
 
 

De openstelling van het Burgerlijk huwelijk voor personen van 
gelijk geslacht – Een goede regeling? (Els Foerts en Menno Pillu) 

 
Bijlagen 
 
Op de komende pagina’s vindt u de lijst van alle bijlagen die bij dit werk horen. De bijlagen zelf kan u 
vinden in de extra bundel bij dit werk.  
Indien u dit wenst kan u de bijlagen, samen met nog andere relevante informatie op cd-rom 
verkrijgen. Deze kan u aanvragen via Menno1@yucom.be , of u kan Menno bereiken op +32 496 99 
47 52.  
 
De bijlagen zijn op verscheidene wijzen geordend. Dit kan op het eerste zicht verwarrend 
overkomen, maar dit was volgens ons de beste oplossing van nummering. 
Alle bijlagencodes zijn opgebouwd als volgt:  {een letter} & {een nummer}, waarbij de letter de 
indicatie is voor het soort bijlage en het nummer het volgnummer in die categorie van de bijlagen 
weergeeft. 
 
Volgende codes zijn gebruikt: 
 
Code Benaming   Hoe geordend? 
 
A Artikels  Geordend zoals naar verwezen in het werk. 
    Als een code er als volgt uitziet: A- 00x/2, dan geeft de 2 aan 

dat de bijlage gedrukt staat op de achterzijde van bijlage 
A 00x/1 

  
B Brochures   Chronologisch  
 
P Persberichten  Chronologisch  
 
S Senaatspublicatie  Volgens documentnummer 
 
K Kamerpublicatie  Volgens documentnummer 
 
M Andere bronnen  Chronologisch  
 

 
 
 
A:  Artikels uit kranten en van websites  
 
 A- 001/1 Pikante details Macedonische koningshuis blootgelegd  
 A- 001/2 Tempel van vriend Romeinse keizer ontdekt  
 A- 002/1 Alexander's sexuality  
 A- 002/2 Ook Händel was homo 
 A- 003/1 Was Shakespeare homo?  
 A- 003/2 De verborgen lesbische vrouwen van Shakespeare  
 A- 004/1 Robin Hood, de lieve dief, was gay!  
 A- 004/2 Na boek ook documentaire over Hitler en homo's  
 A- 005 Homo's komen beter uit de kast 
 A- 006 België schrijft holebi-geschiedenis  
 A- 007/1 Vlamingen positiever tegenover homoseksualiteit  
 A- 007/2 Weg met homo's!  
 A- 008/1 Michel Verschueren lijkt homofoob  
 A- 008/2 Interview met Michel Verschueren  
 A- 009 Aanslag op Mols homocafé  
 A- 010/1 Helft Vlamingen tegen homohuwelijk  
 A- 010/2 Europees Parlement wil vrij verblijf van homokoppels  



 
 
 A- 011 WJNH zwaar gechoqueerd door uitspraken Guimardstraat 
 A- 012/1 Sam & Lisa, de holebi-jongerenvideo in première  
 A- 012/2 Twee op drie holebi's outen zich op school  
 A- 013 Dossier: Het Vlaams Blok: Een 'holebi-dossier'  
 A- 014/1 Egyptische homo's in gevangenis  
 A- 014/2 Homo-executies in Saoedi- Arabië  
 A- 015/1 Namibië doet felle uitspraak naar homo's  
 A- 015/2 President van Namibië gooit alle homo's in de gevangenis  
 A- 016/1 Politieke organisatie kiest kant van holebi's  
 A- 016/2 Taliban vermoordt homo's  
 A- 017 EU  niet gewonnen voor homohuwelijk  
 A- 018 EU- homostellen nu ook ‘familie’  
 A- 019/1 Partnerschap en homohuwelijk erkend in de hele EU  
 A- 019/2 Holebi- huwelijk: liberalen kiezen voor Europees standpunt 
 A- 020/1 Holebi-partnersituatie in andere Europese en niet-Europese landen  
 A- 020/2 Oostenrijk zet eindelijk 'holebistap' in goede richting  
 A- 021/1 Homorelaties zijn steviger  
 A- 021/2 Holebi- en heterokoppels verschillen niet zo veel  
 A- 022 Kinderen uit lesbisch gezin zijn even gelukkig -"Mijn moeders zijn toleranter 
 A- 023 Homoseksuele paren met kinderen  
 A- 024 Wie is er zo dom om te trouwen?  
 A- 025 Maximale versie homohuwelijk op tafel  
 A- 026 Lanoye niet te spreken over uitspraak Raad van State- "Oordeel is bijna 

fundamentalistisch"  
 A- 027 Geen homohuwelijk zonder bio-ethiek  
 A- 028 De partijen over het homohuwelijk  
 A- 029/1 Apart voorstel over kinderen binnen homokoppels  
 A- 029/2 Senaatscommissie keurt homohuwelijk goed  
 A- 030 Holebi's binnenkort in de pampers  
 A- 031/1 Adoptiewet discrimineert wel  
 A- 031/2 Wetsontwerp adoptie volgende week goedgekeurd  
 A- 032/1 Adoptiebureaus willen holebi-koppels niet uitsluiten  
 A- 032/2 Adoptiewet gemiste kans voor oplossing kinderproblemen  
 A- 033/1 Dendermondse jeugdrechter plaatst 2 kinderen bij homopaar  
 A- 033/2 Holebi's zijn goede ouders  
 A- 034 Kinderen van holebi's zijn anders  
 A- 035 Senaat geeft fiat voor openstelling huwelijk voor holebi's  
 A- 036/1 Kamercommissie justitie keurt homohuwelijk goed  
 A- 036/2 Wachten op de handtekening onder homohuwelijk  
 A- 037 Het homohuwelijk in Amsterdam: de cijfers  
 A- 038 We kunnen trouwen vanaf juni 2003  
 A- 039/1 Homohuwelijk wordt aangevochten voor Arbitragehof  
 A- 039/2 Eerste homohuwelijk op 16 juni  
 
 
B: Geraadpleegde publicaties: Brochures en onderzoeken 
 
 B- 001 Huwelijk van twee mannen of twee vrouwen  
 B- 002 Wat zijn de verschillen tussen een huwelijk van een man en een vrouw en een 

huwelijk van twee mannen of twee vrouwen?  
 B- 003 Wat zijn de verschillen tussen het burgerlijk huwelijk, het geregistreerd 

partnerschap, het samenlevingscontract en samenwonen? 
 B- 004 Een beleidsgerichte algemene survey van Vlaamse homoseksuele mannen en 

vrouwen- Basisrapport  
 
 
P: Persberichten 
 
 P- 001 Wetsvoorstellen 'openstelling huwelijk voor personen van gelijk geslacht' en 

'adoptie door personen van gelijk geslacht' worden ingediend bij de Tweede 
Kamer 



 
 
 P- 002 Eerste Kamer akkoord met openstelling huwelijk voor personen van gelijk 

geslacht 
 P- 003 Homohuwelijk en -adoptie aanvaard  
 P- 004 Adoptie 
 P- 005 Huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht  
 P- 006 De grote seks-equête  
 
S: Geraadpleegde publicaties: Publicaties van de Senaat  
 
 S 2-1173 Wetsvoorstel tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde 

geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek- 
Dossierfiche 

 S 2-1173/1 Wetsvoorstel tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde 
geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek 

 S 2-1173/2 Wetsvoorstel tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde 
geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek- 
Amendementen  

 S 2-1173/3 Wetsvoorstel tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde 
geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek- 
Verslag namens de commissie voor de justitie 

 S 2-1173/4 Wetsvoorstel tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde 
geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek- 
Tekst aangenomen door de senaatscommissie voor de justitie 

 S 2-1173/5 Wetsvoorstel tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde 
geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek- 
Opnieuw ingediende amendementen na goedkeuring van verslag 
senaatscommissie 

 S 2-1173/6 Wetsontwerp tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde 
geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek- 
Aangenomen tekst in de plenaire vergadering van de senaat 

 
 
K: Geraadpleegde publicaties: Publicaties van de Kamer van Volksvertegenwoordigers

    
 K 50-1692-001 Wetsontwerp van wet tot openstelling van het huwelijk voor personen van 

gelijk geslacht en tot wijzigingen van een aantal bepalingen van het 
Burgerlijk Wetboek (extract betreffende het voorstel en het advies van de 
Raad van State) 

 K 50-2165-001 Wetsontwerp tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde 
geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk 
Wetboek 

 K 50-2165-002 Wetsontwerp tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde 
geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk 
Wetboek/ Wetsvoorstel tot aanvulling van het Burgerlijk Wetboek met het 
oog op de opneming van het geslachtsverschil als huwelijksnorm/ 
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 144, 162 en 163 van het 
Burgerlijk Wetboek/ Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek 
betreffende het homo- huwelijk/ Wetsvoorstel tot aanvulling van het artikel 
144 van het Burgerlijk Wetboek betreffende het huwelijk van personen van 
gelijk geslacht/ Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met 
het oog op adoptie door wettelijk samenwonenden/ Wetsvoorstel tot 
wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erkenning van de afstamming 
betreft - Tekst aangenomen door de Commissie voor de Justitie 

 K 50-2165-003 Wetsontwerp tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde 
geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk 
Wetboek- Aangenomen tekst in de Plenaire vergadering van de Kamer 

 K PLEN 318  Beknopt Integraal verslag Plenumvergadering nr. 318 donderdag 30-01-2003 
14:15 (extract betreffende het onderwerp) 

 
 
M: Andere bronnen 



 
 
 
 M 001  E-mail van Mark Sergeant van De Holebifederatie 
 M 002  E-mail van Mark Sergeant van De Holebifederatie 
 



 
 
 
 

Bronnenopgave 
 
 

 Boeken 
 
� X, Belgisch Burgerlijk Wetboek 2002/ Code civil Belge 2002, 1ste druk, Editions Marabout, 

Alleur, 2002, 52-92. (ISBN 25-010-3800-2) 
 
 

 Persberichten 
 
� MINISTERIE VAN JUSTITIE (BELGIË), AAdoptie@, Persbericht, 22 juni 2001, 2 pag. 

Geraadpleegd via: 
www.just.fgov.be/nl_htm/politique/html_pol_communiques/persbericht-b-22-06-2001.htm  

 
� MINISTERIE VAN JUSTITIE (BELGIË), AHuwelijk voor personen van hetzelfde geslacht@, 

Persbericht, 30 januari 2002, 2 pag. 
Geraadpleegd via: 
www.just.fgov.be/nl_htm/politique/html_pol_communiques/persbericht-a-30-01-2002.htm  

 
� MINISTERIE VAN JUSTITIE (NEDERLAND), AEerste Kamer akkoord met openstelling huwelijk 

voor personen van gelijk geslacht@, Persbericht, 19 december 2000, 2 pag. 
Geraadpleegd via: 
http://www.justitie.nl/pers/persberichten/archief/2000/index.asp?file=pb0697.htm  

 
� MINISTERIE VAN JUSTITIE (NEDERLAND), AHomohuwelijk en -adoptie aanvaard@, 

Persbericht, 12 april 2001, 3 pag. 
 
� MINISTERIE VAN JUSTITIE (NEDERLAND), AWetsvoorstellen 'openstelling huwelijk voor 

personen van gelijk geslacht' en 'adoptie door personen van gelijk geslacht' worden ingediend 
bij de Tweede Kamer@, Persbericht, 25 juni 1999, 2 pag. 
Geraadpleegd via: 
http://www.justitie.nl/pers/persberichten/archief/1999/index.asp?file=pb0446.htm  

 
� T. VAN HEMELEDONCK / VTM TELEFACTS, “De grote seksenquête”, Persbericht, 

17 februari 2003, 3 pag.  
 
 

 Artikels uit kranten en van websites 
 
� DE LEUR, L, ALanoye niet te spreken over uitspraak Raad van State- AOordeel is bijna 

fundamentalistisch@- @, De Standaard, 1 december 2001, 1 pag. 
Geraadpleegd via: http://www.destandaard.be  

 
� EECKHOUT, A., AReportage- Kinderen uit lesbisch gezin zijn even gelukkig- AMijn moeders 

zijn toleranter@-@, De Standaard, 6 december 2002, 2 pag. 
Geraadpleegd via: http://www.destandaard.be  

 
� GAYBELGIUM.BE, AAanslag op Mols homocafé@, www.gaybelgium.be, 22 mei 2001, 1 pag. 
 
� GAYBELGIUM.BE, AAdoptiebureau’s willen holebi-koppels niet uitsluiten@, 

www.gaybelgium.be, 5 februari 2003, 1 pag. 
 
� GAYBELGIUM.BE, AAdoptiewet discrimineert wél@, www.gaybelgium.be, 19 december 2002, 

1 pag. 
 
� GAYBELGIUM.BE, AAdoptiewet gemiste kans voor oplossing kinderproblemen@, 

www.gaybelgium.be, 27 februari 2003, 1 pag. 



 
 
 
� GAYBELGIUM.BE, AApart voorstel over kinderen binnen homokoppels@, www.gaybelgium.be, 

16 oktober 2002, 1 pag. 
 
� GAYBELGIUM.BE, ABelgië schrijft holebi-geschiedenis@, www.gaybelgium.be, 30 januari 2003, 

2 pag. 
 
� GAYBELGIUM.BE, ADe verborgen lesbische vrouwen van Shakespeare@, 

www.gaybelgium.be, 6 september 2001, 1 pag. 
 
� GAYBELGIUM.BE, ADendermondse jeugdrechter plaatst 2 kinderen bij homopaar@, 

www.gaybelgium.be, 10 maart 2002, 1 pag. 
 
� GAYBELGIUM.BE, ADossier: Het Vlaams Blok: Een ‘holebi-dossier’@, www.gaybelgium.be, 

13 juli 2002, 2 pag. 
 
� GAYBELGIUM.BE, AEgyptische homo’s in gevangenis@, www.gaybelgium.be, 12 juni 2001, 

1 pag. 
 
� GAYBELGIUM.BE, AEU niet gewonnen voor homohuwelijk@, www.gaybelgium.be, 

22 januari 2003, 1 pag. 
 
� GAYBELGIUM.BE, AEuropees Parlement wil vrij verblijf van homokoppels@, 

www.gaybelgium.be, 14 februari 2003, 1 pag. 
 
� GAYBELGIUM.BE, AHelft Vlamingen tegen homohuwelijk@, www.gaybelgium.be, 

17 februari 2003, 1 pag. 
 
� GAYBELGIUM.BE, AHolebi- en heterokoppels verschillen niet zo veel@, www.gaybelgium.be, 

15 november 2001, 1 pag. 
 
� GAYBELGIUM.BE, AHolebi- huwelijk: liberalen kiezen voor Europees standpunt@, 

www.gaybelgium.be, 13 oktober 2001, 1 pag. 
 
� GAYBELGIUM.BE, AHolebi- partnersituatie in andere Europese en niet- Europese landen@, 

www.gaybelgium.be, 30 januari 2003, 3 pag. 
 
� GAYBELGIUM.BE, AHolebi=s binnenkort in de pampers@, www.gaybelgium.be, 

13 november 2002, 1 pag. 
 
� GAYBELGIUM.BE, AHolebi=s zijn goede ouders@, www.gaybelgium.be, 3 september 2001, 

1 pag. 
 
� GAYBELGIUM.BE, AHomo- executies in Saoudi- Arabië@, www.gaybelgium.be, 2 januari 2002, 

1 pag. 
 
� GAYBELGIUM.BE, AHomohuwelijk wordt aangevochten voor Arbitragehof@, 

www.gaybelgium.be, 4 maart 2003, 1 pag. 
 
� GAYBELGIUM.BE, AHomorelaties zijn steviger@, www.gaybelgium.be, 20 april 2002, 1 pag. 
 
� GAYBELGIUM.BE, AInterview met Michel Verschuren@, www.gaybelgium.be, 

24 december 2001, 1 pag. 
 
� GAYBELGIUM.BE, AKamercommissie justitie keurt homohuwelijk goed@, www.gaybelgium.be, 

15 januari 2003, 1 pag. 
 
� GAYBELGIUM.BE, AKinderen van holebi=s zijn anders@, www.gaybelgium.be, 3 mei 2001, 

1 pag. 
 



 
 
� GAYBELGIUM.BE, AMichel Verschuren lijkt homofoob@, www.gaybelgium.be, 23 oktober 2001, 

1 pag. 
 
� GAYBELGIUM.BE, ANa boek ook documentaire over Hittler en homo’s@, www.gaybelgium.be, 
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 Geraadpleegde publicaties: Brochures en onderzoeken 
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en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek- Verslag namens de 
Commissie voor de Justitie uitgebracht door Mevrouw Kaçar, gepubliceerd document, Brussel, 
2002, 60 pag. 
Dossierstuk:  2-1173/3  Geraadpleegd via: http://www.senaat.be 

 
� SENAAT, Wetsvoorstel tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht 

en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek- Tekst aangenomen 
door de Commissie voor de Justitie, gepubliceerd document, Brussel, 2002, 6 pag. 
Dossierstuk:  2-1173/4  Geraadpleegd via: http://www.senaat.be 

 
� SENAAT, Wetsvoorstel tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht 

en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek- Amendementen 
opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag, gepubliceerd document, Brussel, 2002, 
1 pag. 
Dossierstuk:  2-1173/5  Geraadpleegd via: http://www.senaat.be 

 
� SENAAT, Wetsontwerp tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht 

en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek- Tekst aangenomen in 
Plenaire vergadering en overgezonden naar de Kamer van Volksvertegenwoordigers, 
gepubliceerd document, Brussel, 2002, 1 pag. 
Dossierstuk:  2-1173/6  Geraadpleegd via: http://www.senaat.be 



 
 

 
 

 Geraadpleegde publicaties: Publicaties van Kamer van Volksvertegenwoordigers 
 
� KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS, Beknopt Integraal verslag 

Plenumvergadering donderdag 30-01-2003 14:15, gepubliceerd document, Brussel, 2003, 
44 pag.  
Dossierstuk:  CRABV 50 Plen 318  Geraadpleegd via: http://www.kamer.be 

 
� KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS, Wetsontwerp ter hervorming van de 

adoptie- Tekst aangenomen in Plenaire vergadering en doorgezonden naar de Senaat, 
gepubliceerd document, Brussel, 2003, 53 pag.  

 Dossierstuk:  50-1366/014    Geraadpleegd via: http://www.kamer.be 
 
� KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS, Wetsontwerp tot openstelling van het 

huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van 
het Burgerlijk Wetboek, gepubliceerd document, Brussel, 2002, 8 pag.  

 Dossierstuk:  50-2165/001    Geraadpleegd via: http://www.kamer.be 
 
� KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS, Wetsontwerp tot openstelling van het 

huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van 
het Burgerlijk Wetboek/ Wetsvoorstel tot aanvulling van het Burgerlijk Wetboek met het oog op 
de opneming van het geslachtsverschil als huwelijksnorm/ Wetsvoorstel tot wijziging van de 
artikelen 144, 162 en 163 van het Burgerlijk Wetboek/ Wetsvoorstel tot wijziging van het 
Burgerlijk Wetboek betreffende het homo- huwelijk/ Wetsvoorstel tot aanvulling van het artikel 
144 van het Burgerlijk Wetboek betreffende het huwelijk van personen van gelijk geslacht/ 
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op adoptie door wettelijk 
samenwonenden/ Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erkenning van 
de afstamming betreft - Tekst aangenomen door de Commissie voor de Justitie, gepubliceerd 
document, Brussel, 2003, 25 pag. 
Dossierstuk:  50-2165/002    Geraadpleegd via: http://www.kamer.be 

 
� KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS, Wetsontwerp tot openstelling van het 

huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van 
het Burgerlijk Wetboek- Tekst aangenomen in Plenaire vergadering en aan de Koning ter 
bekrachtiging neergelegd, gepubliceerd document, Brussel, 2003, 7 pag.  

 Dossierstuk:  50-2165/003    Geraadpleegd via: http://www.kamer.be 
 

� KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS, Wetsontwerp van wet tot openstelling van 
het huwelijk voor personen van gelijk geslacht en tot wijzigingen van een aantal bepalingen 
van het Burgerlijk Wetboek, gepubliceerd document, Brussel, 2002, 45 pag.  

 Dossierstuk:  50-1962/001    Geraadpleegd via: http://www.kamer.be 
 
 

 Verdere informatiebronnen 
 

Websites 
 
� AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION, http://www.apa.org/, geraadpleegd op 

11 februari 2003 
 
� FEDERATIE VAN NEDERLANDS VERENIGINGEN TOT INTEGRATIE VAN 

HOMOSEKSUALTEIT IN NEDERLAND/ COC, http://www.coc.nl/, geraadpleegd op 
27 januari 2003 

 
� HOLEBIFEDERATIE / FEDERATIE WERKGROEPEN HOMOSEKSUALITEIT, 

http://www.holebifederatie.be, geraadpleegd op 27 januari 2003 
 
� INTERNATIONAL GAY AND LESBIAN HUMAN RIGHTS COMMISSION, 

http://www.iglhrc.org/, geraadpleegd op 11 februari 2003 
 



 
 
� PEOPLE WITH A HISTORY-AN ONLINE GUIDE TO LESBIAN, GAY, BISEXUAL AND  

TRANSEXUAL HISTORY, http://www.fordham.edu/halsall/pwh/index.html, geraadpleegd op 
12 februari 2003 
 

� RAAD VAN STATE, http://www.raadvst-consetat.be/Nl/home_nl.htm, geraadpleegd op 
17 januari 2003  

 
� THE EUROPEAN REGION OF THE INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION, 

http://www.ilga-europe.org, geraadpleegd op 11 februari 2003 
 
� THE INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION, http://www.ilga.org, 

geraadpleegd op 11 februari 2003 
 
� VLAAMSE OVERHEID, http://www.vlaanderen.be/holebi, geraadpleegd op 27 januari 2003 
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� M. SERGEANT, Schriftelijke mededeling (e-mail), Antwerpen / Gent, 
26 januari 2003 / 11 februari 2003  

 
� M. SERGEANT, Schriftelijke mededeling (e-mail), Antwerpen / Gent, 

28 februari 2003 / 3 maart 2003  
 
� T. VAN HEMELEDONCK / VTM TELEFACTS, De grote seks-enquête (televisiereportage), 

Vilvoorde, 17 februari 2003  
 
 
 


