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Kamer van volksvertegenwoordigers
De plenaire vergadering

De plenaire vergadering is de assemblee van 150 rechtstreeks
verkozen volksvertegenwoordigers die bijeenkomen in de plenaire vergaderzaal van de Kamer1. Het is voor het publiek het
meest zichtbare deel van de parlementaire activiteit.

Nadat de Kamer een vast bureau heeft benoemd, bestaande uit de voorzitter, drie ondervoorzitters en
bureauleden, neemt de nieuw verkozen voorzitter de leiding
van de vergadering.

 De indeling van de plenaire

 Wat doet de plenaire vergadering?

vergadering

Parlementsleden kunnen politieke fracties vormen. Meestal betreft het parlementsleden van eenzelfde politieke partij2. De erkende politieke fracties zijn samengesteld uit ten minste vijf leden.
Taalgroepen: de Kamerleden worden opgedeeld in een Nederlandse (87 leden) en een Franse taalgroep (63 leden).3

 Wanneer worden plenaire

vergaderingen gehouden?

Doorgaans vinden de plenaire vergaderingen op woensdag en
donderdagnamiddag plaats. De Kamer vergadert in principe
niet in plenum op maandag, donderdagochtend, zaterdag of
zondag. Omwille van spoedeisende werkzaamheden kan echter anders beslist worden.

 Wie zit voor?
Tijdens de eerste bijeenkomst zit de uittredende voorzitter of,
bij ontstentenis, het lid met de grootste anciënniteit in de Kamer voor. Hij wordt geassisteerd door de jongste twee leden.
(1)

(2)
(3)
(4)

De plenumzaal van de Kamer werd gebouwd in 1817 ten behoeve van de
Tweede Kamer van de Staten-Generaal der Nederlanden. Sinds 1831 heeft
de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers zitting in deze plenaire
zaal. In 1883 werd deze zaal door brand vernield. Hij werd heropgebouwd
door H. Beyaert.
zie infofiche 10
zie infofiche 10
zie infofiche 11.02

De activiteiten in de plenaire vergadering zijn uiteenlopend.
Zij worden bepaald door de politieke actualiteit. Elke week
(meestal op woensdagvoormiddag, of vaker indien nodig) komt
de Conferentie van de voorzitters bijeen (d.z. de voorzitter en
de ondervoorzitters van de Kamer, de gewezen voorzitters die
nog volksvertegenwoordiger zijn, en de voorzitter en een lid
van elke fractie). De Conferentie stelt een agenda van de plenaire vergadering voor. Meestal wordt die ontwerpagenda door
de plenaire vergadering goedgekeurd.

 De politieke controle
Regeringsverklaringen

De plenaire vergadering aanhoort en bespreekt de regeringsverklaring en geeft naar aanleiding daarvan het vertrouwen aan
de regering.

Interpellaties

In een interpellatie vraagt een Kamerlid een of meer federale ministers zich te verantwoorden over een beleidsdaad, over
een bepaalde situatie, over algemene en specifieke aspecten
van het regeringsbeleid.4 Tot besluit van een debat over een interpellatie kunnen de Kamerleden moties indienen waarover
de Kamer zich later uitspreekt.

Mondelinge vragen

De mondelinge vragen die in de plenaire vergadering gesteld
worden, moeten een actueel karakter hebben en van algemeen
belang zijn. Doorgaans vindt het vragenuurtje op donderdagnamiddag plaats, vanaf 14.15 uur.

Actualiteitsdebat

Wanneer over een onderwerp meerdere mondelinge vragen
worden gesteld, kan de Kamervoorzitter op eensluidend advies van de fractievoorzitters of op advies van de Conferentie van voorzitters, die vragen samenvoegen en behandelen tijdens een actualiteitsdebat.

 De financiële controle
Een van de hoofdtaken van de Kamer is de goedkeuring van de
federale begrotingen en rekeningen.5

 Het wetgevend werk
 Het algemeen debat.
Dit gaat over het principe en over het ontwerp of voorstel in
zijn geheel. Het debat wordt doorgaans voorafgegaan door een
uiteenzetting van de verslaggever (d.i. het Kamerlid dat het verslag van de besprekingen in de commissie heeft opgesteld).
Tijdens het debat mogen alle leden het woord voeren. De minister neemt gewoonlijk het woord tegen het einde van het debat, zodat hij kan antwoorden op de opmerkingen van de leden.
Indien veel leden aan het debat willen deelnemen, stelt de
voorzitter een lijst van sprekers op. Gemandateerde sprekers
van een fractie hebben voorrang. De voorzitter ziet erop toe dat
de voor- en tegenstanders om beurten gehoord worden.

naamafroeping of bij zitten en opstaan. In de praktijk wordt
meestal elektronisch gestemd.
Het is logisch dat beslissingen via een stemming, meerderheid
tegen minderheid, moeten genomen worden. De 150 Kamerleden vertegenwoordigen immers de verschillende overtuigingen en strekkingen die in de samenleving bestaan. Een consensus is dan ook eerder uitzonderlijk.
Na de stemming kan het lid dat zich onthouden heeft de redenen van zijn onthouding toelichten.

 Openbaarheid
De plenaire vergaderingen zijn in principe openbaar. Iedereen
kan de vergadering bijwonen. De bezoekers dienen zich aan
in het onthaalcentrum, Leuvenseweg 13, met hun identiteitskaart.
De burger kan zich via tal van kanalen informeren.
 Hij/zij kan de vergadering live volgen via de website van
de Kamer (www.dekamer.be > meekijken vergaderingen)
en er eveneens de beelden van voorbije vergaderingen bekijken.
 Hij/zij kan het integraal en het beknopt verslag van de vergaderingen consulteren op de website. In het integraal verslag worden de toespraken in de taal van de spreker gepubliceerd. Het beknopt verslag bevat een samenvatting van
de toespraken in het Nederlands en het Frans.
 Hij/zij kan zich via televisie, radio, kranten en tijdschriften
informeren over de parlementaire activiteiten.
Op verzoek van de voorzitter of van tien leden kan de Kamer
beslissen met gesloten deuren te vergaderen.

 Daarna volgt een artikelsgewijze bespreking, met eventueel
amenderingen.

 Verslag
 Spreektijd
De spreektijd is bepaald in het Reglement. Voor de algemene
bespreking bedraagt hij 30 minuten. Tijdens de artikelsgewijze
bespreking kan elke spreker 15 minuten het woord voeren. De
indiener van een amendement beschikt over 5 minuten.
Voor belangrijke ontwerpen of voorstellen stelt de Conferentie van de voorzitters (zie hoger) soms afwijkingen op deze regels voor.
Elk lid kan tijdens het debat het woord vragen bij ordemotie,
mits die ontvankelijk wordt verklaard door de voorzitter.
Het lid kan ook het woord vragen wegens een persoonlijk feit
(b.v. persoonlijke aantijging).

 Stemming

6

Na sluiting van de bespreking kunnen stemverklaringen worden afgelegd. Het Reglement bepaalt dat de Kamer beslist bij

 Beknopt verslag
Tijdens de vergaderingen stellen redacteurs een samenvatting
van de besprekingen op. Deze teksten worden, in het Nederlands en het Frans, de dag na de vergadering gepubliceerd op
de website.

 Integraal verslag
Alles wat gezegd wordt in de plenaire vergadering, wordt opgenomen in een integraal verslag. Deze teksten, die enkel in
de taal van de spreker worden opgesteld, staan twee uur na het
einde van de vergadering al op de website van de Kamer.
Voor de openbare vergaderingen van de Kamer doet een door
de voorzitter en de griffier ondertekend exemplaar van het
Integraal Verslag dienst als notulen (bewijskrachtig stuk wat de
beslissingen betreft die door de Kamer zijn genomen en wat de
stemmingen betreft).
(5)
(6)

zie infofiche 11.01
zie infofiche 13.02
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