John      
Tyberghien-Vandenbussche Maria
Van Aperen Arnold   
Van Cleuvenbergen Riet 
Van Den Heuvel Ria   
Van der Poorten Mark  
Van Dijck Kris     
Van Eyken Christian  
Van Grembergen Paul  
Van Hecke Mieke    
Van Lindt Sonja    
Van Looy Jef      
Van Mechelen Dirk   
Van Peel Marc     
Van Rompaey Hugo    
Van Vaerenbergh Etienne
Vandenbossche Walter  
Vandenbroeke Chris   
Vandendriessche Bart  
Vanderpoorten Marleen 
Vanleenhove Gilbert  
Verlinden Mandus    
Vermeiren Francis   
Verwimp-Sillis Cecile 
Weyts Johan      

Het amendement is niet aangenomen.

De heer Voorhamme heeft het woord.

De heer Robert Voorhamme : Mijnheer de voorzit-
ter, voor alle duidelijkheid, welk deel van het
amendement is bij de laatste stemming
verworpen ? Er zijn immers twee delen.

Gaat het om het deel van het amendement met be-
trekking tot de spoorwegen of om dat over de
luchthaven van Zaventem ?

De voorzitter : Mijnheer Voorhamme, beide delen
werden verworpen.

Hoofdelijke stemming

De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is de
hoofdelijke stemming over het voorstel van resolu-
tie van de heren Sauwens, Taylor en Denys be-
treffende het tot stand brengen van meer coheren-

Voorzitter
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te bevoegdheidspakketten in de volgende staats-
hervorming.

Begin van de stemming.

Heeft iedereen gestemd ? (Ja)

Einde van de stemverrichtingen.

Ziehier het resultaat :

106 leden hebben aan de stemming deelgenomen ;
70 leden hebben ja geantwoord ;
35 leden hebben zich onthouden ;
1 lid heeft neen geantwoord.

JA hebben geantwoord :

Avontroodt Yolande   
Becq Sonja       
Beerden Georges    
Beysen Ward      
Bogaert Jean-Marie   
Bril Louis       
Browaeys Jozef     
Cannaerts Leo     
Cardoen Georges    
Caubergs Jan      
Ceysens Patricia    
Coens Joachim     
Cordeel Marc      
De Groot Etienne    
De Gucht Karel     
De Maght-Aelbrecht Anny
De Meyer Jos      
De Roo Johan      
De Schamphelaere Mia  
Decaluwé Carl     
Dehandschutter Lieven 
Delcroix Leo      
Demeulenaere Julien  
Denys André      
Deprez Paul      
Desmet Peter      
Deswaene Roland    
Devolder Jacques    
Doomst Michel     
Dumez Paul       
Feytons Freddy     
Gabriels Jaak     
Heeren Veerle     
Helsen Kathleen    
Keulen Marino     
Lachaert Patrick    
Lauwers Herman     

Laverge Jacques    
Marsoul Hugo      
Matthijs Erik     
Merckx-Van Goey Trees 
Olivier Marc      
Platteau Stefaan    
Quintelier Leonard   
Raskin Gerda      
Sarens Freddy     
Sauwens Johan     
Schuermans Eddy    
Suykerbuyk Herman   
Taylor John      
Tyberghien-Vandenbussche Maria
Van Aperen Arnold   
Van Cleuvenbergen Riet 
Van der Poorten Mark  
Van Dijck Kris     
Van Grembergen Paul  
Van Hecke Mieke    
Van Lindt Sonja    
Van Looy Jef      
Van Mechelen Dirk   
Van Peel Marc     
Van Rompaey Hugo    
Van Vaerenbergh Etienne
Vandenbroeke Chris   
Vandendriessche Bart  
Vanderpoorten Marleen 
Vanleenhove Gilbert  
Verlinden Mandus    
Vermeiren Francis   
Weyts Johan      

NEEN heeft geantwoord :

Van Eyken Christian  

Zich ONTHOUDEN hebben :

Béghin Jan       
Bossuyt Gilbert    
De Batselier Norbert  
De Laet Marc      
De Loor Herman     
De Ridder Peter    
De Vilder Freddy    
Dielens Fred      
Dua Vera        
Dufaux Peter      
Geysels Jos      
Goos Johnny      
Hostekint Patrick   
Kenzeler André     
Lindekens Kathy    
Lisabeth Carlos    
Logist Marcel     

Voorzitter
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Maes Jacky       
Malcorps Johan     
Sannen Ludo      
Sleeckx Jef      
Stassen Jos      
Swennen Guy      
Swinnen René      
Timmermans Jacques   
Tobback Bruno     
Van Asbroeck Anne   
Van Den Heuvel Ria   
Van Nieuwenborgh Gracienne
Van Nieuwkerke André  
Van Wallendael Tuur  
Vandenbossche Walter  
Vanvelthoven Peter   
Verwimp-Sillis Cecile 
Voorhamme Robert    

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

Reden voor onthouding ?

De heer Sleeckx heeft het woord.

De heer Jef Sleeckx : Mijnheer de voorzitter, ik
heb me onthouden omdat er in dit voorstel van re-
solutie ook een aantal zaken zitten die ik wel goed
vind. Als het enkel over het gezondheids- en het
gezinsbeleid was gegaan, dan had ik tegengestemd.

VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heren
Johan Sauwens, John Taylor en André Denys be-
treffende een aantal specifieke aandachtspunten
voor de volgende staatshervorming
– 1343 (1998-1999) – Nr. 1

Hoofdelijke stemming

De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is de
hoofdelijke stemming over het voorstel van resolu-
tie van de heren Sauwens, Taylor en Denys be-
treffende een aantal specifieke aandachtspunten
voor de volgende staatshervorming.

Begin van de stemming.

Heeft iedereen gestemd ? (Ja)

Einde van de stemverrichtingen.

Ziehier het resultaat :

106 leden hebben aan de stemming deelgenomen ;
98 leden hebben ja geantwoord ;
7 leden hebben zich onthouden ;
1 lid heeft neen geantwoord.

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    
Caubergs Jan      
Ceysens Patricia    
Coens Joachim     
Cordeel Marc      
De Batselier Norbert  
De Groot Etienne    
De Gucht Karel     
De Laet Marc      
De Loor Herman     
De Maght-Aelbrecht Anny
De Meyer Jos      
De Ridder Peter    
De Roo Johan      
De Schamphelaere Mia  
De Vilder Freddy    
Decaluwé Carl     
Dehandschutter Lieven 
Delcroix Leo      
Demeulenaere Julien  
Denys André      
Deprez Paul      
Desmet Peter      
Deswaene Roland    
Devolder Jacques    
Dielens Fred      
Doomst Michel     
Dufaux Peter      
Dumez Paul       
Feytons Freddy     
Gabriels Jaak     
Goos Johnny      
Heeren Veerle     
Helsen Kathleen    
Hostekint Patrick   
Kenzeler André     

Voorzitter
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Keulen Marino     
Lachaert Patrick    
Lauwers Herman     
Laverge Jacques    
Lindekens Kathy    
Lisabeth Carlos    
Logist Marcel     
Maes Jacky       
Marsoul Hugo      
Matthijs Erik     
Merckx-Van Goey Trees 
Olivier Marc      
Platteau Stefaan    
Quintelier Leonard   
Raskin Gerda      
Sarens Freddy     
Sauwens Johan     
Schuermans Eddy    
Sleeckx Jef      
Suykerbuyk Herman   
Swennen Guy      
Swinnen René      
Taylor John      
Timmermans Jacques   
Tobback Bruno     
Tyberghien-Vandenbussche Maria
Van Aperen Arnold   
Van Asbroeck Anne   
Van Cleuvenbergen Riet 
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   
Vandendriessche Bart  
Vanderpoorten Marleen 
Vanleenhove Gilbert  
Vanvelthoven Peter   
Verlinden Mandus    
Vermeiren Francis   
Voorhamme Robert    
Weyts Johan      

NEEN heeft geantwoord :

Van Eyken Christian  

Zich ONTHOUDEN hebben :

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

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

Daarmee is ook het laatste voorstel van resolutie
aangenomen. (Algemeen applaus)

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

ROUWHULDE

De voorzitter : Geachte vergadering, beste colle-
ga’s, zaterdag 20 februari is Frans Grootjans op 77-
jarige leeftijd overleden. Minister van Staat Frans
Grootjans is van 1954 tot 1987 parlementslid ge-
weest. In de laatste twee jaren van zijn actieve
loopbaan was hij ook voorzitter van de Vlaamse
Raad. ‘Een streng maar gezaghebbend en vaderlijk
voorzitter’ werd hij genoemd, toen hij in 1991 de
erepenning van onze assemblee overhandigd
kreeg.

Toen Frans Grootjans na de oorlog in Antwerpen
aan zijn journalistieke en politieke carrière begon,
moest hij zich overeind houden in een liberale bio-
toop die uitgesproken conservatief en franskiljons
was. Mijn liberale collega’s van vandaag zullen het
met me eens zijn dat Frans Grootjans in dat op-
zicht een historische rol heeft gespeeld : mede
onder zijn impuls zijn de liberalen in Vlaanderen
‘Vlaamse liberalen’ geworden.

Ik doe Frans Grootjans onrecht aan, als ik zijn car-
rière in het kort probeer weer te geven, maar ik
troost me met de gedachte dat hijzelf weliswaar
een groot spreker was maar zeker niet hield van
grootspraak.

Voorzitter
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Na zijn legerdienst en met zijn diploma van licenti-
aat in de handels-en consulaire wetenschappen op
zak, kon hij in 1947 aan de slag als hoofd van de
Antwerpse redactie van het Laatste Nieuws. Hij
zou zijn leven lang een journalistieke inborst be-
houden. Via de krant kwam hij in contact met het
Liberaal Vlaams Verbond, waar hij onder andere
meewerkte aan Het Volksbelang, het blad van het
LVV. Tien jaar later, hij was toen al politiek actief,
was Grootjans betrokken bij de overname van de
liberale krant De Nieuwe Gazet, die vervolgens
omgevormd werd tot een Antwerpse liberale krant.
Voor Frans Grootjans ging deze fusieoperatie ge-
paard met de promotie tot directeur-hoofdredac-
teur van De Nieuwe Gazet en tot directeur-gene-
raal van de NV Hoste, de eigenaar van de krant.
Hij bleef zijn functie bij De Nieuwe Gazet waarne-
men tot 1966, het jaar waarin hij minister werd. Na
de val van de regering nam hij zijn functie opnieuw
op.

Dat journalistiek een belangrijke plaats in zijn
leven innam, bewijst zijn zeer omvangrijk oeuvre :
meer dan 3.000 artikels heeft hij op zijn naam
staan, steeds geschreven met dezelfde kritische in-
gesteldheid en analytische pen. Daarnaast was hij
ook de auteur van ‘De vrijzinnigheid in Vlaande-
ren’, dat in 1963 werd uitgegeven. Schrijven was
voor hem een artistieke uitlaatklep, een toevluchts-
oord. Hij schreef bovendien zeer zakelijk, minuti-
eus overwogen en rationeel, met vaak onderkoelde
emotie en soms zelfs met een humoristische noot.
Deze zakelijkheid kenmerkte hem ook in zijn poli-
tieke loopbaan. Daarnaast beschikte hij over een
vaardig debattalent ; menigeen onder ons zal zich
dat nog levendig herinneren.

Zijn eerste stappen in de politiek zette hij kort na
zijn aantreden bij Het Laatste Nieuws. Na de ver-
kiezingen van juni 1949 werd hij verkozen tot pro-
vincieraadslid van Antwerpen, een mandaat dat hij
‘een noodzakelijk voorspel tot de ware politiek’
noemde. In 1954 begon hij, als jongste liberaal van
32 jaar, aan zijn 33-jarige parlementaire loopbaan.
Als kamerlid was hij een eenzaam vertegenwoordi-
ger van het Vlaams liberalisme in een unitaire, uit-
sluitend Franssprekende liberale fractie van twintig
kamerleden. Hij profileerde zich dan ook vooral
rond Vlaamse thema’s.

Zijn maidenspeech handelde over de vervalsingen
in de talentelling van 1947, waarvan de cijfers des-
tijds, in 1954, door de nieuwe minister van Binnen-
landse Zaken, Piet Vermeylen, waren bekendge-
maakt. Enkele maanden later nam hij samen met

Lode Craeybeckx en Paul-Willem Segers het initia-
tief tot een actie tegen die vervalste talentelling.
De drie richtten een comité op dat in een memo-
randum aan de regering een Vlaams eisenpakket
bekendmaakte. Zo eisten zij de vastlegging van de
taalgrens, eentaligheid van de twee grote taalgebie-
den en de definitieve afbakening van de tweetalige
Brusselse agglomeratie.

Onder de regering Achille Van Acker IV
(1954-1958) trad Frans Grootjans op als fervent
verdediger van de schoolpolitiek van minister van
Nationale Opvoeding Collard. Daarnaast legde hij
zich toe op de Antwerpse havenproblematiek en
de staatshervorming. In 1962 ging Grootjans ak-
koord met de culturele autonomie op voorwaarde
dat er vooraf een pact van verdraagzaamheid tot-
standkwam. Ik meen dat hij terecht beschouwd kan
worden als een van de vaders van het Cultuurpact.

In 1966 werd hij minister van Onderwijs in de rege-
ring Van den Boeynants-De Clercq. Hij begon me-
teen met de voorbereiding van het Koninklijk Be-
sluit waarin het statuut van het personeel van het
rijksonderwijs werd geregeld. Dat statuut was uit-
gewerkt in de wet van 22 juni 1964 maar de concre-
te uitvoering liet op zich wachten.

Grootjans liep vooral in de kijker met zijn onder-
wijspolitiek in de Brusselse agglomeratie. Niemand
zal durven ontkennen dat het Nederlandstalig on-
derwijs in Brussel veel aan hem te danken heeft.
Eind 1966 vaardigde hij, samen met minister Her-
man Vanderpoorten, de uitvoeringsbesluiten uit
van de wetten Larock-Gilson op het taalgebruik in
bestuurszaken en in onderwijs, die dateerden van
1963. Hij belastte de socioloog George Kint met
een onderzoek naar de situatie van het Neder-
landstalig onderwijs te Brussel. Het rapport-Kint
verwekte destijds heel wat deining in Brusselse
francofone kringen !

Toen de regering Van den Boeynants-De Clercq in
1968 struikelde over de Leuvense kwestie, uitte
Grootjans het voornemen nooit meer een minister-
ambt te aanvaarden. Enkele jaren later weigerde
hij inderdaad een ministerportefeuille bij de vor-
ming van de drieledige regering Leburton-Tinde-
mans-De Clercq. Op zijn standpunt zou hij in zijn
latere carrière tegen zijn zin terugkomen.

Frans Grootjans zetelde gedurende drie beleidspe-
riodes in de Antwerpse gemeenteraad, namelijk
van 1971 tot 1986, met een onderbreking van 1973
tot 1977. Ofschoon hij vaak weerhouden was door
zijn andere politieke verplichtingen, heeft hij in de
loop van die jaren een aantal belangrijke pleidooi-

Voorzitter
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en gehouden. Telkens principiële beleidskeuzes aan
de orde waren, verhief hij zijn stem. Een memora-
bel voorbeeld is zijn scherpe benadering van het
voorstel van het Vernieuwd Secundair Onderwijs
en het voorstel tot invoering ervan in het Antwerps
stedelijk onderwijs in april 1971. Een ander voor-
beeld is de opgemerkte tussenkomst van Frans
Grootjans in de raadszitting van 1 februari 1972
over het cultuurbeleid. Hij hekelde de beperkte eli-
taire visie over cultuurspreiding, die naar zijn me-
ning tot dan toe in Antwerpen – zoals in zoveel an-
dere steden – opgeld maakte. Ook in de begro-
tingsdebatten van de gemeenteraad kwam hij prak-
tisch altijd tussenbeide. Herhaaldelijk pleitte hij
voor een radicale omkeer inzake begrotingsbeleid
en zette hij zich af tegen wat hij noemde ‘roekeloze
politiek’.

Tijdens zijn rijkgevulde loopbaan is hij van 1973 tot
1976 voorzitter van de Partij voor Vrijheid en
Vooruitgang geweest, een partij die enkele jaren
daarvoor trouwens werd opgericht onder zijn im-
puls en op basis van zijn manifest, getiteld ‘Vlaams
Liberaal Manifest – Steeds Meer’. In dat manifest,
dat was opgesteld op basis van de LVV-studieda-
gen en congressen van 1966 en 1968, legde hij de
nadruk op ideologische verdraagzaamheid, plura-
lisme, de vrijemarkteconomie, de noodzaak tot ver-
mindering van de staatsuitgaven en belastingen en
de steun aan KMO’s. Het manifest werd op het
eerste zelfstandig congres in 1972 definitief als par-
tijprogramma aanvaard. Tijdens zijn voorzitter-
schap beschouwde hij het als zijn taak de nieuwe
PVV dankzij een langetermijndoctrine op kruis-
snelheid te brengen : hij was in die tijd meer dan
wie ook de denker van zijn partij.

Hij lanceerde in 1973 de idee van een partijverrui-
ming. Hij sloot zich aan bij de visie van de vroegere
liberale partijvoorzitter Vanaudenhove. Die had er
bij de omvorming van de Liberale Partij in 1961 al
naar gestreefd de partij uit te bouwen tot een cen-
trumformatie die een van de pijlers van een twee-
partijensysteem moest vormen. Ook Grootjans be-
oogde met zijn verruimingsidee een bundeling van
alle – wat hij noemde – niet-collectivistische krach-
ten. Hij was ervan overtuigd dat de grote tegenstel-
lingen die het politieke leven in België jaren be-
heerst hadden, namelijk de levensbeschouwelijke,
de sociaal-economische en de communautaire, ach-
terhaald waren. In zijn visie stonden er nog twee
stromingen tegenover elkaar : een socialistisch-col-
lectivistische enerzijds en een humanistisch-libera-
le anderzijds.

Hij hoedde zich wel voor een liberale partij als ver-
zamelbekken van reactionairen en negativisten. De
nieuwe politieke partij diende een sociaal-liberalis-
tisch doel en moest volgens hem de klemtonen leg-
gen op de sanering van de openbare financiën, haar
vooruitstrevende sociale opvattingen, haar ge-
hechtheid aan de vrijheidsbeginselen op elk gebied
en haar onwrikbare verzet tegen het federalisme.
Het stichtingscongres van de PVV plaatste hij in
het teken van ethische kwesties. Dat congres be-
handelde voor die tijd omstreden thema’s zoals
echtscheiding, abortus, meer rechtszekerheid voor
homofielen en het recht op privacy. Vanuit zijn po-
sitie als partijvoorzitter organiseerde hij daarnaast
nog een indrukwekkende reeks congressen met als
onderwerpen de centrumidee, cultuur en de mono-
poliepositie van de BRT, de ontvetting van de
staat, het sociale gelaat van het liberalisme en de
vrije onderneming.

Op 18 april 1974 werd Grootjans minister van
Staat. Na een ongunstige verkiezingsuitslag voor
zijn partij, maakte hij in augustus 1977 bekend dat
hij zich niet opnieuw kandidaat stelde voor het
voorzitterschap van de partij. Toch keerde hij de
politiek niet de rug toe. Van 1981 tot 1983 was hij
ondervoorzitter van de Kamer, van 1979 tot 1984
nam hij het voorzitterschap van de kamercommis-
sie voor Buitenlandse Zaken op zich en na het aan-
treden van de regering Martens V in december
1981 volgde hij kort De Clercq op als partijvoorzit-
ter ad interim.

In 1985 liet hij zich toch nog eens vermurwen : hij
werd minister van Financiën en vice-premier, zij
het dan op voorwaarde dat hij slechts zou aanblij-
ven tot het einde van de regeerperiode. Tijdens die
periode maakte hij werk van een belastingvermin-
dering, een toen vooropgestelde belastingaftrek
voor de giften aan politieke partijen en een begin
van de bescherming van de belastingplichtige.

Na de verkiezing van oktober 1985 werd Frans
Grootjans op eigen verzoek niet langer in de rege-
ring opgenomen. Wel werd hij verkozen tot voor-
zitter van de Vlaamse Raad. Hij leidde het debat
steeds in goede banen en legde met de reglements-
wijziging van 1987 de basis voor een vernieuwde
aanpak in de Vlaamse Raad. Hij bleef voorzitter
tot 1987 op een, zoals al gezegd, strenge, objectieve,
gezaghebbende maar toch vaderlijke wijze. In dat-
zelfde jaar 1987 keerde hij definitief naar zijn
thuishaven Antwerpen terug : hij voelde zich niet
echt meer thuis in de Wetstraat.

Kenmerkend voor de persoonlijkheid van Frans
Grootjans was zijn perfectionisme. De eisen die hij

Voorzitter
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stelde waren vaak zo hoog dat zij in een modale
maatschappij bijna onbereikbaar waren. Hij was
ook een echte doordouwer, een vechter. Geen in-
spanning was hem te veel om het vooropgestelde
streefdoel te bereiken. Zo was het Frans Grootjans
die, samen met Lode Craeybeckx en Frans Detiège,
ijverde voor een Universiteit voor Antwerpen.
Door hun inspanningen werden de fundamenten
gelegd voor de oprichting van RUCA en UFSIA.
Vanuit zijn perfectionistisch oogpunt was Frans
Grootjans aanvankelijk niet volledig tevreden met
het bereikte resultaat, maar in 1965 verkoos hij
toch het toen haalbare en rekende erop dat de in-
stellingen later verder konden worden uitgebouwd.
Hij had het bij het rechte eind. De Universiteit
Antwerpen zoals ze vandaag bestaat is een vol-
waardige instelling die hoogstaand onderwijs aan-
biedt.

Collega’s, velen van ons hebben in Frans Grootjans
een raadsman, een vriend en een vertrouwensfi-
guur verloren. Ik heb hem van nabij meegemaakt
als voorzitter van de Vlaamse Raad. Ik was toen
ondervoorzitter en ik heb veel van hem kunnen
leren. Hij was een grote meneer, geen man van
goedkope woorden en zeker geen politicus die ge-
noten zou hebben van het huidige politiek-media-
tieke bedrijf. Hij was een geëngageerd politicus,
maar hij bleef de observator die hij als journalist
hoorde te zijn. Zijn tolerantie, zijn open blik, zijn
gehechtheid aan de democratie als de ‘samenwer-
king van mensen die elkaar bestrijden’, zijn sociale
bewogenheid en niet te vergeten zijn integriteit
hebben bijgedragen tot de ontplooiing van het
Vlaams liberalisme. Zijn bijdrage aan de politieke
geschiedenis van dit land na de Tweede Wereldoor-
log is zonder meer betekenisvol te noemen.

Frans Grootjans was tijdens zijn politieke carrière
op onvermoeibare wijze op zoek naar wegen en in-
strumenten om zijn visie op de liberale samenle-
ving te realiseren. Hij liet zich tijdens deze intellec-
tuele zoektochten nooit in de bestaande politieke
verhoudingen opsluiten en weigerde de gevangene
te zijn van de bestaande politieke breuklijnen.
Meer dan eens week hij af van de traditionele
‘gang van zaken’, maar zijn politieke actie stoelde
steeds op een door politieke visie onderbouwde en
doordachte strategie.

Samen rouwen wij vandaag om hem en samen
delen wij in het verdriet van zijn echtgenote en fa-
milie. Wij wensen hen veel sterkte toe in deze
moeilijke periode en betuigen hen, via u, ons me-
deleven met de zware rouw die hen onverhoeds

heeft getroffen. Mag ik u vragen enkele ogenblik-
ken stilte in acht te nemen.

Minister-president Luc Van den Brande : Mijnheer
de voorzitter, de Vlaamse regering wenst zich pië-
teitsvol aan te sluiten bij de rouwhulde die u aan
Frans Grootjans hebt gebracht.

In 1961 zei hij dat het liberalisme in Vlaanderen
Vlaams zal zijn of niet zal zijn. Hij heeft steeds op
een natuurlijke wijze voorgestaan dat democratie,
tolerantie, openheid en verbondenheid met een ge-
meenschap een natuurlijke verbinding vormen. Hij
gaf een bijzondere invulling aan pluralisme : een
pluralisme niet als het verhullen van een overtui-
ging, maar wel het uitspreken ervan, gevolgd door
een synthese in de samenleving.

We zullen hem herinneren als een heel minzame,
maar kordate, standvastige en overtuigde man die
de glimlach tot een vredevol wapen maakte om de
mensen tot overeenstemming te brengen. We wen-
sen onze uitdrukkelijke deelneming te betuigen
aan zijn echtgenote, zijn zoon en zijn familie en wil-
len ons ten volle aansluiten bij de overwegingen
van de voorzitter waarin zijn bijzondere verdienste
voor de Vlaamse Gemeenschap werd beklem-
toond.

(De staande vergadering neemt enkele ogenblikken
stilte in acht)

ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van
het decreet van 23 februari 1994 inzake de infra-
structuur voor persoonsgebonden aangelegenhe-
den
– 1261 (1998-1999) – Nrs. 1 tot 3

Aangehouden stemmingen

De voorzitter : Dames en heren, aan de orde zijn
de aangehouden stemmingen over de amendemen-
ten op de artikelen 2 en 9, het amendement tot in-
voeging van een nieuw artikel 11bis en het amen-
dement op artikel 13 en over de artikelen 2, 9 en 13
van het ontwerp van decreet tot wijziging van het
decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastruc-
tuur voor persoonsgebonden aangelegenheden.

De hoofdelijke stemming wordt gevraagd.

Voorzitter
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Aan de orde is de hoofdelijke stemming over het
amendement van mevrouw Ceysens en mevrouw
Avontroodt op artikel 2.

Begin van de stemming.

Heeft iedereen gestemd ? (Ja)

Einde van de stemverrichtingen.

Ziehier het resultaat :

105 leden hebben aan de stemming deelgenomen ;
36 leden hebben ja geantwoord ;
7 leden hebben zich onthouden ;

62 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
Dehandschutter Lieven 
Demeulenaere Julien  
Denys André      
Deswaene Roland    
Devolder Jacques    
Feytons Freddy     
Gabriels Jaak     
Keulen Marino     
Lachaert Patrick    
Lauwers Herman     
Laverge Jacques    
Platteau Stefaan    
Raskin Gerda      
Sauwens Johan     
Van Aperen Arnold   
Van Dijck Kris     
Van Eyken Christian  
Van Grembergen Paul  
Van Lindt Sonja    
Van Mechelen Dirk   
Van Vaerenbergh Etienne
Vandenbroeke Chris   
Vanderpoorten Marleen 
Verlinden Mandus    
Vermeiren Francis   

NEEN hebben geantwoord :

Becq Sonja       
Beerden Georges    
Béghin Jan       
Bossuyt Gilbert    
Cannaerts Leo     
Cardoen Georges    
Coens Joachim     
De Batselier Norbert  
De Laet Marc      
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     
Dufaux Peter      
Dumez Paul       
Goos Johnny      
Heeren Veerle     
Helsen Kathleen    
Hostekint Patrick   
Kenzeler André     
Lindekens Kathy    
Lisabeth Carlos    
Logist Marcel     
Maes Jacky       
Marsoul Hugo      
Matthijs Erik     
Merckx-Van Goey Trees 
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 Asbroeck Anne   
Van Cleuvenbergen Riet 
Van der Poorten Mark  
Van Hecke Mieke    
Van Looy Jef      
Van Nieuwenborgh Gracienne
Van Nieuwkerke André  
Van Rompaey Hugo    

Voorzitter
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Van Wallendael Tuur  
Vandenbossche Walter  
Vandendriessche Bart  
Vanleenhove Gilbert  
Vanvelthoven Peter   
Voorhamme Robert    
Weyts Johan      

Zich ONTHOUDEN hebben :

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

Het amendement is niet aangenomen.

Geen opmerkingen ? (Neen)

Dan is artikel 2 aangenomen.

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over het
amendement van mevrouw Ceysens en mevrouw
Avontroodt op artikel 9.

Zelfde stemming ? (Instemming)

Het amendement is niet aangenomen.

Geen opmerkingen ? (Neen)

Dan is artikel 9 aangenomen.

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over het
amendement van mevrouw Ceysens en mevrouw
Avontroodt tot invoeging van een nieuw artikel
11bis.

Zelfde stemming ? (Instemming)

Het amendement tot invoeging van een nieuw arti-
kel 11bis is niet aangenomen.

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over het
amendement van mevrouw Ceysens en mevrouw
Avontroodt op artikel 13.

Zelfde stemming ? (Instemming)

Het amendement is niet aangenomen.

Geen opmerkingen ? (Neen)

Dan is artikel 13 aangenomen.

Hoofdelijke stemming

De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is de
hoofdelijke stemming over het ontwerp van de-
creet tot wijziging van het decreet van 23 februari
1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebon-
den aangelegenheden.

Begin van de stemming.

Heeft iedereen gestemd ? (Ja)

Einde van de stemverrichtingen.

Ziehier het resultaat :

105 leden hebben aan de stemming deelgenomen ;
73 leden hebben ja geantwoord ;
7 leden hebben zich onthouden ;

25 leden hebben neen geantwoord.

JA hebben geantwoord :

Becq Sonja       
Beerden Georges    
Béghin Jan       
Bogaert Jean-Marie   
Bossuyt Gilbert    
Cannaerts Leo     
Cardoen Georges    
Caubergs Jan      
Coens Joachim     
De Batselier Norbert  
De Laet Marc      
De Loor Herman     
De Meyer Jos      
De Ridder Peter    
De Roo Johan      
De Schamphelaere Mia  
De Vilder Freddy    
Decaluwé Carl     
Dehandschutter Lieven 
Delcroix Leo      
Deprez Paul      
Desmet Peter      
Dielens Fred      
Doomst Michel     
Dufaux Peter      
Dumez Paul       
Goos Johnny      
Heeren Veerle     
Helsen Kathleen    
Hostekint Patrick   
Kenzeler André     
Lauwers Herman     

Voorzitter
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Lindekens Kathy    
Lisabeth Carlos    
Logist Marcel     
Maes Jacky       
Marsoul Hugo      
Matthijs Erik     
Merckx-Van Goey Trees 
Olivier Marc      
Quintelier Leonard   
Raskin Gerda      
Sarens Freddy     
Sauwens Johan     
Schuermans Eddy    
Sleeckx Jef      
Suykerbuyk Herman   
Swennen Guy      
Swinnen René      
Taylor John      
Timmermans Jacques   
Tobback Bruno     
Tyberghien-Vandenbussche Maria
Van Asbroeck Anne   
Van Cleuvenbergen Riet 
Van der Poorten Mark  
Van Dijck Kris     
Van Eyken Christian  
Van Grembergen Paul  
Van Hecke Mieke    
Van Looy Jef      
Van Nieuwenborgh Gracienne
Van Nieuwkerke André  
Van Rompaey Hugo    
Van Vaerenbergh Etienne
Van Wallendael Tuur  
Vandenbossche Walter  
Vandenbroeke Chris   
Vandendriessche Bart  
Vanleenhove Gilbert  
Vanvelthoven Peter   
Voorhamme Robert    
Weyts Johan      

NEEN hebben geantwoord :

Avontroodt Yolande   
Beysen Ward      
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     
Keulen Marino     
Lachaert Patrick    
Laverge Jacques    
Platteau Stefaan    
Van Aperen Arnold   
Van Lindt Sonja    
Van Mechelen Dirk   
Vanderpoorten Marleen 
Verlinden Mandus    
Vermeiren Francis   

Zich ONTHOUDEN hebben :

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

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

VOORSTEL VAN DECREET van de heren Eddy
Schuermans, Peter Vanvelthoven, Johan Sauwens
en Jaak Gabriels houdende wijziging van het de-
creet van 13 juli 1994 betreffende de herstructure-
ring van de GIMV, Gimvindus, VMH, Mijnen en
LIM en tot oprichting van het Limburgfonds en
van de permanente werkgroep Limburg
– 874 (1997-1998) – Nrs. 1 tot 3

Hoofdelijke stemming

De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is de
hoofdelijke stemming over het voorstel van de-
creet van de heren Schuermans, Vanvelthoven,
Sauwens en Gabriels houdende wijziging van het
decreet van 13 juli 1994 betreffende de herstructu-
rering van de GIMV, Gimvindus, VMH, Mijnen en
LIM en tot oprichting van het Limburgfonds en
van de permanente werkgroep Limburg.

Begin van de stemming.

Heeft iedereen gestemd ? (Ja)

Voorzitter
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Einde van de stemverrichtingen.

Ziehier het resultaat :

102 leden hebben aan de stemming deelgenomen ;
95 leden hebben ja geantwoord ;

7 leden hebben neen geantwoord.

JA hebben geantwoord :

Avontroodt Yolande   
Becq Sonja       
Beerden Georges    
Beysen Ward      
Bogaert Jean-Marie   
Bossuyt Gilbert    
Bril Louis       
Browaeys Jozef     
Cannaerts Leo     
Cardoen Georges    
Caubergs Jan      
Ceysens Patricia    
Coens Joachim     
Cordeel Marc      
De Batselier Norbert  
De Groot Etienne    
De Gucht Karel     
De Laet Marc      
De Loor Herman     
De Maght-Aelbrecht Anny
De Meyer Jos      
De Ridder Peter    
De Roo Johan      
De Schamphelaere Mia  
De Vilder Freddy    
Decaluwé Carl     
Dehandschutter Lieven 
Delcroix Leo      
Demeulenaere Julien  
Denys André      
Deprez Paul      
Desmet Peter      
Deswaene Roland    
Devolder Jacques    
Dielens Fred      
Doomst Michel     
Dufaux Peter      
Dumez Paul       
Feytons Freddy     
Gabriels Jaak     
Goos Johnny      
Heeren Veerle     
Helsen Kathleen    
Hostekint Patrick   
Kenzeler André     

Keulen Marino     
Lachaert Patrick    
Lauwers Herman     
Laverge Jacques    
Lindekens Kathy    
Lisabeth Carlos    
Logist Marcel     
Maes Jacky       
Marsoul Hugo      
Matthijs Erik     
Merckx-Van Goey Trees 
Olivier Marc      
Platteau Stefaan    
Quintelier Leonard   
Raskin Gerda      
Sarens Freddy     
Sauwens Johan     
Schuermans Eddy    
Sleeckx Jef      
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 Eyken Christian  
Van Grembergen Paul  
Van Hecke Mieke    
Van Lindt Sonja    
Van Looy Jef      
Van Mechelen Dirk   
Van Nieuwenborgh Gracienne
Van Nieuwkerke André  
Van Rompaey Hugo    
Van Vaerenbergh Etienne
Van Wallendael Tuur  
Vandenbroeke Chris   
Vandendriessche Bart  
Vanderpoorten Marleen 
Vanleenhove Gilbert  
Vanvelthoven Peter   
Verlinden Mandus    
Vermeiren Francis   
Voorhamme Robert    
Weyts Johan      

NEEN hebben geantwoord :

Dua Vera        
Geysels Jos      
Malcorps Johan     
Sannen Ludo      

Voorzitter
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Stassen Jos      
Van Den Heuvel Ria   
Verwimp-Sillis Cecile 

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

VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heer
Ludo Sannen, mevrouw Kathleen Helsen en de
heren André Van Nieuwkerke, Roland Deswaene
en Kris Van Dijck betreffende de erkenning, de in-
tegratie en begeleiding van leerlingen met leer-
stoornissen
– 1241 (1998-1999) – 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 heer Sannen, mevrouw Helsen en de
heren Van Nieuwkerke, Deswaene en Van Dijck
betreffende de erkenning, de integratie en begelei-
ding van leerlingen met leerstoornissen.

Begin van de stemming.

Heeft iedereen gestemd ? (Ja)

Einde van de stemverrichtingen.

Ziehier het resultaat :

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

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    
Caubergs Jan      

Ceysens Patricia    
Coens Joachim     
Cordeel Marc      
De Batselier Norbert  
De Groot Etienne    
De Gucht Karel     
De Laet Marc      
De Loor Herman     
De Maght-Aelbrecht Anny
De Meyer Jos      
De Ridder Peter    
De Roo Johan      
De Schamphelaere Mia  
De Vilder Freddy    
Decaluwé Carl     
Dehandschutter Lieven 
Delcroix Leo      
Demeulenaere Julien  
Denys André      
Deprez Paul      
Desmet Peter      
Deswaene Roland    
Devolder Jacques    
Dielens Fred      
Doomst Michel     
Dua Vera        
Dufaux Peter      
Dumez Paul       
Feytons Freddy     
Gabriels Jaak     
Geysels Jos      
Goos Johnny      
Heeren Veerle     
Helsen Kathleen    
Hostekint Patrick   
Kenzeler André     
Keulen Marino     
Lachaert Patrick    
Lauwers Herman     
Laverge Jacques    
Lindekens Kathy    
Lisabeth Carlos    
Logist Marcel     
Maes Jacky       
Malcorps Johan     
Marsoul Hugo      
Matthijs Erik     
Merckx-Van Goey Trees 
Olivier Marc      
Platteau Stefaan    
Quintelier Leonard   
Raskin Gerda      
Sannen Ludo      
Sarens Freddy     
Sauwens Johan     
Schuermans Eddy    
Sleeckx Jef      

Voorzitter
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Stassen Jos      
Suykerbuyk Herman   
Swennen Guy      
Swinnen René      
Taylor John      
Timmermans Jacques   
Tobback Bruno     
Van Aperen Arnold   
Van Asbroeck Anne   
Van Cleuvenbergen Riet 
Van Den Heuvel Ria   
Van der Poorten Mark  
Van Dijck Kris     
Van Eyken Christian  
Van Grembergen Paul  
Van Hecke Mieke    
Van Lindt Sonja    
Van Looy Jef      
Van Mechelen Dirk   
Van Nieuwenborgh Gracienne
Van Nieuwkerke André  
Van Rompaey Hugo    
Van Vaerenbergh Etienne
Van Wallendael Tuur  
Vandenbossche Walter  
Vandenbroeke Chris   
Vandendriessche Bart  
Vanderpoorten Marleen 
Vanleenhove Gilbert  
Vanvelthoven Peter   
Verlinden Mandus    
Vermeiren Francis   
Verwimp-Sillis Cecile 
Voorhamme Robert    
Weyts Johan      

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

VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heer Jo-
achim Coens betreffende de ondersteuning van een
kwaliteitsvolle en fijnmazige fuifinfrastructuur in
Vlaanderen
– 1247 (1998-1999) – Nrs. 1 tot 3

Hoofdelijke stemming

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

tie van de heer Coens betreffende de ondersteu-
ning van een kwaliteitsvolle en fijnmazige fuifin-
frastructuur in Vlaanderen.

Begin van de stemming.

Heeft iedereen gestemd ? (Ja)

Einde van de stemverrichtingen.

Ziehier het resultaat :

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

JA hebben geantwoord :

Avontroodt Yolande   
Becq Sonja       
Beerden Georges    
Beysen Ward      
Bogaert Jean-Marie   
Bossuyt Gilbert    
Bril Louis       
Browaeys Jozef     
Cannaerts Leo     
Cardoen Georges    
Caubergs Jan      
Ceysens Patricia    
Cordeel Marc      
De Batselier Norbert  
De Groot Etienne    
De Gucht Karel     
De Laet Marc      
De Loor Herman     
De Maght-Aelbrecht Anny
De Meyer Jos      
De Ridder Peter    
De Roo Johan      
De Schamphelaere Mia  
De Vilder Freddy    
Decaluwé Carl     
Dehandschutter Lieven 
Delcroix Leo      
Demeulenaere Julien  
Denys André      
Deprez Paul      
Desmet Peter      
Deswaene Roland    
Devolder Jacques    
Dielens Fred      
Doomst Michel     
Dua Vera        
Dufaux Peter      
Dumez Paul       
Feytons Freddy     
Gabriels Jaak     

Voorzitter
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Geysels Jos      
Goos Johnny      
Heeren Veerle     
Helsen Kathleen    
Hostekint Patrick   
Kenzeler André     
Keulen Marino     
Lachaert Patrick    
Lauwers Herman     
Laverge Jacques    
Lindekens Kathy    
Lisabeth Carlos    
Logist Marcel     
Maes Jacky       
Malcorps Johan     
Marsoul Hugo      
Matthijs Erik     
Merckx-Van Goey Trees 
Olivier Marc      
Platteau Stefaan    
Quintelier Leonard   
Raskin Gerda      
Sannen Ludo      
Sarens Freddy     
Sauwens Johan     
Schuermans Eddy    
Sleeckx Jef      
Stassen Jos      
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 Eyken Christian  
Van Grembergen Paul  
Van Hecke Mieke    
Van Lindt Sonja    
Van Looy Jef      
Van Mechelen Dirk   
Van Nieuwenborgh Gracienne
Van Nieuwkerke André  
Van Rompaey Hugo    
Van Vaerenbergh Etienne
Van Wallendael Tuur  
Vandenbroeke Chris   
Vandendriessche Bart  
Vanderpoorten Marleen 
Vanleenhove Gilbert  

Vanvelthoven Peter   
Verlinden Mandus    
Vermeiren Francis   
Verwimp-Sillis Cecile 
Voorhamme Robert    
Weyts Johan      

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

MET REDENEN OMKLEDE MOTIE van de
heren Jean-Marie Bogaert, Lieven Dehandschutter
en Marino Keulen tot besluit van de op 8 februari
1999 door de heren Jean-Marie Bogaert, Lieven
Dehandschutter en Marino Keulen in commissie
gehouden interpellaties tot de heer Luc Martens,
Vlaams minister van Cultuur, Gezin en Welzijn, re-
spectievelijk over de erkenning en subsidiëring van
het Symfonieorkest van Vlaanderen, over de er-
kenning en subsidiëring van muziekverenigingen in
het kader van het muziekdecreet van 31 maart
1998 en over de erkenning en subsidiëring van mu-
ziekverenigingen in het kader van het muziekde-
creet van 31 maart 1998
– 1301 (1998-1999) – 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 Bogaert, Dehandschutter en
Keulen tot besluit van de op 8 februari 1999 door
de heren Bogaert, Dehandschutter en Keulen in
commissie gehouden interpellaties tot de heer
Martens, Vlaams minister van Cultuur, Gezin en
Welzijn, respectievelijk over de erkenning en subsi-
diëring van het Symfonieorkest van Vlaanderen,
over de erkenning en subsidiëring van muziekver-
enigingen in het kader van het muziekdecreet van
31 maart 1998 en over de erkenning en subsidië-
ring van muziekverenigingen in het kader van het
muziekdecreet van 31 maart 1998.

De heer De Ridder heeft het woord.

De heer Peter De Ridder : Onze fractie zal tegen
deze motie stemmen. We zijn ons bewust van de
problemen die zich zullen aandienen bij niet-er-
kenning van een aantal organisaties binnen het
muziekdecreet. Toch stemmen we tegen, omdat de
motie tegenstrijdigheden bevat en omdat ze à la

Voorzitter
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carte voor de muzieksector een overgangsregeling
probeert uit te werken. We pleiten voor een rege-
ling voor de hele culturele sector, omdat ook in an-
dere sectoren problemen rijzen rond niet-erken-
ningen.

De voorzitter : Mevrouw Van Hecke heeft het
woord.

Mevrouw Mieke Van Hecke : Mijnheer de voorzit-
ter, de CVP zal deze motie ook niet goedkeuren.
We hadden in de commissie tijdens de interpellatie
duidelijk gesteld dat we mee zouden zoeken naar
een regeling voor de ongewild bruuske gevolgen
van de invoering van het muziekdecreet. We gaan
niet akkoord met de motie waarin aan de regering
wordt gevraagd om een decretale oplossing te zoe-
ken. We kunnen dit zelf en zullen een dergelijk
voorstel ook indienen.

Begin van de stemming.

Heeft iedereen gestemd ? (Ja)

Einde van de stemverrichtingen.

Ziehier het resultaat :

101 leden hebben aan de stemming deelgenomen ;
36 leden hebben ja geantwoord ;
7 leden hebben zich onthouden ;

58 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
Dehandschutter Lieven 
Demeulenaere Julien  
Denys André      
Deswaene Roland    
Devolder Jacques    
Feytons Freddy     
Gabriels Jaak     
Keulen Marino     
Lachaert Patrick    

Lauwers Herman     
Laverge Jacques    
Platteau Stefaan    
Raskin Gerda      
Sauwens Johan     
Van Aperen Arnold   
Van Dijck Kris     
Van Eyken Christian  
Van Grembergen Paul  
Van Lindt Sonja    
Van Mechelen Dirk   
Van Vaerenbergh Etienne
Vandenbroeke Chris   
Vanderpoorten Marleen 
Verlinden Mandus    
Vermeiren Francis   

NEEN hebben geantwoord :

Becq Sonja       
Beerden Georges    
Béghin Jan       
Bossuyt Gilbert    
Cardoen Georges    
Coens Joachim     
De Batselier Norbert  
De Laet Marc      
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     
Dufaux Peter      
Dumez Paul       
Goos Johnny      
Heeren Veerle     
Helsen Kathleen    
Hostekint Patrick   
Kenzeler André     
Lindekens Kathy    
Logist Marcel     
Maes Jacky       
Marsoul Hugo      
Matthijs Erik     
Merckx-Van Goey Trees 
Olivier Marc      
Quintelier Leonard   
Schuermans Eddy    
Sleeckx Jef      
Suykerbuyk Herman   

De Ridder
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Swennen Guy      
Swinnen René      
Taylor John      
Timmermans Jacques   
Tobback Bruno     
Tyberghien-Vandenbussche Maria
Van Asbroeck Anne   
Van Cleuvenbergen Riet 
Van Hecke Mieke    
Van Looy Jef      
Van Nieuwenborgh Gracienne
Van Nieuwkerke André  
Van Rompaey Hugo    
Van Wallendael Tuur  
Vandenbossche Walter  
Vandendriessche Bart  
Vanleenhove Gilbert  
Vanvelthoven Peter   
Voorhamme Robert    
Weyts Johan      

Zich ONTHOUDEN hebben :

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

Dientengevolge neemt het parlement de motie niet
aan.

MET REDENEN OMKLEDE MOTIE van de
heren Francis Vermeiren, Jacques Devolder en Pa-
trick Lachaert tot besluit van de op 11 februari
1999 door de heer Francis Vermeiren in commissie
gehouden interpellatie tot de heer Steve Stevaert,
minister vice-president van de Vlaamse regering,
Vlaams minister van Openbare Werken, Vervoer
en Ruimtelijke Ordening, over de plannen voor de
realisatie van een gewestelijk expresnet rond Brus-
sel tegen 2005 en de gevolgen hiervan voor
Vlaams-Brabant
– 1308 (1998-1999) – 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 Vermeiren, Devolder en
Lachaert tot besluit van de op 11 februari 1999
door de heer Vermeiren in commissie gehouden in-
terpellatie tot de heer Stevaert, minister vice-presi-
dent van de Vlaamse regering, Vlaams minister van
Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Orde-
ning, over de plannen voor de realisatie van een ge-
westelijk expresnet rond Brussel tegen 2005 en de
gevolgen hiervan voor Vlaams-Brabant.

Begin van de stemming.

Heeft iedereen gestemd ? (Ja)

Einde van de stemverrichtingen.

Ziehier het resultaat :

100 leden hebben aan de stemming deelgenomen ;
91 leden hebben ja geantwoord ;
9 leden hebben zich onthouden.

JA hebben geantwoord :

Avontroodt Yolande   
Becq Sonja       
Beerden Georges    
Beysen Ward      
Bossuyt Gilbert    
Bril Louis       
Browaeys Jozef     
Cannaerts Leo     
Cardoen Georges    
Caubergs Jan      
Ceysens Patricia    
Coens Joachim     
Cordeel Marc      
De Batselier Norbert  
De Groot Etienne    
De Gucht Karel     
De Laet Marc      
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      

Voorzitter
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Doomst Michel     
Dua Vera        
Dufaux Peter      
Dumez Paul       
Feytons Freddy     
Gabriels Jaak     
Goos Johnny      
Heeren Veerle     
Helsen Kathleen    
Hostekint Patrick   
Kenzeler André     
Keulen Marino     
Laverge Jacques    
Lindekens Kathy    
Lisabeth Carlos    
Logist Marcel     
Maes Jacky       
Malcorps Johan     
Marsoul Hugo      
Matthijs Erik     
Merckx-Van Goey Trees 
Olivier Marc      
Platteau Stefaan    
Quintelier Leonard   
Sannen Ludo      
Sarens Freddy     
Schuermans Eddy    
Sleeckx Jef      
Stassen Jos      
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 Eyken Christian  
Van Hecke Mieke    
Van Lindt Sonja    
Van Looy Jef      
Van Mechelen Dirk   
Van Nieuwenborgh Gracienne
Van Nieuwkerke André  
Van Rompaey Hugo    
Van Wallendael Tuur  
Vandendriessche Bart  
Vanderpoorten Marleen 
Vanleenhove Gilbert  
Vanvelthoven Peter   
Verlinden Mandus    
Vermeiren Francis   

Verwimp-Sillis Cecile 
Voorhamme Robert    
Weyts Johan      

Zich ONTHOUDEN hebben :

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

Dientengevolge neemt het parlement de motie
aan.

Reden voor onthouding ?

De heer Van Vaerenbergh heeft het woord.

De heer Etienne Van Vaerenbergh : We hebben
ons onthouden omdat Vlaams-Brabant een eigen
standpunt moet innemen over het gewestelijk ex-
presnet rond Brussel. De met redenen omklede
motie gaat voor ons niet ver genoeg.

MET REDENEN OMKLEDE MOTIE van de
heren Jean-Marie Bogaert en Jacques Laverge tot
besluit van de op 11 februari 1999 door de heer
Jean-Marie Bogaert in commissie gehouden inter-
pellatie tot de heer Theo Kelchtermans, Vlaams
minister van Leefmilieu en Tewerkstelling, over de
evaluatie van de werkloosheidscijfers in Vlaande-
ren
– 1313 (1998-1999) – 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 Bogaert en Laverge tot be-
sluit van de op 11 februari 1999 door de heer Boga-
ert in commissie gehouden interpellatie tot de heer
Theo Kelchtermans, Vlaams minister van Leefmi-
lieu en Tewerkstelling, over de evaluatie van de
werkloosheidscijfers in Vlaanderen.

Begin van de stemming.

Voorzitter
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Heeft iedereen gestemd ? (Ja)

Einde van de stemverrichtingen.

Ziehier het resultaat :

100 leden hebben aan de stemming deelgenomen ;
35 leden hebben ja geantwoord ;
6 leden hebben zich onthouden ;

59 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
Dehandschutter Lieven 
Demeulenaere Julien  
Denys André      
Deswaene Roland    
Devolder Jacques    
Feytons Freddy     
Gabriels Jaak     
Keulen Marino     
Lauwers Herman     
Laverge Jacques    
Platteau Stefaan    
Raskin Gerda      
Sauwens Johan     
Van Aperen Arnold   
Van Dijck Kris     
Van Eyken Christian  
Van Grembergen Paul  
Van Lindt Sonja    
Van Mechelen Dirk   
Van Vaerenbergh Etienne
Vandenbroeke Chris   
Vanderpoorten Marleen 
Verlinden Mandus    
Vermeiren Francis   

NEEN hebben geantwoord :

Becq Sonja       
Beerden Georges    
Bossuyt Gilbert    
Cannaerts Leo     

Cardoen Georges    
Coens Joachim     
De Batselier Norbert  
De Laet Marc      
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     
Dufaux Peter      
Dumez Paul       
Goos Johnny      
Heeren Veerle     
Helsen Kathleen    
Hostekint Patrick   
Kenzeler André     
Lindekens Kathy    
Lisabeth Carlos    
Logist Marcel     
Maes Jacky       
Marsoul Hugo      
Matthijs Erik     
Merckx-Van Goey Trees 
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 Cleuvenbergen Riet 
Van der Poorten Mark  
Van Hecke Mieke    
Van Looy Jef      
Van Nieuwenborgh Gracienne
Van Nieuwkerke André  
Van Rompaey Hugo    
Van Wallendael Tuur  
Vandendriessche Bart  
Vanleenhove Gilbert  
Vanvelthoven Peter   
Voorhamme Robert    
Weyts Johan      

Voorzitter
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Zich ONTHOUDEN hebben :

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

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.

Wij komen opnieuw bijeen op dinsdag 9 maart
1999 om 14.30 uur voor het wekelijkse vragenuur.

Geen bezwaar ? (Instemming)

De vergadering is gesloten.

– De vergadering wordt gesloten om 20.03 uur.

Voorzitter
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