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consultatie met de federale politie, met de lokale politie, met de
organisatoren, met de Wielerbond en met de FOD Mobiliteit mij
uiterlijk in maart van dit jaar een voorontwerp te bezorgen. Men ligt op
schema: volgende maand is dat voorontwerp er. Ik moet dat dan wel
voorleggen aan de Gewesten en de Raad van State om advies
vragen, en dan zullen we een nieuwe tekst hebben.
Wat staat daar nu in? Op heel wat vlakken wordt er gemoderniseerd.
Ik vestig de aandacht op twee nieuwigheden. Eerst en vooral zullen
de seingevers het verkeer ook mogen tegenhouden voor de
publiekskaravaan en voor de publiciteitskaravaan. Vandaag geldt dat
alleen voor de wielrenners als dusdanig.
Wat de rol van de seingevers betreft, zal de burgemeester kunnen
bepalen hoeveel politie hij moet inzetten, rekening houdend met de
seingevers. Het gebeurt dus niet meer andersom, zoals dat vandaag
het geval is. Alles ligt op koers: we zullen de tekst in maart krijgen en
aan de genoemde organen voorleggen, om dan het KB af te
kondigen.

polices fédérale et locales, la
RLVB et le SPF Mobilité. Ce projet
comportera deux nouveautés: les
signaleurs seront ainsi également
autorisés à arrêter la circulation
pour la caravane des suiveurs et la
caravane
publicitaire
et
le
bourgmestre pourra déterminer le
nombre d'agents nécessaires à
partir du nombre de signaleurs. En
attendant,
l'ancien
règlement
continuera à s'appliquer. J'espère
que notre saison cycliste sera
passionnante
mais
surtout
sécurisée.

Ondertussen geldt natuurlijk de oude regeling; we komen niet zonder
regeling te zitten. Net als u hoop ik dat we een heel boeiend, heel
interessant, maar vooral veilig wielerseizoen tegemoetgaan.
07.03 Carina Van Cauter (Open Vld): Mijnheer de minister, ik ben
blij dat u niet enkel aan de koers, maar ook aan de veiligheid van de
wielrenners denkt. Dat is dringend nodig. U spreekt over einde maart
en misschien haalt u als flandrien dan nog de Ronde van Vlaanderen.
Wij zijn in ieder geval in volle verwachting. Het verst komt u natuurlijk
door samen te werken met de mensen op het terrein. Ik hoop dat de
koers volgend seizoen niet alleen sportief, maar ook veilig zal kunnen
worden gereden.

07.03 Carina Van Cauter (Open
Vld): Peut-être le ministre, en tant
qu'authentique Flandrien, gagnera-t-il encore le Tour de Flandre
avec son arrêté royal? J'espère
moi aussi que notre saison
sportive se déroulera en toute
sécurité.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
08 Samengevoegde vragen van
- de heer Peter Luykx aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese
Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het incident met het Congolese
leger in Kasai waarbij ongewapende burgers werden gedood" (nr. P1874)
- mevrouw Els Van Hoof aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese
Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het incident met het Congolese
leger in Kasai waarbij ongewapende burgers werden gedood" (nr. P1875)
08 Questions jointes de
- M. Peter Luykx au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé
de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "les événements impliquant l'armée congolaise
au Kasaï, au cours desquels des civils non armés ont été tués" (n° P1874)
- Mme Els Van Hoof au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes,
chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "les événements impliquant l'armée
congolaise au Kasaï, au cours desquels des civils non armés ont été tués" (n° P1875)
08.01 Peter Luykx (N-VA): Mijnheer de minister, we werden deze
week geconfronteerd met schokkende beelden uit Kasai, de streek
van Kananga in Congo, waar Congolese militairen in koelen bloede
ongewapende burgers vermoordden. Dit is het zoveelste incident op
rij in Congo. Kabila zoekt voortdurend uitstel van de verkiezingen.
Kabila smoort elk verzet in bloed. Kabila organiseert eigenlijk eerder
het geweld dan de verkiezingen in Congo. We moeten ons afvragen
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08.01 Peter Luykx (N-VA): Cette
semaine, nous avons pu prendre
connaissance
d'images
choquantes montrant des militaires
congolais tuer de sang-froid des
civils non armés au Kasaï. Il s'agit
de l’énième incident de ce type. Le
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of misdaden in uniform in Congo wel onbestraft kunnen blijven.
Mijnheer de minister, de kruik gaat maar te water tot ze barst. Ik heb
daarom enkele vragen voor u. Frankrijk en de Verenigde Staten
hebben opgeroepen tot een internationaal onderzoek naar wat daar is
gebeurd. Aanvankelijk heeft de Congolese regering het hele incident
weggewuifd als fake, het heeft niet plaatsgevonden. Vandaag lezen
we in The New York Times dat ze helemaal abrupt hun koers
wijzigen. Ze gaan toch meewerken aan het onderzoek. Mijnheer de
minister, wil u dit onderzoek mee onderschrijven en hiertoe oproepen,
zodat de grond van de zaak kan worden blootgelegd?
In het regeerakkoord staat, en ik citeer, dat wij “kritisch zullen
evalueren of de samenwerking met Congo op een 3D-benadering
moet behouden blijven worden”, dus ook op militair vlak. Na wat er
gebeurd is, moeten we inderdaad ook daarover kritische vragen
stellen. Mijnheer de minister, we moeten ons afvragen of we al dan
niet op het terrein blijven. Zowel de ene als de andere mogelijkheid
heeft natuurlijk voor- en nadelen. Die bedenking, die overweging, zou
ik echter graag van u horen.
08.02 Els Van Hoof (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de
minister, ik verwijs ook naar het schokkend filmpje dat deze week is
opgedoken waarin burgers, vrouwen en kinderen onschuldig worden
afgeslacht. De beelden hebben er ondertussen toe geleid dat zowel
de Verenigde Naties, de Verenigde Staten als Frankrijk Congo op het
matje hebben geroepen.
De Congolese minister van Informatie heeft ondertussen de beelden
als fake afgedaan, maar lokale ngo’s en mensenrechtenorganisaties
zijn het daar niet mee eens. Het resultaat is weer een wellesnietesspelletje op de kap van de arme Congolese bevolking, die hier
heel sterk onder lijdt.
Mijnheer de minister, een leger hoort zijn burgers te beschermen en
niet af te slachten. Dit is eigenlijk een grove schending van de
mensenrechten en ik denk dat België ook een onderzoek moet
vragen, zeker omdat de Belgische Defensie in die regio, in Kananga,
de Congolese militaire school heeft begeleid, alsook het commando
aldaar.
Ondertussen is er ook de niet-uitvoering van het Silvesterakkoord. Er
is een totale politieke impasse. Er zou ondertussen allang een eerste
minister moeten zijn aangeduid. Wij weten ondertussen dat ook Félix
Tshisekedi kandidaat is. Sinds vorige week weten wij ook dat de
Congolese regering zegt dat er niet genoeg middelen zijn om de
verkiezingen in Congo te organiseren. Het is allemaal onrustwekkend,
mijnheer de minister.
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président Kabila sème la violence
plutôt
que
d'organiser
des
élections. Ces exactions peuventelles rester impunies?
La France et les États-Unis ont
déjà appelé à la mise sur pied
d'une
enquête
internationale.
Après avoir nié cet incident, le
gouvernement congolais a fini par
promettre sa collaboration à
l'enquête. Notre ministre soutiendra-t-il également l'organisation de
cette enquête?
Nous devons nous demander si
nous voulons maintenir notre
approche 3D dans le cadre de
notre coopération avec le Congo.

08.02 Els Van Hoof (CD&V): À la
suite de cette vidéo choquante, les
Nations Unies, les États-Unis et la
France ont rappelé La RDC à
l'ordre. Les droits de l'homme ont
été gravement bafoués dans la
région du Kasaï. La Belgique doit
s'associer à la demande d'ouverture d'une enquête, d'autant plus
que les militaires belges ont
assisté l'école militaire congolaise
dans la région. La non-exécution
de l'Accord de la Saint-Sylvestre
est
également
extrêmement
inquiétante.
Qu'en est-il, selon le ministre, de
la sécurité? Va-t-il lui aussi
demander
l'ouverture
d'une
enquête?
L'école
militaire
congolaise
assistée
par
la
Défense belge est-elle impliquée
dans les événements? Quelle est
l'attitude de la Belgique, face à
l'impasse sur le plan politique?
Quelles seront les pressions
exercées par le ministre?

Ik heb hierbij dan ook enkele vragen.
Hoe schat u vandaag de veiligheidssituatie in Congo en specifiek in
Kasai in? Zult u ook een onafhankelijk onderzoek vragen?
Hoe schat u vandaag de betrokkenheid in van de Congolese militaire
school, waar de Belgische Defensie steun aan heeft gegeven? Zal het
project worden geëvalueerd en bijgestuurd?
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Tot slot, wat is de houding van België ten opzichte van de politieke
impasse vandaag in Congo, met de niet-uitvoering van het toch heel
sterk akkoord dat op 31 december vorig jaar werd gesloten? Welke
druk oefent u vandaag uit op de Congolese autoriteiten? Zult u binnen
de Europese Unie vragen om opnieuw gerichte sancties te treffen?
08.03 Minister Didier Reynders: Mijnheer de voorzitter, collega’s, de
situatie in Kasai is sinds enkele weken heel erg verontrustend. De
Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN sprak op
20 februari over meerdere geloofwaardige beweringen van massale
mensenrechtenschendingen in de provincies Kasai, Kasai-Centraal,
Oost-Kasai en Lomami. Dit gaat gepaard met een sterke
verslechtering van de veiligheidssituatie en het viseren van burgers
door militairen, louter op basis van hun zogenaamde affiliatie met de
lokale militie. Volgens het mensenrechtenbureau van de VN in de
DRC zouden er ondertussen minstens 280 slachtoffers zijn gevallen.
Enkele dagen geleden dook een schokkende video op waarin te zien
is hoe in een dorp in Kasai FARDC-militairen zonder waarschuwing
schieten op ongewapende vrouwen en mannen. In een reeks van
verklaringen door de Congolese overheid werden de beschuldigingen
inderdaad eerst geminimaliseerd en werd er gesproken over een
montage, een fake. Uiteindelijk werd gisteren, onder meer na een
aantal internationale verklaringen, toch aangekondigd dat een
onderzoek was ingesteld. Wij hopen dat dit geen loze belofte zal
blijven.
België is niet alleen zeer ongerust door de snel verslechterende
veiligheidssituatie in Kasai, maar ook door deze elders in het land,
namelijk in het oosten in Tanganyika en in Bas-Congo. Wij stellen
helaas een trend vast waarbij lokale conflicten gepaard gaan met
contestatie van het centrale gezag en leiden tot buitensporig geweld
door de veiligheidsdiensten. Ik vraag, samen met andere collega’s,
dat er snel een onafhankelijk internationaal onderzoek komt.
Mijnheer de voorzitter, ik heb nog enkele elementen van antwoord
met betrekking tot de verantwoordelijkheden binnen de
veiligheidsdiensten. De verantwoordelijken moeten worden bestraft. Ik
zeg dat reeds sinds april, het was ook het geval na de betoging van
september vorig jaar. Er moeten maatregelen komen om de bevolking
te beschermen.
Ten eerste, ik heb onze ambassade in Kinshasa gevraagd om dit
dringend aan te kaarten. Onze zaakgelastigde heeft vandaag een
demarche uitgevoerd bij de minister van Mensenrechten om onze
ongerustheid hierover te uiten.
Ten tweede, ik heb ook gevraagd dat de situatie in de DRC aan bod
zou komen tijdens de volgende Raad Buitenlandse Zaken van de
Europese Unie op 6 maart, waarbij de kwestie van individuele
sancties eveneens ter sprake zal komen.
Mevrouw Van Hoof, ik zal ook verder aandringen op de uitvoering van
het akkoord van 31 december, want er moet dringend een legitieme
regering komen om een antwoord te bieden op de onveiligheid, de
bestuurloosheid en de zware chronische problemen waarmee het
land kampt. Ik heb daarover contact gehad, niet alleen met mijn
collega van Buitenlandse Zaken maar ook met de oppositie en de
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08.03 Didier Reynders, ministre:
La situation au Kasaï est
préoccupante depuis plusieurs
semaines. Le Haut Commissaire
des Nations unies aux Droits de
l’Homme parle de violations des
droits de l’homme massives, d’une
nette dégradation de la situation
sécuritaire et du ciblage de civils
par les militaires. Au moins
280 victimes seraient à déplorer.
Les autorités congolaises, qui ont
minimisé les faits au départ, ont
finalement
annoncé
hier
l’ouverture d’une enquête.
La Belgique s’inquiète aussi de la
dégradation rapide de la situation
sécuritaire dans le reste du pays.
Nous
demandons
l’ouverture
d’une
enquête
internationale
indépendante. Les responsables
doivent être sanctionnés et des
mesures doivent être prises pour
protéger la population. Notre
ambassadeur au Congo a fait part
de notre inquiétude au ministre
congolais des Droits humains.
Je veux inscrire ce point – et la
question de sanctions éventuelles
– à l’ordre du jour du Conseil des
affaires étrangères de l’UE, le
6 mars, et je continuerai d’insister
sur l’exécution de l’accord du
31 décembre. Je préconise par
ailleurs de revoir le mandat de la
MONUSCO en vue d’assurer une
meilleure
protection
de
la
population et de soutenir le
processus électoral.
Depuis 2015, la coopération entre
la Défense et l’Académie militaire
de Kananga est limitée à des
missions
temporaires.
Aucun
élément n’indique que cette
académie est impliquée de
quelque
manière
dans
les
événements en question.
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CENCO.
Ten derde en ten slotte, ik pleit er ook voor dat de herziening van het
MONUSCO-mandaat volgende maand wordt aangewend om twee
prioriteiten naar voren te schuiven, ten eerste, een betere
bescherming van de bevolking en kwetsbare individuen en, ten
tweede, de ondersteuning van het verkiezingsproces.
Mijn laatste element gaat meer over Defensie. Sinds 2015 is de
samenwerking tussen Defensie en de academie van Kananga
beperkt tot tijdelijke opdrachten en is er geen permanente Belgische
aanwezigheid meer. Op dit ogenblik wijst niets erop dat elementen uit
de militaire academie van Kananga bij de zware incidenten betrokken
zijn geweest. Wij zullen een en ander bekijken en uiteraard samen
met Defensie de resultaten van het onderzoek grondig analyseren.
Wij zullen eerst toezien op de correcte toepassing van de akkoorden
van eind 2015. Wij zullen echter ook individuele verantwoordelijken
identificeren en misschien, indien dit noodzakelijk is, tot nieuwe
sancties overgaan.
08.04 Peter Luykx (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de
minister, het is inderdaad vreemd dat de Congolese regering
helemaal is gedraaid en nu plots alsnog meestapt in het onderzoek.
Dat doet zeker vragen rijzen.
Ik ben ook blij dat u bevestigt dat de Belgische Defensie en de
opleiding van de soldaten die daar bij het incident betrokken zouden
zijn, niets met de gebeurtenissen te maken hebben.
Mijnheer de minister, het is ook heel goed dat u niet alleen in Congo
via de ambassade uw stem laat horen, maar dat u ook op Europees
niveau die Belgische stem gebruikt. Wij hebben in omvang misschien
niet veel te betekenen, maar symbolisch wordt onze stem wel
gehoord. Daarom is het heel terecht dat u dat ook doet.

08.04 Peter Luykx (N-VA): Le
revirement
du
gouvernement
congolais est surprenant. Pour le
reste, je suis ravi que les soldats
que nous avons formés ne sont
pas impliqués. Il est juste que la
Belgique ne se contente pas de
hausser le ton au Congo, mais
aussi à l'échelon européen. Nous
devons néanmoins dans le même
temps mener une réflexion à long
terme et peut-être décider à un
moment donné de quitter le
terrain.

Wij moeten echter wel vragen stellen voor de langere termijn, net
zoals in Burundi, waar wij de politie hebben opgeleid en op een zeker
moment hebben beslist dat niet meer te doen. Ook in Congo moeten
wij ons afvragen of wij op langere termijn al dan niet op het terrein
aanwezig zullen blijven.
Ik kijk uit naar uw volgende stappen.
08.05 Els Van Hoof (CD&V): Mijnheer de minister, ik ben heel
tevreden met uw antwoord. Wij moeten inderdaad op zoek gaan naar
de waarheid en elke steen in Kasai moet worden omgedraaid om te
zien wie hiervoor verantwoordelijk is.
België heeft een specifieke relatie met Congo. Dat maakt dat wij een
leading position innemen met onze diplomatie, ook ten aanzien van
de internationale gemeenschap. Wij moeten blijvend druk uitoefenen
op het Congolese regime voor de bescherming van de burgers en
voor de uitvoering van het goede akkoord dat in december werd
gesloten.

08.05 Els Van Hoof (CD&V): Il
importe en effet de faire éclater la
vérité et d'identifier les responsabilités. Grâce au statut particulier
de nos relations avec le Congo,
nous pouvons jouer le rôle chef de
file, y compris au sein de l'UE.
Nous ne devons pas relâcher la
pression, dans l'intérêt de la
protection de la population et de la
mise en œuvre de l'Accord de la
Saint-Sylvestre.

Het is goed dat u die zaak ook binnen de Europese Unie blijft
aanklagen en zult pleiten voor gerichte sancties. Dat is allemaal in het
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belang van de Congolese burger die daaronder enorm lijdt.
L'incident est clos.
Het incident is gesloten.
09 Question de Mme Özlem Özen au ministre de la Justice sur "la pénurie de magistrats pour les
affaires pénales financières" (n° P1876)
09 Vraag van mevrouw Özlem Özen aan de minister van Justitie over "het tekort aan magistraten voor
financiële strafzaken" (nr. P1876)
09.01 Özlem Özen (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre,
chers collègues, le manque de moyens de la justice est à nouveau
pointé du doigt par la cour d'appel de Bruxelles qui, faute de
magistrats, a dû reporter toute une série d'affaires qui étaient déjà
fixées. Cette cour est habituellement composée de trois magistrats
effectifs. Elle n'en compte malheureusement plus que deux depuis
septembre 2016. Pour suppléer à ce manque d'effectifs, le premier
président a même dû nommer des avocats.
Ce manque de moyens a été dénoncé à plusieurs reprises par tous
les acteurs de la justice: les avocats, les magistrats et, dernièrement,
le Conseil supérieur de la Justice qui, dans un rapport, remet en
cause la capacité de l'État à traiter et à poursuivre les affaires de
criminalité économique et financière.
Le problème, c'est que la justice ne sera plus rendue; les dossiers
seront classés sans suite pour dépassement du délai raisonnable,
voire prescrits; la poursuite de certaines infractions sera abandonnée.
Il en découlera aussi une absence de rentrées financières, et surtout
l'impunité des délinquants financiers, ce qui va confirmer une justice à
deux vitesses, low cost, véritablement indigne de notre démocratie.
Aujourd'hui, il est question de la section financière de la cour d'appel
de Bruxelles, mais son cas n'est pas isolé. Malgré la grève des
magistrats, vous ne respectez toujours pas la loi en ne remplissant
pas le cadre.
Monsieur le ministre, dans votre note de politique générale, vous
aviez annoncé des moyens supplémentaires pour les magistrats
spécialisés dans la lutte contre le terrorisme, mais cela ne peut se
réaliser aux dépens de la lutte contre la criminalité financière.
Allez-vous nommer assez de magistrats pour remplir le cadre de la
cour d'appel de Bruxelles, qui lui est nécessaire pour remplir ses
missions? Quelles initiatives comptez-vous prendre pour remédier
aux graves dysfonctionnements dans la gestion des affaires de fraude
et de criminalité financière? Comptez-vous allouer les moyens
nécessaires à la lutte contre la fraude fiscale et le blanchiment
d'argent?

09.02 Koen Geens, ministre: Monsieur le président, madame Özen,
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09.01
Özlem Özen (PS): Bij
gebrek aan magistraten moest het
hof van beroep te Brussel reeds
vastgestelde zaken uitstellen en
moest
de
eerste
voorzitter
advocaten benoemen om het
personeelstekort op te vangen.
De onderbezetting werd gehekeld
door de advocaten, de magistraten
(die naar aanleiding daarvan
gestaakt hebben), en de Hoge
Raad voor de Justitie, die betwijfelt
of de Staat in staat is de
economische
en
financiële
criminaliteit te vervolgen.
Er zal dus geen recht meer
worden gesproken, waardoor er
geen financiële inkomsten binnenkomen en de financiële delinquenten niet worden gestraft, wat
het idee bevestigt dat er een onze
democratie onwaardige justitie van
twee snelheden bestaat.
In uw algemene beleidsnota
worden
er
extra
middelen
aangekondigd
voor
de
in
terreurbestrijding gespecialiseerde
magistraten. Dat mag echter niet
ten koste gaan van de strijd tegen
de financiële criminaliteit.
Zult
u
genoeg
magistraten
benoemen om de personeelsformatie van het hof van beroep te
Brussel te vervullen zodat dat hof
zijn opdrachten kan vervullen?
Hoe zult u de disfuncties
wegwerken bij het beheer van de
zaken met betrekking tot fraude en
financiële criminaliteit? Zult u de
nodige middelen uittrekken voor
de strijd tegen de fiscale fraude en
de witwasserij?
09.02 Minister Koen Geens: Voor
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