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Regelgevende bevoegdheid: de bicamerale procedure 
Kamer van volksvertegenwoordigers

 De bicamerale procedure

Deze procedure houdt in dat het wetsontwerp of -voorstel zowel door de Kamer als door de Senaat moet worden behan-
deld en goedgekeurd. Beide kamers zijn bij deze procedure gelijkelijk bevoegd.

Vóór de grondwetsherziening van 1993 kwamen alle federale wetten op deze wijze tot stand. Nu wordt ze enkel nog in be-
paalde gevallen, opgesomd in artikel 77 van de Grondwet, toegepast.

 De verplicht bicamerale procedure geldt voor:

  de verklaring tot herziening, de herziening en de coördinatie van de Grondwet

  de aangelegenheden die krachtens de Grondwet door Kamer en Senaat moeten worden geregeld

  de bijzonderemeerderheidswetten

  de wetten betreffende de instellingen en de fi nanciering van de Duitstalige Gemeenschap

  de wetten betreffende de fi nanciering van de politieke partijen en de controle op de verkiezingsuitgaven

  de wetten betreffende de organisatie van de Senaat en het statuut van senator.

 De procedure

De principes die gelden voor de behandeling van wetsontwerpen en -voorstellen in commissie en in plenaire vergade-
ring zijn dezelfde als bij de monocamerale procedure (zie infosteekkaart 11.04) en worden hier niet uiteengezet. Ook de 
bekrachtiging en de afkondiging verloopt op dezelfde wijze.
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In bicamerale aangelegenheden kunnen zowel Kamerleden als Senatoren, 
evenals de regering (de Koning) een wetgevend initiatief nemen.

Wetsontwerpen en -voorstellen kunnen zowel in de Kamer 
als in de Senaat worden ingediend.

Behandeling in de kamer waar het ontwerp 
of voorstel het eerst werd ingediend

Al naargelang van het geval is dit de Kamer van volksvertegen-
woordigers of de Senaat. Het wetsontwerp of -voorstel wordt be-
sproken, eventueel geamendeerd en er wordt over gestemd in de 
bevoegde commissie. Hetzelfde gebeurt in plenaire vergadering. 

Publicatie in het Belgisch Staatsblad

Stappen 7 & 8 in de proce-
dure zijn dezelfde als bij de 
monocamerale procedure 

(zie infofi che 11.4). 

Bekrachtiging en afkondiging door de Koning

Eventueel: terugzending naar 
de eerste kamer

Indien de tweede kamer het ontwerp 
wijzigt, wordt het teruggezonden 

naar de eerste kamer.
De eerste kamer kan de wijzigingen 

aanvaarden en het ontwerp goedkeu-
ren. Indien de eerste kamer het ont-
werp opnieuw wijzigt, moet het te-

ruggezonden worden naar de tweede 
kamer. Het ontwerp kan eindeloos 

heen en weer pendelen tussen beide 
kamers, tot Kamer en Senaat het eens 

zijn over de tekst.

Overzending van de aangenomen tekst 
naar de tweede kamer

Al naargelang van het geval is dit de Kamer 
van volksvertegenwoordigers of de Senaat. 
Een wetsvoorstel dat is aangenomen door 
een kamer, wordt “ontwerp” genoemd.

Behandeling in de tweede kamer

Het ontwerp, zoals aangenomen door de 
eerste kamer, wordt besproken, eventueel 

geamendeerd en aangenomen in de bevoeg-
de commissie. Vervolgens gebeurt hetzelfde 

in de plenaire vergadering.
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