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 Vergaderingen

Krachtens artikel 44, tweede lid, van de Grondwet is de Se-
naat een niet-permanent orgaan. 

De Senaat houdt jaarlijks acht gewone plenaire vergaderin-
gen. Indien het bureau van de Senaat vaststelt dat er geen 
agendapunten zijn, kan het besluiten geen gewone plenaire 
vergadering te houden.  Het bureau van de Senaat kan bui-
tengewone plenaire vergaderingen bijeenroepen.

  Taalgroepen

De Nederlandse taalgroep wordt gevormd door:
  de 29 senatoren aangewezen door het Vlaams Parle-
ment uit het Vlaams Parlement of uit de Nederlandse 
taalgroep van het Parlement van het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest;

  de 6 senatoren gecoöpteerd door de senatoren aan-
gewezen door het Vlaams Parlement uit het Vlaams 
Parlement of uit de Nederlandse taalgroep van het 
Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

De Franse taalgroep bestaat uit:
  de 10 senatoren aangewezen door en uit het Parle-
ment van de Franse Gemeenschap; 

  de 8 senatoren aangewezen door en uit het Parle-
ment van het Waals Gewest;

  de 2 senatoren aangewezen door en uit de Franse 
taalgroep van het Parlement van het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest;

  de 4 senatoren gecoöpteerd door de senatoren aan-
gewezen door en uit het Parlement van de Franse 
Gemeenschap, het Parlement van het Waals Gewest 
of de Franse taalgroep van het Parlement van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Bij de berekening van de bijzondere meerderheid wordt 
een ja-stem van de senator die aangewezen werd door het 
Parlement van de Duitstalige Gemeenschap zowel 

meegerekend bij de uitgebrachte stemmen als bij het totaal 
van de ja-stemmen.

  Fracties

De senatoren kunnen fracties vormen. Geen enkel lid mag 
tot meer dan een fractie behoren.

Het bureau van de Senaat bepaalt het bedrag van de toelage 
die aan de fracties wordt toegekend, alsook de voorwaarden 
van hun materiële installatie en het recht van toegang van 
hun personeel tot de lokalen van de Senaat. 

 Commissies

Na elke vernieuwing van de Senaat benoemt de vergade-
ring, nadat het vast bureau is samengesteld, uit haar mid-
den de vaste commissies, waarvan het aantal, met een maxi-
mum van vijf, de benaming en de bevoegdheid worden be-
paald door het bureau.
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