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Internationale betrekkingen 
 

 
 

Interparlementaire Unie 
 
De Interparlementaire Unie (IPU) is de wereldorganisatie van de nationale parlementen en 

bestaat sinds 1889. Er zijn 162 landen lid van. België is een van de negen stichtende leden. 

Kamer en Senaat zijn in de IPU vertegenwoordigd via de Belgische IPU-groep. 

Meer informatie over organisatie en activiteiten van de Belgische IPU-groep of over de 

Interparlementaire Unie in het algemeen is te vinden op de website van de groep. 

 

Bureau en Algemene Vergadering van de Belgische IPU-groep 
 
Het Bureau van de Belgische IPU-groep telt 14 leden, waaronder 8 volksvertegenwoordigers: 

- gewone leden: Patrick Moriau+ (voorzitter van de groep), François-Xavier de Donnea 

(ondervoorzitter), Miranda Van Eetvelde (ondervoorzitster), Dirk Van der Maelen (vervangt 

sinds 15 oktober 2012 senator Marleen Temmerman) en Stefaan Van Hecke 

- plaatsvervangende leden: Denis Ducarme (vervangt sinds 5 februari 2013 Daniel 

Bacquelaine), Jan Jambon en Christiane Vienne (vervangt sinds 5 februari 2013 Guy 

Coëme). 

 
De Voorzitter van de Kamer wordt ambtshalve op de vergaderingen van het Bureau van de IPU-
groep uitgenodigd. 
 

Het Bureau vergaderde op 25 september en 4 december 2012 en op 5 februari en 11 juni 2013. 

De jaarlijkse Algemene Vergadering van de groep vond plaats op 5 februari 2013. 

 
 

Mandaten van Belgische parlementsleden in de IPU 

 
Verscheidene Kamerleden oefenen functies uit in de IPU: 
 

 Patrick Moriau+: was ondervoorzitter van de Eerste Commissie van de Assemblee van de 
IPU (Vrede en internationale veiligheid) sinds april 2011 (duur van het mandaat: 4 jaar).  
 

 François-Xavier de Donnea: 
a) eerste ondervoorzitter van de Tweede Commissie van de Assemblee van de IPU 

(Duurzame ontwikkeling, financiering en handel) sinds maart 2013. Hij was al 
plaatsvervangend ondervoorzitter van die commissie sinds april 2011 (duur van het 
mandaat: 4 jaar). 

b) lid van het Comité tot bevordering van de eerbiediging van het internationaal humanitair 
recht sinds april 2012 (duur van het mandaat: 4 jaar). 

c) lid van het stuurcomité van de Twaalf Plus Groep sinds oktober 2010. De Twaalf Plus 
Groep is de geopolitieke groep in de IPU waartoe België behoort. Hij omvat de landen 

http://ipu.fed-parl.be/
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van de Raad van Europa en enkele andere landen (Israël, Canada, Australië, Nieuw-
Zeeland). 

 

- Dirk Van der Maelen: lid van het stuurcomité van de Parlementaire Conferentie over de 
WTO (Wereldhandelsorganisatie) sinds september 2010 (duur van het mandaat: 4 jaar). 
Die conferentie is een initiatief van de IPU en het Europees Parlement en vergadert in 
principe elk jaar. Het stuurcomité bereidt de zittingen van de conferentie voor en volgt de 
activiteiten van de WTO in de periodes tussen de zittingen. 

 
 

Activiteiten  
 

Statutaire Assemblees van de IPU 
 

De behandeling van de thema’s op de agenda van de drie vaste commissies van de Assemblee 

loopt over twee opeenvolgende zittingen. Tijdens de herfstassemblee is er een paneldebat, 

waar de rapporteurs een eerste versie van hun verslag voorstellen en op vragen en 

opmerkingen van de delegaties antwoorden. Vervolgens werken de rapporteurs hun verslag zo 

nodig bij en stellen zij een ontwerpresolutie op, waarop de delegaties amendementen kunnen 

indienen. De formele bespreking van het verslag (of de verslagen), de ontwerpresolutie en de 

amendementen vindt plaats tijdens de daaropvolgende lenteassemblee en wordt besloten met 

de goedkeuring van een resolutie. 

 

Tijdens de 127e  en de 128e Assemblee kwamen de volgende thema’s aan bod: 

a) Beschermingsverantwoordelijkheid: rol van het parlement in het beschermen van de 
burgerbevolking (Commissie I: Vrede en internationale veiligheid) 
 

b) Fair Trade en innoverende financieringsmechanismen voor duurzame ontwikkeling 
(Commissie II: Duurzame ontwikkeling, financiering en handel) 
 
François-Xavier de Donnea was rapporteur over dit onderwerp, samen met een 

parlementslid uit Zambia. Het was zijn vierde rapporteursopdracht voor de IPU-Assemblee 

(na 2005-2006, 2007-2008 en 2009-2010). 

c) Het gebruik van diverse media, waaronder de sociale media, voor meer burgerparticipatie 
en een betere democratie (Commissie III: Democratie en mensenrechten). 

 

127e Assemblee, Québec (Canada), 21-26 oktober 2012 

De volgende leden van de Kamer namen aan de zitting deel: 

François-Xavier de Donnea, delegatieleider 

Miranda Van Eetvelde 

Guy Coëme. 
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François-Xavier de Donnea nam het woord in verschillende debatten: 

 het spoeddebat over de veiligheidssituatie en de institutionele toestand in Mali 

 het paneldebat over het thema van de Tweede Commissie (als rapporteur) 

 het debat in de commissie VN-zaken over de resultaten van Rio+20 

 de workshop over de deadline van 2015 voor de verwezenlijking van de 
millenniumdoelstellingen en de bepaling van een nieuwe reeks doelstellingen voor de 
periode na 2015. 

 

Hij nam voor het laatst deel aan de werkzaamheden van het comité Midden-Oosten, waarvan 

hij sinds oktober 2007 lid en sinds januari 2012 voorzitter was. Hij nam voor het eerst deel aan 

de werkzaamheden van het comité Internationaal humanitair recht en deed er diverse 

voorstellen voor de toekomstige activiteiten van het comité. In de Twaalf Plus Groep nam hij het 

woord over verschillende onderwerpen (hervorming van de werking van de Assemblee en haar 

commissies, keuze van een nieuw logo voor de IPU, activiteiten van de IPU op het gebied van 

capaciteitsversterking voor parlementen, etc.). 

Miranda Van Eetvelde nam het woord in het paneldebat over het thema van de Eerste 

Commissie en deed de rapporteurs enkele concrete suggesties aan de hand. Zij sprak ook 

tijdens het speciale debat over het thema “Burgerschap, identiteit en culturele en taaldiversiteit 

in een geglobaliseerde wereld”. Eerder had zij al verscheidene amendementen ingediend op de 

ontwerptekst van de “Verklaring van Québec” die tot slot van dat debat werd aangenomen. 

Guy Coëme nam het woord in het paneldebat over de werkgelegenheidsvooruitzichten voor 

jongeren. Hij diende ook een schriftelijke bijdrage in en een informatienota over initiatieven van 

het Waals Gewest om het ondernemerschap bij jongeren aan te moedigen. 

 

128e Assemblee, Quito (Ecuador), 22-27 maart 2013 

De volgende leden van de Kamer namen aan de zitting deel: 

François-Xavier de Donnea, delegatieleider 

Miranda Van Eetvelde 

Dirk Van der Maelen. 

Dirk Van der Maelen hield een toespraak in het kader van het Algemeen Debat over de 

politieke, economische en sociale toestand in de wereld, met als bindthema: “Van 

ongebreidelde groei naar doelgerichte ontwikkeling “Buen Vivir”: nieuwe benaderingen, nieuwe 

oplossingen”. Hij nam ook deel aan de workshop over de bepaling van de 

ontwikkelingsdoelstellingen post-2015. De IPU pleit ervoor om “democratisch bestuur” als een 

ontwikkelingsdoelstelling op zich (met meetbare indicatoren) en als transversale voorwaarde 

voor andere ontwikkelingsdoelstellingen in dat nieuwe kader op te nemen. 

Miranda Van Eetvelde nam het woord in de Eerste Commissie en nam actief deel aan de 

behandeling van de talrijke amendementen op de ontwerpresolutie over de 

beschermingsverantwoordelijkheid.  
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François-Xavier de Donnea nam als rapporteur deel aan het debat in de Tweede Commissie en 

aan het redactiecomité dat de finale resolutietekst opstelde. Hij werd ook verkozen tot eerste 

ondervoorzitter van die commissie.  

Als thema voor haar volgende zitting koos de Tweede Commissie voor de combinatie van een 

Belgisch-Frans voorstel over beheersing van de bevolkingstoename en efficiënt beheer van de 

natuurlijke hulpbronnen met een voorstel van Bangladesh over risicobestendige ontwikkeling. 

Het thema dat tijdens de 129e en 130e Assemblee behandeld zal worden luidt: “Naar een 

risicobestendige ontwikkeling, rekening houdend met demografische ontwikkelingen en 

natuurlijke beperkingen”. 

De Belgische delegatie diende ook een aantal amendementen in, gesuggereerd door 

Kamervoorzitter André Flahaut, op de ontwerpresolutie van de Derde Commissie. Zij werden 

grotendeels aangenomen. 

François-Xavier de Donnea bracht in de IPU-Bestuursraad verslag uit over de activiteiten van 

het comité Internationaal humanitair recht en nam het woord in een paneldebat over de band 

tussen internationaal humanitair recht en beschermingsverantwoordelijkheid. 

Hij nam ook deel aan een gemeenschappelijke vergadering van de bureaus van de drie vaste 

commissies over de hervorming van de werking van de commissies die in 2014 moet ingaan. 

Verscheidene van zijn suggesties werden aangenomen. 

In de Twaalf Plus Groep speelde hij onder andere een actieve rol in het formuleren van 

aanbevelingen in verband met het vereiste profiel van de nieuwe secretaris-generaal die de 

IPU in 2014 moet verkiezen. 

 

Speciale IPU-conferenties 

 Jaarlijkse Parlementaire Conferentie over de WTO, Genève, 15-16 november 2012: Dirk Van 
der Maelen en Stefaan Vercamer 
 

 Jaarlijkse parlementaire hoorzitting in de VN, New York, 6-7 december 2012: Miranda Van 
Eetvelde 
 

 Parlementaire vergadering in het kader van de 57e zitting van de VN-commissie voor de 
positie van de vrouw, New York, 5-6 maart 2013: Corinne De Permentier en Valérie Déom 

 

Andere vergaderingen 

 Dirk Van der Maelen nam deel aan de vergadering van het stuurcomité van de Parlementaire 
Conferentie over de WTO op 26 september 2012 in Genève (in de marge van het jaarlijkse 
Publieksforum van de WTO). 
 

 François-Xavier de Donnea nam deel aan de vergaderingen van het stuurcomité van de 
Twaalf Plus Groep in Parijs, op 17 september 2012 en 25 februari 2013. 
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Op 4 juli 2013 vertegenwoordigde hij de IPU op de ministeriële jaarvergadering van de 

Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties (ECOSOC) in Genève. Hij nam er 

als panellid deel aan het themadebat over “De inbreng van de Economische en Sociale Raad 

in de uitwerking van de ontwikkelingsagenda post-2015”. De IPU werkt samen met ECOSOC 

via het “Development Cooperation Forum” (DCF). 

 

Bilaterale contacten van de Belgische IPU-groep 

Binnen de Belgische IPU-Groep bestaan er 105 bilaterale secties voor de versterking van de 

relaties met de parlementen van andere landen. Ze zijn ingedeeld in acht regionale groepen 

(West-Europa, Zuid-Europa, Centraal-Europa, Eurazië, Midden-Oosten/Noord-Afrika, Afrika, 

Azië/Oceanië en Amerika). Van die secties, waar de leden van het Federale Parlement op eigen 

initiatief bij aansluiten, worden er 65 voorgezeten door volksvertegenwoordigers. 

De jaarlijkse ontmoeting van de voorzitters en ondervoorzitters van de secties met de 
ambassadeurs van de betrokken landen vond plaats op 16 april 2013. 
 
Verder waren er in Brussel ontmoetingen met parlementaire delegaties, ambassadeurs en 
andere vertegenwoordigers van de volgende landen en gebieden: Azerbeidzjan, Benin, 
Canada, Colombia, Duitsland, Groot-Brittannië, Hongarije, Indonesië, Irak, Ivoorkust, Japan, 
Macedonië, Marokko, Niger, Oekraïne, Oostenrijk, Palestina, Peru, Polen, Slowakije, Thailand, 
Tsjechië, Zuid-Afrika, Zuid-Korea en de werkgroep Balkan. 
 

 
 

Parlementaire assemblee van de Raad van Europa 
 
De Raad van Europa heeft als doel een hechtere unie tot stand brengen tussen de 
democratische staten in Europa door het openen van een reële dialoog over de problemen 
waarmee de Europese samenleving geconfronteerd wordt. De initiatieven van de parlementaire 
vergadering hebben tot verscheidene overeenkomsten geleid, onder meer het Europees 
Verdrag over de Rechten van de mens. 
 
De parlementaire assemblee van de Raad van Europa is als volgt samengesteld: 

- 318 parlementsleden en hun plaatsvervangers, welke door de nationale parlementen uit 
hun eigen gelederen verkozen of aangewezen worden. 

- 47 lidstaten, 3 nationale parlementen als “waarnemers” + 2 nationale parlementen 
‘Partners voor democratie’. 

 
De Assemblee houdt een jaarlijkse zitting die wordt opgesplitst in vier delen van ongeveer een 
week: in de lente, in de zomer, in de herfst en in de winter. 
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Bevoegdheden 

 
De Assemblee keurt aanbevelingen, adviezen, resoluties of richtlijnen goed. De 
parlementsleden spreken zich daarbij in eigen naam uit; hun uitspraken verplichten hun 
regering tot niets. De leden houden zich niettemin meestal aan de steminstructies die binnen de 
vijf fracties van de Assemblee worden afgesproken. 
 
 

Organisatie 

 
De werkzaamheden van de Assemblee worden voorbereid door 8 gespecialiseerde 
commissies. Tussen de zittingen door treedt de Vaste Commissie op in naam van de 
Assemblee. 
 
 

Samenstelling van de afvaardiging van de Kamer van volksvertegenwoordigers 

 
Vaste leden 
MR:    Daniel Bacquelaine 
N-VA:   Daphné Dumery 
PS:    Patrick Moriau+ 

CD&V:   Roel Deseyn 
 
Plaatsvervangers 
PS:    Philippe Blanchart 
sp.a:    Dirk Van Der Maelen 
N-VA:   Kristien Van Vaerenbergh 
 
Voorzitter van de delegatie: Patrick Moriau+ 
Ondervoorzitter van de delegatie: Danny Pieters  
 
 

Werkzaamheden 

 
a) Derde gedeelte van de zitting 2012, Straatsburg, van 25 tot 29 juni 2012 
 
Aangenomen teksten: 
 
- Bezuinigingsmaatregelen - een gevaar voor de democratie en de sociale rechten             

(Resolutie 1884) 
- De jonge opgeofferde generatie: de sociale, economische en politieke gevolgen van de 

financiële crisis (Resolutie 1885 en aanbeveling 2002) 
- De weerslag van de economische crisis op de lokale en regionale overheden in Europa 

(Resolutie 1886) 
- Verschillende soorten van discriminatie ten opzichte van moslimvrouwen in Europa: voor 

gelijkheid van kansen (Resolutie 1887) 
- De situatie van de democratie in Europa: 
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 De crisis van de democratie en de rol van de Staat in het Europa van vandaag                     
(Resolutie 1888) 

 Het gebruik van migranten en vluchtelingen tijdens verkiezingscampagnes           
(Resolutie 1889) Rapporteur: volksvertegenwoordigster D. Dumery 

- De eerbiediging van de verplichtingen en verbintenissen van Montenegro (Resolutie 1890) 
- De situatie van de mensenrechtenverdedigers in de Lidstaten van de Raad van Europa 

(Resolutie 1891) 
- De crisis van de democratische transitie in Egypte (Resolutie 1892) 
- De politieke transitie in Tunesië (Resolutie 1893) 
- Roma-migranten in Europa (Aanbeveling 2003) 
- De onaanvaardbaarheid van beperkingen aan de bewegingsvrijheid ter bestraffing van 

politieke standpuntbepalingen (Resolutie 1894) 
- De evolutie van de opvolgingsprocedure van de Assemblee (juni 2011-mei 2012)           

(Resolutie 1895) 
 
 
b) Vergadering van de Permanente Commissie van de Parlementaire Assemblee van de 
Raad van Europa, Andorra la Vella (Andorra), 30 november 2012 
 
Aangenomen teksten: 

- Mensenrechten en rechtbanken voor familiezaken (Resolutie 1908) 
- Internationale adoptie: waarborgen voor de eerbiediging van het belang van het kind 

(Resolutie 1909) 
- De rol van NGO’s in de strijd tegen intolerantie, racisme en xenofobie (Resolutie 1910) 
- Het statuut van de voorzitters van de politieke groepen in commissies (artikel 18.5 van 

het Reglement van de Assemblee) (Resolutie 1911) 
 
 
 
c) Vergadering van de Permanente Commissie van de Parlementaire Assemblee van de 
Raad van Europa, Parijs, 8 maart 2013 
 
Aangenomen teksten: 

- Verfijnen van de selectieprocedures voor de deskundigen van de belangrijkste opvolgings-
mechanismen inzake mensenrechten van de Raad van Europa (Resolutie 1923 en 
aanbeveling 2012) 

- Industrieel erfgoed in Europa (Resolutie 1924) 
 
 
 

d) Verslag van het eerste gedeelte van de Gewone zitting van de Parlementaire 
Assemblee van de Raad van Europa, Straatsburg, 21-25 januari 2013 
 
 
Aangenomen teksten: 

- De situatie in Kosovo en de rol van de Raad van Europa (Resolutie 1912 en aanbeveling 
2006) 
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- De activiteiten van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD) 
(Resolutie 1913) 

- Verzekeren van het voortbestaan van het Hof van Straatsburg: structurele tekortkomingen 
in de verdragsstaten (Resolutie 1914 en aanbeveling 2007) 

- De post-opvolgingsdialoog met Bulgarije (Resolutie 1915) 
- Georgië en Rusland: de humanitaire situatie in de gebieden getroffen door oorlog en 

conflicten (Resolutie 1916 en aanbeveling 2008) 
- De eerbiediging van de verplichtingen en verbintenissen van Azerbeidzjan (Resolutie 1917) 
- De opvolging van de kwestie van politiek gevangenen in Azerbeidzjan (Document 13079) 
- Naar een verdrag van de Raad van Europa inzake de strijd tegen de handel in organen, 

weefsels en cellen van menselijke oorsprong (Aanbeveling 2009) 
- Migratie en asiel: toenemende spanningen in het oostelijke Middellandse Zeegebied 

(Resolutie 1918 en aanbeveling 2010) 
- Recente ontwikkelingen in Mali en Algerije: bedreiging voor de veiligheid en de 

mensenrechten in het Middellandse Zeegebied (Resolutie 1919) 
- De situatie van de mediavrijheid in Europa (Resolutie 1920) 
- Gendergelijkheid, verzoening tussen privé- en beroepsleven en co-verantwoordelijkheid 

(Resolutie 1921) 
- De handel in migrantenwerknemers voor dwangarbeid (Resolutie 1922 en aanbeveling 

2011) 
 
 
e) Verslag van het tweede gedeelte van de Gewone zitting van de Parlementaire 
Assemblee van de Raad van Europa, Straatsburg, 22-26 april 2013 
 
Aangenomen teksten: 

- Post-opvolgingsdialoog met Turkije (Resolutie 1925) 
- Strijd tegen “kindersekstoerisme” (Resolutie 1926) 
- Parlementen verenigd in de strijd tegen seksueel geweld ten opzichte van kinderen: 

overzicht in de helft van de One in five-Campagne (Aanbeveling 2013) 
- Stop discriminatie van Roma-kinderen (Resolutie 1927) 
- Het beschermen van de mensenrechten met betrekking tot godsdienst en geloof en van 

godsdienstgemeenschappen tegen geweld (Resolutie 1928) 
- Cultuur en onderwijs door nationale parlementen: een Europees beleid ter zake (Resolutie 

1929) 
- Onderwijs voor jonge Europeanen: een dringende uitdaging (Resolutie 1930 en aanbeveling 

2014) 
- De toegang van jongeren tot hun fundamentele rechten (Aanbeveling 2015) 
- Frontex: verantwoordelijkheid op het vlak van mensenrechten (Resolutie 2016) 
- Het beheren van de uitdagingen inzake migratie en asiel buiten de oostgrenzen van de 

Europese Unie (Resolutie 1933) 
- Ontwerpprotocol nr. 15 ter amendering van het Verdrag tot bescherming van de rechten van 

de mens en de fundamentele vrijheden (Advies 283) 
- Nanotechnologie: het afwegen van de voordelen en risico’s voor de volksgezondheid en het 

milieu (Aanbeveling 2017) 
- Ethiek in de wetenschap en technologie (Resolutie 1934) 
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f) Vergadering van de Permanente Commissie van de Parlementaire Assemblee van de 
Raad van Europa, Jerevan (Armenië), 31 mei 2013 
 
 
Aangenomen teksten: 

- Het budget en de prioriteiten van de Raad van Europa voor de twee boekjaren  2014-
2015 (Advies 284) 

- Uitgaven van de Parlementaire Assemblee voor de twee boekjaren 2014-2015 
(Resolutie 1935) 

- Harmonisering van de (para-)reglementaire bepalingen over de opvolgingsprocedure en 
de post-opvolgingsdialoog (Resolutie 1936) 

- Duur van het mandaat en niet-herverkiesbaarheid van commissievoorzitters (Resolutie 
1937) 

- Bevordering van alternatieven voor de gevangenisstraf (Resolutie 1938) 
- Ouderschapsverlof als middel om de gelijkheid mannen/vrouwen te bevorderen 

(Resolutie 1939) 
 
 
g) Verslag van het derde gedeelte van de Gewone zitting van de Parlementaire 
Assemblee van de Raad van Europa, Straatsburg, 24-28 juni 2013 
 
Aangenomen teksten: 

- De toestand in het Midden-Oosten (Resolutie 1940) 
- Verzoek om een opvolgingsprocedure voor Hongarije op te starten (Resolutie 1941) 
- Evaluatie van het “partnerschap voor democratie” betreffende het Parlement van Marokko    

(Resolutie 1942) 
- Corruptie: een bedreiging voor de rechtsstaat (Resolutie 1943 en aanbeveling 2019) 
- Betwisting op basis van formele redenen van de nog niet goedgekeurde geloofsbrieven van 

de delegatie van IJsland (Resolutie 1944) 
- Een einde stellen aan gedwongen sterilisaties en castraties (Resolutie 1945) 
- Gelijke toegang tot de gezondheidszorg (Resolutie 1946 en aanbeveling 2020) 
- Urgentiedebat: Betogingen en bedreigingen voor de vrijheid van vereniging, de persvrijheid 

en de vrijheid van meningsuiting (Resolutie 1947) 
- De strijd tegen discriminatie op grond van seksuele geaardheid en geslachtsidentiteit 

(Resolutie 1948 en aanbeveling 2021) 
- Post-opvolgingsdialoog met de “voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië” 

(Resolutie 1949 en aanbeveling 2013) 
- Ontwerpprotocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 

fundamentele vrijheden (Advies 285) 
- Het scheiden van de politieke en strafrechtelijke aansprakelijkheid (Resolutie 1950) 
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Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad 
 
 

Samenstelling 

 
De Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad (hierna: Benelux Parlement) bestaat uit 21 
Belgische, 21 Nederlandse en 7 Luxemburgse parlementsleden. 
 
De afvaardiging van de Kamer in het Benelux Parlement was in het zittingsjaar 2012-2013 als 
volgt samengesteld: de dames Maya Detiège (tevens ondervoorzitter van het Benelux 
Parlement) en Veerle Wouters en de heren Philippe Collard (tevens voorzitter van de Liberale 
fractie van het Benelux Parlement), Olivier Henry, Christophe Lacroix, Jef Van den Bergh 
(tevens voorzitter van de Christelijke fractie van het Benelux Parlement) en Jan Van Esbroeck. 
 
 

Voorzitterschap en plaatsen van vergadering 
 
De plenumvergadering van het Benelux Parlement vond op 14 en 15 december 2012 plaats in 
Den Haag, onder het voorzitterschap van de heer Jack Biskop, lid van de Nederlandse Tweede 
Kamer. In 2013 vonden twee plenumvergaderingen plaats in Luxemburg, respectievelijk op 15 
en 16 maart en op 14 en 15 juni, onder het voorzitterschap van de heer Marcel Oberweis, lid 
van de Luxemburgse Chambre des députés. 
 
Op twee vergaderingen na, vonden de commissievergaderingen plaats in Brussel. De 
commissies organiseerden eveneens werkbezoeken. 
 
 

Aangenomen aanbevelingen 

 
Op 14 en 15 december 2012 werden volgende aanbevelingen aangenomen: 
 

- Aanbeveling over het behoud van een flexibele, regelmatige en betaalbare 
treinverbinding op de lijn Brussel-Amsterdam; 

- Aanbeveling betreffende het recht op toegang van assistentiehonden; 
- Aanbeveling over de sluiting van de Logistic Support Unit te Eygelshoven.  

 
Toelichting bij deze aanbevelingen is te vinden in het Activiteitenverslag 2012 van het Benelux 
Parlement (Stuk 840/1), zie: http://benelux-parlement.eu/docs/01_Jaarverslagen/BNL853-
1.indd.pdf 
 
 
Op 15 maart 2013 werd volgende aanbeveling aangenomen: 
 

- Aanbeveling betreffende het Trans-Europese vervoersnetwerk en de gevolgen ervan 
voor de Beneluxlanden. 

 

http://benelux-parlement.eu/docs/01_Jaarverslagen/BNL853-1.indd.pdf
http://benelux-parlement.eu/docs/01_Jaarverslagen/BNL853-1.indd.pdf
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Toelichting bij deze aanbeveling is te vinden in het Integraal Verslag van de plenaire 
vergadering van het Benelux Parlement, zie: http://benelux-
parlement.eu/docs/02_PlenaireZitting/PV_verslag_maart2013.pdf 

 
 
Op 14 juni 2013 werd volgende aanbeveling aangenomen: 

 

- Aanbeveling over de bedrieglijke aanwezigheid van paardenvlees in bereide maaltijden. 
 
 
Toelichting bij deze aanbeveling is te vinden in het Verslag van de plenaire vergadering van het 
Benelux Parlement, zie:  
 http://benelux-parlement.eu/docs/02_PlenaireZitting/PV_verslag_juni2013_nl.pdf 
 
 
Het Benelux Parlement heeft tijdens de plenumvergaderingen volgende thematische debatten 
georganiseerd: 
 

- Op 14 december 2012: een actualiteitsdebat over het Europees Witboek over 
pensioenen; 

- Op 15 december 2012: een debat over het pentalateraal energieforum (Benelux, 
Frankrijk en Duitsland); 

-  Op 15 maart 2013: een debat over het nut van de Beneluxsamenwerking, in 
aanwezigheid van Luxemburgs minister van Buitenlandse zaken Jean Asselborn;  

- Op 16 maart 2013: een debat over onrechtmatige aanwezigheid van paardenvlees in 
verwerkte producten, in aanwezigheid van Luxemburgs minister van Landbouw Romain 
Schneider; 

- Op 14 juni 2013: een debat over Immigratie, in aanwezigheid van de Luxemburgse 
minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Immigratie, de heer Schmit; 

- Op 15 juni 2013: een debat over Solidaire Economie, in aanwezigheid van de heer 
Schneider, Luxemburgs minister bevoegd voor Solidaire Economie. 

- Op 15 juni 2013 hield de Luxemburgse Eerste minister, de heer Juncker, een toespraak 
in de plenaire vergadering. 

 
Het Benelux Parlement heeft drie maal in plenum een debat gehouden over de Fyra, de 
hogesnelheidstrein tussen Brussel en Amsterdam (Op 15 december 2012, op 16 maart 2013 en 
op 15 juni 2013). 
 
 

Conferenties 
 

- Op 23 november 2012: een Conferentie over “Bos en werkgelegenheid”, te Saint-
Hubert; 

- Op 28 januari 2013: een openbare hoorzitting in de Belgische Senaat over “de Fyra”, 
met bevoegde commissies van het Belgische en het Nederlandse parlement, met Marc 
Descheemaecker (NMBS), Ann Billiau (Infrabel), Bert Meerstadt en Merel van 
Vroonhoven (NS), Hugo Thomassen (Prorail) en vertegenwoordigers van de 
reizigersorganisaties; 

- Op 26 april 2013: een Conferentie over “het sensibiliseren van de bevolking voor de 
gevaren van cybercriminaliteit”, te Luxemburg. 

http://benelux-parlement.eu/docs/02_PlenaireZitting/PV_verslag_maart2013.pdf
http://benelux-parlement.eu/docs/02_PlenaireZitting/PV_verslag_maart2013.pdf
http://benelux-parlement.eu/docs/02_PlenaireZitting/PV_verslag_juni2013_nl.pdf
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Werkbezoeken 

 
Om met kennis van zaken aanbevelingen voor te bereiden, hebben de leden van de bevoegde 
commissies volgende werkbezoeken gehouden:  
 

- Op 26 november 2012: werkbezoek aan de LSU van Eygelshoven, een reinigings- en 
onderhoudsbedrijf van het Nederlandse ministerie van Defensie, gespecialiseerd in het 
ontsmetten van militaire voertuigen; 

- Op 7 december 2012: werkbezoek aan de “Admiraliteit Benelux”, de ABNL, in Den 
Helder; 

- Op 11 februari 2013: werkbezoek aan de Belgische Bijzondere Belastingsinspectie te 
Brussel; 

- Op 10 juni 2013: werkbezoek aan de Belgisch-Nederlandse mijnenbestrijdingsschool 
(EGUERMIN) in Oostende en aan de Naval Logistics and Maintenance centrum in 
Zeebrugge. 

 
 

Awards 

 
Op 14 december 2012 heeft het Benelux Parlement een “award” overhandigd aan de heren 
Frans Weekers en Jean Eigeman. De Frans Weekers, die momenteel Staatssecretaris is in de 
Nederlandse regering, werd geprezen om zijn inzet in het Benelux Parlement als voormalig 
voorzitter van de commissie Justitie waar hij de multilaterale aanpak van de intracommunautaire 
BTW-fraude op de agenda heeft gezet. De heer Eigeman werd geprezen voor zijn actieve rol 
als commissievoorzitter van de commissie Duurzame Ontwikkeling en zijn deskundige inbreng 
op het gebied van ruimtelijke ordening. 
 
 

Externe betrekkingen 

 
Het Benelux Parlement heeft het voorbije parlementaire jaar zijn bevoorrechte contacten met 
andere vergelijkbare regionale samenwerkingsstructuren tussen landen, zoals de Baltische 
Assemblee en de Noordse Raad, in stand gehouden.  
 
Op 24 en 25 juni 2013 bracht de contactgroep “Noordrijn-Westfalen” (NRW) van het Benelux 
Parlement een bezoek aan de Landtag van NRW te Düsseldorf om de parlementaire 
samenwerking met deze regio te versterken.  
 
De toekomst van het Benelux Parlement: 
 
Een motie, die in de Nederlandse Tweede Kamer werd aangenomen op 9 april 2013, stelt het 
Benelux Parlement in vraag. Naar aanleiding van deze motie is een werkgroep opgericht, die op 
constructieve wijze nadenkt over de krijtlijnen van een verdere parlementaire samenwerking 
tussen de Beneluxlanden. Mevrouw Maya Detiège is voorzitster van deze werkgroep. 
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Parlementaire assemblee van de Organisatie voor Veiligheid 
en Samenwerking in Europa (OVSE) 
 
De OVSE is een samenwerkingsverband tussen 57 “deelnemende Staten” (alle Europese 

Staten, de Verenigde Staten, Canada, de republieken van de voormalige Sovjet-Unie, en, sinds 

2013, Mongolië). Dit samenwerkingsverband is gegroeid uit de Slotakte van Helsinki van 1975 

en het Handvest van Parijs van 1990.  

In april 1991 zijn de afgevaardigden van de parlementen van de Staten die aan de Conferentie 

betreffende Veiligheid en Samenwerking in Europa deelnamen, overgegaan tot de oprichting 

van een Parlementaire Assemblee (hierna PA OVSE). 

De PA OVSE stoelt op drie commissies die overeenstemmen met de drie korven van de 

Slotakte van Helsinki, in het bijzonder: 

- Politieke Aangelegenheden en Veiligheid; 

- Economische Zaken, Wetenschap, Technologie en Milieu; 

- Democratie, Mensenrechten en Humanitaire Aangelegenheden. 

 

De Belgische delegatie wordt voorgezeten door de heer François-Xavier de Donnea (MR). De 

delegatie van volksvertegenwoordigers bestaat voorts uit Christiane Vienne (PS), Els Demol (N-

VA), Nahima Lanjri (CD&V) en Ingeborg De Meulemeester (N-VA). De Senaat wordt 

vertegenwoordigd door Marie Arena (PS), Lieve Maes (N-VA) en Gérard Deprez (MR). 

 

Op 21 en 22 februari 2013 vond in Wenen de 12de wintervergadering van de PA OVSE plaats.  

Van 29 juni tot 3 juli 2013 vond in Istanbul de 22ste jaarlijkse zomerzitting van de PA OVSE 

plaats. 

De Voorzitter van de Belgische delegatie, Kamerlid François-Xavier de Donnea, heeft tijdens de 

zomerzitting een resolutie ingediend over “Transparantie en modernisering in de Parlementaire 

Assemblee van de OVSE en de andere instellingen van de OVSE”. 

Drie ontwerpresoluties werden ingediend door senatrice Marie Arena (PS) betreffende “Het 

uitbreiden van het partnerschap tot de mediterrane Staten die geen lid zijn van de OVSE ten 

einde de Palestijnse Autoriteit erin op te nemen”, “De vrijheid van de media” en “De erkenning 

van de principes van Yogyakarta over de toepassing van de mensenrechten betreffende 

seksuele geaardheid en genderidentiteit”. 

Met uitzondering van de resolutie over de “De erkenning van de principes van Yogyakarta”, 

werden alle voormelde resoluties aangenomen. 
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De verslagen van deze zittingen, die namens de Belgische delegatie zijn ingediend, zijn te 

consulteren op de website van de Kamer:  

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm

=ListOneKeyword.cfm?key=0003532&legislat=53&word=OVSE 

 

Een belangrijk onderdeel van de activiteiten van de PA OVSE is de waarneming van  

verkiezingen.  

De volgende Kamerleden hebben tijdens het zittingsjaar 2012 – 2013 als lid van de delegatie 

van de PA OVSE deelgenomen aan verkiezingswaarnemingen: 

- De heer Olivier Henry (Oekraïne, wetgevende verkiezingen van 28 oktober 2012); 

- De heren Patrick Dewael en Jean-Marc Delizée (verkiezingen in de Verenigde Staten van 6 

november 2012); 

- De heer Georges Dallemagne (presidentsverkiezingen in Armenië van 18 februari 2013). 

 

Al geruime tijd is er een moeizame samenwerking tussen het Bureau voor de Democratische 

Instellingen en de Mensenrechten (ODIHR), dat instaat voor lange termijn 

verkiezingswaarnemingen, en de PA OVSE, die instaat voor korte termijn 

verkiezingswaarnemingen. 

Nadat de Voorzitter van de PA OVSE, de heer Migliori, in december 2012 de 

samenwerkingsovereenkomst tussen de PA OVSE en ODIHR van 1997 had opgezegd, heeft 

het Permanent Comité van de Assemblee aan de heer François-Xavier de Donnea op 22 

februari 2013, tijdens de winterzitting, een bemiddelingsopdracht toevertrouwd ten einde de 

verdere samenwerking met ODIHR en de toepassing van het akkoord van 1997 terug op de 

sporen te zetten. Tijdens de zomerzitting in Istanbul bracht de heer François-Xavier de Donnea 

verslag uit over de positieve resultaten van zijn bemiddelingsopdracht, waarna beslist werd om 

het samenwerkingsakkoord van 1997 opnieuw toe te passen. 

 
 

Parlementaire dagen van de OESO (11-13 februari 2013) 

Het Secretariaat van de OESO organiseerde op 12 februari 2013 een seminar voor de 
parlementsleden van de lidstaten, waarop ook een delegatie van de Russische Doema was 
uitgenodigd. Voor de Kamer van volksvertegenwoordigers namen de heren Herman De Croo, 
Daniel Bacquelaine en Dirk Van der Maelen en mevrouw Kattrin Jadin aan het seminar deel. 
Voor het eerst konden de parlementsleden die dat wensten in de marge van het seminar ook 
een bilaterale ontmoeting met de leden van het Secretariaat hebben. 

 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=ListOneKeyword.cfm?key=0003532&legislat=53&word=OVSE
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=ListOneKeyword.cfm?key=0003532&legislat=53&word=OVSE
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Tijdens het seminar konden de parlementsleden zich vertrouwd maken met de werkzaamheden 
die de OESO samen met andere internationale organisaties verricht, met betrekking tot de 
mondiale waardeketens en de analyse van de internationale handel in het licht van de 
toegevoegde waarde. 
 
Het tweede agendapunt betrof Tax transparency: addressing the challenge of multinationals.  
Het Secretariaat had de heer Dirk Van der Maelen gevraagd na de presentatie van de heer 
Pascal Saint-Amans, directeur van het Centre for Tax Policy and Administration van de OESO, 
het woord te nemen als referent.  De uiteenzetting en het debat gingen vooral over het rapport 
van de OESO voor de G20 over uitholling van de belastinggrondslag en winstverschuiving 
(base erosion and profit shifting), dat net was gepubliceerd.   
 
Tijdens de keynote speech met de titel Too big to fail? The case for new banking models 
onderstreepte Adrian Blundell-Wignall, Special Advisor to the Secretary-General for Financial 
Markets en vicedirecteur van het Directorate for Financial and Enterprise Affairs van de OESO 
nogmaals dat  "the main mechanisms causing banks to move towards the default point have 
been excess leverage and business models that permit the comingling of (highly-levered) 
derivatives and structured products that result in collateral and margin calls which are too large 
relative to bank capital". (De belangrijkste mechanismen die banken naar het faillissement 
drijven, zijn de te zware balansen en businessmodellen die het mogelijk maken zeer riskante 
afgeleide producten en gestructureerde producten te mengen, wat leidt tot het aanvragen van 
garanties of te grote marges ten opzichte van het kapitaal van de bank). Volgens de OESO 
bestaat de beste oplossing erin de retailbankactiviteiten af te splitsen van de effectenhandel en 
ervoor te zorgen dat de retailbankactiviteiten voldoende gekapitaliseerd zijn. Dat kan op diverse 
manieren worden verwezenlijkt. Het is echter van belang dat de concurrentie niet verstoord 
wordt en dat het systeem geen leemten vertoont die de doeltreffendheid ervan ondergraven. De 
heer Pierre-Alain Muet, lid van de Franse Assemblée nationale, die het woord nam als 
commentator, zoomde in op het wetsontwerp betreffende de opsplitsing en de regulering van de 
bankactiviteiten dat de Franse volksvertegenwoordigers momenteel bespreken. 
 
Het programma in het kader van het NAEC-initiatief (New Approaches to Economic Challenges) 
omvat werkzaamheden met betrekking tot de hervorming van de bankensector en andere 
maatregelen waarmee landen zich in de globaliserende economie kunnen verzekeren van 
toereikende belastingontvangsten. 
 
Op verzoek van geïnteresseerde parlementsleden werden er diverse bilaterale contacten met 
de leden van de Belgische delegatie georganiseerd. De gesprekking gingen respectievelijk over 
fiscaliteit, over ontwikkeling en over de toekomst van de staalindustrie. 
 

Forum 2013 van de OESO 

 

De heer Dirk Van der Maelen, secretaris van de Kamer en lid van de sp.a-fractie, mevrouw 
Catherine Fonck, voorzitter van de cdH-fractie, en de heer Herman De Croo, lid van de Open 
Vld-fractie, hebben op 22 en 23 mei 2013 op de zetel van de OESO te Parijs deelgenomen aan 
het Forum 2013 van de OESO. 
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Parlementaire Assemblee van de Unie voor het Middellandse 
Zeegebied 
 
De Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied kwam in 2008 in 
de plaats van de Euromediterrane Parlementaire Vergadering, die op 22 en 23 maart 2004 
officieel werd geïnstalleerd in Athene als de parlementaire dimensie van het Barcelonaproces.  

De Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied bestaat uit 280 
leden: 130 leden uit de Europese Unie (81 leden van de nationale parlementen, 3 per 
parlement, en 49 leden van het Europees Parlement), 10 leden uit de nieuwe partnerlanden 
(Albanië, Bosnië- Herzegovina, Kroatië, Monaco en Montenegro), 130 leden uit 10 landen 
gelegen aan de zuidkust en de westkust van de Middellandse Zee (Algerije, Tunesië, Jordanië, 
Israël, Libanon, Marokko, Palestina, Syrië, Egypte en Turkije), alsook 10 leden uit Mauritanië.  

De Vergadering telt vijf vaste commissies: 

- de commissie voor de economische, de financiële en de sociale aangelegenheden en het 
onderwijs; 

- de commissie voor de politieke aangelegenheden, de veiligheid en de mensenrechten; 

- de commissie voor de bevordering van de levenskwaliteit, de uitwisseling tussen de 
maatschappelijke groepen en de cultuur; 

- de commissie voor de rechten van de vrouw in de euromediterrane landen; 

- de commissie voor de energie, het milieu en het water.  
 

Het Belgische Parlement heeft een afvaardiging van 3 leden (2 Kamerleden en 1 senator) in de 
Vergadering. Kamerlid Patrick Moriau+ had zitting in de commissie voor de politieke 
aangelegenheden, de veiligheid en de mensenrechten, en in de commissie voor de energie, het 
milieu en het water. Kamerlid Nadia Sminate heeft zitting in de commissie voor de rechten van 
de vrouw in de euromediterrane landen. Senator Frank Boogaerts heeft zitting in de commissie 
voor de bevordering van de levenskwaliteit, de uitwisseling tussen de maatschappelijke groepen 
en de cultuur, en in de commissie voor de economische, de financiële en de sociale 
aangelegenheden en het onderwijs. 

Kamerlid Ingeborg De Meulemeester heeft als vervangster van mevrouw Nadia Sminate 
deelgenomen aan de vergadering van de commissie voor de rechten van de vrouw in de 
euromediterrane landen, die op 6 december 2012 in Zagreb plaatsvond. 

Op 7 april 2013 nam Kamervoorzitter André Flahaut in Marseille deel aan de eerste 

topvergadering van de voorzitters van de 43 parlementen van de Unie voor het Middellandse 

Zeegebied. Het was de eerste politieke vergadering op hoog niveau sinds de Top van de Unie 

voor het Middellandse Zeegebied van 2008 in Parijs. Ze vormde het sluitstuk van het tweede 

Anna Lindh-forum voor de interculturele dialoog rond het thema ‘De dialoog rond het 

Middellandse Zeegebied nieuw leven in blazen’. Tijdens de topvergadering werd een verklaring 

aangenomen die de klemtoon legt op de volgende drie punten:  

- de bijdrage van de parlementen om een antwoord te bieden op de verwachtingen van het 

maatschappelijk middenveld;  

- de bevestiging van de Unie voor het Middellandse Zeegebied als kader voor de aanpak van 

problemen op het vlak van milieu, energie, jeugd, onderwijs en tewerkstelling; 
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- de verwezenlijking van de projecten van de Unie in 2013 dankzij een adequate politieke en 

financiële ondersteuning. 

De negende plenaire vergadering van de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het 

Middellandse Zeegebied vond plaats in het Europees Parlement in Brussel op 11 en 12 april 

2013, onder het voorzitterschap van de heer Martin Schulz, voorzitter van het Europees 

Parlement. 

 

 


