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Activiteiten van de bijzondere commissies, werkgroepen en adviescomités 

 

 

PARLEMENTAIRE OVERLEGCOMMISSIE 

 

De parlementaire overlegcommissie is tijdens de gewone zitting 2012-2013 zestienmaal 

bijeengekomen. 

 

Bij de commissie is tijdens deze zittingen geen formeel bevoegdheidsconflict (toepassing van 

artikel 11 van de wet van 6 april 1995) aanhangig gemaakt.  Ze heeft zich evenmin over de te 

volgen wetgevingsprocedure moeten uitspreken. 

 

In de loop van de onderzochte periode heeft de parlementaire overlegcommissie zevenendertig 

verzoeken tot spoedbehandeling van een wetsontwerp behandeld (toepassing van artikel 80 van 

de Grondwet en artikel 12, § 2, van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de 

parlementaire overlegcommissie). 

 

Ze heeft zich voorts over drie verzoeken tot verlenging van de onderzoekstermijn uitgesproken 

(toepassing van de artikelen 2, 2 , en 12, § 1, van de wet van 6 april 1995), alsook eenmaal de 

termijn bepaald waarbinnen de Kamer zich moet uitspreken (toepassing van de artikelen 2, 4 , en 

12, § 3, van de wet van 6 april 1995). 

 

De overlegcommissie heeft tot slot vijfmaal toepassing gemaakt van artikel 10, § 1, 3 , van 

voornoemde wet van 6 april 1995, dat haar de mogelijkheid biedt om de termijnen van evocatie en 

onderzoek te schorsen tijdens recesperiodes. 

 

COMMISSIE VOOR DE COMPTABILITEIT 

 

De Commissie voor de Comptabiliteit verifieert en vereffent alle rekeningen van de Kamer en 

stelt, op voorstel van het College van quaestoren, de begroting van de Kamer vast (art. 172 van 

het Reglement van de Kamer). 
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Zij doet zulks met inbegrip van de rekeningen en begrotingen voor de financiering van de 

politieke partijen. 

 

De bevoegdheid van de commissie voor de Comptabiliteit werd in de loop der jaren uitgebreid 

tot de volgende dotatiegerechtigde instellingen: 

 

- het Rekenhof (sinds 1984);  

- de Vaste Comités van toezicht op de politie- en inlichtingendiensten (Comité P en Comité I) 

(sinds 1993); 

- de Federale ombudsmannen (sinds 1997); 

- het Grondwettelijk Hof en de Hoge Raad voor de Justitie (sinds 2000); 

- de Benoemingscommissies voor het notariaat (sinds 2001); 

- de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (sinds 2003). 

 

De commissie voor de Comptabiliteit, voorgezeten door de Kamervoorzitter, vergaderde in de 

zittingsperiode 2012-2013 op 12 november 2012, 12 december 2012 en 18 december 2012. De 

verslagen van de commissie werden opgenomen in de stukken nrs. 53K2578 en 53K2581.  

 

CONTROLECOMMISSIE BETREFFENDE DE VERKIEZINGSUITGAVEN EN DE BOEKHOUDING VAN DE 

POLITIEKE PARTIJEN  

 

De opdrachten en bevoegdheden van de Controlecommissie zijn : 

1. controle van de naleving door de politieke partijen en de individuele kandidaten van de 

wettelijke bepalingen inzake beperking van de verkiezingsuitgaven en herkomst van de 

daaraan bestede geldmiddelen voor de verkiezingen van de federale Kamers en het 

Europees Parlement; 

 

2. controle van de naleving door politieke partijen en hun componenten, lijsten, kandidaten en 

politieke mandatarissen van de registratieplicht inzake giften van natuurlijke personen van 

125 euro en meer; 

3. toezicht op de officiële mededelingen van de leden van de federale regering en de 

voorzitters van Kamer en Senaat; 

 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=53&dossierID=2578
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=53&dossierID=2578
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4. controle van de financiële verslagen over de boekhouding van de politieke partijen en hun 

componenten. 

 

Na haar installatie op 26 oktober 2010 heeft de Controlecommissie tijdens de zitting 2012-

2013 : 

 

1. met betrekking tot haar tweede opdracht : 

de geregistreerde giften van 125 euro en meer gecontroleerd die in 2011 werden gedaan door 

natuurlijke personen aan politieke partijen en hun componenten, lijsten, kandidaten en politieke 

mandatarissen. Voor de giften gedaan in 2012 werd de controleprocedure opgestart; 

 

2. met betrekking tot haar derde opdracht : 

15 adviezen uitgebracht over synthesenota’s ingediend met toepassing van artikel 4bis van de 

wet van 4 juli 1989; 

 

3. met betrekking tot haar vierde opdracht : 

- twaalf van de dertien financiële verslagen goedgekeurd over de boekhouding van de 

politieke partijen en hun componenten voor het boekjaar 2011. De Controlecommissie heeft 

vastgesteld dat het financieel verslag van één politieke partij laattijdig werd ingediend en dat 

de daaraan verbonden sanctie onuitvoerbaar is, aangezien die partij niet langer gerechtigd 

is om federale dotaties te ontvangen (DOC 53K2173/001 tot 005). Het verslag van de heer 

Mahoux (S) en mevrouw Genot (K) werd, na een schriftelijke procedure, goedgekeurd op 26 

maart 2013 (DOC 53K2173/005); 

- de controleprocedure opgestart met betrekking tot de financiële verslagen over de 

boekhouding van de politieke partijen en hun componenten voor het boekjaar 2012  

(DOC 53K2786/001 en 002); 

 

NATURALISATIES 

 

Op 26 februari 2013 heeft de commissie een bezoek gebracht aan het parket van de procureur 

des Konings te Brussel, in verband met de door dit parket in toepassing van artikel 21 §3, lid 2 

van het Wetboek van de Belgische nationaliteit uitgebrachte adviezen. 

 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=53&dossierID=2173
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=53&dossierID=2173
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=53&dossierID=2786
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De commissie heeft de naturalisatieaanvragen besproken op 21 november 2012, 29 januari en 

21 mei 2013. 

 

Naar aanleiding van nieuwe gegevens waarvan de Kamer in kennis werd gesteld, heeft de 

commissie tijdens haar vergadering van 26 maart 2013 beslist twee namen uit het voorstel van 

naturalisatiewetten nr 2677/2 – 2012-2013 te schrappen en de betrokken dossiers na een 

bijkomend onderzoek te herbekijken. 

 

De door de commissie aanvaarde aanvragen werden op 31 januari, 28 maart en 4 juli 2013 

door de Kamer in plenaire vergadering aangenomen. 

 

De respectieve publicaties in het Belgisch Staatsblad vonden plaats op 20 maart, 21 mei  en 1 

augustus 2013. 

 

 

 
Aanvragen (1) 

 

 
INGEDIEND TOEGEKEND VERDAAGD VERWORPEN 

1990-1991  2 389  2 114  618  227 

1991-1992  823  578  /  63 

S.E. 1991-1992  2 092  1 842  391  199 

1992-1993  2 403  2 381  525  84 

1993-1994  2 545  2 938  672  230 

1994-1995  2 596  3 357  743  218 

S.E. 1995  1 419  1 298  368  / 

1995-1996  14 316  4 842  935  219 

1996-1997  15 233  10 167  2 085  813 

1997-1998  13 066  11 780  3 578  824 

1998-1999  10 682  4 472  2 613  1 180 

S.E. 1999  6 648    

1999-2000  16 972  10 611  3 502  1 518 

2000-2001  12 117  10 755  3 782  1 758 

2001-2002  11 935  8 484  6 117  1370 
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2002-2003  6 026  4 222  2 165  2962 

S.E. 2003  5 039    

2003-2004  12 099  6 716  2 653  2421 

2004-2005  13 565  6 650  2 933  3027 

2005-2006  13 905  6 095  4 020  2392 

2006-2007  13 898  8 278  2 638  2143 

S.E. 2007 
 13 251 

   

2007-2008  7 885  4 907  1934 

2008-2009  11 932  4 433  3 371  4159 

2009-2010  13 102  3 958  3 507  1779 

S.E. 2010 
 13 508 

   

2010-2011  2 636  1 698  2226 

2011-2012         13865           4513           3165            3146 

2012-2013         11565           8168           4268            3210 

 

(1) Er zij opgemerkt dat het aantal onderzochte aanvragen gedurende een bepaalde zitting niet 

noodzakelijk overeenstemt met het aantal gedurende dezelfde zitting ingediende aanvragen. 

Sinds 1 januari 1996 worden de aanvragen ingediend bij de Kamer. De administratieve 

procedure wordt volledig beheerd door de diensten van de assemblee. Uitsluitend de Kamer is 

bevoegd voor het verlenen van de naturalisaties (monocamerale procedure – art. 74 van de 

Grondwet). 
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COMMISSIE VOOR DE VERZOEKSCHRIFTEN  

 

Artikel 28 van de Grondwet bekrachtigt in België het petitierecht. Dat artikel stelt: “Ieder heeft 

het recht verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, bij de openbare overheden 

in te dienen”. Artikel 57 van de Grondwet vormt daarop een aanvulling door te bepalen: "(…) 

Elke Kamer heeft het recht de bij haar ingediende verzoekschriften naar de ministers te 

verwijzen. De ministers zijn verplicht omtrent de inhoud uitleg te verstrekken, zo dikwijls als de 

Kamer het eist.".  

 

Artikel 142 van het Kamerreglement bepaalt dat de Voorzitter van de Kamer een verzoekschrift 

overzendt aan de commissie voor de Verzoekschriften of aan de commissie die bevoegd is voor 

de aangelegenheid waarop het verzoekschrift betrekking heeft. De Voorzitter kan ook beslissen 

het aan de Kamer voor te leggen.  

 

Zoals bepaald bij artikel 143 van het Reglement kan de commissie voor de Verzoekschriften 

een overgezonden verzoekschrift op haar beurt verwijzen naar de bevoegde minister, naar het 
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College van federale ombudsmannen of naar een andere commissie van de Kamer. Zij kan ook 

beslissen het verzoekschrift aan de Kamer voor te leggen of het te seponeren.  

 

Tijdens de zitting 2012-2013 heeft de commissie vijftien verzoekschriften ontvangen, die zij aan 

de verschillende bevoegde commissies heeft doorgezonden.  

 

Ombudspromotoren  

 

Artikel 38 van het Reglement van de Kamer bepaalt dat iedere vaste commissie een 

ombudspromotor aanwijst, die tot taak heeft binnen de vaste commissie de werkzaamheden op 

te volgen van het College van federale ombudsmannen die onder haar bevoegdheid vallen, 

evenals van de verzoekschriften die haar door de commissie voor de Verzoekschriften werden 

overgezonden. Elke vaste commissie heeft een ombudspromotor aangewezen.  

 

Jaarverslag van de federale ombudsmannen  

 

De federale ombudsmannen, opgericht bij de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale 

ombudsmannen, moeten nagaan of de werking van de administratie strookt met de beginselen 

van behoorlijk bestuur. De ombudsmannen publiceren een jaarverslag, dat wordt besproken in 

de commissie voor de Verzoekschriften, overeenkomstig artikel 144, tweede lid, van het 

Reglement van de Kamer. Zij stellen de problemen inzake de werking van de administratie aan 

de orde en doen aanbevelingen.  

 

Het jaarverslag 2012 werd op 24 april 2013 officieel aan de Kamervoorzitter overhandigd en 

door de commissie voor de Verzoekschriften op 21 mei 2013 onderzocht. 

 

 

COMMISSIE VOOR DE VERVOLGINGEN 

 

De plenaire vergadering heeft twee nieuwe dossiers voor advies naar de commissie verzonden. 

Aangezien in de commissie nog twee dossiers in behandeling waren, heeft deze vier adviezen 

uitgebracht. 
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Twee dossiers betroffen verzoeken die door de procureurs-generaal bij de hoven van beroep 

van respectievelijk Bergen en Brussel tijdens het vorige zittingsjaar werden ingediend in het 

kader van artikel 59, eerste lid, van de Grondwet, teneinde het grondwettelijk verlof van de 

Kamer te verkrijgen om twee leden te verwijzen naar de correctionele rechtbank. In de beide 

gevallen werd geadviseerd dit grondwettelijk verlof niet te verlenen (DOC 53K2620 en DOC 

53K2621). 

 

Het derde dossier betrof een verzoek van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent, 

ingediend in het kader van artikel 59, eerste lid, van de Grondwet, om het grondwettelijk verlof 

van de Kamer te verkrijgen ten einde een lid te kunnen dagvaarden voor de politierechtbank. De 

commissie adviseerde het grondwettelijk verlof te verlenen (DOC 53K2709). 

 

Het vierde dossier betrof een verzoek aan de Kamer van de procureur-generaal bij het hof van 

beroep te Antwerpen, ingediend in het kader van artikel 59, eerste lid, van de Grondwet, om de 

parlementaire onschendbaarheid van een lid op te heffen ten einde deze te kunnen verwijzen 

naar de correctionele rechtbank. De commissie adviseerde dit verzoek in te willigen (DOC 

53K2795). 

 

 

BIJZONDERE COMMISSIE BELAST MET DE PARLEMENTAIRE BEGELEIDING VAN HET VAST COMITÉ VAN 

TOEZICHT OP DE POLITIEDIENSTEN (KAMER) 

 

De bijzondere commissie vergadert met gesloten deuren. 

De bijzondere commissie vergaderde met de heer André Flahaut als voorzitter.  

 

Op 12 december 2012 heeft de bijzondere commissie het jaarverslag over 2011 van het Vast 

Comité van Toezicht op de politiediensten (Comité P) besproken, in gemeenschappelijke 

vergadering met de Senaatscommissie belast met de begeleiding van het Vast Comité van 

Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten; dat gebeurde met toepassing van 

artikel 66bis, § 3, 1°, van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- en 

inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. 

 

Op 26 maart 2013 was er in de begeleidingscommissie een uiteenzetting door mevrouw 

Catherine De Bolle, commissaris-generaal van de federale politie, over het plan tot optimalisatie 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=53&dossierID=2620
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=53&dossierID=2621
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=53&dossierID=2709
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=53&dossierID=2795
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van de federale politie. Op 16 april 2013 werd over hetzelfde onderwerp een gedachtewisseling 

gehouden met de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken.  

 

Tijdens andere vergaderingen werden de verslagen besproken van verschillende 

toezichtsonderzoeken die de bijzondere commissie kreeg overgezonden door het Vast Comité 

van Toezicht op de politiediensten, in uitvoering van artikel 8, tweede lid, van de voormelde wet 

van 18 juli 1991. 

 

 

COMMISSIE VOOR DE LEGERAANKOPEN 

 

De commissie voor de Legeraankopen bezit een controlerecht bij bepaalde aankoopprocedures 

van het ministerie van Landsverdediging, meer in het bijzonder wat de materiaal- en 

munitieaankopen betreft. Zij oefent dit controlerecht uit volgens de bepalingen die werden 

vastgelegd in een administratief protocol dat op 15 september 1997 tussen de Kamer van 

volksvertegenwoordigers en de minister van Landsverdediging werd gesloten. Als gevolg van 

dit protocol dient de minister van Landsverdediging de belangrijkste geplande aankopen, vanaf 

1,5 miljoen euro, aan de commissie te melden, waarna zij vervolgens kan besluiten om over te 

gaan tot de bespreking van een aankoopdossier. Op 15 september 1997 werd eveneens een 

administratief protocol gesloten met de minister van Economie in verband met het verstrekken 

van gegevens over de met militaire aankopen eventueel gepaard gaande economische 

compensaties. 

 

Tijdens de zitting 2012-2013 werd de commissie drie keer bijeengeroepen. Naast de door 

Defensie voorgestelde trimestriële voortgangsnota over de stand van zaken van de lopende 

aankoopdossiers besprak zij ook de vraag van de Ecolo-Groen-fractie om de bevoegdheid van 

de commissie uit te breiden tot de verkoop van legermateriaal. Uitzonderlijk werd ook het 

dossier van de opvolging van het huurcontract voor het A330 passagiersvliegtuig van Defensie 

onderzocht. De schijf 2013-2014 van het Plan voor investeringen in Defensie en Veiligheid 

(PIDV) kwam eveneens aan bod. 
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BIJZONDERE COMMISSIE BELAST MET HET ONDERZOEK NAAR DE VEILIGHEID VAN HET 

SPOORWEGENNET IN BELGIË NAAR AANLEIDING VAN HET DRAMATISCH TREINONGEVAL IN BUIZINGEN 

 

Overeenkomstig de opdracht die de plenaire vergadering van de Kamer haar heeft 

toevertrouwd (DOC 53K0444/001) zette de commissie na de aanneming van haar verslag met 

besluiten en aanbevelingen (DOC 53K0444/002) haar werkzaamheden voort om toe te zien op 

de uitvoering van haar aanbevelingen. 

 

In het zittingsjaar 2012-2013 organiseerde de commissie in het kader van haar reguliere 

opvolgingsopdracht de volgende hoorzittingen: 

- op 7 november 2012 evalueerde zij de stand van zaken op het vlak van de uitvoering 

van haar aanbevelingen met de CEO’s van Infrabel, de NMBS en de NMBS-Holding; 

- op 21november 2012 besprak zij het jaarverslag 2011 van de dienst Veiligheid en 

Interoperabiliteit der Spoorwegen (DVIS) met verantwoordelijken van die instantie. 

 

Na het treinongeval van 4 mei 2013 in Wetteren, waarbij de ontsporing van een trein met 

gevaarlijke goederen een dodelijk slachtoffer had gemaakt, vond op 7 mei 2013 een 

gemeenschappelijke vergadering plaats van de bijzondere commissie en de vaste commissies 

Infrastructuur en Binnenlandse Zaken; tijdens deze vergadering werden de vice-eersteminister 

en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen en de staatssecretaris voor Leefmilieu, 

Energie en Mobiliteit over het ongeval ondervraagd (integraal verslag: 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic737.pdf). Op 14 mei 2013 hield de commissie over 

hetzelfde onderwerp een hoorzitting met vertegenwoordigers van de DVIS en het 

Onderzoeksorgaan voor Ongevallen en Incidenten op het Spoor (OOIS). 

 

Vervolgens vonden in de bijzondere commissie nog drie hoorzittingen plaats: 

- op 18 juni 2013 ging de commissie in debat met vertegenwoordigers van het directoraat-

generaal Move van de Europese Commissie en European Railways Agency (ERA) over 

de volgende onderwerpen: het verslag van ERA over de DVIS en het OOIS en de 

implicaties van aanbeveling 1.20 van de bijzondere commissie (“In afwachting van de 

instelling van een interoperabel veiligheidssysteem, mag de Europese regelgeving de 

verhoging van het veiligheidsniveau niet in de weg staan”); 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=53&dossierID=0444
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=53&dossierID=0444
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic737.pdf
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- op 25 juni 2013 werden vertegenwoordigers van Infrabel, NMBS Logistics en Crossrail 

ondervraagd over aanbeveling 1.20, meer bepaald over de mogelijke impact van de 

liberalisering van het goederenvervoer per spoor op het veiligheidsniveau van de 

spoorwegmodus; 

- op 9 juli 2013 vond over hetzelfde onderwerp een hoorzitting plaats met 

vertegenwoordigers van het opleidingscentrum voor treinbestuurders van de NMBS en 

de representatieve vakbonden bij de NMBS-Groep.  

 

Het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Milieu informeerde de commissie schriftelijk 

over de situatie van het vervoer van gevaarlijke goederen over het spoor in Nederland: de Staat 

heeft er met diverse partijen (vervoerders, verladers, intermodale operatoren en 

infrastructuurbeheerder) een convenant afgesloten op grond waarvan treinen zodanig worden 

samengesteld dat wagons met brandbare vloeistoffen worden gescheiden van wagons met 

brandbare gassen.   

 

 

OPVOLGINGSCOMMISSIE BETREFFENDE DE BEHANDELING VAN SEKSUEEL MISBRUIK EN FEITEN VAN 

PEDOFILIE BINNEN EEN GEZAGSRELATIE, INZONDERHEID BINNEN DE KERK 

 

Op voorstel van de Conferentie van Voorzitters heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers 

intern een opvolgingscommissie opgericht betreffende de behandeling van seksueel misbruik 

en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie, inzonderheid binnen de Kerk (CRIV 

53 PLEN 030, blz. 96), “die de uitvoering van de aanbevelingen van de [gelijknamige] 

bijzondere commissie (…) zal controleren”. 

 

Enerzijds heeft de opvolgingscommissie twee vergaderingen gewijd aan gedachtewisselingen 

over de uitvoering van de aanbevelingen, samen met de minister van Justitie en de vice-

eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. Eren soortgelijke 

gedachtewisseling moet nog plaatshebben met de vice-eersteminister en minister van Sociale 

Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen. 

 

Anderzijds heeft de Opvolgingscommissie een evaluatie gemaakt van de werkzaamheden van 

het Centrum voor Arbitrage inzake Seksueel misbruik (DOC 53 0520/007). Ook het jaarverslag 

van dat Centrum over 2012 werd voorgesteld (DOC 53 0520/008). 
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BIJZONDERE COMMISSIE KLIMAAT EN DUURZAME ONTWIKKELING 

 

De bijzondere commissie is op 11 december 2012 samengekomen voor een debriefing over de 

klimaat conferentie van Doha (DOC 53K2602). 

Op 5 februari 2013 hield de commissie een gedachtewisseling over de langetermijnvisie inzake 

duurzame ontwikkeling met de bevoegde minister (DOC 53K2668). 

Op 20 maart 2013 gaf de voorzitter van de Federale Duurzame ontwikkeling een  uiteenzetting 

over  de prioriteiten voor de Raad en  het advies van de FRDO over Rio+20  (DOC 53K2748). 

 

 

COMMISSIE VOOR DE OPVOLGING VAN DE BUITENLANDSE MISSIES (SENAAT) 

 

Tijdens de vergaderingen van deze commissie van de Senaat, waaraan ook een delegatie van 

leden van de Kamer deelneemt, geeft de minister van Landsverdediging op regelmatige basis, 

achter gesloten deuren, een overzicht van en toelichting bij de buitenlandse operaties waarin 

Belgische militairen participeren. Hierbij wordt vooral de nadruk gelegd op onder meer de 

technische aspecten van het verloop van de missies. Tijdens de zitting 2012-2013 kwam de 

deelname van Belgische militairen aan de operatie Serval in Mali regelmatig aan bod.  

 

 

ADVIESCOMITÉ VOOR DE MAATSCHAPPELIJKE EMANCIPATIE 

 

Het adviescomité heeft een eerste reeks hoorzittingen georganiseerd in het kader van de 

bespreking van de wetsvoorstellen (DOC 53K0294 en DOC 53K2536) over de invoering van de 

mogelijkheid om de politieke participatie tijdens het moederschapsverlof met behoud van 

sociale rechten mogelijk te maken.  

 

 

 

 

 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=53&dossierID=2602
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=53&dossierID=2668
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=53&dossierID=2748
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=53&dossierID=0294
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=53&dossierID=2536
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COMITÉ WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNOLOGISCHE VRAAGSTUKKEN 

 

- Op 20 november en 18 december 2011 heeft het adviescomité gedebatteerd over een 

voorstel van sneuveltekst van de voorzitter met betrekking tot het thema “De bescherming 

van elektronische gegevensdragers”, naast een voorstel van resolutie (nr. DOC 53K1860) 

van de heren Seminara en Wilryckx over hetzelfde thema. Hierover werd echter gen 

overeenstemming bereikt. 

- Op 22 januari en op 19 februari 2013 heeft het Adviescomité hoorzittingen gehouden met de 

heer Z 

- iarko en mevrouw Fierens van de federale diensten voor wetenschapsbeleid over de 

bestuursovereenkomst 2012-2015 van het Federaal wetenschapsbeleid en de 

samenwerking met het Adviescomité en over de sterke en zwakke kanten van het 

wetenschappelijk onderzoek in België vanuit Europees perspectief. 

- Op 23 april, 21 mei en 18 juni 2013 heeft het Adviescomité hoorzittingen gehouden over het 

nieuwe thema “De sociale media en de potentiële risico’s voor jongeren, onder andere 

m.b.t. de privacy”, met : 

- de heer Pedro De Bruyckere, docent Arteveldehogeschool Gent; 

- de heer Alain Gerlache, Maître de Conférences ULg, Luik; 

- de heer Miguel Torres Garcia, Child Focus. 

 

 

PARLEMENTAIR COMITÉ BELAST MET DE WETSEVALUATIE 

 

Het Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie is tijdens de gewone zitting 2012-2013 

vijfmaal bijeengekomen in verband met de volgende aangelegenheden. 

 

1. OPVOLGING VAN DE ARRESTEN VAN HET GRONDWETTELIJK HOF EN DE VERSLAGEN VAN HET 

COLLEGE VAN PROCUREURS-GENERAAL  

Het Comité onderzocht de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof (tot juni 2003) en de aan het 

Comité over te zenden verslagen van het College van procureurs-generaal over 

toepassingsproblemen met sommige wetten  (tot het verslag over het gerechtelijk jaar 2012-

2013). De arresten en onderdelen van deze verslagen worden, na bespreking, voor opvolging 

en actualisering doorverwezen naar de bevoegde vaste commissies, die het Comité op de 

hoogte dienen te brengen van de stand van zaken, na informatie te hebben ingewonnen bij de 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=53&dossierID=1860
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bevoegde ministers. De commissies geven daarbij aan of er wetgevende initiatieven zijn of 

zullen worden ingediend die betrekking hebben op de voorgelegde punten. 

 

2. OPSTELLEN VAN VOORSTELLEN VAN WETGEVEND INITIATIEF 

Het Comité heeft vijf voorstellen van wetgevend initiatief opgesteld (zie DOC 53 2580/002). 

Deze behelzen een aantal technische verbeteringen van de wetgeving, onder meer inzake 

justitie en binnenlandse zaken. Ze zullen als wetsvoorstel worden ingediend en door de 

wetgevende Kamers worden behandeld. 

 

3. BEHANDELEN VAN VERZOEKSCHRIFTEN 

Ten slotte heeft het Comité tijdens twee vergaderingen 62 verzoekschriften van burgers 

behandeld. Deze verzoekschriften, waarin het Parlement wordt gevraagd om welbepaalde 

wetten te “evalueren”, worden voorafgaand onderworpen aan een juridisch onderzoek. Op 

grond van de resultaten hiervan wordt beslist om de wet in kwestie al dan niet aan te evalueren. 

Bij het afsluiten van dit verslag waren er 17 verzoekschriften die voor een wetsevaluatie in 

aanmerking komen. 

Om de indiening van verzoekschriften te vergemakkelijken, heeft het Comité op 29 april 2013 

een website geopend (www.comitewetsevaluatie.be; zie ook II –C.). 

 

4. ACTIVITEITENVERSLAG 

Op  26 april 2013 heeft het Comité zijn activiteitenverslag over 2012 uitgebracht. Daarin zijn als 

bijlage tabellen opgenomen met betrekking tot de opvolging van de arresten van het 

Grondwettelijk Hof en de verslagen van het College van procureurs-generaal (zie DOC 53 

1969/002).  

 

 

WERKGROEP “BELGISCH FONDS VOOR DE VOEDSELZEKERHEID” 

 

- Op 19 november 2012 heeft de werkgroep “Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid” 

(BFVZ) haar jaarlijkse vergadering gehouden, in uitvoering van art. 7 van de wet van 19 

januari 2010 tot opheffing van de wet van 19 februari 1999 tot oprichting van het 

Belgisch Overlevingsfonds en tot oprichting van een Belgisch Fonds voor 

Voedselzekerheid en van art. 16 van de wet van 19 juni 2011 houdende uitvoering en 

wijziging van de wet van 19 januari 2010 tot opheffing van de wet van 9 februari 1999 tot 

http://www.comitewetsevaluatie.be/
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oprichting van het Belgisch Overlevingsfonds en tot oprichting van een Belgisch Fonds 

voor Voedselzekerheid, met de volgende agenda : 

 

1. Stand van zaken BFVZ (realisaties 2012); 

2. Eerste lessen bij de voorbereiding, opstart en uitvoering van de BFVZ-programma’s; 

3. Bespreking van de zending van de Werkgroep Belgisch Fonds voor de 

Voedselzekerheid naar Burundi in 2013; 

4. Uiteenzetting door de Coalitie tegen de Honger betreffende de coherentie van het 

ontwikkelingsbeleid, de rol van de privésector en speculaties met voedingsmiddelen; 

5. Rol van de coöperatieven in de voedselzekerheid en voedselsoevereiniteit : 

uiteenzetting door de AD Gembloux. 

 

- Op 6 mei 2013 vond een ontmoeting plaats met een delegatie van de “Assemblée 

nationale” van Niger. 

 

 

WERKGROEP BELAST MET HET ONDERZOEK NAAR HET TAALEVENWICHT BIJ HET LEGER 

 

De werkgroep, die tijdens de zitting 2011-2012 niet was bijeengekomen, heeft op 21 november 

2012 zijn werkzaamheden hervat met een uitvoerige gedachtewisseling over een voorstel van 

conclusies en aanbevelingen van de voorzitter van de werkgroep alsook een door de 

meerderheid ingediend voorstel van aanbevelingen. Dit laatste voorstel van aanbevelingen 

werd door de werkgroep op 5 december 2012 aangenomen.  Vervolgens heeft de commissie 

voor de Landsverdediging haar vergadering van 30 januari 2013 gewijd aan de bespreking van 

het verslag en de aanbevelingen van de werkgroep, in aanwezigheid van de minister van 

Landsverdediging. De commissie nam tijdens die vergadering de aanbevelingen op haar beurt 

aan. Het verslag van de commissie voor de Landsverdediging over het onderzoek naar het 

taalevenwicht bij het leger, dat het verslag van de werkgroep omvat, is gepubliceerd onder het 

nummer DOC 53K2631. 

 

 

 

 

 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=53&dossierID=2631
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WERKGROEP “POLITIEKE PARTIJEN”  

 

de werkgroep “Politieke Partijen” die in de schoot van de Controlecommissie is opgericht met 

als opdracht : 

 

- na te gaan op welke wijze tegemoet kan worden gekomen aan de aanbevelingen die de 

Raad van Europa - GRECO op 15 mei 2009 aan België heeft gericht inzake de 

transparantie in de financiering van de politieke partijen (zie het evaluatieverslag : 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3%282008%298_B

elgium_Two_NL.pdf); 

- de eventuele prioriteiten vast te stellen betreffende de wijziging van andere onderdelen van 

de wetgeving inzake verkiezingsuitgaven en boekhouding van de politieke partijen; 

 

heeft : 

- hoorzittingen gehouden met : 

1. de heer Philippe Roland, eerste voorzitter van het Rekenhof; 

2. de vertegenwoordigers van het Grondwettelijk Hof : 

- de heer Marc Bossuyt, voorzitter; 

- de heer Jean Spreutels, rechter; 

3. de vertegenwoordigers van de Raad van State : 

- de heer Robert Andersen, eerste voorzitter; 

- de heer Philippe Bouvier, auditeur-generaal; 

- de heer Roger Stevens, voorzitter; 

- de heer Marc Lefever, adjunct-auditeur-generaal; 

 

- ontwerpen van wettekst besproken met betrekking tot punten uit de aanbevelingen van de 

GRECO waarover consensus bestaat; 

 

- op 5 juni 2013 een tussentijds verslag gepubliceerd, opgesteld door de heer Joseph 

Geoarge, over de omzetting van de aanbevelingen van de GRECO (DOC 53K2854); 

 

- het onderzoek aangevat van het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement 

en de Raad van 12 september 2012 betreffende het statuut en de financiering van Europese 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3%282008%298_Belgium_Two_NL.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3%282008%298_Belgium_Two_NL.pdf
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=53&dossierID=2854
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politieke partijen en Europese politieke stichtingen (COM(2012) 499 final - 2012/0237 

(COD)). 

 

 

GEMENGDE PARLEMENTAIRE COMMISSIE BELAST MET DE FISCALE HERVORMING 

 

In het verlengde van de beleidsverklaring van 21 november 2012 en in overleg met de Senaat 

heeft de plenaire vergadering van de Kamer van volksvertegenwoordigers op 18 april 2013 

beslist een gemengde parlementaire commissie (Kamer en Senaat) belast met de fiscale 

hervorming op te richten. 

 

De installatievergadering van de commissie vond plaats op 24 april 2013. Op 12 juni 2013 

keurde de commissie haar huishoudelijk reglement goed. 

 

De commissie heeft de volgende hoorzittingen georganiseerd: 

- op 26 juni 2013, met de heer Didier Leemans, voorzitter van de afdeling Fiscaliteit en 

Parafiscaliteit van de Hoge Raad van Financiën; 

- op 8 juli 2013, met de heer Christian Valenduc, secretaris van de afdeling Fiscaliteit en 

Parafiscaliteit van de Hoge Raad van Financiën. 

 

 

BIJZONDERE OPVOLGINGSCOMMISSIE BELAST MET HET ONDERZOEK NAAR DE FINANCIËLE CRISIS 

 

Na de publicatie op 18 juli 2012 van een eerste tussentijds verslag van haar werkzaamheden 

(DOC 53K2372) waarin wordt ingegaan op de maatregelen die de verschillende overheden en 

de financiële instellingen hebben genomen in navolging van de financiële en bankcrisis van 

september 2008 en eveneens een stand van zaken wordt geschetst van de mogelijke gevolgen 

hiervan voor de uitgaven van de Staat, m.i.v. een reeks aanbevelingen, is de Bijzondere 

opvolgingscommissie belast met het onderzoek naar de financiële crisis overgegaan tot een 

tweede reeks hoorzittingen van 23 november 2012 tot 14 mei 2013.   

Hierbij kwam de verdere opvolging van de maatregelen aan bod maar werden ook specifieke 

benaderingen, zoals die van de ngo Finance Watch, of specifieke thema’s belicht zoals het 

schaduwbankieren (shadow banking) en de high frequency trading. Bijzondere aandacht ging 

ook naar de situatie bij Dexia nv en BNP Paribas Fortis en de initiatieven op Europees niveau 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=53&dossierID=2372
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en van de Belgische regering waarbij onder meer het aspect van de consumentenbescherming 

werd belicht. Het Rekenhof en de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) 

hebben de financiële impact van de steunmaatregelen in het kader van de financiële crisis 

geactualiseerd. 

 

 

WERKGROEP “BELGISCH FONDS VOOR DE VOEDSELZEKERHEID” 

 

- Op 19 november 2012 heeft de werkgroep “Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid” 

(BFVZ) haar jaarlijkse vergadering gehouden, in uitvoering van art. 7 van de wet van 19 

januari 2010 tot opheffing van de wet van 19 februari 1999 tot oprichting van het Belgisch 

Overlevingsfonds en tot oprichting van een Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid en van 

art. 16 van de wet van 19 juni 2011 houdende uitvoering en wijziging van de wet van 19 

januari 2010 tot opheffing van de wet van 9 februari 1999 tot oprichting van het Belgisch 

Overlevingsfonds en tot oprichting van een Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid, met de 

volgende agenda : 

 

6. Stand van zaken BFVZ (realisaties 2012); 

7. Eerste lessen bij de voorbereiding, opstart en uitvoering van de BFVZ-programma’s; 

8. Bespreking van de zending van de Werkgroep Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid 

naar Burundi in 2013; 

9. Uiteenzetting door de Coalitie tegen de Honger betreffende de coherentie van het 

ontwikkelingsbeleid, de rol van de privésector en speculaties met voedingsmiddelen; 

10. Rol van de coöperatieven in de voedselzekerheid en voedselsoevereiniteit : uiteenzetting 

door de AD Gembloux. 

 

- Op 6 mei 2013 vond een ontmoeting plaats met een delegatie van de “Assemblée 

nationale” van Niger. 


