
 

 

 

  

 

PERSCOMMUNIQUE 

 

Overzicht van de belangrijkste beslissingen/verwezenlijkingen 

van het College van quaestoren tijdens de huidige legislatuur. 

 

In de plenaire vergadering van 18 december 2013 heeft de Kamer van 

volksvertegenwoordigers beslist, teneinde te komen tot een vermindering van de 

bijzondere functies binnen de Instelling, om het College van quaestoren af te schaffen. 

Vanaf de volgende legislatuur zullen de bevoegdheden van het College (uitgaven, 

materieel, gebouwen, enz.) worden overgenomen door het Bureau van de Kamer. 

 

Tijdens zijn laatste vergadering, op 22 april 2014, heeft het College van quaestoren een 

overzicht opgesteld van de belangrijkste beslissingen/verwezenlijkingen tijdens de 

legislatuur 2010-2014.  

Inderdaad, tijdens deze periode heeft het College, deels omwille van externe 

omstandigheden – budgettaire krapte - en deels omwille van projecten die voorheen 

waren opgestart en verder dienden te worden opgevolgd - bijvoorbeeld 

inrichting/renovatie Forum - heel wat knopen moeten doorhakken.  

 

1. Besparingen 

 

a. Context :  

 

Vanaf begin 2012 werd duidelijk dat er een ernstig budgettair probleem zou 

ontstaan indien er niet werd ingegrepen in de uitgaven, gelet op de beslissing van 

de regering om de dotatie te bevriezen. Bijgevolg besliste het College een heleboel 

maatregelen in te voeren die recurrent besparingen zouden opleveren.  

 

Zo werden de parlementaire vergoedingen, de vergoedingen voor bijzondere 

functies, de subsidies aan de fracties en bepaalde tegemoetkomingen toegekend 

aan de leden verminderd. Bovendien werd een aanzienlijke inspanning geleverd om 

energie te besparen en om het verbruik van papier en kantoormaterieel te 

verminderen. Verschillende investeringen werden uitgesteld of afgevoerd en 

contracten met leveranciers van diensten werden heronderhandeld. 

 

De cijfers hieronder geven aan wat het effect van deze maatregelen is geweest.  

 

 Evolutie % 

 2013 t.o.v. 2009 

 

Bibliotheek - 13,19 

Drukkers - 90,63 

Gebouwen - 16,71 

Uitrusting onderhoud - 16,99 

Verbruiksg. - 38,20 

Documentatie - 10,82 

Colloquia/Buitenlandse delegaties - 43,93 

  

Questure - Quæstuur  



Extraparlementaire organisaties - 26,47 

Drukkerij - 38,87 

Gebouwen - 40,95 

Uitrusting - 73,84 

Informatica - 71,54 

 

Hier dient nog te worden aan toegevoegd dat de littera B (personeel) sedert eind 

2013 daalt.  

 

 

2. Forum  

 

Het Forumcomplex werd op 18 december 2009 aangekocht en bij het aantreden 

van het huidige College van Quaestoren, in juli 2010, was het masterplan voor 

Forumgebouw I rond.  

 

Het College stond in voor de praktische organisatie van de ingebruikname van dit 

gebouw en de aanpassing van de plateaus aan de diverse diensten die er hun 

intrek zouden nemen (cloisonering, aanbrengen van vloerbedekking enz).  

 

Intussen is Forum I volledig bezet en worden vanaf midden 2014 bepaalde casco-

gedeeltes in gebouw II afgewerkt teneinde er 6 nieuwe commissiezalen in onder 

te brengen. De rest van dit gebouw is sedert midden 2013 eveneens bezet. 

 

Vanaf midden 2014 zal het gebouw Forum III worden gerenoveerd. 

 

Doordat een gedeelte van de diensten van de Kamer in de gebouwen I en II werd 

ondergebracht kon de Kamer kantoren en parkeerplaatsen die waren vrijgekomen 

verhuren en een oud niet-ergonomisch en niet-milieuvriendelijk gebouw verkopen. 

 

 

3. Overige belangrijke beslissingen 

 

a. opvoeren van de samenwerking met de Senaat ingevolge de grondige wijziging van 

deze Assemblee vanaf de volgende legislatuur, o.m. door de overheveling van 

personeel van de Senaat wanneer de Kamer tot aanwervingen moet overgaan. 

 

b. maatregelen met betrekking tot het milieu : aanstelling van een milieucoördinator 

o.a. met de bedoeling een EMAS te halen ; uitvoeren van een energie-audit enz ; 

 

c. wijziging van de reglementering inzake afscheidsvergoedingen en eretitels ; 

 

d. samenwerkingsverband op logistiek vlak (drukkerij, economaat,…) met de 

dotatiegerechtigde organen ; 
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