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Kamer van volksvertegenwoordigers

Regelgevende bevoegdheid: optioneel bicamerale procedure
(evocatieprocedure)
 De optioneel bicamerale procedure

 Wanneer is deze procedure

Bij deze procedure beslist de Kamer en treedt de Senaat op
als “bezinningskamer”. De Senaat kan wetsontwerpen die
in de Kamer werden ingediend “evoceren”, d.w.z. zelf onderzoeken en eventueel wijzigingen aanbrengen (= amenderen). De Kamer heeft echter het laatste woord en kan de
wijzigingen die de Senaat aanbrengt, aanvaarden, wijzigen
of verwerpen. Evocatie en onderzoek door de Senaat moeten binnen strikte termijnen plaatsvinden. De parlementaire overlegcommissie, die paritair is samengesteld uit Kamerleden en Senatoren, kan de onderzoekstermijn van de Senaat verlengen.1

De aangelegenheden waarbij deze werkwijze gevolgd
wordt, zijn uitdrukkelijk in de Grondwet opgesomd. Het
betreft, voor zover de in art. 77 G.W. bedoelde verplicht
bicamerale procedure2 niet van toepassing is:

(artikel 78 Grondwet)

van toepassing?

 de wetten ter uitvoering van de bijzonderemeerderheidswetten;
 de institutionele wetgeving die de structuur en de
werking van de Staat regelt (zie art. 78, § 1, 2°, van
de Grondwet);
 de wetten aangenomen overeenkomstig art. 169 van
de Grondwet om de naleving van internationale of supranationale verplichtingen te verzekeren;
 de wetten op de Raad van State en op de federale administratieve rechtscolleges.

1

Zie infosteekkaart 11.07.

2

Zie infosteekkaart 11.05.

 De procedure3
De senatoren hebben in deze procedure geen initiatiefrecht.

1

De Kamerleden (via wetsvoorstellen) en de Koning (= regering, via wetsontwerpen) kunnen een wetgevend initiatief nemen.

INITIATIEF

2

De wetsvoorstellen van Kamerleden worden ingediend in de Kamer. De wetsontwerpen van de regering
worden altijd in de Kamer ingediend.

INDIENING

3
BEHANDELING

4
OVERZENDING

Kamer: eerste behandeling
Het wetsontwerp of -voorstel wordt besproken, eventueel geamendeerd en aangenomen in de bevoegde
commissie en vervolgens in de plenaire vergadering.
Overzending van het aangenomen ontwerp aan de Senaat
Binnen een termijn van 15 dagen na de dag van de overzending moeten de senatoren beslissen of ze het
overgezonden ontwerp willen “evoceren”, d.w.z. zelf behandelen. De instemming van de meerderheid
van de senatoren (= minstens 31 senatoren) en ten minste een derde van de leden van elke taalgroep is
vereist om tot evocatie over te kunnen gaan.
Als de Senaat niet (tijdig) evoceert, volgt de bekrachtiging en de afkondiging door de Koning.
(stap 8)
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Onderzoek door de Senaat
De Senaat beschikt over 30 dagen om het geëvoceerde ontwerp te onderzoeken. Als de Senaat de tekst
niet wijzigt of de onderzoekstermijn laat verstrijken zonder een beslissing te nemen, wordt het ontwerp
door de Kamer ter bekrachtiging aan de Koning overgezonden. (stap 8)

ONDERZOEK

6
TERUGZENDING

7
BEHANDELING

8

Kamer: tweede (definitieve) behandeling
De Kamer heeft het laatste woord. Welke beslissing de Kamer ook neemt (akkoord met de wijzigingen van
de Senaat, het verwerpen van de amendementen van de Senaat, nieuwe wijzigingen van de tekst), het betreft een definitieve beslissing die het einde van de parlementaire procedure met zich brengt.
De Kamer zendt de door haar aangenomen tekst aan de Koning over met het oog op de bekrachtiging en
de afkondiging ervan.

Bekrachtiging en afkondiging door de Koning

BEKRACHTIGING
3

Terugzending naar de Kamer
Als de Senaat het ontwerp wijzigt (= amendeert), wordt het teruggezonden naar de Kamer.
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Publicatie in het Belgisch Staatsblad

PUBLICATIE

Voor de algemene aspecten inzake de behandeling van wetsontwerpen en -voorstellen in commissie en in plenaire vergadering van elke parlementaire assemblee wordt verwezen naar infosteekkaart 11.04.
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