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Dit verslag geeft een overzicht van de zeven laatste maanden van de 50e zittingsperiode, die 
op 10 april 2003 met de ontbinding van de Kamers werd beëindigd. 
 
De aanloop naar de verkiezingen werd zoals gewoonlijk gekenmerkt door de speciale sfeer 
die het einde van een zittingsperiode eigen is. Er diende nog heel wat wetgevend werk te 
worden afgerond. Bovendien waren de leden van de Assemblee zich er ten volle van bewust 
dat de Kamer na de verkiezingen van 18 mei 2003 een nieuw aanzicht zou krijgen. De 
nieuwe kieswet waarborgt de aanwezigheid van personen van verschillend geslacht op de 
kandidatenlijsten. Het lag dan ook voor de hand dat de vrouwelijke aanwezigheid in het 
halfrond aanzienlijk zou worden versterkt. 
 
Bij het ter perse gaan van dit verslag kennen wij de volledige omvang van deze vernieuwing, 
die des te belangrijker is omdat bij de opening van het parlementair jaar in oktober 1999 al 
bijna één derde van de leden van onze Assemblee voor het eerst zitting nam. 
Sinds de Belgische onafhankelijkheid werd de aanblik van dit halfrond zelden zo ingrijpend 
gewijzigd. 
 
De parlementaire werkzaamheden ondervonden echter op geen enkel ogenblik hinder van 
de typische sfeer waarin de zittingsperiode werd beëindigd. Integendeel, het wetgevend 
werk, dat vaak opeenvolgende zittingsperiodes overspant, was bijzonder intensief, getuige 
de werkzaamheden van de commissies waarvan dit verslag een overzicht geeft. Tijdens de 
laatste maanden kregen heel wat teksten, die soms moeilijk of gevoelig lagen, hun beslag. 
 
De vernieuwing van de Kamers is een uitgelezen moment om zich te buigen over de 
verrichte werkzaamheden en om na te denken over die aangelegenheden waarvoor nog een 
wetgevend initiatief dient te worden genomen. 
 
Net zoals de rest van de 50e zittingsperiode werd deze laatste zitting gekenmerkt door een 
constante. Vier onderwerpen genoten de bijzondere aandacht van de Kamer: betere 
prestaties op het vlak van het wetgevend werk en van de controlefunctie; een doorgedreven 
communicatie; een moderne werkomgeving en een uitgesproken aanwezigheid op het 
internationale toneel. De voorbeelden hiervan zijn legio. 
 
 
- Op 13 februari 2003 nam de Kamer drie wetsvoorstellen aan tot regeling van de 

vertegenwoordiging van de wetgevende federale Kamers, van de gemeenschaps- en 
gewestraden in en buiten rechte. 

- De kruispuntbank van de wetgeving werd gedurende de laatste maanden van deze 
zittingsperiode verder uitgebouwd. Op 27 maart 2003 werd er een 
samenwerkingsprotocol gesloten tussen de Kamer, de Senaat, de federale regering, het 
Hof van Cassatie, het Arbitragehof en de Raad van State. Een technische werkgroep 
werd belast met de uitwerking van de eerste fase van het project. 





 
 
- De Kamer streefde naar meer openheid en transparantie en was meer bedacht op de 

impact van haar werkzaamheden op de burger. Meer bepaald heeft de Kamer in maart 
2003 een nieuw magazine gelanceerd dat gericht is op een breed publiek. Dit magazine 
tracht in een begrijpelijke taal de activiteiten van de Kamer uit te leggen. Onze 
Assemblee wil dat de bevolking inziet dat het parlementaire werk haar persoonlijk 
aanbelangt en een weerslag heeft op haar dagelijks leven. 
Naar aanleiding van het 170-jarig bestaan van de Assemblee heeft de Kamer bovendien 
een leemte opgevuld door een werk over haar eigen geschiedenis te publiceren. 
Gedurende de hele zittingsperiode werden er grote inspanningen geleverd om de pers bij 
het vervullen van zijn informatieopdracht bij te staan. Zo staat de Kamer garant voor een 
kritische benadering van het politieke leven. 

- De opmars van de informatica is niet te stuiten. Men denke slechts aan het verdwijnen 
van de papieren versie van het Belgisch Staatsblad. Aanknopend bij deze evolutie heeft 
de Kamer via een aantal gerichte ingrepen de modernisering van de werkmethoden 
gestimuleerd. Een almaar jonger Parlement wil immers graag in een  hoogtechnologische 
omgeving werken. De Kamer heeft inspanningen geleverd om haar werkwijze aan de 
evolutie van de informatie- en communicatietechnologieën aan te passen. 

- Nog op dit terrein heeft de Kamer een intern Adviescomité voor wetenschappelijke en 
technologische vraagstukken opgericht om een beter inzicht te krijgen in de vraagstukken 
die verband houden met de bio-ethiek en haar weerslag op de maatschappij. Dit Comité 
moet de Kamer de middelen aanreiken om beter op de grote veranderingen die zich in 
onze wereld voordoen, in te spelen. 

- Onze Assemblee maakte van het volgen van de werkzaamheden van de Europese Unie 
een prioriteit. Het dient benadrukt dat de diplomatieke bedrijvigheid van de Assemblee 
sterk geconcentreerd werd op het uitbreidingsproces van de Unie. Tijdens deze 
zittingsperiode zijn ook journalisten meegegaan met de parlementaire zendingen in het 
buitenland. 

 
Dank zij deze maatregelen en vele andere initiatieven staat onze Assemblee thans stevig in 
de 21e eeuw.  
 
Ondanks de sombere economische toestand getuigt de nieuwe “look” van onze Assemblee 
ongetwijfeld van een nieuw enthousiasme, van creativiteit en van een grotere levenskracht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 H. DE CROO 

Voorzitter van de 
Kamer van volksvertegenwoordigers 
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1 .1 .2 .  P O L I T I E K E  S AM E N S T E L L I N G  
 
 
De 150 zetels in de Kamer van volksvertegenwoordigers zijn als volgt verdeeld (toestand op 
09.04.2003): 
 
  1. VLD  24 
  2. CD&V 21 
  3. AGALEV-ECOLO 19 
  4. PS                  19 
  5. MR 18 
  6. Vlaams Blok  15 
  7. sp.a 14 
  8. cdH 10 
  9. VU & ID21  8 
 10. Onafhankelijken 1 
 11. FN   1 
   
 
 

CD&V

PS

VLD

sp.a
MR

cdH

FN

Vl. Bl.

AGA-ECO

VU&ID21

Onafhank.
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1 .1 .3 .  S O C I O L O G I S C H E  K AAR T  V AN  D E  K AM E R  
 
 
Beroepen en diploma's 
 
  a) Diploma's 
 
  Universitair 100 
  Hoger niet-universitair 35 
  Secundair onderwijs 15 
  Zonder diploma -- 
 
  b) Beroepscategorieën 
 
  Burgemeesters 40 
  Schepenen 13 
 
  Vrije beroepen 35 
  Onderwijs 42 
  Bedienden 30 
  Ambtenaren 21 
  Zelfstandigen 15 
  Journalisten 2 
  Gepensioneerden 2 
  Zonder 3 
 
 
Lijst gemaakt op basis van de gegevens verstrekt door de leden. 
Het feit dat een lid tot een bepaalde beroepscategorie behoort, wil niet zeggen dat het op dit ogenblik dat beroep 
nog uitoefent. 
 
 
 
1 .1 .4 .   D E  V R O U W E N  I N  H E T  H AL F R O N D  
 
 
Aantal vrouwelijke kamerleden 
 
 
1995 – 1996  19 
1996 – 1997  21 
1997 – 1998  20 
1998 – 1999 (op 04.05.99)  20 
B.Z. 1999 (op 11.10.99)  35 
1999 – 2000 (op 09/10/2000)  36 
2000 – 2001 (op 17.07.2001)  36 
2001 – 2002 (op 09.10.2002)  35 
2002 – 2003 (op 09.04.2003)  36 
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1.2. WERKZAAMHEDEN VAN DE KAMER IN CIJFERS 

 
 
 
1 .2 .1 .  P L E N AI R E  V E R G AD E R I N G  
 
 
Ontslagnemingen : Niemand nam ontslag tijdens de gewone zitting 2002-2003  

 
 
ACTIVITEITEN   
 

PLENAIRE 
VERGADERINGEN INGEDIENDE AANGENOMEN  

AANTAL 
 

DUUR 
 

ONTWER-
PEN 
(2)

VOORSTEL-
LEN 
(1)

VOORSTEL-
LEN TOT 

HERZIENING 
VAN DE 

GRONDWET 

ONTWER-
PEN 
(2)

VOORSTEL-
LEN 
(1)

VOORSTEL-
LEN TOT 

HERZIENING 
VAN DE 

GRONDWET

2002-
2003 89 267 u 11 212 185 11 221 61 

 
-- 
 

(1)  Wetsvoorstellen, resoluties, voorstellen tot wijziging van het reglement, voorstellen tot oprichting van 
onderzoekscommissies  

(2)  Ontwerpen ingediend in de Kamer, overgezonden door de Senaat en geamendeerd door de Senaat. 
 
 
EVOLUTIE SEDERT 1985-1986   
 

 
ZITTING AANTAL DUUR 

1985-1986 
1986-1987 
1987-1988 
B.Z. 1988 
1988-1989 
1989-1990 
1990-1991 
1991-1992 
B.Z. 1991-1992 
1992-1993 
1993-1994 
1994-1995 
B.Z. 1995 
1995-1996 
1996-1997 
1997-1998 
1998-1999 
B.Z. 1999 
1999-2000 
2000-2001 
2001-2002 
2002-2003 

63 
68 
 6 
46 
66 
75 
71 
 7 
46 
81 
56 
41 
12 
90 
85 
79 
77 
 7 
65 
88 

109 
89 

266 u 35 
256 u 45 
 13 u 44 
175 u 05 
199 u 13 
239 u 24 
252 u 33 
 16 u 00 
150 u 35 
289 u 59 
184 u 35 
138 u 00 
 38 u 52 
353 u 32 
272 u 40 
267 u 50 
222 u 27 
 26 u 24 
227 u 40 
288 u 04 
332 u 52 
267 u 11 
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Duur

PLENAIRE VERGADERINGEN 
 
 Een gewone zitting is de jaarlijkse periode gedurende dewelke de Kamer vergadert.  Deze loopt van 
 de tweede dinsdag van oktober (begin van het parlementaire jaar) tot de dag vóór  de tweede dinsdag 
 van oktober van het daaropvolgend jaar. 
 Men spreekt van een buitengewone zitting wanneer de Kamer vervroegd wordt ontbonden en 
 parlementaire verkiezingen worden gehouden.  De nieuw verkozen Kamer vergadert dan gedurende de 
 rest van de lopende zitting in buitengewone zitting. 
 
 
       periode van: 
 1985-1986             31 oktober 1985 tot 13 oktober 1986 
 1986-1987     14 oktober 1986 tot 12 oktober 1987 
 1987-1988      13 oktober 1987 tot 8 november 1987 
 B.Z. 1988    5 januari 1988 tot 10 oktober 1988 
 1988-1989    11 oktober 1988 tot 9 oktober 1989 
 1989-1990    10 oktober 1989 tot 8 oktober 1990 
 1990-1991   9 oktober 1990 tot 7 oktober 1991 
 1991-1992    8 oktober 1991 tot 17 oktober 1991 
 B.Z. 1991-1992     16 december 1991 tot 12 oktober 1992 
 1992-1993    13 oktober 1992 tot 11 oktober 1993 
 1993-1994    12 oktober 1993 tot 10 oktober 1994 
 1994-1995     11 oktober 1994 tot 12 april 1995 
  (wetgevende verkiezingen op 21 mei 1995) 
 B.Z. 1995   8 juni 1995 tot 9 oktober 1995 
 1995-1996       10 oktober 1995 tot 7 oktober 1996 
 1996-1997     8 oktober 1996 tot 12 oktober 1997 
 1997-1998     14 oktober 1997 tot 12 oktober 1998 
 1998-1999    13 oktober 1998 tot 5 mei 1999 
 B.Z. 1999 6 mei 1999 tot 11 oktober 1999 

1999-2000 12 oktober 1999 tot 9 oktober 2000 
2000-2001 10 oktober 2000 tot 8 oktober 2001 
2001-2002 9 oktober 2001 tot 7 oktober 2002 
2002-2003 8 oktober 2002 tot 9 april 2003 
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1 .2 .2 .  P AR L E M E N T AI R E  O V E R L E G C O M M I S S I E  
 
 
De parlementaire overlegcommissie is paritair samengesteld (art. 82 van de Grondwet) uit 
leden van de Kamer en de Senaat.  Zij heeft als taak het regelen van bevoegdheidsconflicten 
tussen beide Kamers en het verlengen van de termijnen van onderzoek voorgeschreven in 
de artikelen 78 tot 81 van de Grondwet. 
 
De parlementaire overlegcommissie werd bij wet van 6 april 1995 opgericht. 
 
 

 
 AANTAL VERGADERINGEN TOTALE DUUR 

 
2002-2003 
 

 
12 

 
7 u 45 

 
 
 
1 .2 .3 .  C O M M I S S I E S  
 
 
ACTIVITEITEN  
 

2002-2003  
 
 
 
 

AANTAL DUUR 

 
Vergaderingen met gesloten deuren 
 

 
79 171 u 25 

 
Openbare vergaderingen 
 

 
555 1121 u 20 

 
TOTAAL 
 

 
634 1292 u 45 

 
Gedachtewisselingen en 
uiteenzettingen 
 

33 -- 

 
Behandelde interpellaties 
 

 
159 -- 

Tot besluit van een interpellatie 
ingediende moties 

 
140 

 
-- 

 
 
Hoorzittingen 
 

 
63 -- 
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STATISTIEKEN PER COMMISSIE – GEWONE ZITTING 2002-2003 

 
 

COMMISSIES  
 

OPENBARE 
VERGADERINGEN 

VERGADERINGEN MET 
GESLOTEN DEUREN 

INTERPEL-
LATIES 

 
 AANTAL DUUR AANTAL DUUR  

Commissie voor het Bedrijfsleven, het 
Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de 
Wetenschappelijke en Culturele instellingen, 
de Middenstand en de Landbouw  

65 137 u 49   14 

Commissie voor de Binnenlandse zaken, de 
Algemene zaken en het Openbaar Ambt  38 87 u 57   34 

Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen 28 48 u 30 2 2 u 40 34 
Verenigde Commissies voor de Buitenlandse 
Betrekkingen en het Adviescomité voor de 
Europese Aangelegenheden 

9 20 u 50    

Commissie voor de Comptabiliteit 2 2 u 50    
Adviescomité voor Europese 
aangelegenheden 4 6 u 00    

Commissie voor de Financiën en de Begroting 61 125 u 29   16 
Subcommissie van de Commissie voor de 
Financiën belast met het onderzoek van het 
boek van opmerkingen van het Rekenhof 

4 5 u 23 1 1 u 38  

Commissie belast met de problemen inzake 
Handels- en Economisch Recht 

11 9 u 15    

Commissie voor de Herziening van de 
Grondwet en de Hervorming van de 
Instellingen 

11 16 u 45    

Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer 
en de Overheidsbedrijven 

61 144 u 09   37 

Commissie voor de Justitie 86 173 u 23   7 
Commissie voor de Landsverdediging 19 37 u 10   5 

Commissie ad hoc “Legeraankopen”   1 1 u 35  
 

Adviescomité voor de Maatschappelijke 
Emancipatie 

5 4 u 50    

Commissie voor de Naturalisaties   6 13 u 55  
Bijzondere commissie voor het Reglement en 
voor de Hervorming van de Parlementaire 
werkzaamheden 

4 5 u 50    

Parlementaire overlegcommissie   12 7 u 45  
Bijzondere commissie belast met de 
parlementaire begeleiding van de vaste 
comités van Toezicht op de politie- en 
inlichtingendiensten  

  5 10 u 00  

Commissie voor de Sociale Zaken 51 102 u 22   6 
Subcommissie belast met het onderzoek en de 
eventuele herziening van het sociaal statuut 
van de zelfstandigen 

1 1 u 00    

Controlecommissie betreffende de 
Verkiezingsuitgaven en de Boekhouding van 
de politieke partijen 

4 6 u 25    

Commissie voor de Verzoekschriften 6 4 u 45 3 0 u 45  
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COMMISSIES  

 
OPENBARE 

VERGADERINGEN 
VERGADERINGEN MET 

GESLOTEN DEUREN 
INTERPEL-

LATIES 
 
 AANTAL DUUR AANTAL DUUR  

Commissie voor de Volksgezondheid, het 
Leefmilieu en de Maatschappelijke 
Hernieuwing 

63 121 u 38   6 

Verenigde commissies Adviescomité voor de 
Europese aangelegenheden, Buitenlandse 
betrekkingen en Landsverdediging  

1 1 u 00    

Verenigde commissies Landsverdediging en 
Buitenlandse betrekkingen 

1 2 u 30    

Verenigde commissies Adviescomité voor de 
Europese aangelegenheden en Sociale Zaken 1 2 u 00    

Werkgroep “Commissie voor de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer ” 1 1 u 15 1 1 u 45  

Adviescomité voor wetenschappelijke en 
technologische aangelegenheden 1 1 u 45    

Parlementaire onderzoekscommissie belast 
met het onderzoek van de  
omstandigheden die hebben geleid tot het 
faillissement van Sabena, de bepaling van de 
eventuele verantwoordelijkheden en de 
formulering van aanbevelingen voor de 
toekomst 

15 47 u 00 41 122 u 22  

Werkgroep “Sociaal statuut van de zeevissers“   5 7 u 00  
Platform Irak   2 2 u 00  
Werkgroep “Coördinatie van het 
Kamerreglement” 1 1 u 45    

Verenigde commissies Adviescomité voor de 
Europese Aangelegenheden, Bedrijfsleven en 
Adviescomité voor wetenschappelijke en 
technologische aangelegenheden 

1 1 u 45    

      

TOTAAL 555 1121 u 20 79 
 

171 u 25 
 

 
159 
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EVOLUTIE SEDERT 1985-1986 
 
 

 
 
 
 

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN BESLOTEN 
 COMMISSIEVERGADERINGEN 

 
 AANTAL DUUR AANTAL DUUR 

1985-1986 159   423 u 30 255 gegevens niet 
beschikbaar 

1986-1987 216   460 u 35 242 gegevens niet 
beschikbaar 

1987-1988  16    26 u 55   12 gegevens niet 
beschikbaar 

B.Z. 1988  87   192 u 46 217 392 u 45 
1988-1989 291   682 u 11 249 431 u 20 
1989-1990 231   408 u 35 349 681 u 21 
1990-1991 346   562 u 01 368 622 u 08 
1991-1992    8      6 u 51   10   16 u 20 
B.Z. 1991-1992 166   283 u 40 235 337 u 08 
1992-1993 292   486 u 46 463 857 u 06 
1993-1994 385   735 u 45 248 492 u 26 
1994-1995 266   486 u 36 117 185 u 34 
B.Z. 1995    7     12 u 30   36   49 u 35 
1995-1996 487 1 148 u 02 165 318 u 42 
1996-1997 771 1 780 u 16 308 662 u 40 
1997-1998 679 1 472 u 11 186 379 u 21 
1998-1999 507 1 053 u 13   57   77 u 20 
B.Z. 1999  41   101 u 36   31    51 u 25 
1999-2000 630 1 465 u 35 101 237 u 38 
2000-2001 718 1 521 u 19   87 161u 53 
2001-2002 814 1 766 u 09 126 228 u 41 
2002-2003 555 1 121 u 20 79 171 u 25 
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1 .2 .4 .  W E T S O N T W E R P E N  E N  – V O O R S T E L L E N  
 

 
AANTAL INGEDIENDE 

 

 
 
 

WETSONTWERPEN 
(2)

WETSVOOR-
STELLEN (1)

VOORSTELLEN TOT 
HERZIENING VAN DE 

GRONDWET 
VERSLAGEN 

 
2002-2003 
 

212 185 11 384 

 
(1) Wetsvoorstellen, resoluties, voorstellen tot wijziging van het reglement, voorstellen tot oprichting van 
onderzoekscommissies  
(2) Wetsontwerp ingediend bij de Kamer, overgezonden door de Senaat et geamendeerd door de Senaat. 
 
EVOLUTIE SEDERT 1985-1986 
 

 
 WETSONTWERPEN WETSVOORSTELLEN 

 
INGEDIEND AAN-

GENOMEN 

VERWORPEN
INGETROKKEN
VERVALLEN 

INGEDIEND AAN-
GENOMEN 

VERWORPEN
INGETROKKEN
VERVALLEN 

1985-1986 123  61  1 509 14  9 
1986-1987  86  81 17 224 22  7 
1987-1988   9   5 /  19  1  1 
B.Z. 1988  99  43 / 476  9 19 
1988-1989 135 131 / 183 18 31 
1989-1990 120 113 / 193 27 18 
1990-1991 139 140  2 229 34 73 
1991-1992   6   6 /  17 / / 
B.Z. 1991-
1992  92  36 / 539 10 13 

1992-1993 108  98 / 294 69 30 
1993-1994  96 104  1 198 43 55 
1994-1995  88 100 / 126 35 65 
B.Z. 1995   6 / /  69 / / 
1995-1996 119  91  1 437 21 20 
1996-1997 177 139  1 296 44 32 
1997-1998 203 205  2 293 59 33 
1998-1999 221 257  5 202 71 84 
B.Z. 1999   1   105  1  1 
1999-2000 150 127  1 499 52 30 
2000-2001 156 138  5 331 49 56 
2001-2002 223 185 3 352 55 51 
2002-2003 212 221 4 196 61 135 
 
Aantal wetsontwerpen en -voorstellen geëvoceerd door de Senaat (art. 78 van de Grondwet)  
  1995-1996  18 
  1996-1997  26 
  1997-1998  38 
  1998-1999  47 
  B.Z. 1999     / 
  1999-2000  29 
  2000-2001  32 
  2001-2002  50 
  2002-2003  74 
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1 . 2 .5 .  P U B L I C AT I E  V AN  D E  AAN G E N O M E N  W E T T E N  
 
 
A.   Wetsontwerpen door beide Kamers aangenomen  
 
 
 

 
 
 

INGEDIEND DOOR 
DE REGERING 

GEPUBLICEERD IN 
HET BELGISCH 
STAATSBLAD ∗

INGEDIEND DOOR 
PARLEMENTSLEDEN 

GEPUBLICEERD IN 
HET BELGISCH 
STAATSBLAD * 

 
2002-2003 
 

 
179 

 
59 

 
50 

 
13 

 
 
 
B.   Ontwerpen van herziening van de Grondwet door beide Kamers aangenomen 
 
 
 

 
 
 

INGEDIEND DOOR 
DE REGERING 

GEPUBLICEERD IN 
HET BELGISCH 
STAATSBLAD * 

INGEDIEND DOOR 
PARLEMENTSLEDEN 

GEPUBLICEERD IN 
HET BELGISCH 
STAATSBLAD * 

2002-2003 1 -- -- 
 

-- 
 

 

                                                 
∗ Tot 09.04.2003 
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1 .2 .6 .  I N T E R P E L L AT I E S  
 
 
IN DE PLENAIRE VERGADERING  
 
 

 
 

AANTAL 
INGEDIENDE 

INTERPELLATIES 

AANTAL 
AFGEHANDELDE 
INTERPELLATIES 

AANTAL TOT 
BESLUIT VAN 

INTERPELLATIES 
INGEDIENDE MOTIES 

AANTAL 
STEMMINGEN 

 
2002-2003 
 

230 9 5 571 

 
 
 
IN DE COMMISSIES  
 
 
 

 
 

AANTAL AFGEHANDELDE 
INTERPELLATIES 

AANTAL TOT BESLUIT VAN 
INTERPELLATIES INGEDIENDE 

MOTIES 
 
2002-2003 
 

159 140 
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EVOLUTIE SEDERT 1985-1986 
 
 

 
 AFGEHANDELDE INTERPELLATIES 
 
 IN PLENAIRE VERGADERING IN OPENBARE COMMISSIEVERGADERING 

1985-1986 56 140 
1986-1987 64 209 
1987-1988 /  15 
B.Z. 1988  9  24 
1988-1989 35 113 
1989-1990 46 156 
1990-1991 33 284 
1991-1992 /   7 
B.Z. 1991-1992 34  97 
1992-1993 67 361 
1993-1994 79 324 
1994-1995 33 222 
B.Z. 1995  5   3 
1995-1996 44 533 
1996-1997 78 686 
1997-1998 60 286 
1998-1999 15 208 
B.Z. 1999   32 
1999-2000  16 228 
2000-2001 46 280 
2001-2002 38 337 
2002-2003 9 159 
 
 

AFGEHANDELDE INTERPELLATIES 
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1.2.7.  M O N D E L I N G E  E N  S C H R I F T E L I J K E  V R AG E N  
 
 

 
IN PLENAIRE VERGADERING 

 
IN COMMISSIE-
VERGADERING 

 
 
 
 
 

 
AANTAL MONDELINGE 

VRAGEN 
 

AANTAL SCHRIFTELIJKE 
VRAGEN 

AANTAL MONDELINGE 
VRAGEN 

2002-2003 293 905 
 

1429 
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EVOLUTIE SEDERT  1985-1986 
 
 

 
 MONDELINGE VRAGEN SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

1985-1986 144 4 353 
1986-1987 188 4 558 
1987-1988 /   207 
B.Z. 1988  56 1 796 
1988-1989 162 2 822 
1989-1990 206 2 546 
1990-1991 247 2 318 
1991-1992 /    40 
B.Z. 1991-1992 149 1 709 
1992-1993 310 3 052 
1993-1994 293 2 727 
1994-1995 223 1 432 
B.Z. 1995  11   668 
1995-1996 448 3 144 
1996-1997 435 2 874 
1997-1998 483 2 386 
1998-1999 293 1 038 
B.Z. 1999  96   364 
1999-2000 487 1 969 
2000-2001 458 2 210 
2001-2002 493 2 450 
2002-2003 293 905 
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1 .2 .8 .  N AT U R AL I S AT I E S  ( 8 )  

 
 
 
 AANVRAGEN 
 
 OVERGEZONDEN VERLEEND VERDAAGD VERWORPEN 

1985-1986  2 017  2 371   573    91 
1986-1987  2 282  2 099   420    83 
1987-1988    562    558   127    29 
B.Z. 1988  2 047  1 797   697   113 
1988-1989  1 523  1 669   508   110 
1989-1990  1 572  1 747   486   138 
1990-1991  2 389  2 114   618   227 
1991-1992    823    578 /    63 
B.Z. 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 
B.Z. 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 
B.Z. 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 2 791 * 
2002-2003 6 026 4 222 2 165 4 001 ** 
 

(8)  Er zij opgemerkt dat het aantal onderzochte aanvragen gedurende een bepaalde zitting niet noodzakelijk 
overeenstemt met het aantal gedurende dezelfde zitting ingediende aanvragen. 
Sedert 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 naturalisaties (monocamerale procedure - art. 74 van de Grondwet).  

* waarvan 1421 voorstellen tot verwerping 
** waarvan 1039 voorstellen tot verwerping 
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 2. BEVOEGDHEDEN VAN DE KAMER 
 
 
 
 2.1. WETGEVENDE BEVOEGDHEID 
 
 
2.1.1.  COMMENTAAR BIJ DE DOOR DE KAMER AANGENOMEN WETSONTWERPEN 

EN - VOORSTELLEN VAN GROOT ALGEMEEN BELANG  
 
 
2.1.1.1. GRONDWET 
 
  
Commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming der Instellingen 
 
 
♦ HERZIENING VAN DE GRONDWET VAN 17 DECEMBER 2002 

HERZIENING VAN ARTIKEL 157 VAN DE GRONDWET 
 
Doc.  50 1914/2001-2002 
Onderzocht in de commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming der 
Instellingen  
Rapporteur : mevr. Fauzaya Talhaoui 
Aangenomen door de Senaat op 04.07.2002 
Aangenomen door de Kamer op 05.12.2002 
Belgisch Staatsblad : 31.01.2003 
 
Deze herziening van artikel 157 van de Grondwet bestaat uit twee delen, te weten de 
afschaffing van de militaire rechtbanken in vredestijd  en de oprichting van 
strafuitvoeringsrechtbanken.  
Volgens het nieuwe artikel 157 worden de militaire rechtbanken alleen in oorlogstijd 
gehandhaafd. Het maakt het niet mogelijk deze rechtbanken in vredestijd bij gewone wet 
opnieuw in te stellen.  
De oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken geeft uitvoering aan een van de 
aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie naar de wijze waarop het 
onderzoek door politie en gerecht werd gevoerd in de zaak «Dutroux-Nihoul en consorten». 
Volgens die aanbeveling moet voortaan een strafuitvoeringsrechtbank “beslissen over alle 
modaliteiten en aspecten van de strafuitvoering, met inbegrip van de voorwaardelijke 
invrijheidstelling.” (Doc. 49 0713/006, 1996-1997, blz. 183). 
 
 
♦ VERKLARING TOT HERZIENING VAN DE GRONDWET 
 
Doc. 50 2389/2002-2003 
Onderzocht in de commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming der 
Instellingen  
Rapporteurs : de hh. Maurice Dehu en Jo Vandeurzen 
Aangenomen door de Kamer op 04.04.2003 
Aangenomen door de Senaat op 04.04.2003 
Belgisch Staatsblad : 10.04.2003 
 
De verklaring tot herziening van de Grondwet heeft betrekking op  61 artikelen. 
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In een eerste reeks bepalingen worden de bepalingen overgenomen die reeds waren 
opgenomen in de verklaring tot herziening van 1999 ( Belgisch Staatsblad van 5 mei 1999), 
en die om diverse redenen niet zijn gewijzigd tijdens deze zittingsperiode. 
 
Een tweede reeks bepalingen bevat de bepalingen waarover binnen de regering een 
consensus is bereikt om ze aan een grondwetswijziging te onderwerpen (algemene 
beginselen, versterking van de democratie en versterkte controle op de besturen). 
 
Een derde reeks bepalingen betreft de hervorming van het bicameraal stelsel, zoals werd 
overeengekomen bij het op 26 april 2002 gesloten akkoord “Politieke Vernieuwing”. 
 
Ten slotte wordt artikel 195 van de Grondwet betreffende de procedure tot herziening van de 
Grondwet voor herziening vatbaar verklaard. 
 
 
2.1.1.2. REGLEMENT 
 
 
Bijzondere commissie voor het Reglement en voor de hervorming van de 
parlementaire werkzaamheden 
 
 
♦ VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN HET REGLEMENT HOUDENDE OPRICHTING VAN EEN 

BIJZONDERE COMMISSIE BELAST MET DE CONTROLE OP DE WAPENHANDEL 
 
Doc. 50 2216/2002-2003  
Onderzocht in de bijzondere commissie voor het Reglement en voor de hervorming van de 
parlementaire werkzaamheden  
Rapporteur : mevr. Marie-Thérèse Coenen 
Aangenomen door de Kamer op 20.02.2003 
 
De wet houdende wijziging van de wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en 
doorvoer van en de bestrijding van illegale handel in wapens, munitie en speciaal voor militair 
gebruik dienstig materiaal en daaraan verbonden technologie bepaalt dat de ministers die 
bevoegd zijn voor de wapenhandel zesmaandelijks een tussentijds rapport moeten 
uitbrengen aan de Kamer. 
Het aangenomen voorstel voorziet in de oprichting van een bijzondere commissie waarin de 
betrokken rapporten zullen worden besproken. De commissie zal 13 leden tellen en met 
gesloten deuren vergaderen om de noodzakelijke confidentialiteit te garanderen.   
 
 
♦ VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN HET REGLEMENT VAN DE KAMER VAN 

VOLKSVERTEGENWOORDIGERS TENEINDE TE ZORGEN VOOR EEN DYNAMISCHER WETGEVING 
OP GROND VAN DE VERSLAGEN VAN DE COMMISSIE VOOR DE VERZOEKSCHRIFTEN OVER DE 
AANBEVELINGEN VAN HET COLLEGE VAN DE FEDERALE OMBUDSMANNEN EN OVER DE 
VERZOEKSCHRIFTEN DIE ZE HEEFT ONDERZOCHT 

 
Doc. 50 1406/2002-2003 
Onderzocht in de bijzondere commissie voor het Reglement en voor de hervorming van de 
parlementaire werkzaamheden 
Rapporteur : mevr. Kristien Grauwels 
Aangenomen door de Kamer op 13.03.2003 
 
Het aangenomen voorstel bepaalt vooreerst dat elke vaste commissie eenmaal per kwartaal  
een vergadering wijdt aan het onderzoek van de delen van de jaarverslagen en de tussentijdse 
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verslagen van het College van de federale ombudsmannen en van de verzoekschriften die haar 
door de commissie voor de verzoekschriften zijn overgezonden en waarover die commissie 
gunstig heeft geadviseerd. 
 
Het bepaalt voorts dat elke vaste commissie een europromotor en een ombudspromotor 
aanstelt.  
 
 
♦ VOORSTEL TOT HERZIENING VAN HET REGLEMENT VAN DE KAMER VAN 

VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 
 
Doc. 50 2288/2002-2003 
Onderzocht in de bijzondere commissie voor het Reglement en voor de hervorming van de 
parlementaire werkzaamheden 
Rapporteur : de h. Paul Tant 
Aangenomen door de Kamer op 13.03.2003 
 
Dit voorstel is door de voorzitter van de Kamer ingediend. Het vloeit voort uit de bespreking, in 
de bijzondere commissie voor het Reglement, van een aantal voornamelijk technische 
voorstellen waarrond in de commissie een consensus was gegroeid. 
 
Sommige wijzigingen zijn van zuiver technische aard of strekken ertoe misverstanden uit de 
weg te ruimen, tekortkomingen recht te zetten of leemten op te vullen (bijvoorbeeld inzake de 
stemafspraken of de bekendmaking van het Reglement in het Belgisch Staatsblad). Andere 
strekken ertoe het Reglement aan te passen aan recente wetswijzigingen, bijvoorbeeld inzake 
de procedure voor het indienen van een beroep bij het Arbitragehof, de regeling van 
belangenconflicten, de adviesaanvragen bij de afdeling wetgeving van de Raad van State, de 
controle op de geautomatiseerde stemming, de controle op de geloofsbrieven enz. 
 
 
♦ COÖRDINATIE VAN HET REGLEMENT VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 
 
Doc. 50 2360/2002-2003 
Onderzocht in de bijzondere commissie voor het Reglement en voor de hervorming van de 
parlementaire werkzaamheden 
Rapporteur : de h.  Fred Erdman 
Aangenomen door de Kamer op 20.03.2003 
 
Het ontwerp van gecoördineerde tekst van het Reglement werd in opdracht van de voorzitter 
door de diensten van de Kamer geredigeerd en eerst  in een werkgroep en vervolgens in de 
bijzondere commissie besproken. Het strekt er in de eerste plaats toe, de structuur van het 
Reglement grondig te herzien en beter af te stemmen op de grondwettelijke functies  van het 
Parlement.  
 
In een eerste titel (“Inrichting en werking van de Kamer”) zijn alle bepalingen bijeengebracht die 
te maken hebben met de organen van de Kamer. Het hoofdstuk met betrekking tot de 
commissies werd grondig herschikt. 
 
In titel II (“Wetgevende en grondwetgevende functie”) zijn de artikelen herschikt zodat ze beter 
aansluiten bij het daadwerkelijke verloop van het wetgevingsproces. Men vindt er ook specifieke 
hoofdstukken over de werkwijze in begrotingszaken, de herziening van de Grondwet en het 
verlenen van de naturalisatie. 
 
De nieuwe titel III handelt over de controle- en informatiefunctie. In deze titel vindt men naast de 
hoofdstukken over de vragen, interpellaties en moties ook hoofdstukken terug die vroeger her 
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en der over het Reglement verspreid waren: de verzoekschriften, het onderzoeksrecht, de 
controle op de politiediensten, de controle op de verkiezingsuitgaven en de 
regeringsmededelingen, de verslagen aan de Kamer en de overzichten van de stand van 
uitvoering van aangenomen ontwerpen. 
 
De nieuwe titel IV (“Diverse bepalingen”), ten slotte, is aanzienlijk herschikt, doordat een aantal 
hoofdstukken naar de voornoemde titels zijn overgebracht.   
 
 
2.1.1.3. WETSONTWERPEN EN WETSVOORSTELLEN 
  
 
 DE VASTE COMMISSIES EN SUBCOMMISSIES 
 
 
Commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de Nationale 
Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw 
 
 
♦ WETSONTWERP TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 25 JUNI 1992 OP DE 

LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST EN DE WET VAN 12 JULI 1976 BETREFFENDE HET HERSTEL 
VAN ZEKERE SCHADE VEROORZAAKT AAN PRIVATE GOEDEREN DOOR NATUURRAMPEN 

 
Doc. 50 1007/2002-2003 
Onderzocht in de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de 
Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw  
Rapporteurs : mevr. Simonne Creyf en mevr. Muriel Gerkens  
Aangenomen door de Kamer op 20.03.2003 
Aangenomen door de Senaat op 03.04.2003 
 
Het oorspronkelijke wetsontwerp maakte de dekking voor natuurrampen verplicht in iedere 
brandverzekeringsovereenkomst.  Deze dekking beperkte zich niet tot het risico op 
overstromingen, maar zij omvatte eveneens het risico op aardbevingen, stormen, 
aardverschuivingen, aanslagen en arbeidsconflicten.  
 
Rekening houdend met een aantal onzekerheden die uit de discussie zijn gebleken, heeft de 
regering amendementen ingediend.  
 
Deze streefden drie doelstellingen na : 
- de draagwijdte van het ontwerp is beperkt tot het risico op overstromingen; 
- de verzekeringsverplichting wordt enkel nog in de risicozones opgelegd; 
- enkel de bepalingen betreffende het Tariferingsbureau zullen onmiddellijk van kracht 

worden. De andere zullen slechts in werking treden na afbakening van de risicozones.  
 
De gewesten hebben zich ertoe verbonden de risicozones zo vlug mogelijk af te bakenen.  
 
Het ontwerp voorziet in de oprichting van een Tariferingsbureau. Deze instelling is bedoeld om 
de uitwassen van de segmentatie tegen te gaan en de naleving van de verplichte dekking zeker 
te stellen. Dit betekent concreet dat iedere persoon die door een verzekeraar werd geweigerd of 
die een van de norm afwijkende tariefbepaling oploopt, zich tot dat bureau zal kunnen wenden.  
Het bureau zal een premie vaststellen die tegelijkertijd met het werkelijke risico én met een 
zekere solidariteit onder de verzekerden rekening houdt. De kosten van de risico’s die door dit 
bureau getarifeerd worden, zullen over het geheel van de markt verdeeld worden. 
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♦ WETSONTWERP TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 12 JUNI 1991 TOT INSTELLING VAN EEN 
BASISBANKDIENST 

 
Doc. 50 1370/2002-2003 
Onderzocht in de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de 
Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw  
Rapporteur : mevr. Muriel Gerkens  
Aangenomen door de Kamer op 05.12.2002 
Aangenomen door de Senaat op 13.02.2003 
 
Een bankrekening is een bijna onmisbaar instrument geworden voor dagelijkse verrichtingen : 
uitbetaling van wedden, domiciliëring van facturen, enz. 
 
Iemand een bankrekening ontzeggen wordt ervaren als een vorm van maatschappelijke 
uitsluiting.  
 
Het wetsontwerp vloeit voort uit een door de regering geamendeerd wetsvoorstel van mevrouw 
Lalieux.  
 
De beginselen ervan zijn de volgende :  
1. Iedere consument heeft recht op een basisbankdienst. 
2. Die basisdienst is welomschreven : opening en beheer van een rekening, mogelijkheid om 

overschrijvingen, doorlopende opdrachten te laten uitvoeren, enz. 
3. De prijs van die dienst mag niet meer dan 12 € bedragen. De Koning bepaalt hoeveel 

verrichtingen daarin begrepen zijn. 
4. De verrichtingen uitgevoerd in het kader van de basisbankdienst worden niet uitgevoerd 

wanneer zij leiden tot een debetstand. 
5. De Koning stelt een lijst op van de gebonden producten die verenigbaar zijn voor de 

toekenning of het behoud van de basisbankdienst.   
6. Het Compensatiefonds : In zover alle kredietinstellingen de verplichting zullen hebben de 

universele bankdienst te verlenen, past het de gevolgen van een verstoord evenwicht in de 
dienstverleningen tussen de operatoren te vermijden. 

 Indien één of meerdere operatoren meer universele bankrekeningen zouden beheren dan 
het gemiddelde, zou er een duidelijke en onaanvaardbare concurrentievervalsing optreden. 

7. De Geschillencommissie.  
 
 
♦ WET VAN  31 JANUARI 2003 HOUDENDE DE GELEIDELIJKE UITSTAP UIT KERNENERGIE VOOR 

INDUSTRIËLE ELEKTRICITEITSPRODUCTIE 
 

Doc.  50 1910/2002-2003 
Onderzocht in de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de 
Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw  
Rapporteur : mevr. Dalila Douifi 
Aangenomen door de Kamer op 05.12.2002 
Aangenomen door de Senaat op 16.01.2003 
Belgisch Staatsblad : 28.02.2003 
 
Het regeerakkoord stelt : “(…) zal België zich inschrijven in een scenario waarbij de 
desactivering van de nucleaire centrales van zodra ze veertig jaar oud zijn wordt aangevat.” 
 
Deze wet is hiervan de uitvoering. Teneinde te kunnen bepalen wat de precieze datum van 
desactivering moet zijn, wordt in het ontwerp als datum van indienstname de industriële 
ingebruikname genomen, zijnde de datum van de formele overeenkomst tussen de 
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elektriciteitsproducent, de constructeurs en het studiebureel waardoor de projectfase wordt 
afgesloten en de productiefase begint.  De precieze data werden in de wet opgenomen.  
 
 
♦ WET VAN 16 JANUARI 2003 TOT OPRICHTING VAN EEN KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN, 

TOT MODERNISERING VAN HET HANDELSREGISTER EN TOT OPRICHTING VAN ERKENDE 
ONDERNEMINGSLOKETTEN 

 
Doc. 50 2058/2002-2003 
Onderzocht in de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de 
Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw  
Rapporteur : mevr. Leen Laenens 
Aangenomen door de Kamer op 16.12.2002 
Aangenomen door de Senaat op 23.12.2002 
Belgisch Staatsblad : 05.02.2003 
 
Deze wet kadert in de globale modernisering van de overheidsdiensten, de realisatie van de 
doelstellingen inzake de administratieve vereenvoudiging en de uitbouw van een performante e-
government omgeving. Ze voorziet onder andere in :  
- de creatie van een ondernemingsregister, de “Kruispuntbank van Ondernemingen”, bij de 

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie; 
- de toekenning van een uniek ondernemingsnummer aan iedere onderneming en van 

vestigingseenheidnummers aan hun verschillende zetels; 
- de integratie van onder andere de lokale handelsregisters en het centraal handelsregister in 

deze Kruispuntbank; 
- de oprichting van erkende ondernemingsloketten aan wie specifieke administratieve taken 

zullen worden opgedragen en op dit vlak als fysiek aanspreekpunt zullen opereren tussen 
ondernemingen en de federale overheid. 

 
De belangrijkste doelstellingen van deze wet zijn : 
- de realisatie van een structurele administratieve vereenvoudiging voor de ondernemingen 

door toepassing van het principe van de unieke inzameling van gegevens; 
- het verhogen van de efficiëntie van de overheidsdiensten.  

 
 
Commissie voor de  Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt 
 
 
♦ WET VAN 10 FEBRUARI 2003 BETREFFENDE DE AANSPRAKELIJKHEID VAN EN VOOR 

PERSONEELSLEDEN IN DIENST VAN OPENBARE RECHTSPERSONEN 
 
Doc.  50 1736/2002-2003 
Onderzocht in de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het 
Openbaar Ambt 
Rapporteur : de h. Tony Smets 
Aangenomen door de Kamer op 14.11.2002 
Aangenomen door de Senaat op 23.01. 2003 
Belgisch Staatsblad : 27.02. 2003 
 
Deze wet voert een nieuwe regeling in betreffende de persoonlijke burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid van de personeelsleden in dienst van de overheid voor fouten die zij 
begaan in de uitoefening van hun ambt. 
 
Deze aansprakelijkheidsregeling komt overeen met de aansprakelijkheidsregeling die van 
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toepassing is op de contractuele werknemers in het algemeen, en houdt tevens rekening met 
de aansprakelijkheidsregeling voor de politieambtenaren en militairen. 
 
 
♦ WET VAN 3 MEI 2003 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 18 JULI 1991 TOT REGELING VAN HET 

TOEZICHT OP POLITIE- EN INLICHTINGENDIENSTEN EN VAN DE WET VAN 5 AUGUSTUS 1992 
OP HET POLITIEAMBT 

 
Doc. 50 1790/2002-2003 
Onderzocht in de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het 
Openbaar Ambt 
Rapporteur : mevr. Kristien Grauwels 
Aangenomen door de Kamer op 27.02. 2003 
Aangenomen door de Senaat op 27.03. 2003 
Belgisch Staatsblad : 01.07.2003 
 
Deze wet stelt het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten – binnen het kader van 
het gewijzigde politielandschap - in staat de hem toebedeelde rol ten volle te blijven spelen, 
te weten: in naam van het Parlement een externe controle uitoefenen op de federale politie, 
de verschillende lokale politiekorpsen en op de algemene inspectie van de federale politie en 
de lokale politie. 
 
 
♦ WET VAN 25 FEBRUARI 2003 HOUDENDE DE INRICHTING VAN DE FUNCTIE VAN 

VEILIGHEIDSBEAMBTE MET HET OOG OP DE UITVOERING VAN TAKEN DIE BETREKKING HEBBEN 
OP DE POLITIE VAN HOVEN EN RECHTBANKEN EN DE OVERBRENGING VAN GEVANGENEN 

 
Doc.  50 2001/2002-2003 
Onderzocht in de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het 
Openbaar Ambt 
Rapporteur : de h. Tony Smets 
Aangenomen door de Kamer op 05.12. 2002 
Aangenomen door de Senaat op 06.02. 2003 
Belgisch Staatsblad : 06.05. 2003 
 
Deze wet kent aan bepaalde ambtenaren beperkte politionele bevoegdheden toe.  Voortaan 
kunnen deze ambtenaren welomschreven taken uitvoeren die behoren tot de ‘politie van 
hoven en rechtbanken’ en de ‘overbrenging van gevangenen’.  Op die manier kunnen de 
lokale en de federale politie waar mogelijk worden ontlast. 
 
 
♦ WETSONTWERP TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 22 MAART 1995 TOT INSTELLING VAN 

FEDERALE OMBUDSMANNEN  
 
Doc. 50 2023/2002-2003 
Onderzocht in de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het 
Openbaar Ambt 
Rapporteur : de h. Charles Janssens 
Aangenomen door de Kamer op 16.01. 2003 
Geamendeerd door de Senaat op 27.02.2003 
 
De federale ombudsmannen worden overeenkomstig artikel 3 van de wet van 22 maart 1995 
door de Kamer van volksvertegenwoordigers benoemd voor een hernieuwbare periode van 
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zes jaar.  Aangezien deze bepaling de hernieuwbaarheid van het mandaat niet expliciet 
beperkt, kan zij aanleiding geven tot uiteenlopende interpretaties. 
 
Het initiële wetsvoorstel strekte ertoe de benoeming, de termijn van het mandaat, de wijze 
van aanwerving, de selectie en de hernieuwing van het mandaat van de federale 
ombudsmannen duidelijk te omschrijven.  Met name voorzag het - na een evaluatie onder de 
door de Kamer van volksvertegenwoordigers vastgestelde voorwaarden – een eenmalige 
verlenging van het mandaat van de ombudsmannen zonder een nieuwe oproep tot 
kandidaatstelling of een nieuwe selectieprocedure. 
 
De Kamer van volksvertegenwoordigers wijzigde het wetsvoorstel in de zin dat bij het 
verstrijken van elk mandaat een openbare oproep tot kandidaatstelling diende te worden 
gedaan en dat het mandaat van ombudsman voor een zelfde kandidaat slechts eenmaal kon 
worden hernieuwd. 
 
De amendering door de Senaat kan als volgt worden samengevat: 
- de zittende ombudsmannen worden vóór het verstrijken van hun mandaat door de Kamer 

van volksvertegenwoordiger geëvalueerd; 
- indien deze evaluatie gunstig is, wordt hun mandaat voor zes jaar verlengd; 
- bij gebrek aan een evaluatie vóór de negentigste dag vóór het verstrijken van het 

mandaat, wordt deze geacht gunstig te zijn; 
- wanneer de evaluatie negatief is, wordt een openbare oproep tot kandidaten gedaan. 

 
In de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt 
werd de door de Kamer van volksvertegenwoordigers aangenomen tekst middels een 
tegenamendement hersteld. 
 
 
♦ WET VAN 18 MAART 2003 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 15 DECEMBER 1980 

BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET GRONDGEBIED, HET VERBLIJF, DE VESTIGING EN DE 
VERWIJDERING VAN VREEMDELINGEN  

 
Doc.  50 2044/2002-2003 
Onderzocht in de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het 
Openbaar Ambt 
Rapporteur : mevr. Géraldine Pelzer-Salandra 
Aangenomen door de Kamer op 28.11.2002 
Aangenomen door de Senaat op 23.01. 2003 
Belgisch Staatsblad : 11.04. 2003 
 
De Raad van de Europese Unie nam op 20 juli 2001 de richtlijn 2001/55/CE aan betreffende 
minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale 
toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de 
inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de consequenties van de 
opvang van deze personen. 
 
Deze wet zet de beschikkingen van deze richtlijn met betrekking tot de binnenkomst en het 
verblijf van de betrokken personen om in de wet van 15 december 1980 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 
 
 
♦ WET VAN 11 MAART 2003 TOT ORGANISATIE VAN EEN SYSTEEM VOOR HET CONTROLEREN 

VAN DE GEAUTOMATISEERDE STEMMING DOOR MIDDEL VAN HET AFDRUKKEN VAN DE 
UITGEBRACHTE STEMMEN OP PAPIER EN TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 11 APRIL 1994 TOT 
ORGANISATIE VAN DE GEAUTOMATISEERDE STEMMING, DE WET VAN 18 DECEMBER 1998 TOT 
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ORGANISATIE VAN DE GEAUTOMATISEERDE STEMOPNEMING DOOR MIDDEL VAN EEN 
SYSTEEM VOOR OPTISCHE LEZING EN TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 11 APRIL 1994 TOT 
ORGANISATIE VAN DE GEAUTOMATISEERDE STEMMING, ALSOOK HET KIESWETBOEK 

 
Doc.  50 2129/2002-2003 
Onderzocht in de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het 
Openbaar Ambt 
Rapporteur : de h. Tony Smets 
Aangenomen door de Kamer op 30.01 2003 
Aangenomen door de Senaat op 13.02. 2003 
Belgisch Staatsblad: 28.03.2003 
 
Deze wet voert de mogelijkheid in om de geautomatiseerde stemming te controleren door 
het afdrukken op papier van de uitgebrachte stemmen door middel van een printer 
(«ticketing»). 
 
Verder voorziet zij een controle door de politieke partijen van de verkiezingssoftware en 
verbetert zij de werking en de actiemiddelen van het College van deskundigen dat belast is 
met de controle van de geautomatiseerde stemsystemen. 
 
Ten slotte wordt het experiment met de geautomatiseerde stemopneming door optische 
lezing voortgezet. 
 
 
♦ WET VAN 2 APRIL 2003 TOT WIJZIGING VAN SOMMIGE ASPECTEN VAN DE WETGEVING MET 

BETREKKING TOT DE INRICHTING EN DE WERKWIJZE VAN DE AFDELING WETGEVING VAN DE 
RAAD VAN STATE 

 
Doc. 50 2131/2002-2003 
Onderzocht in de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het 
Openbaar Ambt 
Rapporteur : de h. Tony Smets 
Aangenomen door de Kamer op 16.01. 2003 
Aangenomen door de Senaat op 13.02. 2003 
Belgisch Staatsblad : 14.05.2003 
 
Deze wet hervormt de organisatie en de werking van de afdeling wetgeving van de Raad van 
State. 
 
De verschillende maatregelen hebben inzonderheid betrekking op het personeel van deze 
afdeling, de interne organisatie van de Raad in zijn verschillende componenten (de Raad, 
het auditoraat, het coördinatiebureau en de griffie), de procedure van de adviesaanvraag, de 
aanvragen die een termijn bevatten, en op de aard van de uitgebrachte adviezen. 
 
Deze maatregelen hebben als doel de afdeling wetgeving van de Raad van State in staat te 
stellen haar adviezen binnen meer voorzienbare termijnen uit te brengen. 
 
Ook bevestigt deze wet opnieuw het principe van de adviesverplichting voor alle ontwerpen 
van reglementaire besluiten. 
 
 
♦ WET VAN 28 MAART 2003 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 31 DECEMBER 1963 

BETREFFENDE DE CIVIELE BESCHERMING 
 
Doc.  50 2183/2002-2003 
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Onderzocht in de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het 
Openbaar Ambt 
Rapporteur : de h. André Frédéric 
Aangenomen door de Kamer op 13.02. 2003 
Aangenomen door de Senaat op 13.03.2003 
Belgisch Staatsblad: 16.04. 2003 
 
In eerste instantie breidt deze wet de rampenplanning, die momenteel slechts 
gereglementeerd is voor de zogenaamde «Seveso»-bedrijven en de kerncentrales, uit tot 
alle risico’s. 
 
In tweede instantie verduidelijkt zij de taakverdeling tussen de Civiele Bescherming en de 
openbare brandweerdiensten. 
 
 
♦ WET VAN 25 MAART 2003 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 8 AUGUSTUS 1983 TOT 

REGELING VAN EEN RIJKSREGISTER VAN DE NATUURLIJKE PERSONEN EN VAN DE WET VAN 19 
JULI 1991 BETREFFENDE DE BEVOLKINGSREGISTERS EN DE IDENTITEITSKAARTEN EN TOT 
WIJZIGING VAN DE WET VAN 8 AUGUSTUS 1983 TOT REGELING VAN EEN RIJKSREGISTER VAN 
DE NATUURLIJKE PERSONEN 

 
Doc.  50 2226/2002-2003 
Onderzocht in de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het 
Openbaar Ambt 
Rapporteur :  mevr. Corinne De Permentier 
Aangenomen door de Kamer op 20.02. 2003 
Aangenomen door de Senaat op 13.03.2003 
Belgisch Staatsblad : 28.03.2003 
 
Deze wet vereenvoudigt de procedures inzake de toegang tot de informatiegegevens van het 
Rijksregister, de mededeling van deze informatiegegevens en het gebruik van het 
identificatienummer van het Rijksregister.  Hiertoe wordt een sectoraal comité van het 
Rijksregister opgericht dat de nodige machtigingen zal verlenen. 
 
Zij voert in het kader van het zogenaamde e-government eveneens de elektronische 
identiteitskaart in.  Deze zal uitgerust zijn met de mogelijkheid om op elektronische wijze met 
de overheid te communiceren. 
 
 
♦ WET VAN 2 APRIL 2003 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 4 JULI 1989 BETREFFENDE DE 

BEPERKING EN DE CONTROLE VAN DE VERKIEZINGSUITGAVEN VOOR DE VERKIEZINGEN VAN 
DE FEDERALE KAMERS, DE FINANCIERING EN DE OPEN BOEKHOUDING VAN DE POLITIEKE 
PARTIJEN, EN VAN HET KIESWETBOEK  

 
 
Doc. 50 2270/2002-2003 
Onderzocht in de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het 
Openbaar Ambt 
Rapporteur : de h. Tony Smets 
Aangenomen door de Kamer op 20.02. 2003 
Aangenomen door de Senaat op 20.03.2003 
Belgisch Staatsblad : 16.04.2003 
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Deze wet geeft in de eerste plaats gestalte aan de voorstellen van de werkgroep die binnen 
de Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de 
politieke partijen werd opgericht, waarover een ruime mate van consensus bestond. 
 
Daarnaast past zij de bestaande wetgeving aan in functie van de gewijzigde kieskringen die 
werden vastgelegd in de wet van 13 december 2002 houdende verschillende wijzigingen van 
de kieswetgeving (Belgisch Staatsblad van 10 januari 2003). 
 
Ten slotte harmoniseert zij analoge wetgeving inzake verkiezingsuitgaven, zoals de wet van 
7 juli 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de 
verkiezing van de provincieraden en de gemeenteraden en de districtsraden en voor de 
rechtstreekse verkiezing van de raden voor maatschappelijk welzijn. 
 
 
♦ WETSONTWERP TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 10 APRIL 1990 OP DE 

BEWAKINGSONDERNEMINGEN, DE BEVEILIGINGSONDERNEMINGEN EN DE INTERNE 
BEWAKINGSDIENSTEN, DE WET VAN 29 JULI 1934 WAARBIJ PRIVATE MILITIES VERBODEN 
WORDEN EN DE WET VAN 19 JULI 1991 TOT REGELING VAN HET BEROEP VAN PRIVÉ-
DETECTIVE 

♦ WETSONTWERP TOT INVOEGING VAN EEN ARTIKEL 17BIS IN DE WET VAN 10 APRIL 1990 OP 
DE BEWAKINGSONDERNEMINGEN, DE BEVEILIGINGSONDERNEMINGEN EN DE INTERNE 
BEWAKINGSDIENSTEN 

 
Doc.  50 2328 en 50 2329/2002-2003 
Onderzocht in de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het 
Openbaar Ambt 
Rapporteur : mevr. Corinne De Permentier 
Aangenomen door de Kamer op 03.04. 2003 
 
Deze wetsontwerpen beogen de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de 
beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten op de volgende punten te 
wijzigen: 
- de uitbreiding van het takenpakket, met name:  bepaalde vaststellingsverrichtingen en 

het begeleiden van bepaalde evenementen met het oog op de verkeersveiligheid.  Gelet 
op het delicate karakter van deze taken is het echter essentieel dat deze nieuwe 
bewakingsactiviteiten strikt omschreven worden en dat er randvoorwaarden worden 
ingebouwd om de democratische grondrechten van de burgers te waarborgen.  Ook de 
invoering van de mogelijkheid om op de openbare weg beperkte bewakingsopdrachten 
uit te voeren kadert in deze doelstelling; 

- het onderwerpen van de activiteiten van veiligheidsadviseurs aan het in de bewakingswet 
voorziene vergunningsstelsel.  Deze wet biedt inderdaad de perfecte juridische basis 
voor de tussenkomst van de overheid teneinde de toegang tot de sector voor te 
behouden aan betrouwbare personen. 

 
Voorts wordt van deze wetswijziging gebruik gemaakt om enkele punctuele wijzigingen aan 
te brengen en zodoende de wet aan te passen aan de actuele noden van de bewakings- en 
beveiligingssector. 
 
 
♦ WETSONTWERP TOT WIJZIGING VAN DE NIEUWE GEMEENTEWET 
♦ WETSONTWERP TOT WIJSIGING VAN DE WET VAN 8 APRIL 1965 BETREFFENDE DE 

JEUGDBESCHERMING EN DE NIEUWE GEMEENTEWET 
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Doc.  50 2366 en 50 2367 /2002-2003 
Onderzocht in de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het 
Openbaar Ambt 
Rapporteur : mevr. Corinne De Permentier 
Aangenomen door de Kamer op 03.04. 2003 
 
Het eerste wetsontwerp beoogt het depenaliseren van een aantal overtredingen uit zowel 
Titel X van Boek II van het Strafwetboek als de besluitwet van 29 december 1945 houdende 
verbod tot het aanbrengen van opschriften op de openbare weg door deze overtredingen het 
voorwerp te laten uitmaken van administratieve sancties.  Voor overtredingen van 
gelijksoortige aard die in het Strafwetboek behouden blijven, preciseert dit wetsontwerp hoe 
strafrechtelijke en administratieve sancties samen kunnen bestaan. 
Het wetsontwerp voorziet eveneens de manier waarop deze overtredingen worden 
vastgesteld, hoe de administratieve sancties worden opgelegd en de rechtsmiddelen die 
kunnen aangewend worden door degenen die er het voorwerp van uitmaken. 
 
Het tweede wetsontwerp bevat de bijzondere regels voor minderjarigen van meer dan 
zestien jaar oud betreffende de bovenstaande items. 
 
 
Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen 
 
 
♦ WETSVOORSTEL HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET VAN 5 AUGUSTUS 1991 BETREFFENDE 

DE IN-, UIT- EN DOORVOER VAN EN DE BESTRIJDING VAN ILLEGALE HANDEL IN WAPENS, 
MUNITIE EN SPECIAAL VOOR MILITAIR GEBRUIK DIENSTIG MATERIEEL EN DAARAAN 
VERBONDEN TECHNOLOGIE 

 
Doc. 50 2083/2002-2003 
Onderzocht in de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen 
Rapporteurs : de h. Daniel Bacquelaine en mevr. Leen Laenens 
 
Deze tekst betreft de integratie van de Europese gedragscode in de Belgische wetgeving 
zodat deze code bindend is en wil de rapportering aan het parlement wijzigen (halfjaarlijkse 
rapportering, waarbij de verslagen op een gegarandeerd vertrouwelijke manier worden 
onderzocht). 
 
Aan de lijst met elementen die in aanmerking moeten worden genomen bij het nemen van de 
beslissing om een vergunning te verlenen of te weigeren werden nieuwe criteria toegevoegd: 
de inzet van kind-soldaten en de verhouding tussen de sociale en de militaire uitgaven. De 
ministers die bevoegd zijn voor het verlenen van de vergunning kunnen daarbij ook rekening 
houden met economische, sociale en industriële factoren. 
 
 
Commissie voor de Financiën en de Begroting 
 
 
♦ WET VAN 3 FEBRUARI 2003 HOUDENDE DIVERSE WIJZIGINGEN AAN DE WETGEVING 

BETREFFENDE DE PENSIOENEN VAN DE OPENBARE SECTOR 
 
Doc. 50 1901/2001-2002 
Onderzocht in de commissie voor de Financiën en de Begroting 
Rapporteur : de h. Peter Vanvelthoven 
Aangenomen door de Kamer op 18.02.2002 
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Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 13.03.2003 
 
Deze wet bevat een geheel van maatregelen, voornamelijk van technische aard, die een 
uniformisering en actualisering van de wetgeving betreffende de pensioenen van de 
openbare sector beogen. 
 
In de wet zijn bepalingen opgenomen die betrekking hebben op :  
-  de aanpassing van de wetgeving betreffende de pensioenen van de personeelsleden van 

het onderwijs die noodzakelijk was geworden als gevolg van wijzigingen in het statuut 
van het onderwijzend personeel van de universitaire instellingen van de Vlaamse 
Gemeenschap; 

-  de berekeningswijze van het pensioen in geval van cumulatie van meerdere ambten;  
-  wijzigingen inzake gewaarborgde minimumpensioenbedragen ;  
- wijzigingen inzake rustpensioenen ;  
-  wijzigingen inzake overlevingspensioenen ; 
-  wijzigingen inzake cumulatie van pensioenen met inkomsten voortvloeiend uit de 

uitoefening van een beroepsactiviteit. 
 
Ten slotte zijn in de wet een aantal autonome bepalingen opgenomen. Enerzijds betreft het 
hier de aansluiting van de RTBF bij de pensioenregeling ingesteld door de wet van 28 april 
1958 en anderzijds gaat het om de toekenning van een rustpensioen ten laste van de 
Openbare Schatkist voor de ombudsman en de kinderrechtencommissaris van de Vlaamse 
Gemeenschap. 
 
 
♦ WET VAN 24 DECEMBER 2002 TOT WIJZIGING VAN DE VENNOOTSCHAPSREGELING INZAKE 

INKOMSTENBELASTINGEN EN TOT INSTELLING VAN EEN SYSTEEM VAN VOORAFGAANDE 
BESLISSINGEN IN FISCALE ZAKEN 

 
Doc. 50 1918/2001-2002 
Onderzocht in de commissie voor de Financiën en de Begroting 
Rapporteur : de h. Eric van Weddingen 
Aangenomen door de Kamer op 10.12.2002 
Aangenomen door de Senaat op 23.12.2002 
Belgisch Staatsblad : 31.12.2002 
 
Deze wet heeft tot doel het tarief van de vennootschapsbelasting te verlagen, een wettelijk 
kader te scheppen dat het mogelijk maakt om de zogenaamde « rulingpraktijk » zoveel als 
mogelijk te ontwikkelen en het fiscaal stelsel van de coördinatiecentra aan te passen aan de 
Europese eisen.  
1. Door deze hervorming van de vennootschapsbelasting wordt het totaaltarief verlaagd van 

40,17 pct. naar 33,99 pct. en wordt het verlaagd tarief van toepassing op de KMO’s in 
dezelfde verhouding verminderd. 
Aangezien deze hervorming moet plaatsvinden in een budgettair neutraal kader, zullen 
verschillende fiscale uitgaven moeten worden verminderd en zal er bovendien komaf 
worden gemaakt met bepaalde anomalieën in het huidige fiscale stelsel. 

2.  Specifieke maatregelen worden ten gunste van de KMO’s voorgesteld : 
- de autofinanciering van de ondernemingen zal worden aangemoedigd door het 

toestaan van een vrijstelling ten gunste van de gereserveerde winsten; 
- voor de KMO’s zal een vrijstelling worden toegestaan van belastingverhoging ingeval 

geen of ontoereikende voorafbetalingen zijn gedaan in de loop van de eerste drie 
boekjaren na hun oprichting. 
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3.  Inzake de ruling wordt een aangepast wettelijk kader voorgesteld teneinde de 
rechtszekerheid van de belastingplichtigen en de kandidaat-investeerders te verbeteren, 
door middel van een algemeen systeem van voorafgaande beslissingen. 

4. De hervorming van het stelsel van de coördinatiecentra strekt ertoe tegemoet te komen 
aan de voorstellen van de Europese Commissie en technische correcties aan te brengen. 

 
 
♦ WET VAN 30 DECEMBER 2002 HOUDENDE DIVERSE FISCALE BEPALINGEN OP HET STUK VAN 

MILIEUTAKSEN EN ECOBONUSSEN 
 
Doc. 50 1912/2001-2002 
Onderzocht in de commissie voor de Financiën en de Begroting 
Rapporteur : de h. Alfons Borginon 
Aangenomen door de Kamer op 18.12.2002 
Aangenomen door de Senaat op 23.12.2002 
Belgisch Staatsblad : 17.04.2003 
 
Deze wet steunt op de volgende grote pijlers :  
- een verlaging van de accijnstarieven zal doorgevoerd worden op alle aan accijns 

onderworpen dranken, zowel in de communautaire als in de niet-communautaire 
regeling;  

- een verlaging tot 6 % van het BTW tarief van 21 % dat momenteel geldt op alle niet-
alcoholhoudende dranken zal toegepast worden ; 

- de drankverpakkingen die niet herbruikt kunnen worden en die niet van een vrijstelling 
kunnen genieten, worden onderworpen aan een «verpakkingsheffing»; 

- in een vrijstelling van die bijdrage is voorzien voor de verpakkingen die melk en 
producten op basis van melk bevatten, met inbegrip van producten op basis van soja ; 

- de verpakkingen die onderworpen zijn aan een stelsel van statiegeld en waarvan 
bewezen is dat ze herbruikbaar zijn en herbruikt worden, zijn niet aan de 
verpakkingsheffing onderworpen ; 

- in een vrijstelling is ook voorzien voor de verpakkingen die, naast nieuwe grondstoffen, 
ook gedeeltelijk zijn samengesteld volgens een door de Koning te bepalen percentage, 
uit gerecycleerde grondstoffen. 

 
 
♦ WET VAN 24 DECEMBER 2002 HOUDENDE DE RIJKSMIDDELENBEGROTING VOOR HET 

BEGROTINGSJAAR 2003 
♦ WET VAN 27 DECEMBER 2002 HOUDENDE DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VOOR HET 

BEGROTINGSJAAR 2003 
 
Doc. 50 2080 en 2081/2002-2003 
Onderzocht in de commissie voor de Financiën en de Begroting 
Rapporteur : de h. Alfons Borginon 
Aangenomen door de Kamer op 19.12.2002 
Belgisch Staatsblad : 28.12.2002 en 31.01.2003 
 
Overeenkomstig de artikelen 75 en 78 van het Reglement van de Kamer heeft de commissie 
deze begrotingen gezamenlijk behandeld. 
 
De algemene uitgavenbegroting werd tegelijk verzonden naar elk van de overige vaste 
commissies, voor advies over de programma’s die hen aanbelangen (artikelen 75 en 79 van 
het Reglement). 
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Ook de commentaar en de opmerkingen van het Rekenhof bij de ontwerpen werden aan de 
commissie voor Financiën en de Begroting evenals aan de overige vaste commissies 
overgezonden en staan vervat in het verslag van de h. Alfons Borginon. (DOC 50 2080/003) 
 
Tijdens de bespreking werd meer bepaald aandacht besteed aan : 
- de onzekere economische situatie en de budgettaire perspectieven op middellange termijn; 
- het stabiliteitsprogramma en de vermindering van de schuldgraad ; 
- de budgettaire gevolgen van de vergrijzing en de financiering van het Zilverfonds. 
 
 
♦ WET VAN 21 FEBRUARI 2003 TOT OPRICHTING VAN EEN DIENST VOOR 

ALIMENTATIEVORDERINGEN BIJ DE FOD FINANCIËN 
 
DOC 50 1627/2001-2002 
Onderzocht in de commissie voor de Financiën en de Begroting 
Rapporteur : de h. Eric van Weddingen 
Aangenomen door de Kamer op 23.01.2003 
Niet door de Senaat geëvoceerd 
Belgisch Staatsblad : 28.03.2003 
 
De betaling van onderhoudsgelden in het kader van een echtscheiding is al jaren een 
probleem voor een groot aantal eenoudergezinnen. Uit onderzoek blijkt dat slechts 60 % van 
de vrouwen regelmatig het onderhoudsgeld ontvangen waarop ze recht hebben. In 1989 
werd er een systeem uitgewerkt waarbij de OCMW’s hulp boden aan de armste gezinnen. 
Deze regeling vertoonde evenwel een aantal tekortkomingen. Te weinig 
onderhoudsgerechtigden kunnen een beroep doen op de OCMW-voorschotten, omdat de 
regeling enkel geldt voor gezinnen met een laag inkomen. Wie halftijds werkt, komt vaak niet 
meer in aanmerking, omdat het inkomensniveau reeds is overschreden. Veel 
eenoudergezinnen vielen dus uit de boot.  
 
Op basis van deze wet kunnen alle gezinnen die hun onderhoudsgeld niet of met vertraging 
ontvangen, voortaan terecht bij de dienst voor alimentatievorderingen. Deze dienst heeft een 
dubbele taak : hij kent voorschotten toe aan de onderhoudsgerechtigden en hij vordert 
vervolgens de bedragen terug van de onderhoudsplichtige. Ongeacht zijn inkomen kan elke 
onderhoudsgerechtigde die het hem verschuldigde bedrag niet ontvangt, een beroep doen 
op de dienst voor alimentatievorderingen en kan hij of zij aanspraak maken op een voorschot 
op het verschuldigde onderhoudsgeld. Voor de terugvordering beschikt de dienst voor 
alimentatievorderingen, die deel uitmaakt van de FOD Financiën, over een aantal 
dwangmiddelen die voorbehouden zijn aan de fiscus. 
 
De dienst voor alimentatievorderingen kan optreden zodra het onderhoudsgeld over een 
periode van 12 maanden twee maal niet (tijdig) werd betaald. Het voorschot bedraagt 
maximum 175 € per maand. 
 
Zowel de onderhoudsplichtigen als de onderhoudsgerechtigden zullen een bijdrage moeten 
betalen. Voor de onderhoudsplichtige is dit 10 % van het achterstallige onderhoudsgeld. De 
onderhoudsgerechtigde betaalt een bedrag dat overeenkomt met 5% van de geïnde 
achterstallen. 
 
Het optreden van de dienst moet verhinderen dat eenoudergezinnen in de armoede 
verzeilen. De dienst krijgt kantoren die verspreid zullen zijn over het gehele land. 
 
Ten slotte voorziet de wet ook in de oprichting van een evaluatiecommissie die jaarlijks 
verslag zal uitbrengen. Op basis van de rapporten van de evaluatiecommissie kan de 
wetgeving eventueel op bepaalde punten worden bijgestuurd. 
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♦ WET VAN 28 APRIL 2003 BETREFFENDE DE AANVULLENDE PENSIOENEN  
 
Doc.  50 1340/2000-2001 
Onderzocht in de commissie voor de Financiën en de Begroting 
Rapporteur : de h. Alfons Borginon 
Aangenomen door de Kamer op 13.03.2003 
Aangenomen door de Senaat op 03.04.2003 
Belgisch Staatsblad : 15.05.2003 
 
Deze wet beoogt de tweede pensioenpijler te democratiseren en toegankelijker te maken 
door onder meer bij sectorale CAO opgerichte pensioenstelsels aan te moedigen. 
 
Verder wordt in de mogelijkheid voorzien om “sociale pensioenstelsels” in te richten. Die 
stelsels moeten aan een reeks specifieke voorwaarden voldoen, waaronder het voorzien in 
een vorm van solidariteit. Zij komen in aanmerking voor een specifieke fiscale stimulans, nl. 
de vrijstelling van 4,4 % taks die normaal wordt geïnd op de stortingen. Dergelijke 
pensioentoezeggingen vallen bovendien buiten de loonnorm. 
 
Tijdens de bespreking in de commissie voor de Financiën en de Begroting kwamen in eerste 
instantie de fiscale aspecten in verband met de wetgeving op de aanvullende pensioenen ter 
sprake. Andere facetten van de wetgeving kwamen aan bod tijdens de bespreking in de 
commissie voor de Sociale Zaken (zie DOC 50 1340/005) en de commissie voor het 
Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de Nationale Wetenschappelijke en 
Culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw (zie DOC 50 1340/006). 
 
In de wet wordt  een algemene regeling uitgewerkt inzake de behandeling op het vlak van de 
inkomstenbelasting van extra-legale voordelen. De regeling heeft niet enkel betrekking op de 
pensioenvoordelen maar ook op andere uitkeringen die voortvloeien uit collectieve 
verzekeringen (bv. invaliditeit, ziektekosten) en cafetariaplannen. 
Er wordt ook een duidelijk kader voor de verzekeringstaksen afgebakend. Voor de tweede 
pijler wordt het tarief van de jaarlijkse taks op de verzekeringspremies van 9, 25 % gebracht 
tot 4,40 %. Premies en bijdragen die worden betaald in het kader van sociale 
pensioentoezeggingen zijn evenwel vrijgesteld. Een aantal aanvullende dekkingen 
(ziektekostenverzekering) worden belast tegen 9,25 pct.  
 
 
♦ WETSONTWERP HOUDENDE ORGANISATIE VAN DE BEGROTING EN VAN DE COMPTABILITEIT 

VAN DE FEDERALE STAAT 
 
Doc. 50 1870/2001-2002 
Onderzocht in de commissie voor de Financiën en de Begroting 
Rapporteurs : de hh. Peter Vanhoutte en Dirk Pieters 
Aangenomen door de Kamer op 20.03.2003 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
 
Dit wetsontwerp is van toepassing op het algemeen bestuur, bestaande uit alle Federale 
Overheidsdiensten (FOD) en Programmatorische Overheidsdiensten (POD), de diensten met 
beheersautonomie maar zonder rechtspersoonlijkheid (DBA), de administratieve openbare 
instellingen (AOI) met uitzondering van de instellingen van de sociale zekerheid en de 
staatsbedrijven. 
 
Naast een aantal algemene bepalingen die van toepassing zijn voor alle diensten, werden in 
afzonderlijke titels bepalingen opgenomen die specifiek zijn voor elke dienst. 
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De hervorming heeft tot gevolg dat de boekhouding van de federale Staat in de toekomst zal 
gevoerd worden op basis van een gesloten duaal systeem waarin de basisboekhouding de 
algemene dubbele boekhouding is die het mogelijk moet maken de concordantie te 
verzekeren met de begrotingscomptabiliteit die zich erin integreert. 
 
Een tweede belangrijke wijziging is het verlaten van de kasboekhouding en het vervangen 
ervan door een boekhouding op transactiebasis. Dit houdt in dat de verrichtingen zowel in de 
algemene boekhouding als in de budgettaire boekhouding, en dit zowel voor uitgaven als 
voor ontvangsten, zullen worden geboekt op het moment van de vaststelling van een recht. 
 
Op het vlak van de rapportering aan het parlement doen er zich eveneens een reeks 
belangrijke wijzigingen voor. Voortaan zal de algemene rekening van de Staat bestaan uit de 
jaarrekening en, voor zover een wettelijke bepaling een dienst niet vrijstelt van het opmaken 
van een begroting, uit de rekening van uitvoering van de begroting en een toelichting bij deze 
rekening. Bovendien zal door iedere dienst van het algemeen bestuur ook een jaarverslag 
dienen opgemaakt te worden. Dit jaarverslag moet de link maken tussen de 
boekhoudkundige gegevens en de activiteiten van de dienst of instelling. 
 
Verder zal er geen onderscheid meer worden gemaakt tussen gesplitste en niet-gesplitste 
kredieten. De op het einde van het begrotingsjaar beschikbare vastleggings- en 
vereffeningskredieten worden geannuleerd.  
 
Ten slotte voorziet het wetsontwerp in het instellen van een onafhankelijke interne audit die 
moet toezien op de goede werking van de interne controle, onder meer met betrekking tot de 
boekhouding en de procedures van de uitvoering van de begroting. 
 
 
♦ WETSONTWERP TOT VASTSTELLING VAN DE ALGEMENE BEPALINGEN DIE GELDEN VOOR DE 

BEGROTINGEN, DE CONTROLE OP DE SUBSIDIES EN VOOR DE BOEKHOUDING VAN DE 
GEMEENSCHAPPEN EN DE GEWESTEN, ALSOOK VOOR DE ORGANISATIE VAN DE CONTROLE 
DOOR HET REKENHOF 

 
Doc. 50 1871/2001-2002 
Onderzocht in de commissie voor de Financiën en de Begroting 
Rapporteurs : de heren Peter Vanhoutte en Dirk Pieters 
Aangenomen door de Kamer op 20.03.2003 
Aangenomen door de Senaat op 04.04.2003 
 
Met dit wetsontwerp wordt uitvoering gegeven aan artikel 50, § 2, van de bijzondere 
financieringswet van 16 januari 1989 en wordt aan de gedefedereerde entiteiten een wettelijk 
kader aangeboden met algemene principes die zij verplichtend moeten volgen. Zij kunnen 
die materies aanvullen met eigen bepalingen of opteren voor de regeling die van toepassing 
zal zijn op de federale Staat. 
 
De gemeenschappen en gewesten worden verplicht om een algemene boekhouding te 
voeren op basis van een genormaliseerd rekeningstelsel overeenkomstig de wet van 15 
maart 1991. 
 
De wet beperkt zich evenwel tot de algemene architectuur van het boekhoudplan. De 
vaststelling van de inhoud van dat boekhoudplan en de boekingsregels wordt aan de Koning 
gedelegeerd, na overleg in de Ministerraad en na advies van de regeringen van de 
gemeenschappen en gewesten. Zo zal een systeem worden opgezet dat analoog is aan 
datgene dat op vlak van de boekhouding van ondernemingen werd ingesteld. 
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♦ WETSONTWERP TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 29 OKTOBER 1846 OP DE INRICHTING VAN 

HET REKENHOF 
 
Doc.  50 1872/2001-2002 
Onderzocht in de commissie voor de Financiën en de Begroting 
Rapporteurs : de hh. Peter Vanhoutte en Dirk Pieters 
Aangenomen door de Kamer op 20.03.2003 
Aangenomen door de Senaat op 04.04.2003 
 
Dit wetsontwerp heeft tot doel de bestaande inrichtingswet van het Rekenhof in 
overeenstemming te brengen met de filosofie van het nieuwe boekhoudsysteem en met de 
algemene bepalingen die op het vlak van de organisatie van de controle door het Rekenhof 
voor de gemeenschappen en de gewesten werden vastgesteld in artikel 10 van het 
wetsontwerp houdende uitvoering van artikel 50, § 2 van de bijzondere financieringswet (zie 
hoger). 
 
Op het vlak van de uitgaven gold tot nog toe de regel dat geen uitgave kan worden gedaan 
zonder het voorafgaand visum van het Rekenhof, behoudens de bij wet bepaalde 
uitzonderingen.  
 
Tijdens de bespreking over het ontwerp heeft een uitvoerig debat plaatsgevonden over de 
afschaffing van het voorafgaand visum. De vrees dat de voorgestelde afschaffing van het 
voorafgaand visum de parlementaire controle op de uitvoering van de begroting zou 
verzwakken, bleek ongegrond. Na afloop van een gedachtewisseling met 
vertegenwoordigers van het Rekenhof werd vastgesteld dat het voorafgaand visum toch een 
minder sterk controle-instrument is dan algemeen wordt gedacht. Het voorafgaand visum is 
trouwens weinig verenigbaar met de uitvoering van het nieuwe boekhoudsysteem en met de 
organisatie van een hedendaags budgettair en boekhoudkundig proces.  
 
De afschaffing van het visum wordt meer dan gecompenseerd door de permanente on line 
toegang die het Rekenhof zal hebben tot alle informatie in verband met het budgettair en 
comptabel proces.  Door de installatie van een ERP-systeem zal het Rekenhof in de 
toekomst on line controle kunnen uitoefenen op alle boekhoudkundige en financiële 
verrichtingen. 
 
 
Commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming der Instellingen 
 
 
♦ BIJZONDERE WET VAN 9 MAART 2003 TOT WIJZIGING VAN DE BIJZONDERE WET VAN 6 

JANUARI 1989 OP HET ARBITRAGEHOF 
 
Doc. 50 2099/2002-2003 
Onderzocht in de commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming der  
Instellingen 
Rapporteur : de h. Fred Erdman 
Aangenomen door de Senaat op 24.10.2002 
Aangenomen door de Kamer op 23.01.2003 
Belgisch Staatsblad : 11.04.2003 
 
De bijzondere wet van 9 maart 2003 tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 
op het Arbitragehof heeft als hoofddoelstelling de bevoegdheden van het Arbitragehof uit te 
breiden. 
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Krachtens de vroegere bepalingen beschikte het Arbitragehof, naast zijn bevoegdheid om te 
oordelen over bevoegdheidsconflicten tussen Staat, gemeenschappen en gewesten, enkel 
over de bevoegdheid toe te zien op de overeenstemming van wetten, decreten en 
ordonnanties met de artikelen 10, 11 en 24 van de Grondwet. De bijzondere wet van 9 maart 
2003 kent het Hof de bevoegdheid toe die normen voortaan te toetsen aan het geheel van 
titel II (met betrekking tot de openbare vrijheden) en aan de artikelen 170 en 172 
(betreffende de belastingen) en 191 (betreffende de gelijke rechten voor Belgen en 
vreemdelingen) van de Grondwet. 
 
Anderzijds worden de bevoegdheden van het Arbitragehof beperkt. De mogelijkheid om het 
Arbitragehof een prejudiciële vraag te stellen met betrekking tot de overeenstemming met de 
Grondwet van het Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden of van een van de constituerende verdragen betreffende 
de Europese Unie, wordt opgeheven. 
 
 
♦ WETSVOORSTEL TOT REGELING VAN DE VERTEGENWOORDIGING VAN DE FEDERALE 

WETGEVENDE KAMERS IN EN BUITEN RECHTE 
 
Doc. 50 2169/2002-2003 
Onderzocht in de commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming der 
Instellingen 
Rapporteur : de h. Jacques Simonet 
Aangenomen door de Kamer op 13.02.2003 
Aangenomen door de Senaat op 13.03.2003 
Aangenomen zonder verslag door de Kamer op 03.04.20 
 
 
♦ WETSVOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 31 DECEMBER 1983 TOT HERVORMING DER 

INSTELLINGEN VOOR DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP, OM DE VERTEGENWOORDIGING VAN DE 
DUITSTALIGE GEMEENSCHAP DOOR DE RAAD VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP IN EN 
BUITEN RECHTE TE REGELEN 

 
Doc. 50 2170/2002-2003 
Onderzocht in de commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming der 
Instellingen 
Rapporteur : de h. Jacques Simonet 
Aangenomen door de Kamer op 13.02.2003 
Aangenomen door de Senaat op 13.03.2003 
 
 
♦ VOORSTEL VAN BIJZONDERE WET TOT WIJZIGING VAN DE BIJZONDERE WET VAN 8 AUGUSTUS 

1980 TOT HERVORMING DER INSTELLINGEN EN VAN DE BIJZONDERE WET VAN 12 JANUARI 
1989 MET BETREKKING TOT DE BRUSSELSE INSTELLINGEN, OM DE VERTEGENWOORDIGING 
VAN DE GEMEENSCHAPPEN EN DE GEWESTEN DOOR DE RADEN IN EN BUITEN RECHTE TE 
REGELEN 

 
Doc. 50 2171/2002-2003 
Onderzocht in de commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming der  
Instellingen 
Rapporteur : de h. Jacques Simonet 
Aangenomen door de Kamer op 13.02.2003 
Aangenomen door de Senaat op 13.03.2003 
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Deze drie wetsvoorstellen werden gezamenlijk in commissie behandeld. 
 
Aangezien de diverse wetgevende assemblees zelf geen rechtspersoonlijkheid bezitten, 
strekken deze wetsvoorstellen ertoe de geldende regels voor hun optreden in rechte, als 
eisende dan wel als verwerende partij, te verduidelijken. 
 
Er wordt ook in een regeling voorzien voor het geval dat een rechtsvordering ingesteld tegen 
één van de wetgevende assemblees niet tot de bevoegdheid van de betrokken wetgevende 
assemblee behoort. 
 
Deze wetsvoorstellen regelen daarnaast de vertegenwoordiging van de wetgevende 
assemblees buiten rechte. 
 
 
♦ BIJZONDERE WET VAN 5 MEI 2003 OP DE GEWAARBORGDE AANWEZIGHEID VAN PERSONEN 

VAN VERSCHILLEND GESLACHT IN DE VLAAMSE REGERING, DE FRANSE 
GEMEENSCHAPSREGERING, DE WAALSE REGERING, DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 
REGERING EN ONDER DE GEWESTELIJKE STAATSSECRETARISSEN VAN HET BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJK GEWEST  

 
Doc. 50 2211/2002-2003 
Onderzocht in de commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming der 
Instellingen 
Rapporteur : de h. Olivier Maingain 
Aangenomen door de Senaat op 19.12.2002 
Aangenomen door de Kamer op 20.03.2003 
Belgisch Staatsblad : 12.06.2003 
 
 
♦ WET VAN 5 MEI 2003 OP DE GEWAARBORGDE AANWEZIGHEID VAN PERSONEN VAN 

VERSCHILLEND GESLACHT IN DE REGERING VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP 
 
Doc. 50 2303/2002-2003 
Onderzocht in de commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming der  
Instellingen 
Rapporteur : de h. Olivier Maingain 
Aangenomen door de Senaat op 13.02.2003 
Aangenomen door de Kamer op 20.03.2003 
Belgisch Staatsblad : 12.06.2003 
 
Deze twee wetsontwerpen werden samen besproken. Zij liggen in het verlengde van de 
herziening van de Grondwet. Artikel 11 van de Grondwet bepaalt immers dat de Ministerraad 
en de gemeenschaps- en gewestregeringen personen van verschillend geslacht tellen. In 
toepassing van dat artikel strekt het eerste ontwerp van bijzondere wet ertoe de 
aanwezigheid van personen van verschillend geslacht te waarborgen in de gemeenschaps- 
en gewestregeringen. Het tweede wetsontwerp strekt ertoe datzelfde beginsel te waarborgen 
voor de regering van de Duitstalige Gemeenschap. 
 
 
Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven 
 
 
♦ WET VAN 7 FEBRUARI 2003 HOUDENDE VERSCHILLENDE BEPALINGEN INZAKE 

VERKEERSVEILIGHEID 
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Doc. 50 1915/2002-2003 
Onderzocht in de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven 
Rapporteur : de h. Daan Schalck 
Aangenomen door de Kamer op 18.02.2002 
Aangenomen door de Senaat op 23.01.2003 
Belgisch Staatsblad : 25.02.2003 
 
De wet strekt ertoe de door de Staten-Generaal voor de verkeersveiligheid vooropgestelde 
doelstelling (het aantal verkeersdoden moet tegen 2010 met de helft omlaag) te 
verwezenlijken. Daartoe wordt de indeling van de overtredingen gewijzigd, zodat 
overtredingen die de zwakke weggebruikers treffen, strenger bestraft worden. De 
beteugeling van verkeersmisdrijven zelf verandert, in die zin dat vele overtredingen niet 
langer met gevangenisstraf worden bestraft en dat er meer alternatieve straffen zullen 
worden opgelegd, of straffen als het verval van het recht tot sturen. Voorts moet de wet een 
positieve dynamiek creëren waarin de politiezones een rol moeten spelen, en wordt de 
nadruk gelegd op de verkeersveiligheid in het nationale en de zonale veiligheidsplannen. De 
wet voorziet tevens in een reeks maatregelen voor een betere inning van de boeten, onder 
meer via het bevel tot betaling. Ten slotte bevat de wet een aantal bepalingen betreffende de 
aanvullende verkeersvoorschriften en de rijopleiding. 
 
 
♦ WET VAN 17 JANUARI 2003 MET BETREKKING TOT HET STATUUT VAN DE REGULATOR VAN DE 

BELGISCHE POST- EN TELECOMMUNICATIESECTOR 
♦ WET VAN 17 JANUARI 2003 BETREFFENDE DE RECHTSMIDDELEN EN DE 

GESCHILLENBEHANDELING NAAR AANLEIDING VAN DE WET VAN 17 JANUARI 2003 MET 
BETREKKING TOT HET STATUUT VAN DE REGULATOR VAN DE BELGISCHE POST- EN 
TELECOMMUNICATIESECTOR 

 
Doc. 50 1937/2002-2003 en 50 2192/2002-2003 
Onderzocht in de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven 
Rapporteur : de h. Daan Schalck 
Aangenomen door de Kamer op 13.12.2002 
Aangenomen door de Senaat op 23.12.2002 
Belgisch Staatsblad : 24.01.2003 
 
De wet strekt ertoe het statuut van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en 
Telecommunicatie te wijzigen. Het BIPT werd opgericht in het begin van de jaren '90. Dat 
was toen nodig in het licht van de Europese richtlijnen waarbij de levering van bepaalde 
telecommunicatiediensten voor concurrentie werd opengesteld. De markt is sindsdien 
evenwel volledig geliberaliseerd. Daarom moesten het statuut en de structuren van de 
regulator van die sector op de Belgische markt aangepast worden aan de nieuwe opdrachten 
die aan de regulator werden toegewezen tengevolge van de evolutie van de markt. De 
regulerende instantie moest meer autonomie krijgen, en de voorwaarden voor de menselijke 
en materiële organisatie van haar werkzaamheden moesten versoepeld worden. 
 
Artikel 1 van het oorspronkelijke wetsontwerp bepaalde dat de tekst een aangelegenheid 
zoals bedoeld in artikel 77 van de Grondwet regelt. Alleen geldt die procedure slechts voor 
een aantal bepalingen van het ontwerp. Daarom besliste de overlegcommissie op 11 
december 2002 om het ontwerp conform artikel 62.2, tweede lid van het Reglement van de 
Kamer op te splitsen in twee afzonderlijke ontwerpen. 
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♦ PROGRAMMAWET VAN 24 DECEMBER 2002 
 
Doc. 50 2124/2002-2003 
Onderzocht in de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven 
Rapporteur : mevr. Marie-Thérèse Coenen 
Aangenomen door de Kamer op 13.12.2002 
Aangenomen door de Senaat op 23.12.2002 
Belgisch Staatsblad : 31.12.2002 
 
De bepalingen van de programmawet van 24 december 2002 die door de commissie voor de 
Infrastructuur werden besproken, betreffen de postsector, De Post, de Nationale Loterij en 
de NMBS. Wat de postsector en De Post betreft, was het in de eerste plaats de bedoeling de 
wijzigingen mogelijk te maken van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van 
sommige economische overheidsbedrijven die door de Europese regelgeving inzake de 
liberalisering van de sector, werden opgelegd. Inzake de Nationale Loterij voert de wet een 
onderscheid in tussen de bepalingen waarvoor de Koning bevoegd is, en die waarvoor het 
directiecomité van de Nationale Loterij bevoegd is. Voorts regelt de wet de modaliteiten voor 
de overname van de schuld van de NMBS, en krijgt dit overheidsbedrijf de toestemming om 
een deel van de aan HST-Fin verschuldigde dividenden niet uit te keren en zijn kapitaal te 
verhogen. Ten slotte wordt de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van 
sommige economische overheidsbedrijven op een aantal punten met betrekking tot de 
NMBS gewijzigd. 
 
 
♦ WET VAN 3 MEI 1999 BETREFFENDE HET VERVOER VAN ZAKEN OVER DE WEG EN DE WET 

VAN 14 JULI 1991 BETREFFENDE DE HANDELSPRAKTIJKEN EN DE VOORLICHTING EN 
BESCHERMING VAN DE CONSUMENT 

 
Doc. 50 1880/2002-2003 
Onderzocht in de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven 
Aangenomen door de Kamer op 20.02.2003 
Aangenomen door de Senaat op 13.03.2003 
Belgisch Staatsblad : 08.04.2003 
 
De wet strekt ertoe de voorwaarden te creëren voor een billijke mededinging in de sector van 
het wegvervoer. Te dien einde wordt een echte medeverantwoordelijkheid van de 
onderscheiden actoren van het vervoer over de weg ingevoerd. De wet beoogt ook een 
grotere transparantie van de opleidingsstelsels die toegang verlenen tot het beroep; in dat 
verband wordt het alleenrecht van de vzw Instituut voor Wegtransport (IWT) afgeschaft. Ten 
slotte komen er doeltreffender controles, en de eventueel daaruit voortvloeiende vervolging 
moet eveneens op een efficiëntere manier verlopen. 
 
 
♦ PROGRAMMAWET VAN 8 APRIL 2002 
 
Doc. 50 2343/2002-2003 
Onderzocht in de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven 
Rapporteur : de h. Lode Vanoost 
Aangenomen door de Kamer op 28.03.2003 
Aangenomen door de Senaat op 04.04.2003 
Belgisch Staatsblad : 17.04.2003 
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De artikelen 137 en 138 van het ontwerp strekken ertoe een vergissing recht te zetten die 
begaan werd bij de goedkeuring van het wetsontwerp met betrekking tot het statuut van de 
regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector. 
 
De artikelen 152 tot 161 strekken ertoe bedrijven en organisaties met gemiddeld meer dan 
100 werknemers te verplichten mee te werken aan een driejaarlijkse diagnose van het woon-
werkverkeer. Daartoe moeten ze de voor het stellen van die diagnose noodzakelijke en in 
het ontwerp omschreven gegevens verstrekken ten behoeve van de databank die bij de 
Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer wordt opgericht.  
 
De bepalingen van de artikelen 152 tot 161 stonden oorspronkelijk in het wetsontwerp 
betreffende de verzameling van gegevens over de verplaatsingen van werknemers tussen 
hun woon- en werkplaats (Doc. 50 2084/001), met daaraan toegevoegd de wetsvoorstellen 
van de heren Hans Bonte (SP.A) en Daan Schalck (SP.A) betreffende het verplicht opstellen 
van bedrijfsvervoerplannen (Doc. 50 0350) en van de heer Jos Ansoms (CD&V) betreffende 
de organisatie van het woon-werkverkeer met bedrijfsvervoerplannen (Doc. 50 0240). 
Laatstgenoemde wetsvoorstel bevatte de tekst van het ontwerp met hetzelfde opschrift (Doc. 
374 - 1995/1996), dat de Kamer tijdens de vorige zittingsperiode aannam. 
 
 
♦ WET VAN 11 APRIL 2003 HOUDENDE EERSTE AANPASSING VAN DE ALGEMENE 

UITGAVENBEGROTING VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2003 - SECTIE 10 : REGIE DER 
GEBOUWEN 

 
Doc. 50 2387/2002-2003 
Onderzocht in de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven 
Rapporteur : de h. Lode Vanoost 
Aangenomen door de Kamer op 01.04.2003 
Belgisch Staatsblad : 26.05.2003 
 
Deze wet maakt het de Regie der Gebouwen mogelijk een beroep te doen op alternatieve 
financieringsvormen, waarvan het gebruik gerechtvaardigd is omdat zo voorkomen kan 
worden dat de bouw van de nieuwe gevangenissen van Hasselt en Ittre en de nieuwe 
gerechtshoven van Bergen, Kortrijk en Antwerpen stilgelegd zou moeten worden. 
 
 
Commissie voor de Justitie                           
 
 
♦ WET VAN 24 APRIL 2003 TER HERVORMING VAN DE ADOPTIE 
 
Doc. 50 1366/2002-2003 
Onderzocht in de commissie voor de Justitie 
Rapporteurs : de hh. Servais Verherstraeten en Karel Van Hoorebeke, mevr. Jacqueline 
Herzet en mevr. Karine Lalieux 
Aangenomen door de Senaat op 27.02.2002 
Aangenomen door de Kamer op 20.03.2003 
Belgisch Staatsblad : 16.05.2003 

Deze wet strekt ertoe om België volwaardig tot het Verdrag van Den Haag van 29 mei 1993 
inzake de internationale samenwerking en de bescherming van kinderen op het gebied van 
de interlandelijke adoptie te laten toetreden.  
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De gelegenheid werd meteen benut om tevens een nieuw intern adoptierecht uit te werken, 
vanuit een streven om een aantal aspecten van de adoptieprocedure en van de adoptie zelf 
te actualiseren, te rationaliseren of te vereenvoudigen.  

De wet bevat en weerspiegelt de principes en doeleinden van het Verdrag van Den Haag. 
Omdat het kind centraal staat, beoogt het Verdrag een zo groot mogelijke subsidiariteit van 
de adoptie ten opzichte van het behoud van het kind in zijn milieu van herkomst. Pas 
wanneer dat behoud blijvend afbreuk doet aan zijn hoger belang, waarbij dat hoger belang 
getoetst wordt aan de fundamentele rechten die hem toekomen op grond van de 
verscheidene internationale verdragen, resoluties en aanbevelingen inzake kinderrechten, 
komt adoptie het kind ten goede. 

In het bijzonder stelt de wet de adoptie open voor ongehuwde personen van een verschillend 
geslacht die geen verwanten zijn van elkaar, en die op een permanente en affectieve wijze 
samen zijn en sedert ten minste drie jaar samenwonen op het ogenblik waarop de 
gerechtelijke procedure aanvangt.  

De wet zorgt tevens voor de betere afstemming van de verschillende bevoegdheden en 
taken van de federale overheid en van de gemeenschappen, met het oog op een efficiënte 
en menselijke afhandeling van de procedure; deze noodzakelijke afstemming kan verder 
uitgewerkt worden in een samenwerkingsakkoord. 
 
 
♦ WET VAN 23 JANUARI 2003 HOUDENDE HARMONISATIE VAN DE GELDENDE WETSBEPALINGEN 

MET DE WET VAN 10 JULI 1996 TOT AFSCHAFFING VAN DE DOODSTRAF EN TOT WIJZIGING 
VAN DE CRIMINELE STRAFFEN 

 
Doc. 50 1747/2002-2003 
Onderzocht in de commissie voor de Justitie 
Rapporteur :  de h. Tony Van Parys  
Aangenomen door de Senaat op 28.11.2002 
Aangenomen door de Kamer op 16.01.2003 
Belgisch Staatsblad : 13.03.2003 
 
Deze wet is van technische aard. Zij laat de bestaande wetgeving overeenstemmen met de 
wijzigingen van de straffen, zoals voorzien in de wet van 10 juli 1996. De wet van 10 juli 
1996 tot afschaffing van de doodstraf en tot wijziging van de criminele straffen, voorzag in 
haar artikel 24 dat de Koning belast werd met het in overeenstemming brengen van de 
geldende bepalingen met de wet. De Raad van State heeft evenwel vastgesteld dat, gelet op 
het beginsel van de legaliteit van straffen zoals vervat in artikel 14 van de Grondwet, niet alle 
wijzigingen met een koninklijk besluit kunnen geschieden. Ingaand op het advies van de 
Raad van State werd beslist alle wijzigingen door te voeren door middel van deze wet. 
 
 
♦ WET VAN 13 FEBRUARI 2003 TOT OPENSTELLING VAN HET HUWELIJK VOOR PERSONEN VAN 

HETZELFDE GESLACHT EN TOT WIJZIGING VAN EEN AANTAL BEPALINGEN VAN HET 
BURGERLIJK WETBOEK  

 
Doc. 50 2165/2002-2003 
Onderzocht in de commissie voor de Justitie 
Rapporteurs : mevr. Kristien Grauwels en mevr. Karine Lalieux 
Aangenomen door de Senaat op 28.11.2002 
Aangenomen door de Kamer op 30.01.2003 
Belgisch Staatsblad : 28.02.2003 
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Hoewel er in het Burgerlijk Wetboek nergens wordt bepaald dat het huwelijk slechts gesloten 
kan worden tussen personen van verschillend geslacht, is men er in de rechtsleer en 
rechtspraak steeds vanuit gegaan dat het geslachtsverschil een positieve vereiste is om het 
huwelijk te kunnen sluiten. 
 
In onze hedendaagse samenleving wordt het huwelijk beleefd en aangevoeld als een 
verbintenis tussen twee personen, met als voornaamste doel het creëren van een duurzame 
samenlevingsband. Het huwelijk biedt beide partners de mogelijkheid om hun band en hun 
wederzijdse gevoelens tegenover de buitenwereld te bevestigen. 
 
Het uitgangspunt van deze wet is dan ook de gelijke behandeling van homoseksuele en 
heteroseksuele paren bij het huwelijk, zij het dat het huwelijk tussen twee personen van 
hetzelfde geslacht geen afstammingsrechtelijke gevolgen heeft. 
 
 
♦ WET VAN 12 FEBRUARI 2003 TOT WIJZIGING VAN HET WETBOEK VAN STRAFVORDERING WAT 

HET VERSTEK BETREFT EN TOT OPHEFFING VAN HET ARTIKEL 421 VAN HETZELFDE WETBOEK 
 
Doc. 50 651/2002-2003 
Onderzocht in de commissie voor de Justitie 
Rapporteur : mevr. Jacqueline Herzet 
Aangenomen door de Kamer op 14.11.2002 
Aangenomen door de Senaat op 30.01.2003 
Belgisch Staatsblad : 28.03.2003 
 
Deze wet is het resultaat van een wetsvoorstel ingediend door de heren Geert Bourgeois, 
Karel Van Hoorebeke en Fred Erdman. Zij beoogt het interne recht in overeenstemming te 
brengen met de recente rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 
meer bepaald met het arrest Van Geyseghem van 21 januari 1999 en de arresten Stroek en 
Goedhart van 20 maart 2001. 
 
Krachtijnen van de wet :  
-  Wijziging van het Wetboek van strafvordering wat betreft de verschijning in persoon van 

de beklaagde door het instellen van het recht op vertegenwoordiging van de be- klaagde 
in strafzaken.Dat betekent concreet de aanpassing van de artikelen 149, 150, 151, 152 
en 153 van het Wetboek van strafvordering met betrekking tot de procedures voor de 
politierechtbank, van de artikelen 185, 186, 188 en 190 van hetzelfde Wetboek met 
betrekking tot de procedures voor de correctionele rechtbank en van de artikelen 208 en 
210 van hetzelfde Wetboek met betrekking tot de procedures voor de correctionele 
rechtbank  en van de artikelen 208 en 210 van het hetzelfde Wetboek met betrekking tot 
de procedures in beroep. 
Met het oog op een billijke procedure bepaalt de wet de mogelijkheid om de 
aanwezigheid van de partijen bij de terechtzitting te waarborgen. Met dat doel bepalen de 
artikelen 152 en 185 van het Wetboek van strafvordering met betrekking tot de 
verschijning van de beklaagde voor de politierechtbank en de correctionele rechtbank 
uitdrukkelijk dat de rechtbank in alle geval de verschijning in persoon kan bevelen. Ten 
aanzien van de beklaagde kan een bevel tot medebrenging worden uitgevaardigd. 
Wat de persoonlijke verschijning betreft, bepaalt de wet, indien de beklaagde niet voldoet 
aan de verplichting om persoonlijk of in de persoon van een advocaat te verschijnen 
nadat hij op de inleidingszitting is verschenen, het vonnis dat gewezen wordt geacht 
wordt op tegenspraak te zijn. Het vonnis wordt aan de beklaagde betekend op verzoek 
van het openbaar ministerie. 
De voorschriften met betrekking tot de assisenprocedure worden ongewijzigd gelaten. 
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- Opheffing van artikel 421 van het Wetboek van strafvordering. Teneinde het interne recht 
te conformeren met de rechtspraak van het EHRM wordt  artikel 421 van het Wetboek 
van strafvordering opgeheven. 

 
 
♦ WET VAN 23 APRIL 2003 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 16 JUNI 1993 BETREFFENDE DE 

BESTRAFFING VAN ERNSTIGE SCHENDINGEN VAN HET INTERNATIONAAL HUMANITAIR RECHT EN 
VAN ARTIKEL 144TER VAN HET GERECHTELIJK WETBOEK 

 
Doc. 50 2265/2002-2003 
Onderzocht in de commissie voor de Justitie 
Rapporteurs : mevr. Karine Lalieux en mevr. Fauzaya Talhaoui 
Aangenomen door de Kamer op 01.04.2003 
Aangenomen door de Senaat op 05.04.2003 
Belgisch Staatsblad : 07.05.2003 
 
De wet strekt ertoe de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige 
schendingen van het internationaal humanitair recht aan te passen aan de jongste 
veranderingen in het internationaal recht, zoals de inwerkingtreding van het statuut van het 
Internationaal Strafhof of de ondertekening door België van het Tweede Protocol bij het 
Verdrag van ‘s-Gravenhage van 1954 inzake de bescherming van cultuurgoederen in geval 
van een gewapend conflict, goedgekeurd te 's-Gravenhage op 26 maart 1999. 
 
De meest opmerkelijke wijzigingen die door de wet worden ingevoerd, zijn de volgende:  
- bij artikel 2 van de wet wordt artikel 1 van de wet van 1993 vervangen door drie aparte 

artikelen (de artikelen 1, 1bis en 1ter), betreffende respectievelijk de misdaden van 
genocide, de misdaden tegen de mensheid en de oorlogsmisdaden, met daarbij een 
definitie van deze feiten en de vermelding van de bron van internationaal recht die als 
grondslag dient voor de materie; 

-  artikel 4 van de wet gaat over het vraagstuk van de onschendbaarheden, en bepaalt dat 
de internationale onschendbaarheid die verbonden is aan de officiële hoedanigheid van 
een persoon de toepassing van deze wet niet in de weg staat, op voorwaarde dat de 
beperkingen vastgesteld in het internationaal recht in aanmerking worden genomen; 

-  bij artikel 5 (nieuw artikel 7 van de wet van 1993) worden de voorwaarden waaronder een 
klacht wegens zware misdaden tegen het internationaal recht kan worden ingediend, en 
de procedure voor de behandeling van deze klachten gewijzigd. Zo blijven de Belgische 
gerechten bevoegd om kennis te nemen van de in deze wet omschreven misdrijven, 
ongeacht de plaats waar ze gepleegd zijn en zelfs indien de vermoedelijke dader zich 
niet in België bevindt. In vier gevallen kan de strafvordering echter enkel worden 
ingesteld op vordering van de federale procureur: indien het misdrijf niet werd gepleegd 
in België, indien de vermoedelijke dader niet de Belgische nationaliteit heeft, indien de 
vermoedelijke dader zich niet in België bevindt, of indien het slachtoffer geen Belg is of 
niet gedurende minstens drie jaar zijn verblijfplaats heeft in België. In die gevallen kan de 
onderzoeksrechter beslissen geen onderzoek in te stellen naar de klacht indien de klacht 
kennelijk niet gegrond is, de feiten bedoeld in de klacht niet overeenstemmen met een 
omschrijving in de wet, uit deze klacht geen ontvankelijke strafvordering kan volgen, of uit 
de concrete omstandigheden van de zaak blijkt dat deze aanhangig zou moeten worden 
gemaakt ofwel bij de internationale rechtscolleges, ofwel bij een rechtscollege van de 
plaats waar de feiten zijn gepleegd, ofwel bij een rechtscollege van de Staat waarvan de 
dader een onderdaan is of van de plaats waar hij kan worden gevonden, en dat voor 
zover dit rechtscollege bevoegd, onafhankelijk, onpartijdig en billijk is; 

-  het nieuwe artikel 7 voorziet tevens in een onttrekkingsprocedure : voor zover het 
slachtoffer geen Belg is, de feiten niet zijn gepleegd op het grondgebied van het 
Koninkrijk en de vermoedelijke dader een onderdaan is van een Staat waarvan de 
wetgeving de ernstige schendingen van het humanitair recht zoals opgesomd in de 
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artikelen 1, 1bis en 1ter strafbaar stelt, kan de minister van Justitie, op grond van een 
besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de feiten ter kennis brengen van deze 
Staat. Het Hof van Cassatie spreekt vervolgens de onttrekking van de zaak aan het 
Belgische gerecht uit. Onder bepaalde voorwaarden kan de zaak ook aan de Belgische 
rechtscolleges onttrokken en bij het Internationaal Strafhof aanhangig gemaakt worden.  

 
 
♦ WET VAN 26 MAART 2003 HOUDENDE OPRICHTING VAN EEN CENTRAAL ORGAAN VOOR DE 

INBESLAGNEMING EN DE VERBEURDVERKLARING EN HOUDENDE BEPALINGEN INZAKE HET 
WAARDEVAST BEHEER VAN IN BESLAG GENOMEN GOEDEREN EN DE UITVOERING VAN 
BEPAALDE VERMOGENSSANCTIES 

 
Doc. 50 2117/2002-2003 
Onderzocht in de commissie voor de Justitie 
Rapporteurs : mevr. Karine Lalieux en mevr. Fauzaya Talhaoui 
Aangenomen door de Kamer op 06.02.2003 
Aangenomen door de Senaat op 13.03.2003 
Belgisch Staatsblad : 02.05.2003 
 
De wet stelt een Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring in, en 
kadert in de uitvoering van de nieuwe wetgeving tot uitbreiding van de mogelijkheden tot 
inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken. 
Het is de bedoeling een instelling op te richten die de inbeslagneming en verbeurdverklaring 
van criminele vermogensvoordelen moet begeleiden en superviseren. 
 
Het Centraal Orgaan verleent advies over het te bepalen beleid inzake inbeslagneming en 
de uitvoering van dat beleid door de betrokken diensten, verleent bijstand aan de 
gerechtelijke autoriteiten, staat in voor het gecentraliseerd beheer van de gegevens inzake 
inbeslagneming en verbeurdverklaring, beheert zelf een aantal in beslag genomen goederen, 
coördineert de tenuitvoerlegging van verbeurdverklaringen en onderhoudt contacten met 
equivalente instanties in het buitenland. 
 
De wet bepaalt eveneens dat het Orgaan belast wordt met het waardevast beheer van de 
goederen. Voorts kan het Centraal Orgaan opdracht krijgen in beslag genomen goederen te 
vervreemden, mits de instrumenterende magistraat daartoe toestemming verleent, en de 
door de vervreemding opgebrachte sommen te beheren. In dat verband kan het Orgaan een 
beroep doen op de diensten van de Deposito- en Consignatiekas of andere erkende 
financiële instellingen. 
 
Wat het statuut van het Centraal Orgaan en zijn plaats in het institutionele landschap betreft, 
zegt artikel 26 van de wet dat het Orgaan zijn opdrachten uitoefent onder het gezag van de 
minister van Justitie; het maakt wel deel uit van het openbaar ministerie en wordt geleid door 
een lid van het openbaar ministerie. 
 
Ten slotte valt nog op te merken dat het oorspronkelijke wetsontwerp aanvullende 
bepalingen bevatte tot regeling van een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de 
Grondwet. Die bepalingen werden na de opsplitsing van het wetsontwerp ondergebracht in 
het wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering, van de wet van 21 
november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen en van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen 
reglement op de gerechtskosten in strafzaken (B.S. 2 mei 2003). 
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♦ WETSONTWERP TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 29 MEI 2000 HOUDENDE OPRICHTING VAN 
EEN CENTRAAL BESTAND VAN BERICHTEN VAN BESLAG, DELEGATIE, OVERDRACHT EN 
COLLECTIEVE SCHULDENREGELING, ALSOOK TOT WIJZIGING VAN SOMMIGE BEPALINGEN VAN 
HET GERECHTELIJK WETBOEK 

 
Doc. 50 1731/2002-2003 
Onderzocht in de commissie voor de Justitie 
Rapporteur : mevr. Fauzaya Talhaoui 
Aangenomen door de Kamer op 30.01.2003 
Aangenomen door de Senaat op 13.03.2003 
 
Dit wetsontwerp strekt ertoe de bepalingen betreffende het beslag op roerend goed te 
wijzigen teneinde de invorderingsprocedure te vereenvoudigen. 
 
Wanneer een beslag gelegd is op een roerend goed, zo zegt de tekst, en dat beslag niet 
opgeheven noch in rechte aangevochten werd, kunnen andere schuldeisers hun 
onderhandelingen met de schuldenaar starten door tussenkomst van de voor hen 
optredende gerechtsdeurwaarder en op basis van een gewaarmerkt afschrift van het 
gelegde beslag afgeleverd door de beslagleggende gerechtsdeurwaarder. 
 
Voorts brengt het wetsontwerp enkele technische wijzigingen aan met betrekking tot de in 
het centraal bestand vermelde berichten van verzet, de schrapping van de berichten en de te 
vermelden berichten. 
 
De bepaling betreffende de rechtsvorderingen tot terugvordering wordt verduidelijkt, en de 
terminologie van de artikelen 1389bis/8 en 1391 van het Gerechtelijk Wetboek wordt 
aangepast aan de veranderde situatie tengevolge van de goedkeuring van de wet van 4 juli 
2001 (splitsing van de Nationale Orde van advocaten in twee aparte orden). 
 
 
Commissie voor de Landsverdediging 
 
 
♦ WET VAN 16 JANUARI 2003 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 11 JULI 1978 TOT REGELING 

VAN DE BETREKKINGEN TUSSEN DE OVERHEID EN DE VAKBONDEN VAN DE LAND-, DE LUCHT- 
EN DE ZEEMACHT EN VAN DE MEDISCHE DIENST 

 
Doc. 50 2046/2002-2003 
Onderzocht in de commissie voor de Landsverdediging 
Rapporteur : mevr. Mirella Minne 
Aangenomen door de Kamer op 28.11.2002 
Belgisch Staatsblad : 31.01.2003, erratum 21.02.2003 
 
Deze wet heeft tot doel wijzigingen aan te brengen aan de wet van 11 juli 1978 tot regeling 
van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van het militair personeel van de 
land-, de lucht- en de zeemacht en van de medische dienst. 
 
De voornaamste wijzigingen zijn:  
- de wijziging van artikel 10 van de wet van 11 juli 1978 waardoor de procedure tot interne 

regeling van geschillen met betrekking tot de toepassing van deze wet op een meer 
efficiënte wijze georganiseerd wordt. Om te vermijden dat twee procedures gelijktijdig 
opgestart worden, wordt in artikel 10 bepaald dat de raad van state slechts op 
ontvankelijke wijze door een vakorganisatie kan gevat worden nadat het geschillencomité 
een advies heeft uitgebracht en de minister van Landsverdediging zijn standpunt heeft 
kenbaar gemaakt.  
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Met het oog op de bescherming van de belangen van de vakorganisaties wordt evenwel 
in de ontworpen bepaling voorzien dat indien de minister geen beslissing genomen heeft 
binnen een termijn van 60 dagen de vakorganisaties de zaak op ontvankelijke wijze 
aanhangig kunnen maken bij de Raad van State.  

-  de wijziging van artikel 11, waardoor de controle van de representativiteit van de 
professionele vakorganisaties om de vier jaar gebeurt, zonder dat nog tussentijdse 
tellingen kunnen aangevraagd worden. Door de wijziging van artikel 5 van de wet van 11 
juli 1978 bij de programmawet, die voor de erkende professionele vakorganisaties een 
drempel van 5% invoert om representatief te zijn, bevinden deze organisaties zich niet 
meer in een concurrerende positie, en is een automatische telling van al deze 
organisaties noodzakelijk.  

 
 
♦ WET VAN 3 APRIL 2003 TOT WIJZIGING VAN DE ARTIKELEN 42 EN 44 VAN DE WET VAN 30 

NOVEMBER 1998 HOUDENDE REGELING VAN DE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN 
 
Doc. 50 2059/2002-2003 
Onderzocht in de commissie voor de Landsverdediging 
Rapporteur : mevr. Josée Lejeune 
Aangenomen door de Kamer op 18.12.2002 
Aangenomen door de Senaat op 20.03.2003 
Belgisch Staatsblad : 12.05.2003 
 
Deze wet beoogt te anticiperen op de snelle technische evolutie in de communicatiesector: 
de individuen en groepen die in het buitenland actief zijn, doelgroepen van de Algemene 
Dienst Inlichting en Veiligheid, gebruiken momenteel immers modernere 
communicatiemiddelen, vaak in combinatie met het gebruik van geavanceerde 
cryptografische middelen. 
Aangezien het opvangen, het beluisteren, het kennis nemen en het opnemen van 
communicatie voor de ADIV een essentieel hulpmiddel is bij het uitvoeren van de 
opdrachten, wordt het onderscheppen uitgebreid tot elke vorm van communicatie 
uitgezonden in het buitenland. Anderzijds voorziet de wet twee motieven die het verruimen 
van de toelating tot onderscheppen mogelijk moeten maken: de veiligheid van de eigen 
troepen en deze van de bondgenoten in buitenlandse operaties en de bescherming van de in 
het buitenland verblijvende Belgische staatsburgers. 
 
 
♦ WET VAN 6 FEBRUARI 2003 BETREFFENDE HET VRIJWILLIG ONTSLAG VERGEZELD VAN EEN 

GEÏNDIVIDUALISEERD BEROEPSOMSCHAKELINGSPROGRAMMA TEN BEHOEVE VAN BEPAALDE 
MILITAIREN EN HOUDENDE SOCIALE BEPALINGEN  

 
Doc. 50 1984/2002-2003 
Onderzocht in de commissie voor de Landsverdediging  
Rapporteur : mevr. Simonne Leen  
Aangenomen door de Kamer op 18.12.2002 
Belgisch Staatsblad : 27.02.2003 
 
De wet heeft tot doel de militairen van het actief kader bij de eenheden van de Belgische 
strijdkrachten in de Bondsrepubliek Duitsland, die in het kader van de repatriëring van de 
Belgische strijdkrachten uit Duitsland de werkelijke dienst wensen te verlaten voor de 
normale leeftijdsgrens is bereikt om in Duitsland te kunnen blijven, te helpen opdat ze zo 
snel als mogelijk een nieuwe werkgever kunnen vinden of een beroepsbezigheid als 
zelfstandige kunnen ontplooien. 
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♦ WET VAN 10 APRIL 2003 TOT TOEKENNING VAN DE ERETITEL VAN VETERAAN AAN SOMMIGE 

PERSONEELSLEDEN VAN HET DEPARTEMENT VAN LANDSVERDEDIGING 
 
Doc. 50 2174/2002-2003 
Onderzocht in de commissie voor de Landsverdediging 
Rapporteur : mevr. Josée Lejeune 
Aangenomen door de Kamer op 01.04.2003 
Aangenomen door de Senaat op 04.04.2003 
Belgisch Staatsblad : 10.04.2003 
 
De wet kadert in een aantal initiatieven die erin bestaan militairen, die in het kader van 
militaire operaties naar het buitenland worden gestuurd, beter te omkaderen op het moreel, 
sociaal, medisch en psychologisch vlak.  
 
 
♦ WET VAN 10 APRIL 2003 HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET VAN 8 AUGUSTUS 1981 

HOUDENDE INRICHTING VAN HET NATIONAAL INSTITUUT VOOR OORLOGSINVALIDEN, 
OUDSTRIJDERS EN OORLOGSSLACHTOFFERS EVENALS VAN DE HOGE RAAD VOOR 
OORSLOGSINVALIDEN, OUDSTRIJDERS EN OORLOGSSLACHTOFFERS EN HOUDENDE 
INRICHTING VAN HET INSTITUUT VOOR VETERANEN  

 
Doc. 50 2175/2002-2003 
Onderzocht in de commissie voor de Landsverdediging 
Rapporteur : mevr. Josée Lejeune 
Aangenomen door de Kamer op 01.04.2003 
Aangenomen door de Senaat op 04.04.2003 
Belgisch Staatsblad : 10.04.2003 
 
De wet heeft tot doel het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en 
Oorlogsslachtoffers (NIOOO), de opdracht te geven om de nationale erkentelijkheid uit te 
drukken die aan de veteranen van landsverdediging toekomt. Belangrijk is dat de huidige 
rechten van het NIOOO gevrijwaard blijven tot de laatste dag van de laatste gerechtigde. 
 
 
♦ WET VAN 30 DECEMBER 2002 TOT VASTSTELLING VAN HET LEGERCONTINGENT VOOR HET 

JAAR 2003 
 
Doc. 50 2154/2002-2003 
Onderzocht in de commissie voor de Landsverdediging 
Rapporteur : de h. Robert Denis 
Aangenomen door de Kamer op 18.12.2002 
 
Deze wet heeft tot doel om, overeenkomstig artikel 183 van de Grondwet, het 
legercontingent voor het jaar 2003 vast te stellen. Het legercontingent drukt het maximum 
aantal militairen uit die op eenzelfde dag van het jaar gelijktijdig onder de wapens mogen 
zijn.  Voor het jaar 2003 wordt dit aantal op 44.280 bepaald. 
 
 
♦ WET VAN 27 MAART 2003 HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET VAN 19 AUGUSTUS 1947 TOT 

OPRICHTING VAN HET NATIONAAL GEDENKTEKEN VAN BREENDONK 
 
Doc. 50 2250/2002-2003 
Onderzocht in de commissie voor de Landsverdediging 



Hoofdstuk 2   BEVOEGDHEDEN - 53 
 

Rapporteur : mevr. Mirella Minne 
Aangenomen door de Kamer op 13.02. 2003 
Belgisch Staatsblad: 14.02. 2003 
 
Het Nationaal Gedenkteken van Breendonk is de herinneringsplaats aan de Nazi-misdaden 
tijdens WOII. De getuigen worden echter steeds minder talrijk. Deze wet heeft dan ook tot 
doel structurele maatregelen te nemen om de toekomst van het Nationaal Gedenkteken van 
Breendonk te vrijwaren opdat de boodschap ervan blijvend zou kunnen worden doorgegeven 
aan de nieuwe generaties. De wet kadert overigens in een reeks initiatieven die door het 
departement Landsverdediging zijn genomen om de nagedachtenis aan de gruwelen van 
WOII levendig te houden en om het belang van de democratische waarden en de 
mensenrechten te benadrukken. 
 
 
♦ WET VAN 27 MAART 2003 BETREFFENDE DE WERVING VAN DE MILITAIREN EN HET STATUUT 

VAN DE MILITAIRE MUZIKANTEN EN TOT WIJZIGING VAN VERSCHILLENDE WETTEN VAN 
TOEPASSING OP HET PERSONEEL VAN LANDSVERDEDIGING 

 
Doc. 50 2185/2002-2003 
Onderzocht in de commissie voor de Landsverdediging 
Rapporteur : mevr. Mirella Minne 
Aangenomen door de Kamer op 06.02.2003  
Aangenomen door de Senaat op 13.03.2003 
Belgisch Staatsblad: 30.04.2003 
 
De wet betreft de werving van militairen en het statuut van militaire muzikanten en wijzigt 
verschillende wetten van toepassing op het personeel van Landsverdediging. 
 
Titel I verbetert de bepalingen betreffende de werving van militairen, definieert de rechten 
van sollicitanten en laat de werving van vreemdelingen voor het leger toe. 
 
Titel II creëert een eenheidsstatuut voor de beroepsmilitairen muzikanten van het actief 
kader van de krijgsmacht. 
 
Titel III wijzigt verschillende wetten van toepassing op het personeel van de krijgsmacht. Een 
groot aantal zijn het gevolg van de realisaties van de hierboven vermelde wijzigingen. 
 
 
♦ WET VAN 11 APRIL 2003 TOT INSTELLING VAN EEN VRIJWILLIGE DIENST VAN COLLECTIEF NUT 
 
Doc. 50 2228/2002-2003 
Onderzocht in de commissie voor de Landsverdediging 
Rapporteurs : de hh. Jan Eeman en José Canon 
Aangenomen door de Kamer op 13.03. 2003 
Belgisch Staatsblad : 13.05. 2003 
 
De wet tot oprichting van een vrijwillige dienst van collectief nut heeft twee doelstellingen: 
enerzijds jongeren opnieuw warm maken voor een militaire loopbaan; jonge vrijwilligers 
kunnen een rekruteringsbasis vormen wat uiteindelijk kan bijdragen tot het wegwerken van 
de oververtegenwoordiging van de oudere militairen. Anderzijds beoogt de wet tegemoet te 
komen aan een sociale realiteit: met een vrijwillige dienst van collectief nut krijgen jongeren 
een nieuwe kans om professioneel aan de slag te gaan, waarbij zij die het willen tegelijk hun 
land kunnen dienen.  
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Commissie voor de Sociale Zaken 
 
 
♦ WET VAN 16 DECEMBER 2002 HOUDENDE OPRICHTING VAN HET INSTITUUT VAN DE 

GELIJKHEID VAN VROUWEN EN MANNEN 
 
DOC. 50 1919/2002-2003 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur : mevr. Kristien Grauwels 
Aangenomen door de Kamer op 17.10.2002 
Aangenomen door de Senaat op 28.11.2002 
Belgisch Staatsblad : 31.12.2002 
 
De oprichting van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen vloeit voort uit de 
artikelen 10 en 11 bis van de Grondwet, die de overheid verplichten te zorgen voor de strikte 
inachtneming van de gelijke behandeling van vrouwen en mannen. Het is de bedoeling om 
het instituut ter zake te doen uitgroeien tot een referentieoverheidsinstelling. Het instituut valt 
onder de toepassing van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige 
instellingen van openbaar nut. Het zal ressorteren onder de voor het beleid inzake 
gendergelijkheid bevoegde minister. De wet voorziet in de nodige waarborgen om ervoor te 
zorgen dat het instituut volledig onafhankelijk kan optreden. 
 
 
♦ WET VAN 18 DECEMBER 2002 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 8 APRIL 1965 TOT 

INSTELLING VAN DE ARBEIDSREGLEMENTEN 
 
DOC. 50 2031/2002-2003 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur : de h. Bruno Van Grootenbrulle 
Aangenomen door de Kamer op 07.11.2002 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 14.01.2003 
 
De wet breidt het toepassingsgebied van de wet van 8 april 1965, die de werkgevers van de 
privé-sector verplicht een arbeidsreglement op te stellen met het doel de werknemers te 
informeren over de belangrijkste elementen van hun arbeidsovereenkomst of van hun 
arbeidsverhoudingen, uit tot het openbaar ambt. 
 
♦ WET VAN 20 DECEMBER 2002 BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN DE 

PREVENTIEADVISEURS 
♦ WET VAN 20 DECEMBER 2002 TOT WIJZIGING VAN HET GERECHTELIJK WETBOEK NAAR 

AANLEIDING VAN DE WET VAN 20 JANUARI 2003 BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN DE 
PREVENTIEADVISEURS 

 
DOC. 50 2032/2002-2003 EN 50 2033/2002-2003 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur : de h. Jean-Marc Delizée 
Aangenomen door de Kamer op 07.11.2002 
Aangenomen door de Senaat op 05.12.2002 
Belgisch Staatsblad : 20.01.2003 
 
De wetten beogen de toekenning van een bescherming aan de preventieadviseurs, zodat die 
hun taak volledig onafhankelijk kunnen uitoefenen, zowel ten aanzien van de werkgever als 
ten aanzien van de werknemers. Die bescherming geldt voor preventieadviseurs die 
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tewerkgesteld worden door een werkgever in de privé-sector of de openbare sector, in een 
interne of in een externe dienst. 
 
 
♦ WET VAN 10 FEBRUARI 2003 TOT REGELING VAN DE OVERDRACHT VAN PENSIOENRECHTEN 

TUSSEN BELGISCHE PENSOIENREGELINGEN EN DIE VAN INSTELLINGEN VAN INTERNATIONAAL 
PUBLIEK RECHT 

 
DOC. 50 2101/2002-2003 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur : de h. Bernard Baille 
Aangenomen door de Kamer op 13.12.2002 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 27.03.2003 
 
De wet strekt ertoe de overdracht te regelen van pensioenrechten tussen Belgische 
pensioenregelingen en de regelingen van instellingen van internationaal publiek recht, meer 
in het bijzonder van de instellingen van de Europese Commissie. Op vraag van de 
Commissie werd een stelsel ingevoerd voor de aanvragen tot overdracht ingediend na 1 
januari 200 
 
 
♦ PROGRAMMAWETTEN VAN 24 DECEMBER 2002 
 
DOC. 50 2124/2002-2003 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken, voor de Landsverdediging,  voor de 
Herziening van de Grondwet en de Hervorming der Instellingen, voor het Bedrijfsleven, het 
Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de Nationale Wetenschappelijke en Culturele 
Instellingen, de Middenstand en de Landbouw, voor de Buitenlandse Betrekkingen, voor de 
Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt, voor de Financiën en de 
Begroting, voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven, voor de 
Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing 
Rapporteurs : mevr. Els Haegeman, mevr. Maggie De Block, mevr. Simonne Leen, mevr. 
Anne Barzin, de hh. Geert Versnick, Arnold Van Aperen, mevr. Claudine Drion, de hh. Jan 
Peeters, Gérard Gobert, mevr. Marie-Thérèse Coenen en mevr. Michèle Gilkinet 
Aangenomen door de Kamer op 13.12.2002 
Aangenomen door de Senaat op 23.12.2002 
Belgisch Staatsblad : 31.12.2002 
 
De belangrijkste bepalingen van de programmawet waarover de commissie voor de Sociale 
Zaken zich heeft gebogen, betreffen het statuut van de onthaalouders, het statuut van de 
kunstenaars en de bepalingen tot oprichting van het Federaal Kenniscentrum voor de 
gezondheidszorg. 
 
 
♦ WET VAN 24 JANUARI 2003 HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE 

VERALGEMENING VAN DE ONMIDDELLIJKE AANFIGRE VAN TEWERKSTELLING 
 
DOC. 50 2109/2002-2003 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur : de h. Jean-Marc Delizée 
Aangenomen door de Kamer op 18.12.2002 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
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Belgisch Staatsblad : 24.01.2003 
 
 
De wet is een van de initiatieven die werden genomen in het kader van de modernisering 
van het beheer van de sociale zekerheid. De wet strekt tot uitvoering van een akkoord dat de 
sociale partners in de Nationale Arbeidsraad bereikten.  
 
 
♦ WET VAN 28 JANUARI 2003 BETREFFENDE DE MEDISCHE ONDERZOEKEN DIE BINNEN HET 

KADER VAN DE ARBEIDSVERHOUDINGEN WORDEN UITGEVOERD 
 
DOC. 50 2133/2002-2003 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur : de h. Bernard Baille 
Aangenomen door de Kamer op 18.12.2002 
Aangenomen door de Senaat op 14.11.2002 
Belgisch Staatsblad : 28.01.2003 
 
De wet verbiedt biologische of genetische tests met een voorspellende waarde die sommige 
werkgevers opleggen in het kader van de selectieprocedure bij de indienstneming. Daarbij 
komen vooral tests in beeld om aids op te sporen alsook de genetische tests die een risico 
op aanleg voor een genetisch bepaalde ziekte – zoals diabetes – aantonen. 
 
 
♦ WET VAN 24 FEBRUARI 2003 TOT BEKRACHTIGING VAN DIVERSE KONINKLIJKE BESLUITEN 

GENOMEN MET TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 38 EN 39 VAN DE WET VAN 26 JULI 1996 
TOT MODERNISERING VAN DE SOCIALE ZEKERHEID EN TOT VRIJWARING VAN DE 
LEEFBAARHEID VAN DE WETTELIJKE PENSIOENSTELSELS 

♦ WET VAN 24 FEBRUARI 2003 BETREFFENDE DE MODERNISERING VAN HET BEHEER VAN DE 
SOCIALE ZEKERHEID 

 
DOC. 50 2115/2002-2003 EN 2116/2002-2003 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur : mevr. Els Haegeman 
Aangenomen door de Kamer op 18.12.2002 
Aangenomen door de Senaat op 06.02.2003 
Belgisch Staatsblad : 02.04.2003 
 
De wetten strekken ertoe de koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet van 26 juli 1996 
tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de 
wettelijke pensioenstelsels te bekrachtigen; krachtens artikel 51 van die kaderwet dienden de 
besluiten immers bij wet te worden bekrachtigd. De te bekrachtigen bepalingen hebben 
betrekking op de maatregelen met het oog op de vereenvoudiging van de administratieve 
verplichtingen, meer bepaald wat de wijze betreft waarop de voor de toepassing van de 
sociale zekerheid noodzakelijke gegevens worden verzameld. 
 
 
♦ WET VAN 25 FEBRUARI 2003 HOUDENDE MAATREGELEN TER VERSTERKING VAN DE 

PREVENTIE INZAKE HET WELZIJN VAN DE WERKNEMERS BIJ DE UITVOERING VAN HUN WERK 
 
DOC. 50 2167/2002-2003 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteurs : de h. Bernard Baille en mevr. Pierrette Cahay-André 
Aangenomen door de Kamer op 06.02.2003 
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Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 14.03.2003 
 
De wet beoogt in de eerste plaats de preventie van arbeidsongevallen. Daartoe voorziet ze 
in: 
-  bijzondere maatregelen voor de uitzendsector, waarvan algemeen bekend is dat dit 

een gevaarlijke sector is; 
-  een grondige studie van de ernstige arbeidsongevallen, opdat men eruit kan leren om 

nieuwe ongevallen te voorkomen; 
- de nodige middelen voor de Arbeidsinspectie om op treden bij overtredingen van 

organisatorische bepalingen, onder meer inzake onderaanneming. 
 
 
♦ WET VAN 22 APRIL 2003 TOT WIJZIGING VAN DE ARTIKELEN 38BIS, 51BIS EN 59 VAN DE WET 

VAN 3 JULI 1978 BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN 
 
DOC. 50 2212/2002-2003 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur : de h. Bernard Baille  
Aangenomen door de Kamer op 13.02.2003 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 13.05.2003 
 
De wet heeft tot doel de rechten van de werknemers die contractueel in de overheidssector 
werken in overeenstemming te brengen met die van de werknemers die contractueel in de 
privé-sector werken. Ook inzake de opzeggingstermijn voor de arbeiders wordt een en ander 
gelijkgetrokken. 
 
 
♦ WET VAN 3 MEI 2003 HOUDENDE OPRICHTING VAN DE FEDERALE RAAD VOOR DE STRIJD 

TEGEN DE ILLEGALE ARBEID EN DE SOCIALE FRAUDE, HET FEDERALE COORDINATIECOMITÉ 
EN DE ARRONDISSEMENTSCELLEN 

 
DOC. 50 2233/2002-2003 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur : de h. Bernard Baille  
Aangenomen door de Kamer op 20.02.2003 
Aangenomen door de Senaat op 03.04.2003 
Belgisch Staatsblad : 10.06.2003 
 
De wet beoogt een doeltreffender optreden van de sociale inspectiediensten in de strijd 
tegen de illegale arbeid en de sociale fraude. Daartoe wordt een Federaal Coördinatiecomité 
in het leven geroepen, dat de actie van de arrondissementscellen moet coördineren, en 
wordt de Federale Raad voor de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude 
opgericht, die is samengesteld uit hoge ambtenaren en magistraten, en die instaat voor de 
uitvoering van het beleid dat de ministerraad ter zake uitstippelt. Voorts wordt de 
samenstelling van de arrondissementscellen gewijzigd. Voortaan worden ze voorgezeten 
door een magistraat en bijgestaan door een vast secretariaat. 
 
 
♦ WET VAN 27 FEBRUARI 2003 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 16 DECEMBER 2002 TOT 

OPRICHTING VAN HET INSTITUUT VAN GELIJKHEID VAN VROUWEN EN MANNEN 
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DOC. 50 2247/2002-2003 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur : mevr. Maggie De Block 
Aangenomen door de Kamer op 13.02.2003 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 24.03.2003 
 
Bij de wet wordt het personeelsstatuut van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en 
mannen in overeenstemming gebracht met het personeelsstatuut van het openbaar ambt 
zoals gewijzigd bij de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake 
ambtenarenzaken. 
 
 
♦ WET VAN 3 MEI 2003 HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN BETREFFENDE DE SOCIALE 

VERKIEZINGEN 
 
DOC. 50 2266/2002-2003 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur : de h. Bernard Baille 
Aangenomen door de Kamer op 13.03.2003 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 16.05.2003 
 
De wet werd aangenomen met het oog op de sociale verkiezingen van 2004. Ze strekt ertoe 
een aantal onvolkomenheden in de bestaande wetgeving weg te werken, met name inzake 
de verkiesbaarheidsvoorwaarden en met betrekking tot een aantal onverenigbaarheden. 
 
 
♦ WET VAN 1 APRIL 2003 HOUDENDE UITVOERING VAN HET INTERPROFESSIONEEL AKKOORD 

VOOR DE PERIODE 2003-2004 
 
DOC. 50 2280/2002-2003 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur : de h. Jean-Marc Delizée 
Aangenomen door de Kamer op 27.02.2003 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 16.05.2003 
 
De wet strekt tot uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2003-2004 en bevat 
bepalingen met betrekking tot: 
 
- het inschakelingsparcours; 
- de startbaanovereenkomsten; 
- het brugpensioen; 
- de inhoudingen op aanvullende vergoedingen. 
 
 
♦ WET VAN 6 MEI 2003 HOUDENDE INSTEMMING MET DE AVENANT VAN 15 AUGUSTUS 2002 

AAN HET SAMENWERKINGSAKKOORD TUSSEN DE STAAT, DE GEWESTEN EN DE DUITSTALIGE 
GEMEENSCHAP BETREFFENDE DE SOCIALE ECONOMIE VAN 4 JULI 2000, BEKRACHTIGD 
DOOR DE WET VAN 26 JUNI 2001 

 
DOC. 50 2326/2002-2003 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
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Rapporteur : mevr. Pierrette Cahay-André 
Aangenomen door de Kamer op 20.03.2003 
Aangenomen door de Senaat op 03.04.2003 
Belgisch Staatsblad : 16.05.2003 
 
Het samenwerkingsakkoord waarmee bij deze wet wordt ingestemd, stelt de middelen vast 
die enerzijds door de federale overheid en anderzijds door de gewestelijke overheden 
worden ingezet voor de ontwikkeling van de onderscheiden sectoren van de sociale 
economie. 
 
 
♦ PROGRAMMAWET VAN 8 APRIL 2003 
 
DOC. 50 2343/2002-2003 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken, voor de Justitie, voor de Binnenlandse 
Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt, voor het Bedrijfsleven,  het 
Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de Nationale Wetenschappelijke en Culturele 
Instellingen, de Middenstand en de Landbouw, voor de Financiën en de Begroting, voor de 
Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven en voor de Volksgezondheid, het 
Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing 
Rapporteurs : de h. Bernard Baille, mevr. Fientje Moerman, de h. Tony Smets, mevr. Leen 
Laenens, de hh. Peter Vanhoutte, Gérard Gobert, Lode Vanoost en mevr. Annemie 
Descheemaeker 
Aangenomen door de Kamer op 28.03.2003 
Aangenomen door de Senaat op 04.04.2003 
Belgisch Staatsblad : 17.04.2003 
 
De Commissie voor de Sociale Zaken heeft zich over een aantal bepalingen van de 
programmawet gebogen, inzonderheid over de bepalingen tot oprichting van het 
Kringloopfonds. 
 
 
♦ BIJZONDERE WET VAN 5 MEI 2003 TOT INSTELLING VAN EEN NIEUWE BEREKENINGSWIJZE 

VAN DE RESPONSABILISERINGSBIJDRAGE TEN LASTE VAN SOMMIGE WERKGEVERS VAN DE 
OPENBARE SECTOR 

 
DOC. 50 2338/2002-2003 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur : mevr. Els Haegeman 
Aangenomen door de Kamer op 27.03.2003 
Aangenomen door de Senaat op 04.04.2003 
Belgisch Staatsblad : 15.05.2003 
 
De wet bepaalt de berekeningswijze van de bijdragen die de deelgebieden verschuldigd zijn 
voor de financiering van de rustpensioenen van hun personeel. De wet strekt er meer 
bepaald toe de berekeningswijze van die bijdragen te vereenvoudigen, doordat enkel die 
parameters nog in aanmerking genomen worden die de administratie volledig beheerst. Op 
die manier zouden de bijdragen sneller moeten kunnen worden berekend. 
 
 
♦ WET VAN 11 MEI 2003 TOT WIJZIGING VAN DIVERSE BEPALINGEN BETREFFENDE HET RUST- 

EN OVERLEVINGSPENSIOEN VOOR WERKNEMERS EN ZELFSTANDIGEN MET HET OOG OP DE 
UITVOERING VAN HET PRINCIPE VAN DE EENHEID VAN LOOPBAAN 
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DOC. 50 2260/2002-2003 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteurs : de hh. Luc Goutry en Bernard Baille 
Aangenomen door de Senaat op 30.01.2003   
Aangenomen door de Kamer op 27.03.2003 
Belgisch Staatsblad : 24.06.2003 
 
De wet beoogt een vereenvoudiging van de administratieve procedures én van de 
berekening van het rustpensioen van de werknemers met een gemengde loopbaan als 
zelfstandige en als loontrekkende. Te dien einde wordt de berekening van het pensioen 
toevertrouwd aan één enkele administratieve overheid. Tot dan toe berekenden de RSZ 
(loontrekkenden) enerzijds en de RSVZ (zelfstandigen) anderzijds elk het pensioen voor het 
gedeelte van de loopbaan in het stelsel dat tot hun respectieve bevoegdheid behoort. 
 
 
♦ WET VAN 3 MEI 2003 TOT REGELING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST WEGENS 

SCHEEPSDIENST VOOR DE ZEEVISSERIJ EN TOT VERBETERING VAN HET SOCIAAL STATUUT 
VAN DE ZEEVISSER 

 
DOC. 50 1728/2002-2003 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur : mevr. Maggie De Block 
Aangenomen door de Kamer op 01.04.2003 
Aangenomen door de Senaat op 04.04.2003 
Belgisch Staatsblad : 20.06.2003 
 
De wet strekt ertoe de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij in 
overeenstemming te brengen met de thans gangbare gebruiken. Die 
arbeidsovereenkomsten vielen onder de wet van 5 juni 1928, die in heel wat opzichten 
voorbijgestreefd was, met een grote rechtsonzekerheid tot gevolg in de sector van de 
zeevisserij. Daar moest dan ook wat aan gedaan worden. 
 
 
Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke 
Hernieuwing 
 
 
♦ WET VAN 29 JANUARI 2003 HOUDENDE OPRICHTING VAN DE FEDERALE DATABANK VAN DE 

BEÖEFENAARS VAN DE GEZONDHEIDSZORGBEROEPEN 
 
DOC. 50 2022/2002-2003 
Onderzocht in de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing 
Rapporteur : mevr. Michèle Gilkinet 
Aangenomen door de Kamer op 05.12.2002 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 26.02.2003 
 
Bij deze wet wordt een federale gegevensbank van de beoefenaars van de 
gezondheidszorgberoepen opgericht. Die databank zal alle gegevens bevatten betreffende 
de gezondheidszorgbeoefenaars die werden erkend overeenkomstig het koninklijk besluit nr. 
78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. 
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De databank heeft een drieledige doelstelling :  
- de Planningscommissie – Medisch aanbod ondersteunen bij de uitvoering van haar 

wettelijke taken, te weten de behoeften inzake het medisch aanbod onderzoeken, het 
gevolg van die behoeften op de toegang tot de studies van bedoelde beroepen nagaan 
en een verslag opstellen ten behoeve van de ministers van Volksgezondheid en van 
Sociale Zaken; 

- de administraties de mogelijkheid bieden de hun opgelegde taken te verrichten; 
- tot slot er voor zorgen dat de communicatie zowel tussen de beroepsbeoefenaars 

onderling als met de bevolking verbetert, vermits de naam, voornamen, beroepstitel(s) en 
beroepsadres openbaar zullen zijn. 

 
 
♦ WET VAN 18 DECEMBER 2002 TOT WIJZIGING VAN SOMMIGE BEPALINGEN BETREFFENDE DE 

VEILIGHEID EN DE GEZONDHEID VAN DE GEBRUIKERS 
 
DOC. 50 1995/2002-2003 
Onderzocht in de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing 
Rapporteur : mevr. Michèle Gilkinet 
Aangenomen door de Kamer op 14.11.2002 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 06.02.2003 

 
Deze wet strekt ertoe inzake de veiligheid van producten en diensten een geïntegreerd 
beleid te voeren dat berust op meer transparantie en, in de mate van het mogelijke, op een 
vereenvoudigde regelgeving. Het doel is de vrijwaring van de veiligheid en de gezondheid 
van de ‘gebruikers’, die zowel tot een professionele als een private categorie kunnen 
behoren. 
 
Te dien einde wordt de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van de 
consumenten omgevormd tot een algemene kaderwet betreffende de veiligheid van 
producten en diensten en in overeenstemming gebracht met de Richtlijn 2001/95/EG van 3 
december 2001 inzake algemene productveiligheid. Deze wet voorziet bijgevolg in de 
opheffing van de wet van 11 juli 1961 betreffende de waarborgen welke de machines, de 
onderdelen van machines, het materieel, de werktuigen, de toestellen, de recipiënten en de 
beschermingsmiddelen inzake veiligheid en gezondheid moeten bieden, en de aanpassing 
van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de 
verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten. 
De voorgestelde herschikkingen, die op zich geen nieuwe verplichtingen opleggen aan de 
industrie, komen tegemoet aan de vraag naar een grotere uniformiteit van de wetgeving, 
meer rechtszekerheid voor de bedrijven en consumenten en een betere werking van de 
overheidsdiensten. 
 
 
♦ WET VAN 17 DECEMBER 2002 TOT BEKRACHTIGING VAN SOMMIGE BEPALINGEN VAN HET 

KONINKLIJK BESLUIT VAN 23 OKTOBER 2001 TOT WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT 
VAN 19 AUGUSTUS 1998 TOT VASTSTELLING VAN DE RETRIBUTIES EN BIJDRAGEN 
VERSCHULDIGD AAN HET BEGROTINGSFONDS VOOR GRONDSTOFFEN 

 
DOC. 50 2061/2002-2003 
Onderzocht in de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing 
Rapporteur : mevr. Anne-Mie Descheemaeker 
Aangenomen door de Kamer op 07.11.2002 
Geëvoceerd door de Senaat nr 2-1344 (Beslissing om niet te amenderen) 
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Belgisch Staatsblad : 21.12.2002 
 
Deze wet beoogt de bekrachtiging van sommige bepalingen inzake bijdragen van het 
koninklijk besluit van 23 oktober 2001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 
1998 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds 
voor Grondstoffen. 
 
Deze bepalingen beogen de financiering van het CONSUM-programma dat werd ingesteld 
naar aanleiding van de dioxinecrisis. De Ministerraad heeft immers besloten dit programma 
met ingang van 1 januari 2001 te financieren via retributies en bijdragen ten laste van de 
sector. 
 
 
♦ WET VAN 27 DECEMBER 2002 HOUDENDE HET ONTWERP VAN ALGEMENE 

UITGAVENBEGROTING VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2003 
 
DOC. 50 2081/2002-2003 
Onderzocht in de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing 
Advies over de sectie 24 – FOD Sociale Zekerheid (partim : Oorlogsslachtoffers), sectie 25 – 
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en sectie 44 – FOD 
Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie (partim : 
Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid) 
Rapporteur : mevr. Anne-Mie Descheemaeker 
Aangenomen door de Kamer op 19.12.2002 
Belgisch Staatsblad : 31.01.2003 
 
 
♦ WET VAN 24 DECEMBER 2002 – PROGRAMMAWET (ART. 205-206, 245 TOT 295, 360 TOT 

364, 415 EN 416) 
 
DOC. 50 2124/2002-2003 
Onderzocht in de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing 
Rapporteur : mevr. Michèle Gilkinet 
Aangenomen door de Kamer op 13.12.2002 
Geëvoceerd door de Senaat nr 2-1390 (Beslissing om niet te amenderen) 
Belgisch Staatsblad : 31.01.2003 – erratum 07.02.2003 
 
Deze wet behelst meerdere maatregelen: 
- tegemoetkoming van het RIZIV voor viscerosynthese- en endoscopiemateriaal; 
-  omzetting van Richtlijn 2001/20/EG betreffende de onderlinge aanpassing van de 

wettelijke, reglementaire en bestuursrechterlijke bepalingen van de Lidstaten inzake de 
toepassing van goede klinische praktijken bij de uitvoering van klinische proeven met 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik (rechten en verplichtingen van de deelnemers 
aan klinische proeven, voorwaarden…);  

- oprichting van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, dat tot taak heeft 
objectieve elementen te verzamelen en te verschaffen die gebaseerd zijn op de analyse 
en de verwerking van geregistreerde en gevalideerde gegevens of op elke andere 
relevante informatiebron. Dit Centrum neemt de vorm aan van een parastatale B die de 
beginselen van de objectiviteit en de onafhankelijkheid zal moeten eerbiedigen. De 
programmawet legt de opdrachten van het Kenniscentrum vast en bepaalt inzonderheid 
hoe het zal functioneren (personeel, administratie, samenwerking met andere 
instellingen, toezicht) en worden gefinancierd; 
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- aanpassing van de bedragen geheven voor de afgifte van vergunningen voor de invoer 
van bedreigde dier- en plantensoorten; 

-  toepassing van de Copernicus-hervorming van het ambtenarenstatuut op het personeel 
van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en aanpassing van 
de financieringsmechanismen; 

- vastlegging van een  criterium (referentie-adres) om te antwoorden op de vraag welk 
OCMW bevoegd is voor een dakloze; 

- maatregel voor een efficiëntere toepassing van het verdelingsplan met als doel dat alle 
OCMW’s een inspanning leveren om de hen toegewezen asielzoekers op te vangen. De 
Koning kan bij een in ministerraad overlegd koninklijk besluit de juiste criteria vastleggen 
om te bepalen wanneer een OCMW niet voldoende opvangmaatregelen treft; 

- verlenen van een machtiging aan de minister bevoegd voor maatschappelijke integratie 
om voorlopig bevoegdheidsconflicten te beslechten tussen OCMW’s over aanvragen 
voor sociale hulpverlening en maatschappelijke integratie. 

 
 
♦ WETSONTWERP TOT WIJZIGING VAN DE DATUM VAN INWERKINGTREDING VAN DE WET VAN 10 

DECEMBER 1997 HOUDENDE VERBOD OP DE RECLAME VOOR TABAKSPRODUCTEN EN TOT 
OPRICHTING VAN EEN FONDS TER BESTRIJDING VAN HET TABAKSGEBRUIK 

 
DOC. 50 2143/2002-2003 
Ontwerp overgezonden door de Senaat nr 2-1336 
Onderzocht in de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing 
Rapporteur : de h. Daniel Bacquelaine 
Verworpen in plenaire zitting 
 
 
♦ WETSONTWERP HOUDENDE REGELING VAN DE AUTOPSIE NA HET ONVERWACHTE EN 

MEDISCH ONVERKLAARDE OVERLIJDEN VAN EEN KIND VAN MINDER DAN ACHTTIEN MAANDEN 
 
DOC. 50 1550/2002-2003 
Ontwerp overgezonden door de Senaat nr 2-409 
Onderzocht in de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing 
Rapporteur : mevr. Anne-Mie Descheemaeker 
Aangenomen door de Kamer op 28.11.2002 (geamendeerde tekst) 
Geamendeerd door de Senaat op 23.01.2003 
Tegen-geamendeerd door de Kamer op 20.02.2003 en aan de koninklijke sanctie 
voorgelegd. 
 
Het wetsontwerp is van toepassing op autopsies die worden uitgevoerd op kinderen van 
minder dan 18 maanden die onverwacht en om medisch onverklaarbare redenen zijn 
overleden. De wet bepaalt dat een autopsie zal worden uitgevoerd bij elk overlijden van een 
kind dat de volle leeftijd van achttien maanden niet heeft bereikt om te weten wat de oorzaak 
van het overlijden is, tenzij een der ouders er zich tegen verzet. De geneesheer die het 
overlijden vaststelt moet de ouders wijzen op hun recht om een autopsie te weigeren. 
Op de overlijdensakte mag enkel de vermelding “wiegendood” voorkomen als een 
autopsieverslag werd voorgelegd. 
 
Het wetsontwerp voorziet bij de uitvoering van een autopsie in de overbrenging van het 
lichaam van het kind naar een centrum voor wiegendood van een algemeen ziekenhuis dat 
over een erkende dienst voor kindergeneeskunde, een erkende functie voor lokale neonatale 
zorg en een dienst voor anatomopathologie beschikt. Bovendien moet het ziekenhuis 
beschikken over een aangepaste kennis om de ouders en de familieleden van de overleden 
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kinderen op te vangen. Daarnaast bepaalt de tekst uitdrukkelijk dat de toepassing van deze 
wet geen kosten mag meebrengen voor de ouders. 
 
 
♦ WETSONTWERP TOT WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 FEBRUARI 2001 

HOUDENDE ORGANISATIE VAN DE CONTROLES DIE WORDEN VERRICHT DOOR HET FEDERAAL 
AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN TOT WIJZIGING VAN DIVERSE 
WETTELIJKE BEPALINGEN 

 
DOC. 50 2176/2002-2003 
Onderzocht in de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing 
Rapporteur : de h. Roel Deseyn 
Aangenomen door de Kamer op 20.02.2003 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
 
Het wetsontwerp beoogt de bestaande tekst te verbeteren en enkele legistieke leemten te 
herstellen. De tekst biedt tevens een voldoende wettelijke basis voor de registratie (toelating, 
erkenning en kennisgeving) van alle operatoren die optreden in de voedselketen en voor de 
te nemen bepalingen inzake autocontrole. 
 
 
♦ WETSONTWERP HOUDENDE INSTEMMING MET HET FINANCIEEL PROTOCOL VAN 4 OKTOBER 

2002 BIJ HET SAMENWERKINGSAKKOORD VAN 5 APRIL 1995 TUSSEN DE FEDERALE STAAT, 
HET VLAAMSE GEWEST, HET WAALSE GEWEST EN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 
INZAKE HET INTERNATIONALE MILIEUBELEID 

 
DOC. 50 2177/2002-2003 
Onderzocht in de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing 
Rapporteur : de h. Roel Deseyn 
Aangenomen door de Kamer op 20.02.2003 
Geëvoceerd door de Senaat nr 2-1497 (Beslissing om niet te amenderen) 
 
Het ontwerp van wet strekt ertoe instemming te betuigen met het financieel protocol van 4 
oktober 2002 bij het samenwerkingsakkoord van 5 april 1995 inzake het internationaal 
milieubeleid. 
De instemming met het protocol zal aan de betaling van de jaarlijks verplichte bijdragen van 
België aan de gemengde Multilaterale Milieuverdragen een wetgevende basis geven. 
Het protocol is eveneens van rechtswege van toepassing op multilaterale milieuverdragen 
waarvan België na ondertekening van dit protocol verdragssluitende partij wordt, en die 
gemengd worden verklaard door de werkgroep Gemengde Verdragen. 
De betaling gebeurt volgens de volgende verdeelsleutel: 30 % voor de federale overheid en 
70 % voor de Gewesten. Het protocol legt tevens de verdeelsleutel tussen de Gewesten vast 
(58 % voor het Vlaamse Gewest, 33 % voor het Waalse Gewest en 9 % voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest). 
 
 
SAMENGEVOEGDE WETSONTWERPEN : 
♦ WETSONTWERP TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 24 FEBRUARI 1921 BETREFFENDE HET 

VERHANDELEN VAN DE GIFTSTOFFEN, SLAAPMIDDELEN EN VERDOVENDE MIDDELEN, 
ONTSMETTINGSSTOFFEN EN ANTISEPTICA (DOC. 50 1888/2002-2003) 

♦ WETSONTWERP TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 24 FEBRUARI 1921 BETREFFENDE HET 
VERHANDELEN VAN DE GIFTSTOFFEN, SLAAPMIDDELEN EN VERDOVENDE MIDDELEN, 
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ONTSMETTINGSSTOFFEN EN ANTISEPTICA, EN VAN ARTIKEL 137 VAN HET WETBOEK VAN 
STRAFVORDERING (DOC. 50 1889/2002-2003) 

 
Onderzocht in de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing 
Rapporteurs : de hh. Jacques Germeaux en Luc Paque 
Aangenomen door de Kamer op 13.02.2003 
Geëvoceerd door de Senaat nr 2-1474 – nr 2-1475  
 
Deze twee wetsontwerpen moeten samen met de beleidsnota van de federale regering in 
verband met de drugsproblematiek worden gelezen en zijn ook onlosmakelijk verbonden met 
het ontwerp van koninklijk besluit en met het ontwerp van gemeenschappelijke richtlijn 
betreffende het beleid inzake het bezit en de detailhandel van illegale verdovende middelen. 
 
De conclusies en aanbevelingen van de parlementaire werkgroep belast met het bestuderen 
van de drugsproblematiek alsmede de door de federale beleidsnota uitgetekende 
actiepunten dienden als uitgangspunt voor het opstellen van deze teksten. 
 
De drugsproblematiek wordt bekeken in een algemeen kader, dat ruimer is opgevat dan het 
louter repressieve aspect of dan het traditionele onderscheid tussen legale (tabak, alcohol en 
bepaalde geneesmiddelen) en illegale drugs. 
 
De wetsontwerpen werden rond drie krachtlijnen opgebouwd. De eerste steunt op het 
onderscheid tussen het bezit voor persoonlijk gebruik en het bezit met het oog op 
doorverkoop. De tweede krachtlijn is gebaseerd op het onderscheid dat tussen cannabis en 
«de overige illegale drugs» wordt gemaakt (aan het traditionele onderscheid tussen legale en 
illegale drugs wordt dus niet geraakt). De derde krachtlijn, ten slotte, gaat uit van het 
onderscheid dat tussen minderjarigen (voor wie het gebruik verboden is) en meerderjarigen 
(die enkel bij problematisch gebruik dat sociale overlast geeft zullen vervolgd worden) 
behoort te worden gemaakt. 
 
 
♦ WETSONTWERP HOUDENDE INSTEMMING MET HET SAMENWERKINGSAKKOORD VAN 2 

SEPTEMBER 2002 TUSSEN DE STAAT, DE GEMEENSCHAPPEN, DE GEMEENSCHAPPELIJKE 
GEMEENSCHAPSCOMMISSIE, DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE GEWESTEN 
VOOR EEN GLOBAAL EN GEÏNTEGREERD DRUGSBELEID 

 
DOC. 50 2179/2002-2003 
Onderzocht in de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing 
Rapporteur : mevr. Dalila Douifi 
Aangenomen door de Kamer op 13.02.2003 
Geëvoceerd door de Senaat nr 2-1485 
 
Dit  wetsontwerp strekt ertoe in te stemmen met het samenwerkingsakkoord van 2 
september 2002 voor een globaal en geïntegreerd drugsbeleid. 
Het betrokken samenwerkingsakkoord dat door álle betrokken regeringen werd ondertekend 
vormt de basis voor de installatie van een overlegorgaan tussen de federale, de gewestelijke 
en de gemeenschapspartners. De ondertekenende partijen verbinden er zich toe, met 
eerbiediging van hun respectieve bevoegdheden, overleg te plegen om hun beleid inzake de 
preventieve, de curatieve en de repressieve aspecten op elkaar af te stemmen. Hiertoe 
wordt een Interministeriële conferentie ingesteld, voorgezeten door de federale Minister van 
Volksgezondheid, die alle nodige beleidsbeslissingen neemt en met dit oogmerk minstens 
eenmaal per jaar samenkomt. 
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Er wordt eveneens een Algemene Cel Drugsbeleid opgericht, die ten minste éénmaal per 
maand samenkomt, en die de ondersteuning verzorgt van de Interministeriële conferentie 
met het oog op het voorbereiden van haar beslissingen. 
Bij de samenstelling en de werking van de Interministeriële conferentie en de Algemene cel 
wordt nauwgezet rekening gehouden met alle respectievelijke bevoegdheden van alle 
regeringen, zowel op het federaal niveau, als op het niveau van de deelregeringen.  
Het akkoord voorziet tevens in een permanente coördinatie, verzekerd door de coördinator 
en de adjunct-coördinator, die als contactpersoon optreden voor de Interministeriële 
conferentie en onder meer belast zijn met het secretariaat. Daarnaast voorziet het 
samenwerkingsakkoord eveneens in een aantal werkcellen, zoals de Cel Gezondheidsbeleid 
drugs waarvan de oprichting bij het protocolakkoord van 30 mei 2001 thans wordt bevestigd. 
Er wordt ook een Werkcel Internationale samenwerking opgericht met het oog op de 
coördinatie in het kader van de Belgische internationale verplichtingen. De Werkcel Controle 
op drugs laat de partners bij het samenwerkingsakkoord toe om het controlebeleid op de 
legale en illegale drugs te omschrijven, te inventariseren en te stimuleren, dit zowel 
betreffende de strafrechtelijke aspecten als deze met betrekking tot het gevangeniswezen, 
de douane, de fiscaliteit, de preventie en de communicatie. Het samenwerkingsakkoord 
bepaalt tenslotte ook de financiële verdeelsleutel voor de bijdragen van de verschillende 
partners. 
 
 
♦ WETSONTWERP TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 21 DECEMBER 1998 BETREFFENDE DE 

PRODUCTNORMEN TER BEVORDERING VAN DUURZAME PRODUCTIE- EN 
CONSUMPTIEPATRONEN EN TER BESCHERMING VAN HET LEEFMILIEU EN DE 
VOLKSGEZONDHEID  

 
DOC. 50 2141/2002-2003 
Onderzocht in de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing 
Rapporteur : mevr. Anne-Mie Descheemaeker 
Aangenomen door de Kamer op 27.02.2003 
Niet geëvoceerd door de Senaat  
 
Verschillende artikelen van de wet van 21 december 1998 worden door dit ontwerp van 
wijzigingswet aangepast. Naast de uitbreiding van het toepassingsgebied, zodat deze wet ter 
zake de kaderwet wordt voor alle producten, voorziet deze wijzigingswet tevens in een aantal 
aanpassingen die een optimalere toepassing van het wettelijk kader en het beleid in 
uitvoering ervan moeten toelaten. Door de toewijzing aan een begrotingsfonds wordt het 
mogelijk om de inkomsten verbonden aan bepaalde producten ook te reserveren voor de 
uitvoering van beleidsmaatregelen ten aanzien van die producten. 
 
De belangrijkste wijzigingen zijn: 
- uitbreiding van het toepassingsgebied; 
- wijzigingen van het juridisch stelsel van toepassing op de sectorale akkoorden; 
- introductie van een zgn. reductieprogramma voor gevaarlijke werkzame stoffen van 

gewasbeschermingsmiddelen en van biociden; 
- aanpassing van de regels op het stuk van de controle op de naleving van de wet en van 

de bestraffing van inbreuken (verduidelijking van de mogelijkheden waarover de 
controleambtenaren beschikken in de uitoefening van hun taken, verhoging van de 
strafmaat voor bepaalde inbreuken,  duidelijker omschrijving van de bijkomende straffen 
en van de rechtstreekse maatregelen die de strafrechter kan opleggen); 

- invoering van een waarschuwingsprocedure; 
- mogelijkheid om de omvangrijke bijlagen anders bekend te maken dan via de integrale 

publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad; 
- oplegging van retributies en bijdragen; 
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- uitbreiding van het bestaande begrotingsfonds tot alle producten die vallen onder het 
toepassingsgebied van deze wet. Hieraan worden de inkomsten uit retributies, bijdragen 
en vergoedingen ten aanzien van deze producten toegewezen. 

 
 
♦ WETSVOORSTEL TOT WIJZIGING VAN ARTIKEL 98 VAN DE ORGANIEKE WET VAN 8 JULI 1976 

BETREFFENDE DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN  
 
DOC. 50 1361/2002-2003 
Onderzocht in de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing 
Rapporteurs : de hh. Luc Goutry en Jacques Germeaux 
Aangenomen door de Kamer op 20.03.2003 
 
Het wetsvoorstel beoogt meer autonomie en rechtszekerheid te bieden aan de 
rusthuisbewoners die een beroep doen op het OCMW omdat ze zelf niet over voldoende 
bestaansmiddelen beschikken om de kosten van hun rusthuisverblijf te betalen. Het 
wetsvoorstel voorziet daartoe in het instellen ten gunste van deze gepensioneerden van een 
uniforme regeling inzake een gewaarborgd leefgeld (900 € per jaar, met inbegrip van het 
vakantiegeld). Dit bedrag zou worden uitbetaald in maandelijkse schijven. Die regeling wordt 
ingesteld door de invoeging van bepalingen in artikel 98, § 1, van de organieke wet van 8 juli 
1976 betreffende de OCMW’s. Dit bedrag wordt geïndexeerd door de Koning die tevens 
vaststelt welke kosten in geen geval met dit zakgeld mogen worden betaald. 
 
 
♦ WETSVOORSTEL HOUDENDE NIEUWE MAATREGELEN TEN GUNSTE VAN DE 

OORLOGSSLACHTOFFERS 
 
DOC. 50 2273/2002-2003 
Onderzocht in de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing 
Rapporteur : mevr. Magda De Meyer 
Aangenomen door de Kamer op 13.03.2003 
Geëvoceerd door de Senaat nr 2-1534 (Beslissing om niet te amenderen) 
 
Het wetsvoorstel strekt ertoe concreet vorm te geven aan sommige van de maatregelen 
voorgesteld door de bij de wet van 20 december 1996 ingestelde Centrale commissie die, 
afhankelijk van de budgettaire mogelijkheden, werkt aan het onderzoek van de nog 
onvoldane eisen van de oud-strijders en oorlogsslachtoffers. Het voorziet enerzijds in een 
substantiële verhoging van de oorlogsrente voor bepaalde werkweigeraars of weggevoerden 
voor de verplichte tewerkstelling en anderzijds in een uitbreiding van het recht op een rente 
van oorlogsweduwe ten voordele van de weduwen van wie de echtgenoot voor 1 januari 
1998 overleden is en wier huwelijk ten minste 10 jaar heeft geduurd. Het wetsvoorstel beoogt 
ook specifieke maatregelen te bekrachtigen ten voordele van de leden van de joodse 
gemeenschap en de zigeunergemeenschap die geleden hebben onder de rassenvervolging. 
 
 
♦ ONTWERP VAN PROGRAMMAWET (ART. 149 TOT 151) 
 
DOC. 50 2343/2002-2003 
Onderzocht in de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing 
Rapporteur : mevr. Anne-Mie Descheemaeker 
Aangenomen door de Kamer op 27.03.2003 
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Geëvoceerd door de Senaat nr 2-1566 
 
Deze artikelen van het ontwerp van programmawet strekken tot wijziging van de wet van 5 
juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong. Volgens die 
bepalingen dienen het bloed en de bloedderivaten te worden toegediend overeenkomstig de 
regels voor goede praktijkvoering die, op voorstel van de Hoge Gezondheidsraad, bepaald 
zijn door de minister bevoegd voor de Volksgezondheid. De maximumhoeveelheid plasma 
die per zitting via aferese wordt afgenomen, wordt verhoogd tot 650 ml en kan in de 
toekomst door de Koning worden aangepast naargelang de vooruitgang van de wetenschap. 
 
 
♦ WETSONTWERP BETREFFENDE HET ONDERZOEK OP EMBRYO’S IN VITRO 
 
DOC. 50 2182/2002-2003 
Ontwerp overgezonden door de Senaat nr 2-695 
Onderzocht in de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing 
Rapporteurs : mevr. Colette Burgeon en mevr. Anne-Mie Descheemaeker 
Aangenomen door de Kamer op 03.04.2003 
 
Het ter bespreking voorliggende wetsontwerp bepaalt welke regeling en voorwaarden 
moeten worden nageleefd voor het onderzoek op embryo’s. Onderzoek is enkel geoorloofd 
gedurende de eerste 14 dagen na de bevruchting, periode van invriezing niet inbegrepen. 
Het aanmaken van embryo’s in vitro voor onderzoeksdoeleinden is verboden, tenzij het doel 
van het onderzoek niet kan worden bereikt door onderzoek op overtallige embryo’s. De 
ovariële stimulatie daarentegen is geoorloofd, op voorwaarde dat die stimulatie 
wetenschappelijk verantwoord is, de betrokken vrouw meerderjarig is en schriftelijk met die 
ingreep heeft ingestemd. 
Bovendien verbiedt het wetsontwerp de inplanting van menselijke embryo’s bij dieren en 
onderzoek met eugenetisch oogmerk of gericht op geslachtsselectie (dat geldt niet voor de 
selectie ter uitsluiting van embryo’s die aan geslachtsgebonden ziektes lijden). Ook het 
embryo-onderzoek voor commerciële doeleinden is verboden. Op die manier wordt 
voorkomen dat de ovariële stimulatie louter financiële doelen dient. Reproductief menselijk 
klonen is verboden. Therapeutisch klonen daarentegen is impliciet geoorloofd, mits is 
voldaan aan de voorwaarden die zijn vermeld in artikel 3 van het wetsontwerp. 
 
Ieder onderzoek op embryo’s in vitro moet vooraf ter goedkeuring worden voorgelegd aan 
het plaatselijk ethisch comité, dat ter zake advies uitbrengt binnen een termijn van twee 
maanden. Een federale commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op 
embryo’s in vitro wordt opgericht en wordt onder meer belast met het toezicht op de naleving 
van de wet. 
 
 
♦ WETSONTWERP HOUDENDE INSTEMMING MET HET SAMENWERKINGSAKKOORD TUSSEN DE 

FEDERALE STAAT, HET VLAAMS GEWEST, HET WAALS GEWEST EN HET BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK GEWEST BETREFFENDE DE UITVOERING EN DE FINANCIERING VAN DE 
BODEMSANERING VAN TANKSTATIONS, AFGESLOTEN TE BRUSSEL OP 4 FEBRUARI 2003 

 
DOC. 50 2393/2002-2003 
Ontwerp overgezonden door de Senaat nr 2-1473 
Onderzocht in de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing 
Rapporteur : mevr. Michèle Gilkinet 
Aangenomen door de Kamer op 03.04.2003 
 



Hoofdstuk 2   BEVOEGDHEDEN - 69 
 

Het wetsontwerp beoogt de bekrachtiging van het samenwerkingsakkoord betreffende de 
financiering van de bodemsanering van tankstations, dat de federale Staat en de drie 
gewesten hebben gesloten. Het fonds dat binnen dit akkoord werd opgericht zal optreden 
zowel bij de sluiting van een station als bij de voortzetting van de activiteiten. Het fonds zal 
bij sluiting van een station alle saneringskosten voor zijn rekening nemen. Dat principe geldt 
zowel voor de tankstations die in de nabije toekomst zullen worden gesloten als voor die 
welke na 1 januari 1993 zijn gesloten en niet gesaneerd. De maximumbijdrage is 37.200 € 
voor de bodemsanering en 37.200 € voor de zuivering van het grondwater. De totale 
saneringskosten voor alle tankstations in België wordt geraamd op 425 à 450 miljoen €. De 
kosten zullen voor de helft worden gedragen via de benzineprijs en voor de helft door de 
sector, zoals nader geregeld in de programma-overeenkomst inzake aardolieproducten. 
 
 
♦ WETSONTWERP HOUDENDE INSTEMMING MET HET SAMENWERKINGSAKKOORD TUSSEN DE 

FEDERALE STAAT, HET VLAAMSE GEWEST, HET WAALSE GEWEST EN HET BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJK GEWEST BETREFFENDE HET OPSTELLEN, HET UITVOEREN EN HET 
OPVOLGEN VAN EEN NATIONAAL KLIMAATPLAN, ALSOOK HET RAPPORTEREN, IN HET KADER 
VAN HET RAAMVERDRAG VAN DE VERENIGDE NATIES INZAKE KLIMAATVERANDERING EN HET 
PROTOCOL VAN KYOTO, AFGESLOTEN TE BRUSSEL OP 14 NOVEMBER 2002 

 
DOC. 50 2376/2002-2003 
Ontwerp overgezonden door de Senaat  
Onderzocht in de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing 
Rapporteur : mevr. Michèle Gilkinet 
Aangenomen door de Kamer op 03.04.2003 
 
Dit wetsontwerp beoogt instemming te betuigen met het Samenwerkingsakkoord tussen de 
Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke 
Gewest betreffende het opstellen, het uitvoeren en het opvolgen van een Nationaal 
Klimaatplan, alsook het rapporteren, in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde 
Naties inzake Klimaatverandering en het Protocol van Kyoto met de bedoeling de netto 
uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen te beheersen. 
Dit akkoord voorziet in de oprichting van een Nationale Klimaatcommissie, ondersteund door 
een permanent secretariaat, die zal worden belast met de uitwisseling van gegevens tussen 
de gewesten, de federale Staat en de Verenigde Naties, alsook met de jaarlijkse evaluatie 
van de impact van het Nationaal Klimaatplan, met het oog op een eventuele versoepeling 
dan wel aanscherping van de maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen in de periode 
2008-2012 met 7,5 % te verminderen. 
 
 
♦ WETSONTWERP TOT BEKRACHTIGING VAN HET KONINKLIJK BELSUIT VAN 10 FEBRUARI 2003 

HOUDENDE DE LIJST VAN DE ERKENDE BEROEPSORGANISATIES VAN BEÖEFENAARS VAN EEN 
NIET-CONVENTIONELE PRAKTIJK OF VAN EEN PRAKTIJK DIE IN AANMERKING KAN KOMEN OM 
ALS NIET-CONVENTIONELE PRAKTIJK GEKWALIFICEERD TE WORDEN 

 
DOC. 50 2368/2002-2003 
Ontwerp overgezonden door de Senaat  
Onderzocht in de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing 
Rapporteur : de h. Robert Hondermarcq 
Aangenomen door de Kamer op 27.03.2003 
Geëvoceerd door de Senaat nr 2-1563 
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Dit wetsontwerp strekt tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 10 februari 2003 
houdende de erkenning van beroepsorganisaties van beoefenaars van een niet-
conventionele praktijk of van een praktijk die in aanmerking kan komen om als niet-
conventionele praktijk gekwalificeerd te worden. 
 
 
 
 TIJDELIJKE COMMISSIES 
 
 
 
Commissie belast met de problemen inzake Handels- en Economisch Recht   
 
 
♦ WET VAN 28 JANUARI 2003 TOT WIJZIGING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN MET 

BETREKKING TOT DE OPHEFFING VAN DE VERPLICHTING DE NIET-OMWISSELBAARHEID VAN 
CERTIFICATEN TE BEPERKEN TOT EEN BEPAALDE TIJD 

 
Doc. 50 1951/2002-2003 
Onderzocht in de commissie belast met de problemen inzake Handels- en Economisch Recht 
Rapporteur : mevr. Anne Barzin 
Aangenomen door de Kamer op 18.12.2002 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 21.02.2003, eerste uitgave 
 
De wet wijzigt artikel 242, §1, zevende lid, en artikel 503,  §1, zesde lid, van het Wetboek 
van vennootschappen door in beide bepalingen (die betrekking hebben op de besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en de naamloze vennootschap) de regel dat 
de bedingen betreffende de niet-omwisselbaarheid van certificaten beperkt moeten zijn tot 
een bepaalde tijd, te vervangen door de regel dat zij tot een bepaalde tijd kunnen beperkt 
zijn. 
 
De wetswijziging is vooral van belang bij de certificering van aandelen, een juridische 
techniek waarbij een splitsing wordt doorgevoerd tussen de juridische en de economische 
eigendom van de aandelen: certificering komt erop neer dat aandelen worden overgedragen 
in ruil voor certificaten. De certificaathouder heeft enkel nog de economische eigendom, 
terwijl degene die de aandelen verkrijgt de eraan verbonden zeggenschapsrechten, zoals 
stemrecht, kan uitoefenen. Het is een techniek die dikwijls aangewend wordt om de 
continuïteit van familiebedrijven te waarborgen.  
 
Op grond van de oorspronkelijke wetsbepalingen was de periode waarvoor aandelen konden 
worden omgeruild tegen certificaten verplicht beperkt in de tijd, wat een rem was op het 
gebruik van de certificeringstechniek omdat onvoldoende zekerheid voor de toekomst werd 
gewaarborgd. Het kwam de continuïteit van familiebedrijven immers niet ten goede indien 
aandelen niet voor onbeperkte tijd door certificaten konden worden vertegenwoordigd. Als 
gevolg van de wetswijziging kunnen aandelen voor onbeperkte tijd voor certificaten worden 
omgewisseld en wordt aldus de vereiste zekerheid wél geboden. 
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2.1.2.  WERKZAAMHEDEN VAN DE COMMISSIES 
 
 
 VASTE COMMISSIES EN SUBCOMMISSIES 
 
 
Commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de 
Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, de Middenstand en de 
Landbouw 
 
 
Naast de werkzaamheden in het kader van de begrotingsprocedure en verschillende 
ontwerpen van programmawet heeft de commissie voor het Bedrijfsleven, het 
Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de Nationale Wetenschappelijke en Culturele 
Instellingen, de Middenstand en de Landbouw volgende wetsontwerpen en wetsvoorstellen 
aangenomen: 
 
- Wetsontwerp houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële 

elektriciteitsproductie, DOC 50 1910-2001/2002. 
 
- Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van 

de elektriciteitsmarkt, DOC 50 2050-2002/2003. 
 
- Wetsontwerp tot instelling van een universele bankdienstverlening, DOC 50 1370-

2000/2001. 
 
- Wetsontwerp betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument, 

DOC 50 0223-1999/2000. 
 
- Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, 

DOC 50 1730-2001/2002. 
 
- Voorstel van resolutie (mevr. Gerkens c.s.) betreffende de inachtneming van sociale 

ethische en milieucriteria bij overheidsopdrachten, DOC 50 1798-2001/2002. 
 
- Wetsontwerp tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot 

modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende 
ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, DOC 50 2058-2002/2003. 

 
- Wetsontwerp betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de 

informatiemaatschappij, DOC 50 2100-2002/2003. 
 
- Wetsontwerp betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen, DOC 50 

1069-2000/2001. 
 
- Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de 

landverzekeringsovereenkomst en de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van 
zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen, DOC 50 1007-
2000/2001 

 
- Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van 

gasachtige producten en andere door middel van leidingen, van de wet van 8 augustus 
1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980 en van de wet van 29 april 
1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, DOC 50 2208-2002/2003. 
Samengevoegde wetsontwerpen : 
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- Wetsontwerp tot oprichting van de federale raden van landmeters-experten, DOC 50 
2151-2002/2003. 

-  Wetsontwerp tot bescherming van de titel en het beroep van landmeter-experten, 
DOC 50 2152-2002/2003. 

 
- Wetsvoorstel (Mevr. Lalieux, Gerkens, Laenens en de heer Langendries) tot 

reglementering van de boekenprijs, DOC 50 2075-2002/2003. 
 
- Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 9 en 12.6 van de pachtwet, DOC 50 1945-

2001/2002. 
 
- Wetsontwerp tot wijziging van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering 

van het zelfstandig ondernemerschap, DOC 50 2285-2002/2003. 
 
- Wetsvoorstel (de heer D’hondt c.s.) tot wijziging van de wet van 24 juli 1973 tot 

instelling van een verplichte avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening, 
teneinde een verplichte sluitingstijd voor dancings in te stellen, DOC 50 2231-
2002/2003. 

 
- Wetsontwerp betreffende de normalisatie, DOC 50 2245-2002/2003. 
 
- Wetsontwerp betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de 

kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales, 
DOC 50 2238-2002/2003. 

 
- Wetsontwerp betreffende de juridische bescherming van diensten van de 

informatiemaatschappij gebaseerd op of bestaande uit voorwaardelijke toegang, DOC 
50 2153-2002/2003. 

 
- Wetsontwerp betreffende de uitvoering van een wetenschappelijk onderzoek naar de 

vervolging en de deportatie van de joden in België tijdens de Tweede Wereldoorlog, 
DOC 50 2306-2002/2003. 

 
- Voorstel van resolutie (mevr. Gerkens en Laenens) betreffende de duurzame 

ontwikkeling, DOC 50 1894-2001/2002. 
 
- Voorstel van resolutie (de heer Danny Pieters c.s.) betreffende de krachtlijnen die ten 

grondslag dienen te liggen van het langetermijnperspectief van de hervorming van het 
sociaal statuut der zelfstandigen, DOC 50 1943-2001/2002. 

 
- Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 26 juni 2002 betreffende de oprichting van de 

Vestigingsraad, DOC 50 2324-2002/2003. 
 
- Wetsvoorstel (de heer Lano) tot wijziging van artikel 15/5 van de wet van 12 april 1965 

betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van 
leidingen, DOC 50 2382-2002/2003. 

 
Vaak werden ter voorbereiding van de bespreking van voornoemde ontwerpen en 
voorstellen hoorzittingen georganiseerd, zo onder meer bij : 
 
- Wetsontwerp houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële 

elektriciteitsproductie, DOC 50 1910-2001/2002. 
 

- Wetsontwerp tot instelling van een basisbankdienst, DOC 50 1370-2000/2001. 
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- Wetsontwerp tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot 
modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende 
ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, DOC 50 2058-2002/2003. 
 

- Wetsontwerp tot oprichting van de federale raden van landmeters-experten, DOC 50 
2151-2002/2003. 

 
- Wetsontwerp tot bescherming van de titel en het beroep van landmeter-experten, DOC 

50 2152-2002/2003. 
 
 
Subcommissie belast met het Onderzoek en de eventuele Herziening van het Sociaal 
Statuut van de Zelfstandigen 
 
 
Door de fracties werden documenten ingediend met prioriteiten en aanbevelingen inzake de 
herziening van het sociaal statuut van de zelfstandigen.  Deze documenten werden verder 
besproken met het oog op de redactie van een consensusdocument. 
Tenslotte werd een voorstel van resolutie (de heren Danny Pieters, Richard Fournaux en 
Georges Lenssen en de dames De Block en Pieters) betreffende de krachtlijnen die ten 
grondslag dienen te liggen van het langetermijnperspectief van de hervorming van het 
sociaal statuut der zelfstandigen, DOC 1943/001 en 1943/002-2001/2002, goedgekeurd 
(Plenaire vergadering van 3 april 2003). 
 
 
Commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt 
 
 
Begrotingscontrole 
 
De commissie boog zich op haar vergaderingen van 6, 11, 19 en 20 november 2002 over de 
begrotingscontrole, en bracht een gunstig advies uit over de volgende secties : 2 – Federale 
Overheidsdienst Kanselarij van de eerste minister; 4 – Federale Overheidsdienst Personeel 
en Organisatie; 5 – Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie; 13 – 
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken; 17 – Federale Politie en Geïntegreerde 
Werking. 
 
 
Wetgevend werk 
 
De commissie nam de onderstaande wetsontwerpen aan : 
 
- Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 18 september 1986 tot instelling van het 

politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten, DOC 50 1573/001-
2001/2002; 

 
- Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij 

voetbalwedstrijden, DOC 50 1729/010-2001/2002; 
 
- Wetsontwerp betreffende de aansprakelijkheid van en voor personeelsleden in dienst 

van openbare rechtspersonen, DOC 50 1736/001-2001/2002; 
 
- Wetsontwerp houdende verschillende wijzigingen van de wetgeving inzake de verkiezing 

van het Europees Parlement, DOC 50 1807/008-2001/2002; 
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- Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de 
evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende 
bevoegdheid, DOC 50 1892/001-2001/2002; 

 
- Wetsontwerp tot wijziging van artikel 69 van de wetten op de Raad van State, 

gecoördineerd op 12 januari 1973, DOC 50 1996/001-2001/2002; 
 
- Wetsontwerp houdende de inrichting van de functie van veiligheidsbeambte met het oog 

op de uitvoering van taken die betrekking hebben op de politie van hoven en 
rechtbanken en de overbrenging van gevangenen, DOC 50 2001/001-2001/2002; 

 
- Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale 

ombudsmannen, DOC 50 2023/006-2001/2002; 
 
- Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, DOC 
50 2044/001-2001/2002. 
Door de goedkeuring van dit wetsontwerp vervielen de drie onderstaande 
wetsvoorstellen :  
- Wetsvoorstel (de heer Vincent Decroly, de dames Martine Dardenne, Claudine 

Drion, Kristien Grauwels, Leen Laenens en Geraldine Pelzer-Salandra en de heer 
Jef Tavernier) tot instelling van een status van tijdelijke bescherming ter aanvulling 
van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 betreffende de status van 
vluchtelingen en tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen, DOC 50 0708/001-1999/2000; 

- Wetsvoorstel (mevrouw Joëlle Milquet en de heren Jacques Lefevre en Jean-
Jacques Viseur) tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen, teneinde de procedure tot verlening van de status van vluchteling te 
hervormen en een status van tijdelijk beschermde in te stellen, DOC 50 1825/001-
2001/2002; 

- Wetsvoorstel (mevrouw Joëlle Milquet en de heren Jacques Lefevre en Jean-
Jacques Viseur) tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen, teneinde de procedure tot verlening van de status van vluchteling te 
hervormen, DOC 50 1826/001-2001/2002; 

 
- Wetsontwerp tot wijziging van artikel 71 van de wet van 15 december 1980 betreffende 

de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen, DOC 50 2045/001-2001/2002; 

 
- Ontwerp van programmawet (artikelen 389 en 390, 417 tot 430, 442 tot 446 en 449), 

DOC 50 2124/001-2002/2003; 
 
- Wetsontwerp tot organisatie van een systeem voor het controleren van de 

geautomatiseerde stemming door middel van het afdrukken van de uitgebrachte 
stemmen op papier en tot wijziging van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de 
geautomatiseerde stemming, de wet van 18 december 1998 tot organisatie van de 
geautomatiseerde stemopneming door middel van een systeem voor optische lezing en 
tot wijziging van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde 
stemming, alsook het Kieswetboek, DOC 50 2129/001-2002/2003. 
Door de goedkeuring van dit wetsontwerp verviel het wetsvoorstel (mevrouw Corinne De 
Permentier) tot wijziging van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de 
geautomatiseerde stemming, DOC 50 1138/001-2000/2001. 
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- Wetsontwerp tot wijziging van sommige aspecten van de wetgeving met betrekking tot 

de inrichting en de werkwijze van de afdeling wetgeving van de Raad van State, DOC 50 
2131/001-2002/2003. 
Door de goedkeuring van dit wetsontwerp vervielen de twee volgende wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (de heer Geert Bourgeois) tot wijziging van de gecoördineerde wetten 

op de Raad van State met het oog op de bekendmaking van de adviezen van de 
afdeling wetgeving en de wijziging van de wijze van verdeling van de verzoeken om 
advies aan de afdeling wetgeving, DOC 50 1644/001-2001/2002; 

- Wetsvoorstel (de heren Bart Laeremans en Gerolf Annemans) tot aanpassing van de 
wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, aan het 
communautaire evenwicht, DOC 50 1751/001-2001/2002; 

 
- Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele 

bescherming, DOC 50 2183/001-2002/2003; 
 
- Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een 

Rijksregister van de natuurlijke personen en van de wet van 19 juli 1991 betreffende de 
bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 
1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, DOC 50 2226/001-
2002/2003; 

 
- Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van 

de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende 
gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en tot regeling 
van de overdracht van sommige personeelsleden van de Dienst Veiligheid van de Staat 
op het gebied van de kernenergie, DOC 50 2244/001-2002/2003; 

 
- Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, 

de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, de wet van 29 juli 1934 
houdende verbod van private milities en de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het 
beroep van privé-detective, DOC 50 2328/001-2002/2003. 
Door de goedkeuring van dit wetsontwerp verviel het wetsvoorstel (de heer Yves 
Leterme en mevrouw Joke Schauvliege) tot wijziging van de wet van 10 april 1990 op de 
bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne 
bewakingsdiensten, DOC 50 0902/001-2000/2001. 

 
- Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 17bis in de wet van 10 april 1990 op de 

bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakings-
diensten, DOC 50 2329/001-2002/2003; 

 
- Ontwerp van programmawet (artikelen 123 tot 125), DOC 50 2343/001-2002/2003; 
 
- Wetsontwerp tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, DOC 50 2366/001-2002/2003; 
 
- Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, 

DOC 50 2367/001-2002/2003. 
 
 
De commissie nam de onderstaande wetsvoorstellen aan :  
 
- Wetsvoorstel (de heren Yves Leterme, Daniel Bacquelaine en Hugo Coveliers, de dames 

Frieda Brepoels en Joëlle Milquet en de heren Jef Tavernier en Dirk Van der Maelen) tot 
wijziging van de kieswetgeving, wat betreft de vermelding van politieke partijen boven de 
kandidatenlijsten op de stembiljetten bij de verkiezingen van de federale Wetgevende 
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Kamers, de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad 
en de Raad van de Duitstalige Gemeenschap, DOC 50 1647/001-2001/2002; 

 
- Wetsvoorstel (de heren Yves Leterme, Daniel Bacquelaine en Hugo Coveliers, de dames 

Frieda Brepoels en Joëlle Milquet en de heren Jef Tavernier en Dirk Van der Maelen) tot 
wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees 
Parlement wat betreft de vermelding van de politieke partijen boven de kandidatenlijsten 
op de stembiljetten, DOC 50 1648/001-2001/2002; 

 
- Wetsvoorstel (de heren Hugo Coveliers, Daniel Bacquelaine, Jean-Pierre Detremmerie, 

Guy Larcier, mevrouw Géraldine Pelzer-Salandra, de heren Ludwig Vandenhove, Karel 
Van Hoorebeke en Tony Van Parys) tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling 
van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en van de wet van 5 augustus 1992 
op het politieambt, DOC 50 1790/001-2001/2002; 

 
- Wetsvoorstel (de heren Denis D’hondt en Daniel Bacquelaine) tot aanvulling van artikel 

42 van de wet van 27 december 2000 houdende diverse bepalingen met betrekking tot 
de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, teneinde een leemte te 
verhelpen inzake het verlof voorafgaand aan de pensionering van de leden van de 
gemeentepolitie die worden aangewezen voor een mandaatfunctie bij de federale politie, 
DOC 50 2126/001-2002/2003; 

 
- Wetsvoorstel (de heer Hugo Coveliers) tot invoeging van bijzondere maatregelen inzake 

aanstelling, bevordering en evaluatie van de leden gedetacheerd uit een politiedienst in 
de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie-en inlichtingendiensten, 
DOC 50 2142/001-2002/2003; 

 
- Wetsvoorstel (de heren Paul Tant en Ludwig Vandenhove) tot wijziging van artikel 36 

van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, DOC 50 2236/001-2002/2003; 

 
- Wetsvoorstel (de heren Hugo Coveliers, Daniel Bacquelaine, Claude Eerdekens, Richard 

Fournaux, Dirk Van der Maelen en Lode Vanoost) tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 
betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de 
verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de 
politieke partijen, en van het Kieswetboek, DOC 50 2270/001-2002/2003; 

 
- Wetsvoorstel (de heren Denis D’hondt en Jan Peeters) tot wijziging van de wet van 31 

december 1963 betreffende de civiele bescherming, DOC 50 2272/001-2002/2003. 
 
 
Voorts vatte de commissie de bespreking aan van het wetsontwerp tot wijziging van artikel 
10 van de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de 
provincie- en gemeentebelastingen, DOC 50 1990/001-2001/2002. 
 
Ten slotte vatte de commissie ook nog de bespreking van de volgende wetsvoorstellen aan :  
 
- Wetsvoorstel (mevrouw Géraldine Pelzer-Salandra, de heer Denis D’hondt en mevrouw 

Kristien Grauwels) houdende wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie 
van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, teneinde de 
samenstelling van de politieraden te democratiseren, DOC 50 1579/001-2001/2002; 

 
- Wetsvoorstel (de heer Ludwig Vandenhove) tot wijziging van de wet van 7 december 

1998 houdende organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
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niveaus wat betreft de bevoegdheid van de comités tot aankoop van onroerende 
goederen voor meergemeentezones, DOC 50 1743/001-2001/2002; 

 
- Wetsvoorstel (de heren Ludwig Vandenhove en Fred Erdman) tot wijziging van het 

Burgerlijk Wetboek, betreffende de bevoegdheid om authentieke akten te verlijden, DOC 
50 1763/001-2001/2002; 

 
- Wetsvoorstel (de heer Denis D’hondt) houdende wijziging van de wet van 7 december 

1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus, wat de samenstelling van de politieraad betreft, DOC 50 2168/001-2002/2003; 

 
- Wetsvoorstel (mevrouw Pierrette Cahay-André en de heren Jacques Chabot en Claude 

Eerdekens) tot wijziging, wat de geheime stemming betreft, van de wet van 29 juli 1991 
betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, DOC 50 2336/001-
2002/2003. 

 
 
Vergadering overeenkomstig artikel 99bis van het Reglement (Europese Aangelegenheden) 
 
Overeenkomstig artikel 99bis van het Reglement hoorde de commissie op 23 oktober 2002 
de minister van Binnenlandse Zaken aan, die de resultaten van de Europese Raad van de 
ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie van 14 en 15 oktober 2002 toelichtte.  
 
 
Studiereis 
 
De commissie was van 6 tot 14 januari 2003 op studiereis in Canada, en meer bepaald in 
Quebec. Daarbij werden de volgende onderwerpen bestudeerd : 
 
- de parlementaire controle op de staatsfondsen en –eigendommen; 
- de hervorming van de democratische instellingen; 
- de financiering van de politieke partijen en de controle van de verkiezingsuitgaven; 
- het openbaar ambt; 
- het taalbeleid; 
- de politiediensten;  
- immigratie.  
 
 
Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen 
 
 
Naast haar werkzaamheden in het kader van de begrotingsprocedure heeft de commissie 
heel wat ontwerpen onderzocht houdende instemming met Overeenkomsten die door de 
Senaat werden overgezonden. Hiervan moeten we vooral de Partnerschapsovereenkomst 
die in Cotonou tussen de ACS-landen en de lidstaten van de Europese Gemeenschap werd 
gesloten (DOC 50 2098/001) onthouden evenals het door België en Nederland ondertekende 
Verdrag om de situatie van de grensarbeiders inzake dubbele belasting te regelen (DOC 50 
2155-2002/2003). 
 
De commissie heeft ook een door alle meerderheidspartijen mede-ondertekend wetsvoorstel 
houdende wijziging van de wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van 
en de bestrijding van illegale handel in wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik 
dienstig materieel en daaraan verbonden technologie (DOC 50 2083/006) aangenomen. 
Tijdens de bespreking van deze tekst werden de vertegenwoordigers van de NGO's, de 
vakbondsorganisaties en de industriële wapensector gehoord. 
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De commissie heeft ook voorstellen van resolutie aangenomen betreffende: 
 
- de steniging van de Nigeriaanse Amina Lawal (DOC 50 2019-2001-2002); 
- de onderhandelingen bij de Wereldhandelsorganisatie en de volksgezondheid (DOC 50 

2085-2002/2003); 
- de onderhandelingen over de Algemene Overeenkomst inzake de handel in diensten 

binnen de Wereldhandelsorganisatie (DOC 50 1983-2001-2002); 
- de Turkse toetreding tot de EU (DOC 50 2121-2002/2003); 
- de situatie in Iran (DOC 50 1799-2001/2002); 
- de mensenrechtenactivisten (DOC 50 2060-2002/2003); 
- Taiwan (DOC 50 2130-2002/2003); 
- Togo (DOC 50 1878-2001/2002); 
- het parlementair toezicht op het Belgisch Overlevingsfonds (DOC 50 2195-2002/2003); 
- de oprichting van een Cel Conflictpreventie binnen het Koninklijk Instituut voor 

Internationale Betrekkingen (DOC 50 2025-2001/2002); 
- de genocide in 1915 op de in het toenmalige Ottomaanse Rijk levende Armeniërs (DOC 

50 2321-2002/2003) 
- Colombia en de Commissie voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties (DOC 50 

2293-2002/2003); 
 
Met het Adviescomité voor Europese Aangelegenheden heeft de commissie het op de 
verschillende Europese topbijeenkomsten in te nemen Belgisch standpunt met de regering 
besproken. 
 
Voor de top van Praag plaatsvond, werd de Belgische vertegenwoordiger bij de NAVO, de 
heer Dominique Struye, op een gemeenschappelijke vergadering met de commissie voor de 
Landsverdediging gehoord. 
 
Met de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken werd van gedachten 
gewisseld over de evolutie van de situatie in Centraal-Afrika en met de minister toegevoegd 
aan de minister van Buitenlandse Zaken werden de onderhandelingen over de Algemene 
Overeenkomst inzake de handel in diensten binnen de Wereldhandelsorganisatie besproken. 
 
De commissie heeft bovendien nog heel wat vragen en interpellaties gehoord over de 
belangrijkste problemen uit de internationale actualiteit. In die context ging bijzondere 
aandacht uit naar de wapenuitvoer naar Nepal, de verschillende aspecten van de 
crisissituatie in Irak en de onderhandelingen binnen de Wereldhandelsorganisatie. 
 
Tot slot heeft de commissie nog een onderhoud gehad met een parlementaire delegatie uit 
Rusland en met de eerste minister van Slowakije. 
 
 
Commissie voor de Financiën en de Begroting 
 
 
In het kader van de bespreking van het wetsontwerp tot wijziging van de 
vennootschapsbelasting inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van 
voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (DOC 50 1918/001-2001/2002) heeft de 
commissie hoorzittingen gehouden met de heer M. de Fays, raadsheer bij het Rekenhof (op 
15 oktober 2002) en de heer Bernard Jurion, voorzitter van de afdeling "Fiscaliteit en 
parafiscaliteit" van de Hoge Raad van Financiën (op 22 oktober 2002).  
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Vervolgens heeft zij hoorzittingen gehouden in het kader van de bespreking van het 
wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen inzake ecotaksen en ecobonussen (DOC 
50 1912/001-2001/2002). Op 15 oktober 2002 heeft zij vertegenwoordigers gehoord van het 
Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), de Federatie Voedingsindustrie (FEVIA), de 
Belgische Federatie van de distributieondernemingen (FEDIS), het Koninklijk Verbond van 
de industrie van waters en frisdranken (VIWF), Tetra Pak Belgium, de Belgische vereniging 
van fabrikanten, bottelaars en invoerders van vruchtensappen en nectars (AJUNEC), 
Stalupack en de Zelfstandige Voedingsdetaildhandel vzw. (VDV). Op 22 oktober 2002 heeft 
zij ook vertegenwoordigers gehoord van de Bond Beter Leefmilieu, Fost Plus, het Nationaal 
Verbond der handelaars in bieren en drinkwaters, de Belgische brouwerijen, de "Association 
belge des importateurs d'eaux minérales naturelles et d'eaux de sources", de Belgische 
Federatie van wijn en gedistilleerd en Federauto. 
 
In het kader van de bespreking van het wetsontwerp houdende organisatie van de begroting 
en van de comptabiliteit van de federale Staat (DOC 50 1870/001-2001/2002), het 
wetsontwerp tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de 
controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, 
alsook van de organisatie van de controle door het Rekenhof (DOC 50 1871/001-2001/2002) 
en het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het 
Rekenhof (DOC 50 1872/001-2001/2002) heeft de commissie op 21 januari 2003 
hoorzittingen gehouden met : 
- de heer William Dumazy, Eerste Voorzitter van het Rekenhof; 
- de heren Pierre Rion en Jan Debucquoy, raadsheren bij het Rekenhof; 
- de heren Alain Trosch en Jan Leunis, eerste auditeurs-directeurs (Federale 

Aangelegenheden) bij het Rekenhof; 
- de heer Herman Matthijs, hoogleraar aan de Faculteit Economische, sociale en politieke 

wetenschappen van de VUB; 
- de heer Michel Jonet, auditeur-generaal van Financiën; 
- de heer Dirk Jacobs, directeur van de FOD Financiën – Thesaurie; 
- de heer Leo Victor, secretaris-generaal van het Departement Algemene Zaken en 

Financiën van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap; 
- Mevr. Suzanne Desille en de heer Alain Bouchat, experten "Mission Budget Comptabilité 

Contrôle" bij de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest; 
- de heer Daniel Gruson, directeur van de dienst Financieel Beheer bij het ministerie van 

het Brussels Hoofdstedelijk gewest; 
- de heer Guido Reuter, adviseur bij het ministerie van de Duitstalige Gemeenschap. 
 
Tijdens de bespreking van het wetsvoorstel (mevr. Karine Lalieux en de heer Jacques 
Chabot) tot wijziging van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen alsmede van 
de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, met 
het oog op de instelling van een taks op internationale kapitaalstromen (DOC 50 1606/001-
2001/2002) en het wetvoorstel (de heren Dirk Van der Maelen en Gérard Gobert, mevr. Leen 
Laenens en de heren Patrick Moriau, Marc Van Peel, Jean-Jacques Viseur en Ferdy 
Willems) tot invoering van een heffing op omwisselingen van deviezen, bankbiljetten en 
munten (DOC 50 1685/001-2001/2002) heeft de commissie op 18 februari 2003 een 
hoorzitting gehouden met : 
- de heer Michael Kennedy, hoofd van de afdeling Monetaire en Financiële Studies van de 

OESO; 
- de heer Berard Jurion, professor aan de "Université de Liège" en voorzitter van de 

afdeling "Fiscaliteit en parafiscaliteit" van de Hoge Raad van Financiën; 
- de heer Lieven Denys, professor aan de VUB; 
- de heer Bruno Jetin, lector aan de "Centre d'économie de l'Université Paris Nord 

(CEPN)" en lid van de wetenschappelijke Raad van ATTAC France; 
- de heer Luc Van Liedekerke, professor aan de KUL; 
- de heer Peter Praet, directeur van de Nationale Bank van België. 
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Tenslotte vond op 26 februari 2003 een gedachtewisseling plaats met de heren Éric André 
en Georges Lenssen, co-voorzitters van de werkgroep "Toegang van de KMO's tot 
bankkrediet en de beursmarkten" over het eindverslag van deze werkgroep. 
 
 
De commissie heeft bovendien volgende wetsontwerpen goedgekeurd : 
 
- het wetsontwerp tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake 

inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen 
in fiscale zaken, DOC 50 1918/001-2001/2002. 
Bijgevolg worden volgende wetsvoorstellen zonder voorwerp: 
- het wetsvoorstel (de heren Maurice Dehu en Jacques Chabot) tot wijziging van de 

artikelen 18, 21 en 264 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, DOC 
50 0361/001-1999/2000; 

- het voorstel van resolutie (de heren Hagen Goyvaerts, Koen Bultinck en Guy 
D'haeseleer) strekkende tot fiscale stimuli voor investeringen in veiligheid door 
zelfstandige ondernemers, DOC 50 1962/001-2001/2002; 

 
- het wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen inzake ecotaksen en 

ecobonussen, DOC 50 1912/001-2001/2002. 
Bijgevolg worden de volgende wetsvoorstellen zonder voorwerp : 
- het wetsvoorstel (de heren Stefaan De Clerck, Yves Leterme en Dirk Pieters) tot 

verlaging van het BTW- en accijnstarief op minerale waters en frisdranken, DOC 50 
0190/001-1999/2000; 

- het wetsvoorstel (mevr. Magda De Meyer en de heren Patrick Lansens en Daan 
Schalck) tot wijziging van de bijlage, tabel A, X, bij het koninklijk besluit nr. 20 van 20 
juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde 
waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven DOC 50 
0482/001-1999/2000; 

 
- het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 december 1998 betreffende de 

classificatie en de veiligheidsmachtigingen, DOC 50 1861/001-2001/2002; 
 
- het wetsontwerp tot wijziging van artikel 219 van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992 (overgezonden door de Senaat), DOC 50 1913/001-
2001/2002; 

 
- het wetsontwerp houdende wijziging van de artikelen 53quater, 53quinquies, 53sexies 

en 55 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, DOC 50 
1947/001-2001/2002; 

 
- het wetsontwerp betreffende de uitvoering van de Aanvullende Overeenkomst, 

ondertekend te Singapore op 10 december 1996, tot wijziging van de Overeenkomst 
tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de republiek Singapore 
tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen, 
ondertekend te Singapore op 8 februari 1972, DOC 50 1956/001-2001/2002; 

 
- het wetsontwerp betreffende de tenuitvoerlegging van de overeenkomst tussen het 

Koninkrijk België en de Verenigde Arabische Emiraten tot het vermijden van dubbele 
belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar 
het inkomen en naar het vermogen, en van het protocol, ondertekend te Washington op 
30 september 1996, DOC 50 1957/001-2001/2002; 
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- het wetsontwerp betreffende de meerwaarden bij vervreemding van bedrijfsvoertuigen, 
DOC 50 1973/001-2001/2002; 

 
- het wetsontwerp houdende zesde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van 

het begrotingsjaar 2001, DOC 50 1994/001-2001/2002; 
 
- de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2003, DOC 50 2080/001-2002/2003; 
 
- het ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2003, DOC 50 

2081/001-2002/2003; 
 
- het wetsontwerp houdende diverse wijzigingen aan de wetgeving betreffende de 

pensioenen van de openbare sector, DOC 50 1901/001-2001/2002; 
 
- het wetsontwerp houdende wijziging van artikel 393 van het Gerechtelijk Wetboek, DOC 

50 2206/001-2002/2003; 
 
- het wetsontwerp tot invoeging van artikel 466bis in het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992 en tot regeling van de toepassing van artikel 244bis van 
hetzelfde wetboek op de inwoners van Nederland, DOC 50 2062/001-2002/2003; 

 
- het ontwerp van programmawet I (artikelen 15 tot 34, 36, 85 tot 92, 366 tot 388, 431 tot 

436, 458 tot 460), DOC 50 2124/001-2002/2003; 
 
- het wetsontwerp houdende eindregeling van de begrotingen van de diensten van 

algemeen bestuur van de Staat en van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer 
"Muntfonds" van het jaar 1999, DOC 50 2086/001-2002/2003; 

 
- het wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en 

griffierechten, met betrekking tot de verlaging van het expeditierecht, DOC 50 2114/001-
2002/2003; 

 
- het wetsontwerp houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van 

het begrotingsjaar 2002, DOC 50 2145/001-2002/2003; 
 
- het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het 

toezicht op de kredietinstellingen, DOC 50 2122/001-2002/2003; 
 
- het wetsontwerp houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de 

federale Staat, DOC 50 1870/001-2001/2002; 
 
- het wetsontwerp tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de 

begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de 
gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het 
Rekenhof, DOC 50 1871/001-2001/2002; 

 
- het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het 

Rekenhof, DOC 50 1872/001-2001/2002; 
 
- het wetsontwerp betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die 

pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, DOC 50 
1340/001-2000/2001; 

 
- het ontwerp van programmawet (artikelen 89 tot 121, 127 en 128), DOC 50 2343/001-

2002/2003. 
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Bijgevolg worden de volgende wetsvoorstellen zonder voorwerp : 
- het wetsvoorstel (de heer Yves Leterme) tot wijziging van artikel 16 van het Wetboek 

van de inkomstenbelastingen 1992, DOC 50 0248/001-1999/2000, 
- het wetsvoorstel (mevr. Frieda Brepoels) tot wijziging van de wet van 24 december 

1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming 
van werken, leveringen, goederen en diensten wat betreft het opnemen van sociale, 
ethische en ecologische criteria in het bestek, DOC 50 2332/001-2002/2003, 

- het wetsvoorstel (de heer Dirk Van der Maelen en mevr. Dalila Douifi en mevr. 
Magda De Meyer) houdende wijziging van de wet van 24 december 1993 
betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van 
werken, leveringen en diensten, DOC 50 2333/001-2002/2003; 

 
- het wetsontwerp houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor 

het begrotingsjaar 2003, DOC 50 2363/001-2002/2003; 
 

- het wetsontwerp tot modernisering van de belasting voor aanplakking en de 
betalingswijzen van het zegelrecht, DOC 50 2342/001-2002/2203. 
Bijgevolg wordt het wetsvoorstel (de heren Marc Van Peel, Marcel Bartholomeeussen, 
Alfons Borginon, mevr. Frieda Brepoels en de heren Dirk Pieters en Ludo Van 
Campenhout) tot aanvulling van artikel 198 van het Wetboek van met het zegel 
gelijkgestelde taksen om verenigingen vrij te stellen van aanplaktaks (DOC 50 1904/001-
2001/2002) zonder voorwerp; 
 

- het wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 175² en 176² van het Wetboek der met het 
zegel gelijkgestelde taksen betreffende het wegvervoer en de zee- en 
binnenvaartverzekeringen, DOC 50 2299/001-2002/2003;  

 
- het wetsontwerp houdende toekenning van de hoedanigheid van officier van 

gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van de Administratie der douane en 
accijnzen, DOC 50 2249/001-2002/2003; 

 
- het wetsontwerp betreffende de tenuitvoerlegging van de overeenkomst tussen het 

Koninkrijk België en het Koninkrijk Saoedi-Arabië inzake wederkerige vrijstelling met 
betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar de winst, invoerrechten en sociale 
zekerheid, in het kader van het verrichten van luchtvervoer in internationaal verkeer, 
ondertekend te Riyadh op 22 februari 1997, DOC 50 1791/001-2001/2002; 

 
- het wetsontwerp betreffende de openbare aanbiedingen van effecten, DOC 502148/001-

2002/2003; 
 

- het wetsontwerp tot wijziging van artikel 220 van de wet van 4 december 1990 op de 
financiële transacties en de financiële markten en artikel 121, §1, 1°, van de wet van 2 
augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, 
DOC 50 2432/001-2002/2003; 

 
- het wetsontwerp tot wijziging van artikel 63bis van het Wetboek van de belasting over de 

toegevoegde waarde, DOC 50 2193/001-2002/2003; 
 
- het wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde 

waarde, DOC 50 2234/001-2002/2003. 
 
 



Hoofdstuk 2   BEVOEGDHEDEN - 83 
 

De commissie heeft eveneens volgende wetsvoorstellen aangenomen : 
 

- het wetsvoorstel (mevr. Jacqueline Herzet, mevr. Marie-Thérèse Coenen, mevr. Colette 
Burgeon, de heer Servais Verherstraeten, mevr. Kristien Grauwels, de heer Jean-
Jacques Viseur, mevr. Magda De Meyer, mevr. Fientje Moerman, mevr. Els Van Weert 
en mevr. Pierrette Cahay-André) tot oprichting van een Dienst voor 
alimentatievorderingen bij de FOD Financiën, DOC 50 1627/001-2001/2002; 

 
- het wetsvoorstel houdende wijziging van de artikelen 628 en 1395 van het gerechtelijk 

Wetboek naar aanleiding van de wet van … tot oprichting van een Dienst voor 
alimentatievorderingen bij de FOD Financiën, DOC 50 2242/001-2002/2003. 
Bijgevolg worden de volgende wetsvoorstellen zonder voorwerp: 
- wetsvoorstel (mevr. Colette Burgeon) tot oprichting en organisatie, bij het ministerie 

van Financiën, van een Fonds voor alimentatievorderingen, DOC 50 0019/001-
0000/1999; 

- wetsvoorstel (mevr. Joëlle Milquet en de heer Jean-Jacques Viseur) tot regeling van 
de alimentatievorderingen door bemiddeling van een Rijksbureau voor 
alimentatievorderingen, DOC 50 0206/001-1999/2000; 

- wetsvoorstel (mevr. Jacqueline Herzet en mevr. Pierrette Cahay-André) tot wijziging 
van de voorschotten op en invorderingen van onderhoudsgelden georganiseerd bij 
de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, DOC 50 0264/001-1999/2000; 

- wetsvoorstel (de heer Servais Verherstraeten) tot wijziging van de organieke 
OCMW-wet, inzake de voorschotten op en invordering van onderhoudsgelden, DOC 
50 0460/001-1999/2000; 

- wetsvoorstel (mevr. Kristien Grauwels) tot oprichting van een Fonds voor 
alimentatievorderingen, DOC 50 1047/001-2000/2001; 

- wetsvoorstel (de heer Yvan Mayeur en mevr. Colette Burgeon) tot wijziging van 
artikel 1412 van het Gerechtelijk Wetboek houdende vaststelling, voor alle 
bezoldigingen en sociale uitkeringen, van een niet voor beslag vatbaar 
bestaansminimum, DOC 50 1157/001-2000/2001; 

- wetsvoorstel (de heer Jean-Jacques Viseur) betreffende de invordering van 
alimentatievorderingen, DOC 50 1166/001-2000/2001; 

- wetsvoorstel (de heren Geert Bourgeois en Karel Van Hoorebeke) tot wijziging van 
het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek, wat de ontvangstmachtiging 
aan onderhoudsgerechtigden betreft, DOC 1217/001-2000/2001; 

- wetsvoorstel (de heren Geert Bourgeois en Karel Van Hoorebeke) tot wijziging van 
artikel 391bis van het Strafwetboek, DOC 50 1218/001-2000/2001; 

- wetsvoorstel (mevr. Magda De Meyer en mevr. Fientje Moerman) tot wijziging van 
de organieke OCMW-wet, wat de regeling van de voorschotten op en de 
invorderingen van onderhoudsgelden betreft, DOC 50 1333/001-2000/2001; 

 
- het wetsvoorstel (de heren Éric van Weddingen, George Lenssen en Jean-Jacques 

Viseur, mevr. Trees Pieters en de heer Dirk Pieters) tot wijziging van de wet van 4 
december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten met het oog op de 
oprichting van een nieuwe categorie van instellingen voor collectieve belegging, private 
privak genaamd, en houdende diverse fiscale bepalingen, DOC 50 2349/001-2002/2003. 

 
 
Ze heeft daarentegen de volgende wetsvoorstellen verworpen : 
 
- het wetsvoorstel (de heer Jozef Van Eetvelt en Dirk Pieters) houdende vervanging van 

de aanvullende crisisbijdrage voor vennootschappen door een aanvullende 
gemeentelijke vennootschapsbelasting in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 
1992, DOC 1513/001-2001/2002; 
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- het wetsvoorstel (de heren Tony Van Parys, Yves Leterme en Dirk Pieters, mevr. Trees 

Pieters en de heer Servais Verherstraeten) tot wijziging van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 om een verhoogde investeringsaftrek mogelijk te maken 
voor veiligheidsbevorderende investeringen, DOC 50 2047/001-2001/2002. 

 
 
Tenslotte heeft ze de bespreking aangevat van : 
 
- het wetsvoorstel (de heer Geert Versnick) houdende wijziging van een aantal fiscale 

bepalingen met betrekking tot de autonome gemeentebedrijven, DOC 50 1745/001-
2001/2002; 
 

- het wetsvoorstel (de heren Peter Vanvelthoven en Dirk Van der Maelen) ter bevordering 
van de gelijke behandeling tussen belastingplichtigen, DOC 50 2087/001-2002/2003; 
 

- het wetsvoorstel (de heer Peter Vanvelthoven) tot verlenging van de aanslagtermijn 
inzake inkomstenbelastingen en de verjaringstermijn inzake BTW, DOC 50 2088/001-
2002/2003; 
 

- het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 december 1983 betreffende het 
verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht om de verkoop van 
alcoholpops in drankautomaten te verbieden (overgezonden door de Senaat), DOC 50 
2164/001-2002/2003; 
 

- het voorstel van bijzondere wet (de heer Éric van Weddingen) betreffende de verwijzing 
na cassatie van de arresten van het rekenhof, DOC 50 2344/001-2002/2003; 

 
- het wetsvoorstel (mevr. Karine Lalieux en de heer Jacques Chabot) tot wijziging van het 

Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen alsmede van de organieke wet van 27 
december 1997 houdende oprichting van begrotingsfondsen, met het oog op de instelling 
van een taks op internationale kapitaalstromen, DOC 50 1606/001-2001/2002; 
 

- het wetsvoorstel (de heren Dirk Van der Maelen en Gérard Gobert, mevr. Leen Laenens 
en de heren Patrick Moriau, Marc Van Peel, Jean-Jacques Viseur en Ferdy Willems) tot 
invoering van een heffing op omwisselingen van deviezen, bankbiljetten en munten, DOC 
50 1685/001-2001/2002. 

 
 
Subcommissie van de commissie voor de Financiën en de Begroting belast met het 
onderzoek van de boeken van opmerkingen van het Rekenhof 
 
 
Teneinde een advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting, 
heeft de subcommissie drie vergaderingen (12 en 26 november en 11 december 2002) 
gewijd aan het onderzoek van het wetsontwerp houdende organisatie van de begroting en 
van de comptabiliteit van de federale Staat (DOC 50 1870/001), het wetsontwerp tot 
vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de 
subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de 
organisatie van de controle door het Rekenhof (DOC 50 1871/001) en het wetsontwerp tot 
wijziging van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof (DOC 50 
1872/001). Ze hield hoorzittingen met : 
- de heer Pierre Verkaeren, voorzitter van het directiecomité van de FOD Begroting en 

Beheerscontrole; 
- de heer Dirk Jacobs, directeur van de FOD Financiën – Thesaurie; 
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- de heer Pierre Rion, adviseur bij het Rekenhof. 
 
Tijdens een vergadering met gesloten deuren op 12 maart 2003 heeft de subcommissie de 
kandidaten gehoord voor het ambt van raadsheer (F) bij het Rekenhof. 
 
Tenslotte, op 12 maart 2003, wisselde de subcommissie ook van gedachten met de heer 
Pierre Rion, raadsheer bij het Rekenhof, over de controle die wordt uitgeoefend door het 
Rekenhof op de autonome overheidsbedrijven waar de Staat meerderheidsaandeelhouder 
is. 
 
 
Commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming der Instellingen  
 
 
De commissie heeft het ontwerp tot herziening van artikel 157 van de Grondwet (DOC 50 
1914/001-2001/2002) aangenomen. Daardoor verviel het toegevoegde voorstel (de heer 
Peter Vanhoutte en de dames Fauzaya Talhaoui, Martine Dardenne en Mirella Minne) tot 
herziening van artikel 157 van de Grondwet (DOC 50 0749/001-1999-2000). 
 
 
De commissie heeft volgende wetsontwerpen aangenomen : 
 
- Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van artikel 28 van de bijzondere wet van 8 

augustus 1980 tot hervorming der instellingen, DOC 50 1566/001-2001/2002; 
 
- Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 mei 2002 

tussen de federale overheid en de gewesten met betrekking tot de oprichting van een 
Agentschap voor Buitenlandse Handel, DOC 50 2092/001-2001/2002; 

 
- Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Arbitragehof, DOC 50 2099/001-2001/2002; 
 
- Ontwerp van programmawet (Art. 1 tot 3), DOC 50 2125/001-2002/2003; 
 
- Ontwerp van bijzondere wet op de gewaarborgde aanwezigheid van personen van 

verschillend geslacht in de Vlaamse Regering, de Franse Gemeenschapsregering, de 
Waalse Regering, de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en onder de Gewestelijke 
Staatssecretarissen van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, DOC 2211/001-
2002/2003; 

 
- Wetsontwerp op de gewaarborgde aanwezigheid van personen van verschillend 

geslacht in de regering van de Duitstalige Gemeenschap, DOC 50 2303/001-2002/2003; 
 
- Ontwerp van bijzondere wet tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere wet van 2 mei 

1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, 
alsmede een vermogensaangifte in te dienen, DOC 50 2304/001-2002/2003; 

 
- Wetsontwerp tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995 betreffende de 

verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een 
vermogensaangifte in te dienen, DOC 50 2305/001-2002/2003. 
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De commissie heeft tevens volgende wetsvoorstellen aangenomen : 
 
- Wetsvoorstel (de heer Herman De Croo) tot regeling van de vertegenwoordiging van de 

federale Wetgevende Kamers in en buiten rechte, DOC 50 2169/001-2002/2003; 
 
- Wetsvoorstel (de heer Herman De Croo) tot wijziging van de wet van 31 december 1983 

tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, om de 
vertegenwoordiging van de Duitstalige Gemeenschap door de Raad van de Duitstalige 
Gemeenschap in en buiten rechte te regelen, DOC 50 2170/001-2002/2003; 

 
- Voorstel van bijzondere wet (de heer Herman De Croo) tot wijziging van de bijzondere 

wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 
12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, om de vertegenwoordiging 
van de gemeenschappen en de gewesten door de Raden in en buiten rechte te regelen, 
DOC 50 2171/001-2002/2003. 

 
 
De commissie heeft de bespreking aangevat van het wetsvoorstel (de heren Jacques 
Simonet, Olivier Maingain, Daniel Bacquelaine en Denis D'hondt en mevrouw Corinne De 
Permentier) tot oprichting van een parlementair comité belast met de wetsevaluatie, DOC 50 
1580/001-2001/2002. 
Zij voegde het wetsontwerp houdende instelling van een procedure voor de evaluatie van de 
wetgeving, DOC 50 0372/001-1999/2000,  aan die bespreking toe. 
 
Tijdens haar vergadering van 21 januari 2003 had de commissie een ontmoeting met een 
delegatie van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap. 
De delegatie was als volgt samengesteld : 
- de heer Alfred Evers (PFF) : Voorzitter van de Raad ; 
- de heer Albert Gehlen : CSP-fractieleider 
- de heer Bernard Collas : PFF-fractieleider 
- de heer Charles Servaty : SP-fractieleider 
- de heer Gerhard Palm : PJU-PDB-fractieleider 
- de heer Lambert Jaegers : ECOLO-fractieleider. 
De ontmoeting stond in het teken van de plaats die de Duitstalige Gemeenschap in ons 
institutioneel bestel bekleedt, DOC 50 2284/001-2002/2003. 
 
Ten slotte heeft de commissie het ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet 
aangenomen (DOC 50 2389/001-2002/2003). 
Bijgevolg vervielen volgende toegevoegde voorstellen : 
- Voorstel van verklaring (de heren Bacquelaine en Charles Michel) tot herziening van 

artikel 57 van de Grondwet, teneinde de federale wetgevende Kamers te verplichten een 
openbaar debat te organiseren als antwoord op een door burgers ingediend 
verzoekschrift, DOC 50 0538/001-1999/2000; 

- Voorstel van verklaring (de heer Daniel Bacquelaine, mevr. Anne Barzin en de heer 
Charles Michel) tot herziening van Titel III van de Grondwet om er een artikel betreffende 
het referendum in te voegen, DOC 50 0539/001-1999/2000; 

- Voorstel van verklaring (Mevr. Jacqueline Herzet) tot herziening van de artikelen 99 en 
104 van de Grondwet met het oog op de invoeging van nieuwe bepalingen die ertoe 
strekken een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen te waarborgen, 
DOC 50 0624/001-1999/2000; 

- Voorstel van verklaring (de heer Alfons Borginon) tot herziening van artikel 72 van de 
Grondwet, DOC 50 0655/001-1999/2000; 

- Voorstel van verklaring (de heren Olivier Maingain en Daniel Bacquelaine) tot herziening 
van artikel 142 van de Grondwet, DOC 50 0767/001-1999/2000; 
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- Voorstel van verklaring (de heer Servais Verherstraeten) tot herziening van artikel 44, 
eerste lid, van de Grondwet, DOC 50 0926/001-1999/2000; 

- Voorstel van verklaring (de heer Alfons Borginon, Mevr. Fientje Moerman, de heren Dirk 
Pieters en Jean-Jacques Viseur) tot herziening van artikel 180 van de Grondwet, DOC 
50 1002/001-2000/2001; 

- Voorstel van verklaring (Mevr. Alexandra Colen) tot herziening van het decreet nr. 5 van 
24 november 1830 betreffende de eeuwige uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van 
enige macht in België, DOC 50 1113/001-2000/2001; 

- Voorstel van verklaring (de heren Servais Verherstraeten en Yves Leterme) tot 
herziening van artikel 21 van de Grondwet, DOC 50 1115/001-2000/2001; 

- Voorstel van verklaring (de heren Guy Hove, Willy Cortois, Hugo Coveliers en Mevr. 
Marilou Vanden Poel-Welkenhuysen) tot herziening van artikel 9 van de Grondwet, DOC 
50 1180/001-2000/2001; 

- Voorstel van verklaring (de heren Guy Hove, Willy Cortois, Hugo Coveliers en Mevr. 
Marilou Vanden Poel-Welkenhuysen) tot herziening van artikel 74, 1°, van de Grondwet, 
DOC 50 1181/001-2000/2001; 

- Voorstel van verklaring (Mevr. Frieda Brepoels en de heer Karel Van Hoorebeke) tot 
herziening van artikel 113 van de Grondwet, DOC 50 1473/001-2001/2002; 

- Voorstel van verklaring (Mevr. Frieda Brepoels, de heren Geert Bourgeois, Karel Van 
Hoorebeke en Danny Pieters) tot herziening van de artikelen 44, 45 en 46 van de 
Grondwet, DOC 50 1507/001-2001/2002; 

- Voorstel van verklaring (Mevr. Frieda Brepoels en de heer Karel Van Hoorebeke) tot 
herziening van de artikelen 36, 37, 40, 44, 45, 46, 50, 63, 72, 74, 75, 78, 79, 87, 88, 89, 
91, 93, 96, 102, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 151, 153, 160, 165, 
167, 195, 197 en 198 van de Grondwet, DOC 50 1605/001-2001/2002; 

- Voorstel van verklaring (de heer Filip De Man) tot herziening van artikel 63 van de 
Grondwet, DOC 50 1614/001-2001/2002; 

- Voorstel van verklaring (Mevr. Els Van Weert en Mevr. Annemie Van de Casteele en de 
heer Ferdy Willems) tot herziening van de artikelen 66, 71 en 118bis van de Grondwet, 
DOC 50 1639/001-2001/2002; 

- Voorstel van verklaring (Mevr. Alexandra Colen) tot herziening van Titel III, Hoofdstuk III, 
Afdeling II van de Grondwet met de bedoeling er een bepaling in te voegen betreffende 
het opheffen van de zogenaamde Kroonraad, DOC 50 1814/001-2001/2002; 

- Voorstel van verklaring (Mevr. Alexandra Colen) tot herziening van Titel III, Hoofdstuk III, 
Afdeling II van de Grondwet, DOC 50 1848/001-2001/2002; 

- Voorstel van verklaring (Mevr. Frieda Brepoels en de heer Geert Bourgeois) tot 
herziening van artikel 195 van de Grondwet, DOC 50 1868/001-2001/2002; 

- Voorstel van verklaring (Mevr. Zoé Genot en Mevr. Kristien Grauwels) tot herziening van 
de Grondwet, teneinde de stemgerechtigde leeftijd voor de parlementsverkiezingen te 
verlagen tot 16 jaar, DOC 50 1952/001-2001/2002; 

- Voorstel van verklaring (de heer Gerolf Annemans) tot herziening van artikel 44 van de 
Grondwet om het parlementaire zomerreces te beperken tot vier weken, DOC 50 
2093/001-2002/2003; 

- Voorstel van verklaring (de heer Jo Vandeurzen, Mevr. Frieda Brepoels, de heren Peter 
Vanhoutte, Peter Vanvelthoven en Jacques Germeaux) tot herziening van artikel 156 
van de Grondwet, DOC 50 2113/001-2001/2002; 

- Voorstel van verklaring (Mevr. Els Van Weert) tot herziening van de Grondwet, DOC 50 
2345/001-2001/2002; 

- Voorstel van verklaring (de heer Danny Pieters) tot herziening van de Grondwet om een 
artikel 28bis in te voegen betreffende het gezaghebbend advies, DOC 50 2346/001-
2001/2002; 

- Voorstel van verklaring (de heren Koen Bultinck, Bart Laeremans, Gerolf Annemans, 
Filip De Man, Guy D’haeseleer, Hagen Goyvaerts, Guido Tastenhoye, Jaak Van den 
Broeck, Francis Van den Eynde en Mevr. Alexandra Colen) tot herziening van de 
Grondwet, DOC 50 2347/001-2001/2002; 
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- Voorstel van verklaring (de heer Dirk Van der Maelen) tot herziening van de Grondwet 
ter invoeging van een hoofdstuk I bis om er het begrip "duurzame ontwikkeling" in op te 
nemen, DOC 50 2380/001-2001/2002; 

- Voorstel van verklaring (Mevr. Dalila Douifi) tot herziening van de artikelen 10, 11, 26 en 
27 van de Grondwet, DOC 50 2381/001-2001/2002; 

- Voorstel van verklaring (de heer Yves Leterme) tot herziening van de Grondwet, DOC 50 
2386/001-2001/2002. 

 
 
Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven  
 
 
Tijdens de zitting 2002-2003 heeft de commissie advies uitgebracht aan de commissie voor 
de Financiën en de Begroting over sectie 19 (partim) - “Regie der Gebouwen” en over sectie 
33 (partim) – “Vervoer en Verkeersveiligheid” en “Post en telecommunicatie” van het ontwerp 
van algemene uitgavenbegroting 2003 (DOC 2080/4-2002/2003); 
 
 
De bespreking werd aangevat van volgende ontwerpen en voorstellen, waarover in de 
commissie niet werd gestemd : 
 
- voorstel van resolutie voor de uitvoering van een kosten-batenanalyse van de 

nachtvluchten op de luchthaven van Zaventem, ingediend door de heer Lode Vanoost 
(Agalev-Ecolo) en mevrouw Marie-Thérèse Coenen (Ecolo-Agalev), DOC 50 2150-
2002/2003; 

 
- wetsontwerp betreffende de verzameling van gegevens over de verplaatsingen van 

werknemers tussen hun woon- en werkplaats, DOC 50 2084-2002/2003; 
 
- wetsontwerp betreffende de financiering en betreffende bepaalde aspecten van de 

invoering van het programma tot vermindering van de digitale kloof bij zelfstandigen en 
bij bepaalde groepen van de bevolking met een beperkt inkomen, DOC 2239-2002/2003; 

 
- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van 

sommige Economische Overheidsbedrijven, DOC 50 2289-2002/2003. 
 
 
De commissie heeft gedachtewisselingen en hoorzittingen georganiseerd over volgende 
onderwerpen : 
 
- In het kader van de bespreking van het wetsvoorstel betreffende het statuut van de 

regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector, heeft de commissie op 
woensdag 16 oktober 2002 gehoord: 
- de heer E. Van Heesvelde, administrateur-generaal van het Belgisch Instituut voor 

Postdiensten  en Telecommunicatie; 
- de heer F. De Coninck, Public authority Director – Belgacom; 
- de heer B. Meunier, lid van het Directiecomité – De Post; 
- mevrouw D. Jacobs, directeur van “Belgian Telecommunication Users group”; 
- de heer H. Delsaux, adviseur “Telecom en Vervoer” – Economisch departement  van 

het VBO; 
- mevrouw B. Ponet, voorzitter van de Raad voor de Mededinging; 
- de heren Luc Tuerlinckx en Jean-Marc Vekeman, ombudsmannen voor de 

telecomsector; 
- de heer Xavier Godefroid, ombudsman, en mevrouw T. Lostrie, ombudsvrouw, bij de 

Post; 
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- de heer F.Dehousse, professor aan de universiteit Luik; 
- mevrouw C. Rutten, regulatory manager bij het platform “Telecom operators and 

service providers”; 
- mevrouw Sabine Van Depoele, Belgian Courrier Association. 

 
 
- Op 27 november 2002 ontving de gedelegeerd bestuurder van De Post de commissie 

voor een werkbezoek. 
 
- Op 17 december 2002 hoorde de commissie de heer Karel Vinck, gedelegeerd 

bestuurder en de heer Luc Lallemand, algemeen directeur Financiën van de NMBS; op 
19 februari 2003 hoorde ze de heer Alain Deneef, voorzitter van de raad van bestuur. 

 
- In het kader van de bespreking van het voorstel van resolutie van de heer Lode Vanoost 

en mevrouw Marie-Thérèse Coenen voor de uitvoering van een kosten-baten analyse 
van de nachtvluchten op de luchthaven van Zaventem (DOC 50 2150- 2002/2003), 
hoorde de commissie op 12 februari 2003 : 
- Prof. Ir. P. Klees, Chief executive Officer, en de  heer Mark Duyck, Chief operating 

officer van BIAC;  
- de heer J.-Cl. Tintin, gedelegeerd bestuurder van Belgocontrol; 
- mevrouw Sabine Van Depoele, regulatory Affairs officer DHL; 
- de heer B. Verhoogen (ABVV-DHL-aviation); 
- Dr. M. Goethals, voor “Actie Noordrand” en de heer C. Luyckx, voor Daedalus; 
- de heer Yvan Vandenbergh, woordvoerder van Bruxelles Air-Libre Brussel; 
- de heer J.-L. Dehaene, burgemeester van Vilvoorde;  
- de heer F. Vermeiren, burgemeester van Zaventem;  
- de heer J. Vandenhaute, burgemeester van Sint-Pieters-Woluwe;  
- de heer L. De Witte, gouverneur van Vlaams-Brabant; 
- Dr. Alain Volckaert, hoofd van de slaapafdeling van het AZ-VUB;  
- de heer Duchateau, gedelegeerd bestuurder van het studiebureau Stratec;  
- de heer Jan Kamphuis, gedelegeerd bestuurder, en de heer Veldhuis, van AAC-

Consultancy (Abcouder - Nederland); 
- de heer E. Monami (Brussels studiebureau); 
- de heer Withofs, voor “Sterrebeek 2000”; 
- de heer Touwaide, directeur van de ombudsdienst voor de luchthaven Brussel-

Nationaal. 
 
 
Commissie voor de Justitie 
 
 
Aangenomen wetsontwerpen en –voorstellen : 
 
- Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving betreffende de bescherming van de 

goederen van personen die wegens hun lichaams- of geestestoestand geheel of 
gedeeltelijk onbekwaam zijn die te beheren, DOC 50 0107-1999 (B.Z.); 
Toegevoegde wetsvoorstellen: 
- Wetsvoorstel (de heer Thierry Giet) tot wijziging van artikel 909 van het Burgerlijk 

Wetboek, DOC 50 0150-1999/2000; 
- Wetsvoorstel (de heer Jef Valkeniers) tot wijziging van artikel 909 van het Burgerlijk 

Wetboek, DOC 50 1175-2000/2001;  
- Wetsvoorstel (de heer Claude Eerdekens) tot wijziging van artikel 909 van het 

Burgerlijk Wetboek, DOC 50 1287-2000/2001; 
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- Wetsvoorstel (de heer Servais Verherstraeten) houdende de samenstelling en werking 
van de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, 
DOC 50 0625-1999/2000; 

 
- Wetvoorstel houdende de voorwaarden waaronder de commissie voor financiële hulp 

aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden een hulp kan toekennen, DOC 50 0626-
1999/2000; 
Toegevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetvoorstel (de heren Geert Bourgeois, Karel Van Hoorebeke en Fred Erdman) tot 

wijziging van het Wetboek van strafvordering wat het verstek betreft, DOC 50 0651-
1999/2000; 

- Wetsvoorstel (de heer Daniel Bacquelaine, mevr. Jacqueline Herzet en mevr. Anne 
Barzin) tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering, teneinde ervoor te zorgen 
dat beklaagden en beschuldigden door een raadsman kunnen worden bijgestaan, 
ook al waren zij niet op de terechtzitting aanwezig, DOC 50 1478-2001/2002; 

- Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering wat het verstek betreft 
en tot opheffing van artikel 421 van hetzelfde wetboek, DOC 50 1600-2001/2002; 

 
- Wetsvoorstel (mevr. Joke Schauvliege) tot aanvulling van artikel 1410, § 2, van het 

Gerechtelijk Wetboek, DOC 50 0929-2000/2001; 
 

- Wetsvoorstel (de heer Jef Valkeniers) tot wijziging van sommige bepalingen van het 
Burgerlijk Wetboek in verband met het erfrecht van de langstlevende echtgenoot, DOC 
50 1353-2000/2001; 
 

- Wetsontwerp tot hervorming van de adoptie (I), DOC 50 1366-2000/2001; 
Toegevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Mevr. Joëlle Milquet) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek inzake 

adoptie en tot aanvulling van de wet van 31 maart 1987 tot wijziging van een aantal 
bepalingen betreffende de afstamming, DOC 50 0268-1999/2000; 

- Wetsvoorstel (de heer Thierry Giet en mevr. Anne Barzin) tot wijziging van artikel 
355 van het Burgerlijk Wetboek betreffende adoptie, DOC 50 0395-1999/2000; 

- Wetsvoorstel (Mevr. Els Van Weert) tot wijziging van de artikelen 335 en 358 van het 
Burgerlijk Wetboek inzake de gevolgen van de afstamming en de adoptie wat de 
naam betreft, DOC 50 0593-1999/2000; 

 
- Wetsontwerp tot hervorming van de adoptie (II), DOC 50 1367-2000/2001; 

 
- Wetsontwerp ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 

1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor 
racismebestrijding, DOC 50 1578-2001/2002; 
 

- Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 1017 en 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, 
DOC 50 1586-2001/2002; 
 

- Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 285 en 285bis van het Gerechtelijk Wetboek 
en tot invoeging van een artikel 43septies in de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der 
talen in gerechtszaken, DOC 50 1666-2001/2002; 

 
- Wetsvoorstel (de heren Hugo Coveliers, Fred Erdman, Thierry Giet, mevr. Els 

Haegeman, Jacqueline Herzet en de heer Guy Hove) tot wijziging van de wet van 29 mei 
2000 houdende oprichting van een centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, 
overdracht en collectieve schuldenregeling, alsook tot wijziging van sommige bepalingen 
van het Gerechtelijk Wetboek, DOC 50 1731-2001/2002; 
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- Wetsontwerp houdende harmonisatie van de geldende wetsbepalingen met de wet van 
10 juli 1996 tot afschaffing van de doodstraf en tot wijziging van de criminele straffen, 
DOC 50 1747-2001/2002; 
 

- Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en van 
het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de bescherming van de goederen van de 
minderjarigen, DOC 50 1772-2001/2002; 
Toegevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (de heren Geert Bourgeois en Karel Van Hoorebeke) tot opheffing van 

artikel 378 van het Burgerlijk Wetboek, DOC 50 1696-2001/2002; 
- Wetsvoorstel (de heer Yves Leterme) tot wijziging van artikel 569, eerste lid, 12° van 

het Gerechtelijk Wetboek, DOC 50 2054-2002/2003; 
 
- Wetsontwerp tot wijziging van artikel 19bis van de wet van 9 april 1930 tot bescherming 

van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde 
seksuele strafbare feiten, DOC 50 1822-2001/2002; 

 
- Wetsontwerp houdende toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke 

politie aan bepaalde ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking gesteld 
van de federale politie, DOC 50 1836-2001/2002; 

 
- Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de 

maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde 
seksuele strafbare feiten, DOC 50 1852-2001/2002; 

 
- Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale 

Staat, de Duitstalige Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Vlaamse 
Gemeenschap betreffende het gesloten centrum voor voorlopige plaatsing van 
minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, DOC 50 1865-
2001/2002; 

 
- Wetsontwerp tot wijziging, wat de wedden van de rechtelijke orde betreft, van het 

Gerechtelijke Wetboek, DOC 50 1911-2001/2002; 
 
- Wetsvoorstel (de heer Thierry Giet) tot wijziging van de wet van 8 december 1992 tot 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 
persoonsgegevens en van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en 
organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid tot aanpassing van de 
status van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en tot 
uitbreiding van haar bevoegdheden, DOC 50 1940-2001/2002; 

 
- Wetsontwerp tot wijziging van sommige artikelen van het Gerechtelijk Wetboek met 

betrekking tot de werking van de Hoge Raad voor de Justitie, DOC 50 1979-2001/2002; 
 
- Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 oktober 1996 betreffende de teruggave van 

cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van bepaalde 
buitenlandse staten zijn gebracht, DOC 50 1987-2001/2002; 

 
- Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 173, 182 en 185 van het Gerechtelijk 

Wetboek, DOC 50 2048-2001/2002; 
 
- Wetvoorstel (de heren Geert Bourgeois, Fred Erdman, Tony Van Parys, mevr. Anne 

Barzin, Martine Dardenne, de heer Joseph Arens, mevr. Fauzaya Talhaoui, Fientje 
Moerman en de heer Thierry Giet) tot wijziging van artikelen 1168, 1179, 1180, 2° van 
het Gerechtelijk Wetboek, DOC 50 2049-2002/2003; 
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- Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 328bis en tot wijziging van de artikelen 328 en 

331 van het Strafwetboek, DOC 50 2053-2002/2003; 
Toegevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (de heren Geert Bourgeois en Karel Van Hoorebeke) tot wijziging van 

artikel 331bis van het Strafwetboek, DOC 50 1470-2001/2002; 
- Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek met betrekking tot de valse 

bedreigingen met aanslagen en tot strengere bestraffing van bepaalde vormen van 
vergiftiging, DOC 1530-2001/2002; 

 
- Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk 

Wetboek, DOC 50 2107-2002/2003; 
Toegevoegd wetsvoorstel : 
- Wetsvoorstel tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek 

met betrekking tot de rechterlijke organisatie, DOC 50 1968-2001/2002; 
 

- Wetsontwerp tot regeling van de afschaffing van de militaire rechtscolleges in vredestijd 
alsmede van het behoud ervan in oorlogstijd, DOC 50 2108-2002/2003; 
Toegevoegd wetsvoorstel : 
- Wetsvoorstel houdende afschaffing van de militaire rechtbanken in vredestijd, DOC 

50 0149-1999/2000; 
 
- Wetsontwerp houdende oprichting van een Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en 

de Verbeurdverklaring en houdende bepalingen inzake het waardevast beheer van in 
beslag genomen goederen en de uitvoering van bepaalde vermogenssancties, DOC 50 
2117-2002/2003; 

 
- Ontwerp van programmawet 1 (art. 256 tot 359, 447 en 448), DOC 50 2124-2002/2003; 
 
- Wetsvoorstel (de heer Marc Van Peel) houdende wijziging van het bijvoegsel bij het 

Gerechtelijk Wetboek - Gebiedsomschrijving en zetel van hoven en rechtbanken, DOC 
50 2147-2002/2003; 

 
- Wetsontwerp tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en 

tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, DOC 50 2165-
2002/2003; 
Toegevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (de heer Francis Van den Eynde, mevr. Alexandra Colen, de heren 

Gerolf Annemans en Bart Laeremans) tot aanvulling van het Burgerlijk Wetboek met 
het oog op de opneming van het geslachtsverschil als huwelijksnorm, DOC 50 0485-
1999/2000; 

- Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 144, 162 en 163 van het Burgerlijk 
Wetboek, DOC 50 0692-1999/2000; 

- Wetsvoorstel (mevr. Kristien Grauwels) houdende diverse maatregelen tot 
gelijkstelling van de wettelijke samenwoning met het huwelijk, DOC 50 0861-
1999/2000; 

- Wetsvoorstel (de heer Peter Vanvelthoven) tot aanvulling van artikel 144 van het 
Burgerlijk Wetboek betreffende het huwelijk van personen van hetzelfde geslacht, 
DOC 50 1011-2000/2001; 

- Wetsvoorstel (mevr. Magda De Meyer) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met 
het oog op adoptie door wettelijk samenwonenden, DOC 50 1419-2000/2001; 

- Wetsvoorstel (Mevr. Zoé Genot en Kristien Grauwels) tot wijziging van het Burgerlijk 
Wetboek wat de erkenning van de afstamming betreft, DOC 50 1433-2001/2002; 
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- Wetsontwerp tot interpretatie van artikel 7, eerste lid, van de wet van 16 juni 1993 
betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair 
recht, DOC 50 2261-2002/2003; 
 

- Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van 
ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht en van artikel 144ter van 
het Gerechtelijk Wetboek, DOC 50 2265-2002/2003; 
Toegevoegd wetsvoorstel: 
- Wetsvoorstel (de heren Fred Erdman, Geert Bourgeois, Hugo Coveliers en Tony 

Van Parys) tot wijziging op procedureel vlak van de wet van 16 juni 1993 betreffende 
de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, 
DOC 50 1568-2001/2002; 

 
- Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 357 en 362 van het Gerechtelijk Wetboek, 

DOC 50 2310-2002/2003;  
 

- Wetsontwerp tot wijziging van artikel 92 van het Gerechtelijk Wetboek, DOC 50 2312-
2002/2003;  
 

- Wetsontwerp ertoe strekkende het Belgische recht in overeenstemming te brengen met 
het Internationaal Verdrag tegen de aanwerving, het inzetten, de financiering en de 
opleiding van huurlingen, aangenomen te New York op 4 december 1989, DOC 50 2331-
2002/2003; 
 

- Wetsontwerp tot wijziging van artikel 31 van de wet van 15 juni 1935 betreffende het 
gebruik der talen in gerechtszaken, DOC 50 2355-2002/2003. 

 
 
Aangenomen voorstel van resolutie : 
 
- Voorstel van resolutie betreffende het eindverslag van de Commissie Basiswet 

gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden en het voorstel van basiswet 
gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden, DOC 50 2317-2002/2003. 

 
 
Adviezen : 
 
- Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen 

van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en 
antiseptica, DOC 50 1888-2001/2002. 

 
- Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen 

van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en 
antiseptica, en van artikel 137 van het Wetboek van Strafvordering, DOC 50 1889-
2001/2002  
(Advies aan de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing). 

 
- Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 42 en 44 van de wet van 30 november 1998 

houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, DOC 50 2059-2002/2003. 
(Advies aan de commissie voor de Landsverdediging). 

 
- Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2003, DOC 50 2081-

2002/2003.  
(Advies aan de commissie voor de Financiën en de Begroting).  
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- Wetsontwerp houdende derde aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting van het 

begrotingsjaar 2002 - Sectie 12 - Justitie, DOC 50 2145-2002/2003. 
(Advies aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 

 
Wetsvoorstellen die sine die werden verdaagd. 

 
Samengevoegde wetsvoorstellen :  
- Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, teneinde bij de naamsoverdracht 

op het kind discriminatie tussen mannen en vrouwen weg te werken, DOC 50 0283-
1999/2000; 

- Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 335 en 358 van het Burgerlijk Wetboek inzake 
de gevolgen van de afstamming en de adoptie wat de naam betreft, DOC 50 0593-
1999/2000; 

- Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 355, 358 en 370 van het Burgerlijk Wetboek 
inzake de toewijzing van de familienaam, DOC 50 1240-2000/2001; 

- Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, wat de familienaam betreft, DOC 
50 1300-2000/2001; 

- Wetsvoorstel (de heer Olivier Chastel) tot opheffing van artikel 335, § 3, tweede lid, van 
het Burgerlijk Wetboek, DOC 50 1313-2000/2001; 

- Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 398 van het Strafwetboek, DOC 50 2269-
2002/2003. 

 
 

Wetsontwerpen en voorstellen waarvan de bespreking werd gestart doch niet beëindigd : 
 

Samengevoegde wetsvoorstellen :  
- Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de 

familienaamsverandering mogelijk te maken, DOC 50 0131-1999/2000; 
- Wetsvoorstel betreffende het recht op het gebruik van de naam van de echtgenoot na 

een echtscheiding, DOC 50 1966-2001/2002;  
- Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 10quinquies in de Voorafgaande Titel van het 

Wetboek van Strafvordering, met het oog op de universele strafbaarstelling van 
bepaalde inbreuken op fundamentele sociale rechten, DOC 50 0315-1999/2000; 

- Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 835 van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de 
wraking van magistraten, DOC 50 1324-2000/2001; 

- Voorstel van basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden, DOC 50 
1365-2000/2001; 

- Wetsontwerp inzake de verscherping van de controle van veroordeelde gedetineerden 
die de gevangenis verlaten, inzake de verbetering van de positie van het slachtoffer 
wanneer de dader de gevangenis verlaat en inzake de optimalisering van de 
penitentiaire capaciteit, DOC 50 1521-2001/2002. 

 
Samenvoegde wetsontwerpen : 
- Wetsontwerp betreffende het recht van minderjarigen op toegang tot de rechter, DOC 

50 1975-2001/2002; 
- Wetsontwerp tot instelling van advocaten voor minderjarigen, DOC 50 1976-2001/2002; 
- Wetsontwerp tot wijziging van verschillende bepalingen over het recht van minderjarigen 

om door de rechter te worden gehoord, DOC 50 1991-2001/2002; 
- Wetsvoorstel houdende bestraffing van personen die minderjarigen gebruiken om 

misdaden of wanbedrijven te plegen, DOC 50 2027-2001/2002; 
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Andere activiteiten : 
 
- Briefing van de minister over de informele raad Justitie - Binnenlandse Zaken die op 13 

en 14 september 2002 plaats vond te Kopenhagen. 
- Bespreking van het jaarverslag van het Hof van Cassatie. 
- Bespreking van het protocol tussen de Kamer, de Senaat, de minister van Justitie en de 

Hoge Raad voor Justitie. 
- Colloquium (31 januari 2003) over het voorontwerp van Wetboek van Strafprocesrecht. 
 
 
Commissie voor de Landsverdediging 
 
 
Naast haar werkzaamheden in het kader van de begrotingsprocedure en van de 
parlementaire controle heeft de commissie voor de Landsverdediging volgende 
wetsontwerpen aangenomen : 
 
- Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 juli 1978 tot regeling van de betrekkingen 

tussen de overheid en de vakbonden van de land-, de lucht- en de zeemacht en van de 
medische dienst, DOC 50 2046-2001/2002. 

 
- Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 42 en 44 van de wet van 30 november 1998 

houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, DOC 50 2059-2002/2003. 
 
- Wetsvoorstel (mevr. Mirella Minne c.s.) betreffende het vrijwillig ontslag vergezeld van 

een geïndividualiseerd beroepsomschakelingsprogramma ten behoeve van bepaalde 
militairen en houdende sociale bepalingen, DOC 50 1984-2001/2002. 

 
- Ontwerp van wet tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2003, DOC 50 

2754-2002/2003. 
 
- Wetsontwerp betreffende de werving van militairen en het statuut van de militaire 

muzikanten en tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het personeel 
van landsverdediging DOC 50 2185-2002/2003. 

 
- Wetsvoorstel (de heren Fred Erdman, Joos Wauters, Daniel Bacquelaine, Hugo 

Coveliers, Claude Eerdekens, mevr. Muriel Gerkens, de heren Jozef Van Eetvelt en 
Jean-Jacques Viseur) houdende wijziging van de wet van 19 augustus 1947 tot 
oprichting van het nationaal Gedenkteken van Breendonk, DOC 50 2250-2002/2003. 
Samengevoegde wetsvoorstellen:  
- Wetsvoorstel (de heren Robert Denis en Stef Goris) tot instelling van een vrijwillige 

dienst van collectief nut, DOC 50 2228-2002/2003. 
- Wetsvoorstel (de heren Jean-Pierre Grafé, Luc Pacque en Richard Fournaux) 

houdende regeling van de vrijwillige burgerdienst, DOC 50 2240-2002/2003. 
 

- Wetsvoorstel (mevr. Mirella Minne en de heren Stef Goris, André Schellens, Jean-Pol 
Henry, José Canon en Peter Vanhoutte) tot toekenning van de eretitel van veteraan aan 
sommige personeelsleden van het departement van landsverdediging DOC 50 2174-
2002/2003. 

 
- Wetsvoorstel (mevr. Mirella Minne en de heren Stef Goris, André Schellens, Jean-Pol 

Henry, José Canon en Peter Vanhoutte) houdende wijziging van de wet van 8 augustus 
1981 houdende de inrichting van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-
strijders en oorlogsslachtoffers evenals van de Hoge raad voor oorlogsinvaliden, oud-
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strijders en oorlogsslachtoffers en houdende inrichting van het instituut voor veteranen. 
DOC 50 2175-2002/2003. 

 
 
In verenigde commissie met de commissie voor de Buitenlandse betrekkingen had de 
commissie een gedachtewisseling met Ambassadeur Dominique Struye de Swielande, 
vertegenwoordiger van België bij de NAVO, met het oog op de voorbereiding van de Top van 
Praag van 21 en 22 november 2002. 
 
 
Er had een gedachtewisseling plaats met de officieren-stagiairs van de hogere Stafcursus 
van het Koninklijk Hoger Instituut voor defensie over de Belgische bijdrage op het vlak van 
de Collectieve Veiligheid en Defensie in de komende jaren zowel vanuit Europees als 
Atlantisch perspectief. 
 
 
Commissie voor de Sociale Zaken  
 
 
De goedkeuring in commissie van de wet van 3 mei 2003 tot regeling van de 
arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij en tot verbetering van het 
sociaal statuut van de zeevisser (DOC 50 1728-2001/2002) werd voorbereid door een 
werkgroep, die op 15 oktober 2002 werd opgericht. 
 
Die werkgroep werd voorgezeten door de heer Luc Goutry en bestond uit één lid per fractie: 
mevrouw Maggie De Block (VLD), de heer Luc Goutry (CD&V), mevrouw Annemie 
Descheemaeker (Agalev-Ecolo), ondervoorzitter, de heer Jean-Marc Delizée (PS), mevrouw 
Pierrette Cahay-André (MR), de heer Koen Bultinck (Vlaams Blok), de heer Henk Verlinde 
(SP.A), rapporteur, en de heer Danny Pieters (VU&ID). 
 
Vertegenwoordigers van de betrokken Federale Overheidsdiensten, de FOD’s 
Werkgelegenheid, Sociale Zekerheid en Mobiliteit en Vervoer, en van het Fonds voor 
Arbeidsongevallen, van de Rederscentrale en van de vakbonden ACV en ABVV namen deel 
aan de besprekingen van de werkgroep. 
 
Gemeenschappelijke vergadering met het Adviescomité voor Europese aangelegenheden 
(op 23.10.2002): 
- gedachtewisseling met de minister van Sociale Zaken en Pensioenen over het sociaal 

beleid van de Europese Unie 
- voorstelling van de voorlopige resultaten van het onderzoek over het sociaal beleid 

binnen de EU door de heer Danny Pieters, lid van de Kamer, plaatsvervangend lid van 
de Conventie over de toekomst van de EU 

 
 
In het kader van de bespreking van het wetsontwerp houdende maatregelen ter versterking 
van de preventie inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk 
(2167), heeft de commissie op 14 januari 2003 volgende vertegenwoordigers van de sociale 
gesprekspartners gehoord: 
 
- de heer Baetens (Unizo) 
- de heer De Meester (VBO/FEB) 
- de heer Van der Haegen (ACLVB/CGSLB) 
- de heer Philips (ABVV/FGTB) 
- de heer Fonck (ACV/CSC) 
 



Hoofdstuk 2   BEVOEGDHEDEN - 97 
 

 
Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke 
Hernieuwing  
 
 
1. In het kader van de opvolging van de aanbevelingen van de dioxinecommissie, heeft de 

commissie de heer Piet Vanthemsche, gedelegeerd bestuurder van het Federaal 
Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen, gehoord. 

 
2. Op 16 oktober 2002 heeft de commissie hoorzittingen gehouden in het kader van het 

wetsontwerp DOC 50 1550-2001/2002 houdende regeling van de autopsie na het 
onverwachte en medisch onverklaarde overlijden van een kind van minder dan achttien 
maanden. Professor H. Devlieger, voorzitter van de werkgroep voor studie en preventie 
van infantiele mortaliteit in Vlaanderen, en professor E. Van Kerschaver, van Kind en 
Gezin, werden gehoord.  

 
3. Op 14 en 15 januari 2003 heeft de commissie hoorzittingen gehouden in het kader van 

de wetsontwerpen DOC 50 1888 en 50 1889-2001/2002 tot wijziging van de wet van 24 
februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en 
verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica, en van artikel 137 van het 
Wetboek van Strafvordering. Volgende personen werden daarbij gehoord: 
- prof. Guido Van Hal (U.I.A.) – Afdeling sociale geneeskunde 
- prof. I. Pelc, Universitair Verplegingscentrum Brugmann, Instituut voor Psychiatrie en 

Medische Psychologie 
- prof. Alfred Noirfalise, Universiteit van Luik, faculteit Geneeskunde, laboratorium 

voor toxicologie 
- mevr. Marijs Geirnaerd, directeur VAD (Vereniging voor Alcohol- en Andere 

Drugsproblemen) 
- de heer Marcel Vanhex (CAD Hasselt) 
- de heer Marc Tack(CAT Gent) 
- de heer Philippe Bastin, Infor Drogues 
- de heer Danillo Ballotta (EMCDDA – Lissabon) 
- de heer Charles Dewinter, hoofdcommissaris bij de federale politie – diensthoofd van 

de cel drugs 
- de heer F. Clarysse, substituut-procureur des Konings te Brugge 
- de heer Cédric Visart de Bocarme, procureur des Konings te Namen 
- mevr. Francine Biot, korpschef van de gemeentepolitie van Charleroi 
- mevr. Smits, mevr. Marjan Van den Eynde en Dr. Vergucht van de vereniging 

“Ouders tegen drugs” 
- prof. J. Hulselmans, geneesheer-directeur van de dienst psychiatrie van het ACZA- 

campus Stuivenberg 
- de heer Jan Van Boughaute, MSOC Gent 
- Dr. Serge Zombeck, medisch directeur MASS-Brussel 
- de heer Jan Theuwen, KOMPAS 
- de heer Johan Maertens, algemeen directeur van De Sleutel 
- de heer Dirk Vandevelde, directeur van De Kiem 
- de heer Paul Vandeurn, De Spiegel 
- de heer Georges Van Der Straeten, directeur van Trempoline 
- de heer Ariste Wouters, La Teignouse 
 

4. Op 11 maart 2003 heeft de commissie de volgende mensen gehoord in het kader van de 
bespreking van het wetsontwerp betreffende het onderzoek op embryo’s: 
- prof. Axel Kahn, directeur, Institut Cochin de génétique moléculaire, Parijs 
- prof. Thomas D’Hooghe,  UZ Gasthuisberg –Fertiliteitscentrum, dienst Verloskunde-

Gynaecologie 
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- prof. Christine Verellen-Dumoulin, chef de clinique, Centrum voor medische 
genetica, Universitair Ziekenhuis St Luc 

- prof. Jean-Jacques Cassiman, departement menselijke erfelijkheid, Leuven 
- de heer René Custers, regulatory affairs manager, VIB (Vlaams Interuniversitair 

Instituut voor Biotechnologie) 
- Dr. Spitz en Dr. Lambotte, van de Orde van Geneesheren 
- prof. Michel Dupuis, UCL Unité d’éthique biomédicale 
- mevr. Mylène Baum, filosoof, faculteit voor geneeskunde van de UCL, lid van het 

Raadgevend Comité voor Bio-ethiek 
 

5. Op 19 maart 2003 heeft de commissie volgende experts gehoord in het kader van de 
bespreking van de wetsontwerpen DOC 50 2222-2002/2003 tot wijziging van het 
koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de 
gezondheidszorgberoepen met het oog op de regeling van de uitoefening van de 
klinische psychologie, klinische seksuologie en klinische orthopedagogiek en DOC 50 
2224-2002/2003 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 
betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen met het oog op de regeling 
van de uitoefening van de psychotherapie:  
- de heer Jos Corveleyn, Decaan van de faculteit psychologie en pedagogische 

wetenschappen 
- Dr. Nady Van Broeck, voorzitster van de Belgische Federatie van psychologen 

(BFP) 
- prof. J-R Van Cauwenberge, voorzitter van de Société des sexologues universitaires 

de Belgique 
- de heer Karel Mampuys, voorzitter van de Vlaamse Vereniging van klinische 

psychologen 
- prof. Lowenthal, Universiteit van Bergen 
- de heer Ferre Weusterrad, licentiaat medisch-sociale wetenschappen en 

medewerker van Metafor 
- mevr. Jacqueline Goffin, Association d’assistants sociaux psychothérapeutes 

analytiques, systémiques et psychanalystes (A.AS.PSY) 
- mevr. Isabelle De le Court, voorzitster Nationale Vereniging der Beroeps-

psychologen 
- prof. Van Steenwegen, Vlaamse Vereniging van Klinisch Seksuologen 
- prof. Walter Hellinckx, KUL, afdeling orthopedagogie 
- mevr. Mariane Frenay, UCL, faculté de psychologie et science de l’éducation 
- Dr. Jos Peuskens, voorzitter van de permanente werkgroep psychiatrie in het raam 

van de Nationale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen 
- mevr. Jeanine Delgouffre, voorzitster ISFISAM asbl – Institut de formation à 

l’Intervention en Santé mentale 
- de heer Francis Martens, voorzitter van de Association des psychologues praticiens 

d’orientation psychanalytique 
- Claude Messiaen, directeur van de “Faculteit voor mens en samenleving” 
- Prof. Paul Igodt, KUL, afdeling psychiatrie 
- Dr. Patrick De Meulemeester, Kinderpsychiatrisch Centrum Genk 
- mevr. Claudine Sohie, voorzitter van de Conseil wallon des services de santé 

mentale 
- de heer J-P Roussaux, voorzitter van APSY-UCL 
- de heer Philippe Fouchet, Faculté des sciences psychologiques & éducation, dienst 

klinische en differentiële psychologie – ULB 
- Dr. Bruno Fraschina, van de Belgische Franstalige Federatie voor psychoanalytische 

psychotherapie 
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6. Wetsontwerpen en –voorstellen waarvan de bespreking werd aangevat: 
 

- Voorstel van resolutie (mevrouw Yolande Avontroodt en de heer Jacques 
Germeaux) met betrekking tot het organiseren van een wetenschappelijk prospectief 
onderzoek inzake de besluitvorming en medische zorghandelingen bij het 
levenseinde, DOC 50 1869/1-2001/2002. 

 
- Ontwerpen en toegevoegd voorstel: 

- Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 
betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen met het oog op de 
reglementering van de uitoefening van de klinische psychologie, van de klinische 
seksuologie en van de klinische orthopedagogiek, DOC 50 2222/1-2002/2003. 

- Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 
betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen met het oog op de 
reglementering van de uitoefening van de psychotherapie, DOC 50 2224/1-
2002/2003. 

- Wetsvoorstel (de heer Yvan Mayeur en mevr. Colette Burgeon) tot wijziging, wat 
de uitoefening van de beroepen uit de sector van de geestelijke 
gezondheidszorg betreft,van koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 
betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, DOC 50 1714/1-
2001/2002. 

 
7. Volgende wetsontwerpen en toegevoegde wetsvoorstellen werden besproken: 
 

- Wetsontwerp houdende oprichting van de federale databank van de beoefenaars 
van de gezondheidszorgberoepen, DOC 50 2022/1-2001/2002. 

 
- Wetsonstwerp tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de veiligheid en de 

gezondheid van de gebruikers, DOC 50 1995/1-2001/2002. 
 

- Wetsontwerp tot bekrachtiging van sommige bepalingen van het koninklijk besluit 
van 23 oktober 2001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 1998 tot 
vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds 
voor de Grondstoffen, DOC 50 2061/1-2001/2002. 

 
- Ontwerp van algemene uitgavenbegroting, DOC 50 2181-2002/2003. 

 
- Ontwerp van programmawet I (art. 205-206, 245 tot 295, 360 tot 364, 415 en 416), 

DOC 50 2124/1-2002/2003. 
 

- Wetsontwerp tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 
december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten en tot 
oprichting van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik, DOC 50 2143-
2002/2003. 
Toegevoegd wetsvoorstel: 
- Wetsvoorstel (de heer Luc Paque) tot oprichting van een Fonds ter 

responsabilisering van de producenten en de verdelers van tabak, DOC 50 
2128-2002/2003. 

 
- Wetsontwerp houdende regeling van de autopsie na het onverwachte en medisch 

onverklaarde overlijden van een kind van minder dan achttien maanden, DOC 50 
1550/1-2001/2002. 

 
- Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende 

organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor 
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de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen, 
DOC 50 2176/1-2002/2003. 

 
- Wetsontwerp houdende instemming met het Financieel Protocol van 4 oktober 2002 

bij het Samenwerkingsakkoord van 5 april 1995 tussen de federale Staat, het 
Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake 
het internationaal milieubeleid, DOC 50 2177/1-2002/2003. 

 
- Toegevoegde wetsontwerpen: 

- Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het 
verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, 
ontsmettingsstoffen en antiseptica, DOC 50 1888/1-2001/2002. 

- Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het 
verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, 
ontsmettingsstoffen en antiseptica, en van artikel 137 van het Wetboek van 
Strafvordering, DOC 50 1889/1-2001/2002. 

 
- Toegevoegde wetsvoorstellen: 

- Wetsvoorstel (de heren Gerolf Annemans en Filip De Man) tot verstrenging van 
de straffen zoals bepaald in de wet van 24 februari 1921 betreffende het 
verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, 
ontsmettingsstoffen en antiseptica, DOC 50 0389/001-1999/2000. 

- Wetsvoorstel (de heren Patrick Moriau en Thierry Giet) tot wijziging van de wet 
van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, 
slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingstoffen en antiseptica, 
teneinde het gebruik van cannabis uit het strafrecht te halen, DOC 0727/1-
1999/2000. 

- Wetsvoorstel (de heren Vincent Decroly en Paul Timmermans en de dames Zoé 
Genot en Simonne Leen) tot regeling van de teelt, de distributie en de verkoop 
van cannabis, DOC 50 0780/1-1999/2000. 

 
- Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 2 

september 2002 tussen de Staat, de gemeenschappen, de gemeenschappelijke 
gemeenschapscommissie, de Franse gemeenschapscommissie en de gewesten 
voor een globaal en geïntegreerd drugsbeleid, DOC 50 2179/1-2002/2003. 

 
- Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de 

productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en 
ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid, DOC 50 2141/1-
2002/2003. 

 
- Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 98 van de organieke wet van 8 juli 1976 

betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, DOC 50 1361/1-
2000/2001. 

 
- Wetsvoorstel houdende nieuwe maatregelen ten gunste van de oorlogsslachtoffers, 

DOC 50 2273/1-2002/2003. 
 
- Ontwerp van programmawet (art. 149 tot 151), DOC 50 2343/1-2002/2003. 
 
- Wetsontwerp betreffende het onderzoek op embryo's in vitro, DOC 50 2182/1-

2002/2003. 
Toegevoegde wetsvoorstellen: 
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- Wetsvoorstel (mevrouw Joëlle Milquet) houdende verbod op het klonen van 
mensen en op ingrepen die wijzigingen in het genoom van de afstammelingen 
beogen, DOC 50 0157/1-1999/2000. 

- Wetsvoorstel (de heer Jean-Pierre Viseur en mevr. Anne-Mie Descheemaeker) 
tot instelling van een verbod op het klonen van mensen, DOC 50 0402/1-
1999/2000. 

- Wetsvoorstel (de dames Michèle Gilkinet en Anne-Mie Descheemaeker) 
betreffende de bescherming van het embryo in vitro, DOC 50 0429/1-1999/2000. 

 
- Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de 

federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering en de financiering van de 
bodemsanering van tankstations, afgesloten te Brussel op 4 februari 2003, DOC 50 
2393/1-2002/2003. 

 
- Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de 

Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest betreffende het opstellen, het uitvoeren en het opvolgen van 
een Nationaal Klimaatplan, alsook het rapporteren, in het kader van het 
Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering en het Protocol 
van Kyoto, afgesloten te Brussel op 14 november 2002, DOC 50 2376/1-2002/2003. 

 
- Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 10 februari 2003 

houdende de lijst van de erkende beroepsorganisaties van beoefenaars van een 
niet-conventionele praktijk of van een praktijk die in aanmerking kan komen om als 
niet-conventionele praktijk gekwalificeerd te worden, DOC 50 2368/1-2002/2003. 

 
 
 
 
 TIJDELIJKE COMMISSIES 
 
 
 
Commissie belast met de Problemen inzake Handels- en Economisch Recht  
 
 
Wetgevende werkzaamheden 
 
De commissie heeft volgend wetsvoorstel aangenomen : 
 
- Het wetsvoorstel van de heer Pierre Lano tot wijziging van het Wetboek van 

vennootschappen met betrekking tot de opheffing van de in de tijd beperkte niet-
omwisselbaarheid van certificaten (DOC 50 1951/001-2001/2002) werd door de 
commissie op 5 december 2002, na amendering, aangenomen. 
 

Het wetsvoorstel dat vervolgens op 18 december 2002 door de Kamer werd aangenomen, 
en niet door de Senaat werd geamendeerd, werd als de wet van 28 januari 2003 tot wijziging 
van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de opheffing van de verplichting 
de niet-omwisselbaarheid van certificaten te beperken tot een bepaalde tijd (Belgisch 
Staatsblad van 21 februari 2003, eerste uitgave), afgekondigd. 
 
De wet wijzigt artikel 242, §1, zevende lid, en artikel 503, §1, zesde lid, van het Wetboek van 
vennootschappen, die beide betrekking hebben op certificaten, met het oog op het 
veiligstellen van de continuïteit bij familiebedrijven (BVBA’s en NV’s). 
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Bij de certificering van aandelen, een techniek waarbij aandelen worden overgedragen in ruil 
voor certificaten, kunnen de bedingen betreffende de niet-omwisselbaarheid van de 
certificaten voortaan onbeperkt in de tijd gelden, terwijl zij vroeger tot een bepaalde tijd 
verplicht beperkt waren. Dit biedt de onderneming meer zekerheid voor toekomst omdat zij 
er kan van uitgaan dat aandelen voor onbeperkte tijd door certificaten kunnen worden 
vertegenwoordigd. 
 
 
De commissie heeft het volgend wetsvoorstel en -ontwerp onderzocht : 
 
- Het wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 4bis in de wet van 20 februari 1939 op de 

bescherming van de titel en van het beroep van architect (DOC 50 2003/001-2001/2002) 
van de heer Geert Bourgeois), beoogt de koper van een onroerend goed in bepaalde 
gevallen wettelijk te verplichten een raadgevend architect aan te stellen die specifiek 
toeziet op de naleving van zijn belangen wanneer hij beroep doet op een bouwpromotor.  

 
De koper die een onroerend goed verwerft onder het toepassingsgebied van de wet van 9 
juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde 
woningen (de wet-Breyne), dient zich – volgens het wetsvoorstel - te verzekeren van de 
medewerking van een raadgevend architect om hem bij te staan tijdens het bouwproces en 
controle uit te oefenen op de plannen, de uitvoeringstekeningen, de bestekken, de wijze van 
uitvoering van de werken, en de opleveringsverrichtingen.  
 
Het wetsvoorstel, waarop door de indiener zelf verschillende amendementen werden 
ingediend, werd door de commissie op 13 maart 2003 verworpen. 
 
- Het wetsontwerp houdende aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek 

inzake de verkoop teneinde de consumenten te beschermen (DOC 50 2319/001) beoogt 
in Belgisch recht om te zetten de Europese richtlijn nr 1999/44/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 mei 1999 betreffende bepaalde aspecten van de verkoop 
van en de garanties voor consumptiegoederen. 

 
Het wetsontwerp verwezenlijkt hoofdzakelijk de omzetting van het geheel van de bepalingen 
van de richtlijn door de invoeging, bij de artikelen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de 
koopovereenkomst die de verplichtingen van de verkoper vaststellen, van een nieuwe 
afdeling gewijd aan de verkopen aan consumenten (nieuwe artikelen 1649bis tot 
1649octies). Deze nieuwe afdeling omschrijft de wettelijke rechten van de consument in 
geval van gebrek aan overeenstemming met de verkoopovereenkomst en stelt de 
beginselen vast die op de garanties van toepassing zijn. 
 
De commissie heeft in het kader van de bespreking van het wetsontwerp de adviezen 
gehoord van de professoren Sophie Stijns (Katholieke universiteit van Leuven en Katholieke 
universiteit van Brussel) en Christine Biquet-Mathieu (Université de Liège), alsook van 
vertegenwoordigers van Test-Aankoop, van de vzw “Ressources” (Franstalige federatie van 
ondernemingen en verenigingen actief in de sector van de sociale economie), op 20 maart 
2003, en van het  Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) en de Belgische federatie 
van distributieondernemingen (Fedis), op 27 maart 2003. De commissie werd door de 
minister van Justitie ook in kennis gesteld van het advies van 28 januari 2002 van de Raad 
voor het verbruik. 
 
Het onderzoek van het wetsontwerp in commissie was niet afgerond bij het einde van de 
50ste zittingsperiode. 
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 BIJZONDERE COMMISSIES 
 
 
 
Commissie voor de Comptabiliteit 
 
 
Overeenkomstig artikel 107 van het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers, 
verifieert en vereffent de commissie voor de Comptabiliteit alle rekeningen van de Kamer en 
stelt zij op voorstel van de quaestoren de begroting van de Kamer vast. 
 
Zij doet zulks met inbegrip van de rekeningen en begrotingen voor de financiering van de 
politieke partijen en voor de dotatie aan de in België verkozen leden van het Europees 
Parlement. 
 
Op grond van een beslissing van het Bureau van de Kamer van 6 november 1984, worden 
ook de rekeningen en begrotingsvoorstellen van het Rekenhof, een emanatie van de Kamer, 
door de commissie voor de Comptabiliteit besproken. 
 
Nadien werd de bevoegdheid van dezelfde commissie nog verder uitgebreid en zo 
onderzoekt zij ook de begrotingen en rekeningen van de hiernavolgende instellingen : 
 
- sedert 1993 : de Vaste Comités van toezicht op de politie- en inlichtingendiensten 

(hierna ook Comités P & I genoemd); 
- sedert 1997 : de federale ombudsmannen; 
- sedert 2000 : het Arbitragehof en de Hoge Raad voor de Justitie; 
- ten slotte vanaf 2001 : de Benoemingscommissies voor het notariaat. 
 
Binnenkort wordt in deze lijst ook de commissie voor de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer opgenomen die  ingevolge een op 16 januari 2003 aangenomen wet een orgaan 
wordt dat ressorteert onder de Kamer van volksvertegenwoordigers. 
 
De commissie voor de Comptabiliteit die wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Kamer 
vergaderde op 12 november en 5 december 2002.  
 
 
Rekenhof  
 
De rekeningen 2001 van het Rekenhof werden gesloten met een boni van 4,037 miljoen €. 
 
Beslist werd de stijging van de kredieten voor het begrotingsjaar 2003 die ten opzichte van 
2002 (42,8 - 38,374 =) 4,426 miljoen € bedraagt, te financieren met het boni van de 
rekeningen van 2001 (4,037 miljoen €) en de eigen ontvangsten (0,321 miljoen €).  
 
De begrotingsaanpassing 2002 vereiste geen herziening van de dotatie op de 
Rijksbegroting. 
 
 
Comité P  
 
De begroting van Comité P voor het jaar 2003 bedraagt 7,998 miljoen €; op de 
Rijksbegroting 2003 werd een dotatie van 7,391 miljoen € uitgetrokken. 
 
Het boni van de rekeningen 2001 van Comité P werd vastgesteld op 0,606 miljoen €.  



104 - BEVOEGDHEDEN  Hoofdstuk 2 
 

Beslist werd dit boni integraal aan te wenden voor de financiering van de begroting voor 
2003. 
 
De begrotingsaanpassing 2002 vereiste geen herziening van de dotatie op de 
Rijksbegroting. 
 
 
Comité I  
 
De begroting van Comité I voor het jaar 2003 werd vastgesteld op 2,2853 miljoen €; op de 
Rijksbegroting 2003 is een dotatie van 2,014 miljoen € uitgetrokken. 
 
Het boni van de rekeningen 2001 van Comité I werd vastgesteld op 0,2713 miljoen €.  
Beslist werd dit boni integraal aan te wenden voor de financiering van de begroting voor 
2003. 
 
 
Federale ombudsmannen  
 
De begroting van de federale ombudsmannen voor het jaar 2003 werd vastgesteld op 3,188 
miljoen €; op de Rijksbegroting 2003 is een dotatie van 2,747 miljoen € uitgetrokken. 
 
Op de rekeningen 2001 van het College van de federale ombudsmannen werd een boni van 
0,440 miljoen € genoteerd.  
Beslist werd dit boni integraal aan te wenden voor de financiering van de begroting voor 
2003. 
 
 
Hoge Raad voor Justitie  
 
De door de Hoge Raad voor de Justitie gevraagde kredieten voor het jaar 2003 bedragen 
4,774 miljoen €,  waarvan 3,489 miljoen € is ingeschreven op de Rijksbegroting 2003.  
 
Op de rekeningen 2001 van de Hoge Raad voor Justitie werd een boni van 1,286 miljoen € 
genoteerd.  
Beslist werd dit boni integraal aan te wenden voor de financiering van de begroting voor 
2003. 
 
De begrotingsaanpassing 2002 vereiste geen bijkredieten op de Rijksbegroting. 
 
 
Arbitragehof 
 
De begroting van het Arbitragehof voor het jaar 2003 werd vastgesteld op 6,477 miljoen €; 
op de Rijksbegroting 2003 is een dotatie van 6,459 miljoen € uitgetrokken.  
 
Het gecumuleerd begrotingssaldo van het Arbitragehof op 31 december 2001 (of de reserve) 
is vastgesteld op 1,811 miljoen €. De commissie voor de Comptabiliteit besliste dat het 
negatief saldo 2001, zijnde 11,7 miljoen BEF, diende te worden aangerekend op deze 
reserve. 
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Benoemingscommissie voor het notariaat 
 
De gevraagde kredieten voor 2003 bedragen 0,5042 miljoen €, exclusief de kosten ten laste 
van de Nationale Kamer van notarissen (0,1 miljoen €). Ten opzichte van 2002 is dat een 
daling van (0,523 - 0,5042 =) 0,018 miljoen €. 
 
Wat de aanpassing van de begroting 2002 betreft, stemde de commissie voor de 
Comptabiliteit ermee in om het overschot van 2001 (0,095 miljoen €) in de vorm van een 
aanvullend krediet aan te wenden. 
 
 
Commissie ad hoc “Legeraankopen” 
 
 
De commissie voor de Legeraankopen bezit een controlerecht bij aankoopprocedures van 
het ministerie van Landsverdediging, meer in het bijzonder wat de materieelaankopen 
betreft. Zij oefent dit controlerecht uit volgens de bepalingen die werden vastgelegd in een 
administratief protocol dat op 15 september 1987 tussen de Kamer van 
volksvertegenwoordigers en de minister van Landsverdediging werd gesloten. 
 
Ingevolge dit protocol dient de minister van Landsverdediging de belangrijkste geplande 
aankopen, vanaf 1,5 miljoen €, aan de commissie te melden, waarna zij vervolgens kan 
besluiten om over te gaan tot de bespreking van een aankoopdossier. 
 
In de periode 2002-2003 besprak zij onder meer het aankoopdossier met betrekking tot 
geïntegreerde systemen voor doelaanduiding voor de forward air controllers en de 
voorwaartse waarnemers, de geplande verwerving van een strategisch transportschip, en de 
stand van zaken in de lopende aankoopdossiers. 
 
 
Commissie Mensenrechten 
 
 
Tijdens hun vergadering van 10 december 1998 ter herdenking van de vijftigste verjaardag 
van de Verklaring van de rechten van de mens besloten Kamer en Senaat een vaste 
gemengde adviescommissie Mensenrechten in te stellen binnen het raam van de Belgische 
groep van de Interparlementaire Unie, teneinde een permanente dialoog tussen de 
wetgevende macht, de uitvoerende macht en de samenleving tot stand te brengen. 
 
De heer J. Lefevre (PSC-Kamer) werd als voorzitter aangewezen door de algemene 
vergadering van de Belgische groep van de Interparlementaire Unie, waarbinnen de 
commissie werd opgericht. Mevr. J. Leduc (VLD-Senaat) werd aangewezen als eerste 
ondervoorzitter en de heer F. Willems (VU&ID-Kamer) als tweede ondervoorzitter.  
 
Op grond van nota’s ingediend door de leden, legde de commissie een aantal klemtonen 
inzake de te behandelen thema’s. De commissie stelt zich tot doel politiek relevante thema’s 
te bespreken, waarover eventueel een gemeenschappelijke resolutie kan worden uitgewerkt.  
 
Gedurende de zitting 2002-2003 is de commissie niet bijeengekomen. 
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Commissie voor de Naturalisaties 
 
 
De commissie voor de Naturalisaties had tijdens haar vergadering van 13 november 2002 
een gedachtewisseling met de Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, de heer 
Boutmans, over de buitenlandse studenten die een studiebeurs krijgen. De Staatssecretaris 
heeft gevraagd het departement van Ontwikkelingssamenwerking op de hoogte te brengen 
wanneer een beursstudent een aanvraag tot naturalisatie indient. 
 
Tijdens haar vergadering van 19 februari 2003 heeft de commissie besloten alle 
naturalisatiedossiers waarin twee leden van een kamer het voorstel van advies van de dienst 
volgen op een lijst te groeperen, zodat de voltallige commissie ze collectief kan bespreken. 
Deze procedure is ook van toepassing op de dossiers die door één van de drie leden van 
een kamer niet werden onderzocht. 
 
De commissieleden hebben de naturalisatieaanvragen besproken op 21 november 2002 en 
20 februari 2003. 
 
De door de commissie aanvaarde aanvragen werden op 9 januari en 27 maart 2003 door de 
Kamer in plenaire vergadering aangenomen. 
 
De respectieve publicaties in het Belgisch Staatsblad vonden plaats op 18 februari en 2 mei 
2003. 
 
 
Parlementaire overlegcommissie 
 
 
De parlementaire overlegcommissie is tijdens deze zitting 12 maal bijeengekomen. 
 
In de loop van de onderzochte periode heeft zij 47 verzoeken tot spoedbehandeling van een 
wetsontwerp behandeld (toepassing van artikel 80 van de Grondwet en art. 12, §2, van de 
wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie). 
 
Ze heeft zich voorts uitgesproken over 21 verzoeken tot verlenging van de onderzoekstermijn 
van de Senaat resp. de Kamer (toepassing van de artikelen 2, 2°, en 12, §1, van de wet van 6 
april 1995). 
 
De overlegcommissie heeft bovendien in 8 gevallen de termijn vastgesteld waarbinnen de 
Kamer van volksvertegenwoordigers zich moest uitspreken (toepassing van de artikelen 2, 4°, 
en 12, §3, van de wet van 6 april 1995). 
 
Bij de commissie is tijdens deze zitting één formeel bevoegdheidsconflict aanhangig gemaakt 
(toepassing van artikel 11 van de wet van 6 april 1995). Ze heeft zich voorts vijfmaal 
uitgesproken over de te volgen wetgevingsprocedure. 
 
De overlegcommissie heeft tot slot driemaal toepassing gemaakt van artikel 10, §1, 3°, van 
voornoemde wet van 6 april 1995, dat haar de mogelijkheid biedt om de termijnen van 
onderzoek en evocatie op te schorten. 
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Commissie voor de Politieke Vernieuwing 
 
 
Het Regeerakkoord van 7 juli 1999 nodigde het Parlement uit een Commissie voor de 
politieke vernieuwing op te richten.  Beide Wetgevende Kamers gingen op deze uitnodiging 
in.  De Kamer van volksvertegenwoordigers stelde op 23 december 1999 een commissie 
voor de politieke vernieuwing samen (Hand, Kamer, 23 december 1999, blz. 36).  De Senaat 
deed zulks op 20 januari 2000 (Hand, Senaat, 20 januari 2000, blz. 4).   
 
In de loop van de gewone zitting 2002-2003 hebben deze commissies niet meer vergaderd.  
 
 
 
Bijzondere commissie belast met de parlementaire begeleiding van het Vast Comité 
van toezicht op de politiediensten (Comité P) 
 
 
De vergaderingen van de bijzondere commissie gaan door met gesloten deuren. 
 
Eenmaal vergaderde de bijzondere commissie samen met de Commissie belast met de 
begeleiding van het Vast Comité van toezicht op de Inlichtingendiensten van de Senaat. 
 
Tijdens deze gemeenschappelijke vergadering werd van gedachten gewisseld met de 
minister van Justitie, de administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat en het Vast 
Comité van toezicht op de Inlichtingendiensten. 
 
Viermaal vergaderde de bijzondere commissie apart. 
 
Met toepassing van artikel 8, eerste lid, van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het 
toezicht op politie- en inlichtingendiensten werd het Vast Comité P éénmaal door de 
commissie verzocht om een toezichtsonderzoek uit te voeren.  De bijzondere commissie 
heeft het door dit comité ingediende tussentijds verslag dienaangaande besproken. 
 
Daarnaast besprak de commissie de verschillende verslagen betreffende 
toezichtsonderzoeken die haar - in uitvoering van artikel 8, tweede lid, van de 
bovengenoemde wet van 18 juli 1991 - door het Vast Comité P werden overgezonden. 
 
Met toepassing van artikel 32, eerste lid, van deze wet werd ook het Vast Comité van 
toezicht op de Inlichtingendiensten verzocht om een toezichtsonderzoek in te leiden.  De 
commissie nam kennis van zowel het verslag als van de mondelinge aanvullingen van dit 
comité dienaangaande. 
 
Ten slotte heeft de bijzondere commissie beslist om niet in te gaan op de vraag van het 
“Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou 
dégradants“ naar haar eventuele opmerkingen nopens het bezoek van dit comité aan België 
van 25 november tot 7 december 2001. 
 
 
Bijzondere commissie voor het Reglement en voor de hervorming van de 
parlementaire werkzaamheden  
 
 
De bijzondere commissie heeft tijdens deze zitting viermaal vergaderd. 
 
Zij heeft twee vergaderingen gewijd aan de bespreking van de samengevoegde voorstellen “tot 
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wijziging van het Reglement houdende oprichting van een bijzondere commissie belast met de 
controle op de wapenhandel” (de heer Dirk Van der Maelen c.s., DOC 50 2216-2002/2003) en 
“tot wijziging van het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers houdende 
instelling van een evaluatiecommissie wapenhandel” (de heer Pieter De Crem; DOC 50 0527-
1999/2000). Eerstgenoemd voorstel werd eenparig aangenomen.  
 
De commissie heeft ook twee vergaderingen gewijd aan de bespreking van het voorstel (de 
heer Vincent Decroly, mevr. Magda De Meyer, de heren Jacques Lefevre en Olivier Chastel) 
“tot wijziging van het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers teneinde te zorgen 
voor een dynamischer wetgeving op grond van de verslagen van de commissie voor de 
verzoekschriften over de aanbevelingen van het college van de federale ombudsmannen en 
over de verzoekschriften die ze heeft onderzocht” (DOC 50 1406-2000/2001). Het op verzoek 
van de commissie door de diensten geredigeerde consensusvoorstel werd eenparig 
aangenomen. 
 
De commissie hechtte voorts haar goedkeuring aan een voorstel tot herziening van het 
Reglement ingediend door de Voorzitter van de Kamer (DOC 50 2288-2002/2003). Dat voorstel 
bevat diverse wijzigingen, waaronder heel wat louter technische, maar ook andere met 
betrekking tot de controle van de geloofsbrieven, de stemafspraken, de adviesaanvragen bij de 
Raad van State, de procedure voor de behandeling van belangenconflicten, de bespreking van 
voorstellen van resolutie en de opvolging van de aangenomen voorstellen, de controle op de 
geautomatiseerde stemming, de procedure voor het indienen van een beroep bij het 
Arbitragehof, de bekendmaking van het Kamerreglement in het Belgisch Staatsblad enz. 
   
De commissie besprak ook een voorstel (de heer Paul Tant) “tot wijziging van het Reglement 
van de Kamer van volksvertegenwoordigers met betrekking tot programmawetten” (DOC 50 
2271-2002/2003).  
 
Tot slot heeft zij kennis genomen van het verslag uitgebracht door de werkgroep “Coördinatie 
van het Kamerreglement” en heeft zij het  door die werkgroep voorgestelde ontwerp van 
gecoördineerd Reglement eenparig en ongewijzigd aangenomen (DOC 50 2360/1 en 2-
2002/2003). 
 
 
Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de 
politieke partijen  
 
 
De opdrachten en de bevoegdheden van de Controlecommissie zijn : 
 
1. controle op de naleving door de politieke partijen en de kandidaten van de wettelijke 

bepalingen inzake beperking van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de 
federale Kamers en het Europees Parlement; 

 
2. controle op de naleving door politieke partijen, lijsten, kandidaten en politieke 

mandatarissen van de registratieplicht inzake giften van 125 € en meer, verricht door 
natuurlijke personen; 

 
3. toezicht op de officiële mededelingen van de federale overheid; 
 
4. onderzoek van de financiële verslagen over de boekhouding van de politieke partijen en 

hun componenten; 
 
5. het inleiden, op verzoek van ten minste vijf van haar leden, van de in artikel 15ter van de 

wet van 4 juli 1989 geregelde procedure tegen een politieke partij die, door eigen 
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toedoen of door toedoen van haar componenten, lijsten, kandidaten of gekozenen, 
aantoont dat ze vijandig staat tegenover de rechten en vrijheden die door het EVRM 
worden gewaarborgd.  Het komt de Raad van State toe zich over de gegrondheid van de 
klacht uit te spreken en, in voorkomend geval, het bedrag van de in te houden dotatie 
van de partij te bepalen. 

 
 
De Controlecommissie heeft : 
 
met betrekking tot haar derde opdracht : 
- talrijke adviezen uitgebracht na onderzoek van de synthesenota’s ingediend met 

toepassing van de wet van 12 juli 1994 betreffende het toezicht op de officiële 
mededelingen van de overheid; 

- de regeringsleden herinnerd aan de op 4 juli 2002 door haar goedgekeurde richtlijnen 
inzake Internet als instrument van overheidscommunicatie; 

- verschillende ministers en een staatssecretaris om voorafgaandelijke uitleg verzocht in 
het kader van een eventuele toepassing van artikel 4bis, § 4, 2de lid, van de wet van 4 juli 
1989 (aanrekening van de kostprijs van een gevoerde voorlichtingscampagne op het 
maximumbedrag dat de betrokken minister of staatssecretaris mag uitgeven bij de 
eerstvolgende verkiezingen waaraan hij of zij deelneemt). 

 
met betrekking tot haar vierde opdracht : 
- het verslag van de heer Paul Wille (S) goedgekeurd inzake het onderzoek van de tien 

financiële verslagen over de boekhouding van de politieke partijen en hun componenten 
voor het boekjaar 2001 (DOC 50 1785/3-2002/2003). 

 
 
De Controlecommissie heeft verder, met het oog op de verkiezingen van de federale Kamers 
op 18 mei 2003 :  
 
- haar goedkeuring gehecht aan het protocolakkoord dd. 31 maart 2003 betreffende de 

controle van de officiële mededelingen van de parlementsvoorzitters en van de leden 
van de federale regering en van de gewest- en gemeenschapsregeringen tijdens de 
verkiezingsperiode voorafgaand aan de federale Parlementsverkiezingen van 2003, dat 
werd ondertekend door de 7 parlementsvoorzitters; 

 
- op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken een advies verstrekt over de voor 

de politieke partijen en de kandidaten bestemde formulieren met het oog op de aangifte 
van hun verkiezingsuitgaven en de herkomst van de geldmiddelen die daaraan zijn 
besteed; 

 
- een vademecum uitgebracht met haar aanbevelingen omtrent de interpretatie van de 

wetgeving inzake de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de 
verkiezingen van de federale Kamers; dit vademecum werd opgevat als een leidraad 
voor de politieke partijen en de kandidaten en bevat zowel de gecoördineerde tekst van 
de wet van 4 juli 1989 met de eventuele commentaar van de commissie, als de 
reglementering van De Post inzake verkiezingsdrukwerken en een aantal adviezen en 
nota’s van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (DOC 50 
2461/1-2002/2003). 
De inhoud van dit parlementair stuk, aangevuld met de tabel van maximumbedragen 
inzake verkiezingsuitgaven, werd eveneens in brochurevorm uitgegeven. 
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Commissie voor de Vervolgingen 
 
 
De commissie heeft geen adviezen voor de plenaire vergadering dienen uit te brengen. 
 
 
Commissie voor de Verzoekschriften  
 
 
Krachtens artikel 28 van de Grondwet kunnen verzoekschriften, door een of meer personen 
ondertekend, bij de openbare overheden worden ingediend. 
Artikel 57 van de Grondwet stipuleert dat «elke Kamer (…) het recht <heeft> de bij haar 
ingediende verzoekschriften naar de ministers te verwijzen.  De ministers zijn verplicht 
omtrent de inhoud uitleg te verstrekken, zo dikwijls de Kamer het eist». 
 
De Voorzitter van de Kamer verzendt een verzoekschrift naar de commissie voor de 
Verzoekschriften of naar de commissie die bevoegd is voor de aangelegenheid waarop het 
verzoekschrift betrekking heeft.  Hij kan het ook bij de Kamer ter tafel leggen. 
 
De commissie voor de Verzoekschriften kan een haar overgezonden verzoekschrift op haar 
beurt verwijzen naar de bevoegde minister, naar het College van Federale Ombudsmannen 
of naar een andere commissie van de Kamer.  Zij kan het eveneens ter tafel neerleggen of 
seponeren. 
 
De commissie heeft zich gebogen over 7 verzoekschriften die haar tijdens de zitting 2001-
2002 overgezonden werden. 
Daarnaast heeft zij een onderzoek gewijd aan 24 verzoekschriften die haar werden 
voorgelegd in de loop van de zitting 2002-2003. 
 
De commissie heeft eveneens de antwoorden onderzocht van de betrokken ministers en 
commissievoorzitters op haar vragen om uitleg over de bovengenoemde verzoekschriften. 
 
 
Werkzaamheden met betrekking tot het College van Federale Ombudsmannen  
 
Op 11 maart 2003 overhandigde het College van Federale Ombudsmannen zijn jaarverslag 
2002 voor de periode van 1 januari tot 31 december 2002.  Dit jaarverslag werd naar de 
commissie verzonden.  Bij de bespreking ervan werden enkel de door de ombudsmannen 
geformuleerde algemene aanbevelingen behandeld.  Het verslag hiervan is terug te vinden 
in DOC 50 2442-2002/2003. 
 
Betreffende de opvolging van de aanbevelingen heeft de commissie beslist enkel die 
aanbevelingen zelf te behandelen die de werking van het College van Federale 
Ombudsmannen betreffen.  Al de andere aanbevelingen zullen naar de bevoegde vaste 
commissies worden overgezonden. 
 
Met het oog op de verbetering van de opvolging van de verzoekschriften en de 
aanbevelingen van het College van Federale Ombudsmannen werd het reglement van de 
Kamer gewijzigd. 
 
De bedoeling is de opvolging van de verzoekschriften en de aanbevelingen van het College 
van Federale Ombudsmannen meer aan bod te laten komen in de verschillende vaste 
commissies. 
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Daarvoor voorziet het reglement in de mogelijkheid om de thema’s die tot de bevoegdheid 
van de commissie voor de Verzoekschriften behoren om de drie manden op de agenda van 
de respectievelijke vaste commissies in te schrijven. 
 
Bovendien wordt bepaald dat indien nodig gezamenlijke vergaderingen tussen de vaste 
commissies en de commissie voor de Verzoekschriften worden ingericht. 
 
In iedere vaste commissie wordt een ombudspromotor aangesteld.  Het kamerlid dat deze rol 
op zich neemt dient ervoor te zorgen dat de thema’s die door de commissie voor de 
Verzoekschriften worden overgezonden ook effectief worden behandeld. 
 
 
 
 
 ONDERZOEKSCOMMISSIES 
 
 
 
Parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek van de 
omstandigheden die hebben geleid tot het faillissement van Sabena, de bepaling van 
de eventuele verantwoordelijkheden en de formulering van aanbevelingen voor de 
toekomst  
 
 
De onderzoekscommissie werd door  de Kamer opgericht op 20 december 2001. Zij kwam 
voor het eerst samen op 15 januari 2002. De heer Raymond Langendries werd tot voorzitter 
benoemd. Ondervoorzitters zijn de heren Willy Cortois, Olivier Chastel en Hans Bonte. De 
heren Jacques Chabot, Lode Vanoost en Servais Verherstraeten werden als rapporteurs 
aangewezen.   
 
De commissie heeft vier deskundigen aangesteld om haar bij te staan. Het betreft de heer 
Pierre Morlet, eerste advocaat-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel, de heer Guy 
Vanthemsche, professor hedendaagse geschiedenis aan de Vrije Universiteit Brussel, de 
heer Erik De Lembre, bedrijfsrevisor, voorzitter Ernst & Young België en professor aan de 
Universiteit Gent, en de heer Henry Garny, bedrijfsrevisor-jurist.  
 
De onderzoekscommissie werd door de plenaire vergadering belast met de volgende taken: 
1. een inventaris op te maken van  alle feiten die sinds 1975 hebben geleid tot het 

faillissement van Sabena; 
2. de volgende gegevens te onderzoeken: 

- de strategische beslissingen die zijn genomen door de bedrijfsleiding, de raad van 
bestuur en de aandeelhouders; 

- het feitelijk beheer van Sabena door Suissair en het toezicht op dat beheer door de 
raad van bestuur en de aandeelhouders; 

- de hoofdoorzaken van het mislukken van de verschillende herstructureringsplannen, 
zowel op sociaal als op economisch  en financieel vlak; 

- de oorzaken van het mislukken van de samenwerking met partners uit de 
luchtvaartsector; 

- de oorzaken van het faillissement. 
 
De onderzoekscommissie vatte haar werkzaamheden aan op 15 januari 2002. Haar mandaat 
liep oorspronkelijk tot 30 juni 2002 maar werd een eerste maal verlengd tot 31 december 
2002 en een tweede maal tot 31 januari 2003.  
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Tijdens de periode januari – november  hoorde zij in totaal  64 getuigen (waarvan sommigen 
tweemaal). Daarnaast vonden ook een tiental werkvergaderingen plaats, waarop de 
deskundigen de resultaten van hun onderzoek hebben toegelicht.  
Op 30 januari 2003 werd het eindverslag van de commissie aan de pers voorgesteld. Op 
donderdag 6 februari 2003 werd door de plenaire vergadering een motie goedgekeurd 
nopens de aanbevelingen van de Sabena-onderzoekscommissie.  
 
 
 
 ADVIESCOMITÉS 
 
 
Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden 
 
 
Zie hoofdstuk 6. 
 
 
Adviescomité voor Maatschappelijke Emancipatie  
 
 
Het adviescomité bracht volgende adviezen uit : 
- over het wetsontwerp houdende oprichting van het Instituut voor de gelijkheid van 

mannen en vrouwen, DOC 50 1919/005-2001/2002; 
- betreffende de problematiek van het sociaal statuut van onthaalmoeders, DOC 50 

0596/002-1999/2000. 
 
Volgende gedachtewisselingen vonden plaats : 
- over de voorstelling van het wereldbevolkingsrapport van UNFPA : “People, Poverty and 

Possibilities : making development work for the poor” met de heer André De Clercq, 
hoofd van de Zuid-Afrika-afdeling UNFPA; 

- over het thema genitale verminking met mevr. K. Diallo, voorzitter Groupement pour 
l’Abolition des Mutulations Sexuelles féminines (Gams); mevr. Zeba, algemeen 
secretaris Gams; mevr. P. Jaspis, advocaat; mevr. Els Leye, wetenschappelijk 
medewerker International Centre for Reproductive Health (ICHR). 

 
 
Adviescomité voor Wetenschappelijke en Technologische Aangelegenheden 
 
 
Mevr. Martine Dardenne, Voorzitster van het Adviescomité voor Wetenschappelijke en 
Technologische vraagstukken, heeft op maandag 21 en dinsdag 22 oktober 2002 
deelgenomen aan de jaarlijkse EPTA-Conferentie, die dit jaar te Londen plaats had.   
“EPTA” staat voor “European Parliamentary Technology Assessment” en is het netwerk van 
organisaties die werden opgezet om hun Parlement advies te verschaffen over de mogelijke 
sociale, economische en ecologische gevolgen/implicaties van ontwikkelingen in wetenschap 
en technologie. 
Het netwerk telt momenteel 12 leden en 4 waarnemers (waaronder de Belgische federale 
diensten voor wetenschapsbeleid – DWTC).  Het Voorzitterschap van EPTA roteert elk jaar 
en werd in 2002 verzekerd door POST (United Kingdom Parliamentary Office of Science and 
Technology), dat de Conferentie organiseerde in de lokalen van de Houses of Parliament in 
Londen.  De Conferentie stond dit jaar in het teken van “Transport en mobiliteit”.  Er wordt 
verder onderzocht hoe de Kamer volwaardig lid zou kunnen worden van het EPTA-Netwerk. 
 



Hoofdstuk 2   BEVOEGDHEDEN - 113 
 

Met betrekking tot het in 2002 weerhouden thema van de nieuwe informatietechnologieën 
(ICT) heeft het Adviescomité op 13 en 14 november 2002, i.s.m. de Senaat, de 5e Europese 
Conferentie voor de leden van de Europese Parlementen over informatie- en 
communicatiemiddelen georganiseerd.  De hoofdthema’s van deze Conferentie waren de “e-
democratie” en de wijze waarop de informatie- en communicatietechnologie de 
democratische besluitvorming beïnvloedt. 
 
Op 10 februari 2003, organiseerde het Adviescomité, samen met het “Observatorium van de 
rechten op het internet” een studiedag over de economische en juridische aspecten van het 
internet. 
 
 
 
2.1.3.  RAAD VAN STATE 
 
 
Ieder voorontwerp van wet moet door de regering voor advies aan de Raad van State 
worden voorgelegd.  De regering kan tevens advies vragen over elk amendement of 
wetsvoorstel. 
 
De Kamervoorzitter kan de afdeling wetgeving van de Raad van State verzoeken een 
gemotiveerd advies uit te brengen over de tekst van alle wetsontwerpen of -voorstellen, 
alsook over amendementen op deze ontwerpen en voorstellen, die de Kamer moet 
bespreken.  De voorzitter wint eventueel het advies in van de Conferentie van voorzitters. 
 
 
De Kamervoorzitter is verplicht het advies te vragen wanneer het voorstel tot raadpleging 
betrekking heeft op wetsontwerpen, wetsvoorstellen en amendementen op wetsontwerpen of 
wetsvoorstellen en aangenomen wordt door ten minste 50 leden of door de meerderheid van 
de leden van een taalgroep. 
 
Tijdens de gewone zitting 2002-2003 werden 15 adviezen gevraagd aan de Raad van State 
(9 over wetsvoorstellen, 1 over wetsontwerpen en 5 over amendementen). 
 
 
 
2.1.4.  ARBITRAGEHOF 
 
 
Als twee derde van de leden van de Assemblee dat vragen, kan de voorzitter van de Kamer 
een beroep tot vernietiging van een wet, een decreet of een ordonnantie instellen bij het 
Arbitragehof, wegens schending van : 
-  de regels die bij of krachtens de Grondwet zijn vastgesteld voor de bepaling van de 

respectieve bevoegdheden van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten; 
-  de artikelen 10 (gelijkheidsbeginsel), 11 (non-discriminatiebeginsel) en 24 (vrijheid van 

onderwijs) van de Grondwet1. 
 
Tijdens de zitting 2002-2003 heeft de voorzitter van de Kamer geen beroep tot vernietiging 
bij het Arbitragehof ingesteld. 
 

                                                 
1 Sinds de inwerkingtreding van de bijzondere wet van 9 maart 2003 tot wijziging van de bijzondere wet van 6 
januari 1989 op het Arbitragehof (B.S. van 11 april 2003), kan het beroep gebaseerd zijn op alle artikelen van 
titel II ("De Belgen en hun rechten") evenals op de artikelen 170, 172 en 191 van de Grondwet. 
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De voorzitter van de Kamer kan, binnen 45 dagen na ontvangst van de kennisgeving van 
een beroep tot vernietiging of een beslissing tot verwijzing, ook een memorie zenden aan het 
Arbitragehof. Dat is tijdens de zitting 2002-2003 niet gebeurd. 
 
Ten behoeve van de conferentie van voorzitters en de commissievoorzitters stelt de 
Juridische Dienst wekelijks nota's op over de arresten van het Arbitragehof waarbij 
wetsbepalingen nietig of ongrondwettelijk verklaard worden. In de "Parlementaire 
Mededelingen" worden op basis van nota's van de Juridische Dienst samenvattingen van de 
arresten van het Arbitragehof gepubliceerd. 
 
 
 
 2.2. PARLEMENTAIRE CONTROLE 
 
 
 
2.2.1.  BEGROTINGSCONTROLE 
 
 
 REKENHOF 
 
 
Het Rekenhof heeft administratieve en rechterlijke bevoegdheden en dient het Parlement 
voor te lichten op het stuk van openbare financiën. 
 
Op grond van laatstgenoemde bevoegdheid zendt het Rekenhof aan het Parlement over : 
 
-  de Algemene Staatsrekening, samen met een Boek van opmerkingen, 
- opmerkingen betreffende beraadslagingen van de ministerraad woordoor machtiging 

wordt verleend tot het vastleggen, het ordonnanceren en het betalen van uitgaven boven 
de begrotingskredieten of, bij ontstentenis van kredieten ten belope van het door de 
beraadslaging vastgelegd bedrag (artikel 44 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit 
gecoördineerd op 17 juli 1991). 

 Tijdens de gewone zitting 2002/2003 heeft het Hof één opmerking van dit type aan het 
Parlement voorgelegd. Zij werd overgezonden aan de leden van de commissie voor de 
Financiën en de Begroting en van de rechtstreeks betrokken commissies. 

-  uiteenzettingen betreffende beraadslagingen van de ministerraad, conform de bepalingen 
van de artikelen 14 en 17 van de wet van 29 oktober 1846 betreffende de organisatie van 
het Rekenhof. Tijdens de afgelopen zitting heeft geen enkele beraadslaging aanleiding 
gegeven tot een uiteenzetting van het Hof. 

 
Het Rekenhof is, wat zijn organisatie betreft, afhankelijk van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers, en legt aldus de statutaire beslissingen m.b.t. haar personeel voor 
aan het bureau van de Kamer. 
 
De leden en de griffiers van het Rekenhof worden benoemd door de Kamer van 
volksvertegenwoordigers (artikel 1 van de wet van 29 oktober 1846 inzake de oprichting van 
het Rekenhof, gewijzigd door de wet van 5 augustus 1992). 
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2.2.2.  ADMINISTRATIEVE CONTROLE 
 
 
 COLLEGE VAN FEDERALE OMBUDSMANNEN 
 
 
De federale ombudsmannen, die optreden als College (een Nederlandstalige, een 
Franstalige), hebben als opdracht het onderzoek van individuele klachten over de 
handelingen of de werking van de federale administratieve overheden, op verzoek van de 
Kamer van volksvertegenwoordigers in te stellen naar de werking van de federale 
administratieve diensten die ze aanwijst, aanbevelingen te doen en verslag uit te brengen 
aan de Kamer van volksvertegenwoordigers. 
 
Het jaarlijkse verslag 2002 werd op 11 maart 2003 door de federale ombudsmannen 
H.Wuyts en P.Y.Monette aan de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers 
voorgesteld en aan de pers. De commissie voor de Verzoekschriften heeft zich in 
aanwezigheid van beide federale ombudsmannen op 26 maart 2003 gebogen over de 
algemene aanbevelingen van het College .  
 
Het Jaarverslag 2002 heeft betrekking op de periode van 1 januari tot en met 31 december 
2002. Dit zevende jaarverslag bestaat traditiegetrouw uit drie delen: algemene 
beschouwingen, onderzoek van de dossiers en aanbevelingen. 
 
Dit jaar hebben de federale ombudsmannen, parallel met het jaarverslag, eveneens een 
Balans en Jurisprudentie 1997-2002 voorgesteld dat deze periode omvat. 
 
Beide werken kunnen geraadpleegd worden op de site www.federaalombudsman.be.  
 
Bij het overhandigen van het jaarverslag 2002 van het College van de federale 
ombudsmannen heeft de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de heer 
Herman De Croo, aangegeven dat de Kamer de voorstellen die de voorzitter van de 
commissie voor de Verzoekschriften heeft geformuleerd met het oog op een structurele 
verbetering van de opvolging door de Kamer van de aanbevelingen van de federale 
ombudsmannen, aangenomen had:  
 
- het aanstellen van een Kamerlid als ‘ombudspromotor’ in elke vaste commissie;  
- de onderwerpen voorgelegd door het College aan de commissie voor de 

Verzoekschriften om de drie maanden ambtshalve op de agenda te plaatsen van de 
vaste commissie en  

- het organiseren van thematische vergaderingen van de commissie voor de 
Verzoekschriften met de verschillende vaste commissies. 

 
Dit jaar heeft het College van de federale ombudsmannen vijf algemene aanbevelingen 
voorgesteld, die respectievelijk betrekking hebben op:  
 
- het statuut van de samenwonenden en het vreemdelingenrecht;  
- de wettelijke regeling inzake legalisatie en vertrouwensadvocaten, waarop een beroep 

wordt gedaan in Belgische diplomatieke en consulaire posten; 
- de fiscale werkloosheidsval voor bepaalde categorieën van werklozen die een vorming 

wensen te volgen; 
- de beperkingen aan beslaglegging op bankrekeningen; 
- de uitbreiding van de toepassing van het Handvest van de sociaal verzekerde op bepaalde 

instellingen van sociale zekerheid. 
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Los van de informatiecampagne van eind 2000 (televisiespots, kosteloze 
informatiebrochure), blijven de federale ombudsmannen nog steeds andere middelen 
gebruiken om het bestaan en de bevoegdheden van de federale ombudsdienst een ruimere 
bekendheid te geven :  
 
-  aldus de voordrachten, gehouden voor een jong of minder jong publiek, vaklui of 

burgers, 
-  de vorming gegeven in de Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën en het 

Opleidingsinstituut van de Federale Overheid,  
-  de maandelijkse zitdagen in provincies (Limburg en West-Vlaanderen, Henegouwen en 

Luxemburg),  
-  de juridische publicaties, 
-  de voorbereiding van een portaalsite (samen met regionale en lokale ombudsmannen, 

de sectorale ombudsdiensten en de bemiddelingsdiensten in de privé-sector en 
voorzien in 2003) die de nuttige gegevens inzake institutionele bemiddeling herneemt,  

-  de deelname van de ombudsmannen en hun medewerkers aan colloquia, enz. 
 

In 2002 hebben de federale ombudsmannen 5.848 dossiers behandeld. Drie van deze 
dossiers, die intussen werden afgesloten, werden ingediend in 1997, 17 dossiers in 1998 en 
98 dossiers in 1999, 331 in 2000 en 1.122 in 2001. In 2002 werden tenslotte 4.277 dossiers 
ingediend, waaronder 1.343 informatievragen. Als referentieperiode is hier telkens het 
kalenderjaar genomen. Het percentage van de nieuwe Nederlandstalige ontvankelijke 
klachten bedraagt 51,4 %, van de Franstalige 47,6 % en van de Duitstalige en andere 1,0 %.  
 
Het College van de federale ombudsmannen heeft 701 klachten onontvankelijk verklaard en 
253 doorverwezen naar de ombudsmannen van de gemeenschappen en de gewesten, naar 
bemiddelingsorganen of naar de instellingen die de betwiste beslissingen namen, wanneer 
deze (nog) niet over een ombudsman beschikten (bv. Brussels Hoofdstedelijk Gewest). In 
totaal werden 1.343 informatievragen behandeld, evenals 3.551 klachten of verzoeken tot 
bemiddeling ten gronde behandeld. Er werden in 2002 1.987 dossiers afgesloten (d.i. een 
stijging van ongeveer 19 % ten opzichte van 2001). 
 
Wat de verdeling van de ontvankelijke dossiers per administratie of parastatale betreft: 
koploper blijft het ministerie van Financiën (32,5 %), zij het met een procentuele 
vermindering van 10,5 %. De verklaring hiervoor werd reeds vermeld in de vorige verslagen 
(het grootste federaal bestuur, het niet populair zijn van belastingen…). Het aantal klachten 
inzake de toegang van vreemdelingen tot het grondgebied is licht toegenomen. Het aantal 
klachten betreffende sociale materies is constant gebleven. De onderzochte problemen en 
de bezorgdheden van de burger zijn dus globaal dezelfde gebleven als het voorbije jaar.  
 
De in 2002 door het College afgesloten dossiers (1.987) werden als volgt geëvalueerd: 
 
- 34 % behoorlijk bestuur (geen enkele administratieve disfunctie werd vastgesteld of 

deze werd hersteld vóór tussenkomst van de federale ombudsman); 
- 26 % behoorlijk bestuur na tussenkomst (één of meerdere disfuncties werden 

vastgesteld door het College en deze werden hersteld na tussenkomst van de federale 
ombudsman); 

- 9 % onbehoorlijk bestuur (één of meerdere disfuncties werden vastgesteld door het 
College maar werden ondanks de tussenkomst van het College niet hersteld); 

- 13 % afgesloten wegens onvoldoende informatie (niet verstrekt door de klager aan de 
federale ombudsman); 

- 7 % consensus (noch behoorlijk noch onbehoorlijk bestuur, maar het probleem werd 
opgelost na bemiddeling of na het uitklaren van een misverstand); 
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- 10 % geen oordeel, gedeelde verantwoordelijkheid of niet te bepalen 
verantwoordelijkheid; 

- 1 dossier werd afgesloten in billijkheid. 
 
In 2002 besloot het College tot onbehoorlijk bestuur: dit gebeurde in 25% van de gevallen 
(42% in 2001) wegens schending van het beginsel van de eerbied voor de redelijke termijn, 
in 26% van de gevallen wegens schending van het zorgvuldigheidsbeginsel (21 % in 2001) 
en in 16% (11 % in 2001) van de gevallen wegens schending van het beginsel van de 
informatieverstrekking, in 15% (10 % in 2001) van de gevallen gebeurde dit wegens 
schending van de wet zelf.  
 
De tussenkomst van het College in geval van onbehoorlijk bestuur ressorteerde effect in 
74,5% van de dossiers (78% in 2001). Dit cijfer blijft dus zeer hoog en weerspiegelt, 
benevens de aanvaarding van het College van de  federale ombudsmannen door de federale 
administraties, de doeltreffendheid van de institutionele bemiddeling. 
 
De ‘Balans & Jurisprudentie 1997-2002’, dat op dezelfde dag werd voorgesteld, bestaat uit 
twee delen.  
 
Het eerste deel, ‘Balans’, geeft weer wat er in de loop van de periode 1997-2002 werd 
bereikt (de federale ombudsmannen worden voor zes jaren benoemd) evenals op welke 
punten het College niet werd gevolgd.  
 
In het tweede deel ‘Jurisprudentie’ wordt ingegaan op de wijze waarop het College de 
beginselen van behoorlijk bestuur, heeft toegepast.2
 
De Jurisprudentie van het College, die in functie van de afsluiting van de klachten vorm krijgt, 
verschijnt onder de vorm van samenvattingen die de klacht en de tussenkomst van het 
College beschrijven, evenals diens beoordeling van het overheidsoptreden in het 
desbetreffende dossier.  
 
In dat werk hebben de federale ombudsmannen gekozen voor de meest kenmerkende van 
de 16.000 dossiers die gedurende zes jaar behandeld werden en die op treffende wijze de 
schending, door het bestuur, aangeven van één of meer beginselen van behoorlijk bestuur. 
 
Dit overzicht van de jurisprudentie van het College van de federale ombudsmannen, dat ter 
beschikking wordt gesteld van de federale administratie, de Raad van State, de politieke en 
academische wereld, is een aanduiding van hoe het College de administratieve handelingen 
en gedragingen waardeert. Het kan zo bijdragen tot een kwaliteitsvolle dienstverlening van 
alle openbare diensten en bijgevolg tot het voorkomen van problemen in de toekomst. 
 

 
 

                                                 
2 Het beginsel van overeenstemming met rechtsregels, het gelijkheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel (vereiste van 
evenredigheid / proportionaliteit), het beginsel van het verbod van machtsafwending, het onpartijdigheidsbeginsel, het 
rechtszekerheidsbeginsel, het vertrouwensbeginsel, het beginsel van de eerbied voor de privacy, het respecteren van het 
Handvest van de gebruiker van de openbare diensten, het beginsel van de hoorplicht, het beginsel van de eerbied voor de 
redelijke termijn, het beginsel van de zorgvuldige afweging, het beginsel van de motivering van de beslissingen, het beginsel 
van de adequate archivering, het beginsel van de actieve en passieve informatieverstrekking, het hoffelijkheidsbeginsel, het 
beginsel van de afdoende toegankelijkheid. Daaraan voege men de aanbeveling in billijkheid. Voor meer inlichtingen, raadplege 
men het Jaarsverslag 1999 van het College van federale ombudsmannen, pp. 27-34. 
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2.3.   BIJZONDERE OPDRACHTEN VAN DE KAMER 
 
 
 
2.3.1. BENOEMINGEN VAN DE LEDEN EN VAN DE GRIFFIERS VAN HET REKENHOF 
 
 
De leden van het Rekenhof worden benoemd door de Kamer van volksvertegenwoordigers. 
 
Het Hof is samengesteld uit twee Kamers (een Nederlandse en een Franse), die elk bestaan 
uit een voorzitter, vier raadsheren en een griffier.  Ze worden om de zes jaar door de Kamer 
van volksvertegenwoordigers benoemd, die hen steeds kan afzetten. 
 
Tijdens de zitting 2002-2003 diende de Kamer over te gaan tot de benoeming van een 
raadsheer - Franse Kamer in het Rekenhof - ter vervanging van raadsheer Guy Hubert, die 
op rust wordt gesteld. De heer Philippe Roland werd op 27 maart 2003 benoemd tot 
raadsheer van de Franse Kamer. 
 
 
2.3.2. BENOEMING VAN DE LEDEN VAN HET ARBITRAGEHOF 
 
 
Het Arbitragehof is samengesteld uit 12 rechters : 6 Nederlandstaligen en 6 Franstaligen.  
De rechters kiezen in hun schoot, elk voor wat hen betreft, een Franstalige en een 
Nederlandstalige Voorzitter. 
 
De leden van het Arbitragehof worden door de Koning voor het leven benoemd op basis van 
een dubbele lijst, beurtelings voorgesteld door de Kamer van volksvertegenwoordigers en de 
Senaat. 
 
Tijdens de gewone zitting 2002-2003 diende de Kamer geen kandidaten voor te dragen. 
 
 
2.3.3. BENOEMING VAN DE STAATSRADEN EN ASSESSOREN BIJ DE RAAD VAN STATE 
 
 
Bij wet van 8 september 1997 (B.S. 16 oktober 1997) heeft de bepalingen inzake de 
benoemingsprocedure voor staatsraden gewijzigd. 
 
Voordien benoemde de Koning de staatsraden uit twee lijsten met elk drie kandidaten : de 
Raad van State droeg één lijst voor, de andere lijst beurtelings door Kamer en Senaat 
opgesteld. 
 
De nieuwe procedure verloopt als volgt : 
De Raad van State deelt zijn uitdrukkelijk gemotiveerde voordracht, evenals alle 
kandidaturen en de beoordeling hiervan tegelijkertijd mee aan de bevoegde wetgevende 
Kamer (beurtelings Kamer en Senaat) en aan de minister van Binnenlandse Zaken. 
 
Hierbij dienen twee hypothesen te worden onderscheiden : 
- de Raad van State draagt unaniem kandidaten voor. 

In dit geval is de rol van de Kamer zeer beperkt.  De Kamer beschikt over ten hoogste 
dertig dagen om eventueel de voordracht te weigeren, maar enkel als zij van oordeel zou 
zijn dat het aantal leden benoemd uit het auditoraat te hoog zou worden ten aanzien van 
het aantal andere leden van de Raad. 

- de Raad van State draagt kandidaten voor, zonder eenparigheid van stemmen. 
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In dit geval is de rol van de Kamer groter : zij kan, binnen een termijn van ten hoogste 
dertig dagen, hetzij de lijst bevestigen, hetzij een tweede lijst voordragen met drie namen 
die uitdrukkelijk wordt gemotiveerd.  De Kamer kan de kandidaten horen. 

 
Tijdens de zitting 2002-2003 heeft de Algemene Vergadering van de Raad van State laten 
weten dat zij op 25 maart 2003 is overgegaan tot het opmaken van een lijst van kandidaten 
voor een vacant ambt van Staatsraad in het Nederlandstalig kader. 
 
De drievoudige lijst zag er als volgt uit : 
- eerste kandidaat : de heer Bruno Seutin, eerste auditeur bij de Raad van State 
- tweede kandidaat : de heer Peter Soubron, auditeur bij de Raad van  
   State 
- derde kandidaat : de heer Geert De Bleeckere, referendaris in de Raad van State 
 
Aangezien de heer Bruno Seutin door de Algemene Vergadering van de Raad van State 
eenparig als eerste kandidaat is voorgedragen, is artikel 70, § 1, lid 4 van de gecoördineerde 
wetten op de Raad van State van toepassing. 
 
 
2.3.4. BENOEMINGEN BIJ HET VAST COMITÉ P 
 
 
Het toezicht uitgeoefend door het Vast Comité P heeft in het bijzonder betrekking op de 
bescherming van de rechten die de Grondwet en de wet aan de personen waarborgen, 
alsook op de coördinatie en de doelmatigheid van de politiediensten.  De precieze taak is 
omschreven in de artikelen 8 en volgende van de wet van 18 juli 1991. 
 
Tijdens de gewone zitting 2002-2003 is de Kamer van volksvertegenwoordigers niet 
overgegaan tot de benoeming van leden van het Vast Comité P. 
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   3.  ORGANISATIE VAN DE KAMER 
 
 
 

3.1.  BEHEER VAN DE KAMER 
 
 
 
3.1.1. BELEIDSORGANEN 
 
 
3.1.1.1. BUREAU (RGT. ART. 3 TOT EN MET 8BIS) 
 
 
Samenstelling 
 
De leden van het Bureau worden bij de aanvang van elke zitting onder de Kamerleden door de 
plenaire vergadering verkozen. 
 
Het is samengesteld uit : 
- de voorzitter ; 
- ten hoogste vijf ondervoorzitters ; traditiegetrouw behoort de eerste ondervoorzitter tot een 

politieke fractie uit de oppositie en tot een andere taalgroep dan de voorzitter ; 
- ten hoogste vier secretarissen ; 
- de toegevoegde leden ; 
- de voorzitters van de erkende politieke fracties die meer dan 12 leden tellen ; 
- de voorzitters van de erkende politieke fracties die minder dan 12 leden tellen. 
 
Immers, het Bureau wordt aangevuld met de voorzitters van de overeenkomstig artikel 10 
erkende fracties, voor zover deze minstens twaalf leden tellen.  De fractievoorzitters worden 
gelijkgesteld met de ondervoorzitters van de Kamer, behalve wat betreft de specifieke taken 
omschreven in de artikelen 6, 8 en 13. 
 
Het Bureau wordt als volgt samengesteld : 
 
Voorzitter van de Kamer : de heer Herman De Croo 
1ste Ondervoorzitter van de Kamer : de heer Jean-Pol Henry 
2de Ondervoorzitter van de Kamer : de heer Paul Tant 
Ondervoorzitters van de Kamer : de heer Robert Denis en de heer Joos Wauters 
Toegevoegd lid : de heer Francis Van den Eynde 
   
Voorzitters van de politieke fracties met meer dan 12 leden : 
 
VLD  : de heer Hugo Coveliers 
CD&V  : de heer Yves Leterme  
AGALEV/ECOLO : mevrouw Muriel Gerkens  
PS  : de heer Claude Eerdekens 
MR  : de heer Daniel Bacquelaine 
Vlaams Blok : de heer Gerolf Annemans 
sp.a  : de heer Dirk Van der Maelen 
 
Voorzitters van de politieke fracties met minder dan 12 leden : 
 
cdH  : de heer Raymond Langendries 
VU&ID  : mevrouw Frieda Broepoels 
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Secretarissen van de Kamer : de heer Jos Ansoms 
   de heer Jef Valkeniers 
   de heer Jan Peeters 
   mevrouw Kristien Grauwels 
 
 
Bevoegdheid 
 
Het Bureau heeft als leidinggevend orgaan van de Kamer een algemene 
bestuursbevoegdheid. 
 
De voorzitter van het College van quaestoren woont de vergaderingen van het Bureau bij in 
verband met de door het College voorgelegde kwesties. 
 
 
Aantal vergaderingen 
 
22 januari 2003 
12 maart 2003 
2 april 2003 
 
 
Beslissingen betreffende de leden 
 
Het Bureau heeft onder meer beslist : 
 
-  over een protocol tot financiële regeling voor de leden van de federale regering, van 

een gewest- en/of gemeenschapsregering (concrete maatregelen inzake de 
uittredingsvergoeding en het pensioen voor de leden van voormelde regeringen); 

-  over een uittredingsvergoeding voor leden met een bijzondere functie (die enkel geldt 
voor de leden die als niet herkozen of ontslagnemend lid een uittredingsvergoeding 
van de Kamer ontvangen); 

-  over een addendum aan het protocol met de minister van Financiën met betrekking tot  
de toepassing van de wet van 7 april 1995 betreffende het fiscaal statuut van de leden 
van de parlementaire assemblees; 

-  over de machtiging om de eretitel van volksvertegenwoordiger te voeren aan de 
gewezen volksvertegenwoordigers die twaalf jaar parlementair mandaat tellen of 
gedurende drie zittingsperiodes het mandaat hebben uitgeoefend; 

-  over een regeling m.b.t. de medewerkers van de gewezen voorzitters.   
 
 
Beslissingen betreffende het personeel van de Kamer  
 
Het Bureau heeft onder meer beslist : 
 
-  over de uitbreiding van het omstandigheidsverlof (zgn. vaderschapsverlof) tot tien 

werkdagen bij de bevalling van de echtgenote of de persoon waarmee het 
personeelslid samenleeft. 

-  over de integratie in het geldelijk statuut van de sociale programmatie toegekend aan 
de federale ambtenaren van niveau 1. 
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3.1.1.2.  CONFERENTIE VAN VOORZITTERS (RGT. ART. 28 TOT 28QUATER  EN 29) 
 
 
Samenstelling 
 
De Conferentie van voorzitters bestaat uit de voorzitter en de ondervoorzitters van de Kamer, 
de voorzitter en een lid van elke politieke fractie, alsook de gewezen Kamervoorzitters die in de 
Kamer zitting hebben. De voorzitters van de vaste commissies kunnen er worden gehoord. 
 
De regering wordt in de Conferentie van voorzitters vertegenwoordigd. De eerste minister, of 
één van zijn ambtgenoten die hij daartoe heeft afgevaardigd, kan de Conferentie van 
voorzitters bijwonen. 
 
 
Bevoegdheid 
 
De Conferentie van voorzitters regelt de werkzaamheden van de Kamer.  Aldus legt zij de 
kalender van de zitting vast, regelt zij de werkzaamheden van de plenaire vergadering, spreekt 
zij zich uit over de verzending van de interpellaties en over de bijeenroeping van de 
commissies en bereidt zij de beslissingen voor die door de assemblee moeten worden 
genomen. 
 
 
Aantal vergaderingen in het parlementair jaar 2002-2003 : 20. 
 
 
 
3.1.1.3.  CONFERENTIE VAN DE VOORZITTERS VAN DE ZEVEN PARLEMENTAIRE 

ASSEMBLEES 
 
 
Samenstelling 
 
de heren Herman De Croo, voorzitter van de Kamer 

Armand De Decker, voorzitter van de Senaat 
  Norbert De Batselier, voorzitter van het Vlaams Parlement 
  Robert Collignon, voorzitter van het Waals Parlement 
mevrouw Françoise Schepmans, voorzitter van het Parlement van de Franse 

Gemeenschap 
mevrouw Magda De Galan , voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad 
de heer  Alfred Evers, voorzitter van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap 

 
De voorzitters van de wetgevende vergaderingen komen bijeen om zich te beraden over 
onderwerpen die voor de federale, gemeenschaps- en gewestassemblees van 
gemeenschappelijk belang zijn. 
 
 
Werkzaamheden 
 
De Conferentie heeft tijdens de zitting 2002-2003 drie vergaderingen gehouden 
(op 02.12.2002, 03.02.2003 en 17.03.2003). 
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Volgende thema's werden o.a. behandeld : 
 
- fiscaal regime van de parlementsleden - reglementering inzake de 

verplaatsingsvergoeding; 
- protocol tot financiële regeling voor de leden van de federale regering, van een gewest- 

en/of gemeenschapsregering; 
- rechtspersoonlijkheid van het parlement; 
- de regeringsmededelingen en de federale wetgevende verkiezingen van 2003; 
- het ontwerpen van een regeling betreffende de medewerkers van de voormalige 

assembleevoorzitters; 
- gedragscode inzake de controle op het internetgebruik en gebruik van e-mail; 
- toepassing op de parlementaire assemblees van de wet van 11.06.2002 betreffende de 

bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. 
 
 
 
3.1.1.4. COLLEGE VAN QUAESTOREN 
 
 
Samenstelling 
 
Overeenkomstig artikel 106 van het Reglement van de Kamer "nemen ten hoogste zes 
volksvertegenwoordigers het ambt van quaestor waar. Zij worden benoemd door stemming 
op één lijst, op dezelfde wijze als het Bureau, voor een termijn van twee jaar". 
 
Voor de duur van de lopende legislatuur werd beslist vijf quaestoren aan te stellen.  
 
 
Samenstelling van het College : 
 
de heer Y. Harmegnies (PS), voorzitter 
de heer W. Cortois (VLD) 
de heer J. Van Eetvelt (CD&V) 
de heer D. D’Hondt (MR) 
Mevrouw M.-T. Coenen (AGALEV/ECOLO) 
 
 
Bevoegdheden 
 
De bevoegdheden van het College van quaestoren worden geregeld door  artikel 106 bis van 
het Kamerreglement. Het College is met name gemachtigd maatregelen te nemen m.b.t. de 
gebouwen, het materiaal, ceremoniële aangelegenheden en de uitgaven van de Kamer. Het 
College stelt de ontwerpbegroting van de Assemblee op en legt aan het Bureau voorstellen 
voor m.b.t. benoeming en afzetting van het personeel. 
 
Artikel 106 voorziet de mogelijkheid voor het Bureau om het College te machtigen bepaalde 
beslissingen te nemen die strikt gesproken tot de bevoegdheid van het Bureau behoren. 
 
Bij toepassing daarvan werd het College door het Bureau gemachtigd om, behoudens m.b.t. 
de hem uitdrukkelijk toegewezen materies, ook beslissingen te nemen inzake :     
 
a) individuele dossiers van het personeel van de administratie, met betrekking tot :  
 - benoemingen op proef ; 
 - bevorderingen in de vlakke loopbaan ; 
 - toekenning van verlof voor deeltijdse prestaties, van loopbaanonderbreking, van 
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disponibiliteit wegens persoonlijke redenen ; 
 - overplaatsing tussen diensten en wedertewerkstelling ; 
 - bevordering na intern vergelijkend examen ; 
 - eervol ontslag ; 
 
b) dossiers inzake benoemingen, bevorderingen, toekenning van weddetoeslagen en 

ontslagen van de medewerkers van de politieke fracties ;  
    

De beslissingen die in het raam van de delegatie worden genomen, dienen aan strikte 
voorwaarden te voldoen (bijv. naleving van het door het Bureau vastgestelde 
personeelskader, naleving van de statutaire bepalingen enz...) en moeten nadien nog 
ter bekrachtiging aan het Bureau worden voorgelegd.  

 
 
Aantal vergaderingen 
 
Tijdens de gewone zitting 2002-2003  hield het College van quaestoren 9 vergaderingen. 
 
 
Voorstellen en beslissingen 
 
- het financieel en sociaal statuut van de Kamerleden ; 
- verbetering en vernieuwing van de infrastructuur van de vergaderzalen ; 
- modernisering van de communicatiemiddelen ; 
- aanpassing van de kaders van verschillende diensten van de Kamer ; 
- aankoop van kantoormaterieel, meubilair, enz. ; 
- tenlasteneming van de kosten voortvloeiend uit de medewerking van deskundigen aan 

de werkzaamheden van de onderzoekscommissies ; 
- publicatie van een boek over de geschiedenis van de Kamer ; 
- organisatie van intensieve taalstages voor de Leden. 
 
 
3.1.1.5. DE GRIFFIER VAN DE KAMER 
 
 
De griffier wordt door de Kamer benoemd en heeft de rang van secretaris-generaal, zijn 
benoeming geschiedt bij stemming in de plenaire vergadering. 
 
Hij acteert de beraadslagingen van de Kamer en maakt notulen op van haar vergaderingen.  
Hij staat de voorzitter bij en is belast met de tenuitvoerlegging van de beslissingen van de 
Kamer.  De griffier bewaart het archief, oefent toezicht uit op de repertoria en de dossiers van 
de kwesties en precedenten die bij de Kamer aanhangig zijn.   
 
Hij maakt notulen op van de vergaderingen met gesloten deuren, van de vergaderingen van 
het bureau en van de conferentie van de voorzitters. 
 
In naam van het bureau heeft hij de hoge leiding van al de diensten van de Kamer en hun 
personeel. 
 
De functie van griffier wordt sinds 1 januari 1986 uitgeoefend door de h. F. Graulich.  Zijn 
voorgangers waren de h. Ph. Deneulin (van 1.7.1980 tot 31.12.1985) en de h. G. Bruyneel 
(van 1.1.1968 tot 30.6.1980). 
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De adjunct-griffier, directeur-generaal van de wetgevende diensten, wordt door het bureau 
benoemd.  Hij staat de griffier bij en vervangt hem bij verhindering.   
De huidige adjunct-griffier is de h. R. Myttenaere. 
 
 
 
3.1.2.  ADMINISTRATIEVE WERKGROEPEN 
 
 
 
3.1.2.1. COMMISSIE VOOR DE PARLEMENTAIRE GEBOUWEN VAN DE KAMER 

VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN DE SENAAT 
 
 
Bevoegdheden  
 
De commissie is bevoegd voor het beheer van de gebouwen en gemeenschappelijke 
ruimten (parkings en binnenhoven) van de twee federale wetgevende assemblees. 
 
Zij voert de voorstellen uit van de commissie van de parlementaire restaurants met 
betrekking tot de infrastructuur en de uitrusting van de restaurants en de beslissingen van de  
commissie voor de Veiligheid van het Paleis der Natie m.b.t. de veiligheidsinfrastructuur. 
 
 
Samenstelling voor de duur van de zittingsperiode 2002-2003: 
 
Voorzitter :  
Dhr Y. Harmegnies, Voorzitter van het College van quaestoren van de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers; 
 
Leden :  Voor de Kamer : 
Dhr W. Cortois, Quaestor; 
Dhr J. Van Eetvelt, Quaestor; 
Dhr Fr. Van Melkebeke, Directeur-generaal van de Quaestuurdiensten; 
Dhr L. Portelange, Bestuursdirecteur van de dienst Gebouwen; 
Dhr Ph. Bonte, Eerst aanwezend directieadviseur van de dienst Gebouwen; 
 
  Voor de Senaat :  
Dhr J. Devolder, Voorzitter van het College van quaestoren; 
Dhr G. Moens, Quaestor; 
Dhr Fr. Janssens, Directeur-generaal van de Quaestuur; 
Dhr J. Anthoons, Adviseur van de Quaestuur; 
Dhr Ph. Martin, Hoofd van de technische dienst. 

 
 
Aantal vergaderingen 
 
De Commissie voor de Parlementaire gebouwen van de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers en van de Senaat is tijdens de zittingsperiode van 2002-2003 twee 
keer bijeengekomen, en wel op de volgende data : 10 oktober 2002 en 3 april 2003. 
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Belangrijkste beslissingen 
 
De belangrijkste beslissingen hadden betrekking op het inrichten van lokalen 
gemeenschappelijk aan de twee federale wetgevende assemblees : 
 
- schilderen van de ramen van het Huis van de Parlementsleden (overheidsopdracht); 
- aanpassingswerken om de liften automatisch naar het evacuatieniveau te brengen in 

geval van brand; 
- aanpassing van het alarmsysteem van het Regentgebouw om de bewaking van het 

gebouw te verbeteren; 
- verwijdering van asbestplaten uit de verlichtingstoestellen in het Huis van de 

Parlementsleden; 
- verbetering van de akoestiek van bepaalde lokalen; 
- controle van de bliksemafleiders. 
 
 
 
3.1.2.2. COMMISSIE VOOR DE VEILIGHEID VAN HET PALEIS DER NATIE 
 
 
Bevoegdheden 
 
De commissie voor de Veiligheid van het Paleis der Natie is bevoegd voor het 
veiligheidspersoneel en de veiligheidsinfrastructuur. Zij staat in verbinding met de 
gemeentelijke politie en met de rijkswacht in verband met het algemeen verkeersreglement. 
 
De commissie draagt de verantwoordelijkheid van de interne politie en regelt de toegang tot 
de parlementaire gebouwen. 
 
 
Samenstelling voor de duur van de zittingsperiode 2002-2003 

 
Voorzitters :  
Dhr H. De Croo  Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers; 
Dhr A. De Decker  Voorzitter van de Senaat; 
 
Leden :  Voor de Kamer :  
Dhr Y. Harmegnies, Voorzitter van het College van quaestoren; 
Dhr F. Graulich, Secretaris-generaal; 
Dhr Fr. Van Melkebeke, Directeur-generaal van de Quaestuurdiensten; 
Dhr L. Portelange, Bestuursdirecteur van de dienst Gebouwen; 
 
  Voor de Senaat :  
Dhr J. Devolder, Voorzitter van het College van quaestoren; 
Dhr W. Henrard Secretaris-generaal; 
Dhr Fr. Janssens, Directeur-generaal  van de Quaestuur; 

 
De Generaal-major P. Segers, Militaire Commandant van het Paleis der Natie. 
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Vergaderingen en beslissingen 
 
De commissie is bijeengekomen op 24 februari 2003. 
 
Belangrijke beslissingen : 
- aanpassing en het eenvormig maken van de ontvangstprocedure aan de verschillende 

ingangen; 
- plaatsing van een schuifdeur aan de loopbrug voor een betere toegangscontrole; 
- oprichting van een “control room” ter vervanging van het veiligheidscentrum in het 

peristylium, met op termijn een 24u/24u bezetting; 
- te nemen maatregelen voor de ontvangst van de post en van verdachte zendingen. 
 
 
 

3.2.  WERKINGSMIDDELEN VAN DE KAMER 
 
 
 
3.2.1.   BEGROTING VAN DE KAMER 
 
 
De begroting 2003 voor de Kamer van volksvertegenwoordigers ziet er als volgt uit : 
 
Lopende uitgaven :    94.605.600 € 
Kapitaalsuitgaven :    5.634.400 € 
Totaal :     100.240.000 € (+ 10.76% in vergelijking met 2002). 
 
Gezien het uitzonderlijke karakter van het verkiezingsjaar wordt een deel van de uitgaven 
gefinancierd door het reservefonds van de Kamer : 
 
- verkoop en interesten : 1.222.5000 € 
- dotatie (ingeschreven op de algemene uitgavenbegroting van de Staat) : 92.000.000 €  
- reservefonds : 7.017.500 € 
 
De voornaamste posten van de begroting blijven dezelfde, namelijk de littera’s «A. Leden » 
(inzonderheid de uittredingsvergoedingen tijdens het verkiezingsjaar 2003), «B. Personeel » 
en «R. Politieke fracties (toelagen en medewerkers)» .  
 
De begroting 2003 voor de Belgische leden van het Europees Parlement stijgt tot 4.300.000 
€ (+ 4.35 % in vergelijking met 2002). 
 
Deze begroting wordt integraal gefinancierd door de dotatie ingeschreven op de algemene 
uitgavenbegroting van de Staat (zelfde stijging : + 4.35%). 
 
Tenslotte bedraagt de begroting 2003 voor de dotatie aan de politieke partijen 8.200.000 € (+ 
2.25 % in vergelijking met 2002). 
 
Hier ook wordt de financiering verzekerd door de dotatie ingeschreven op de algemene 
uitgavenbegroting van de Staat en die dotatie stijgt dan ook met 2.25 % in vergelijking met 
2002. 
 
De bovengenoemde begrotingen werden besproken en goedgekeurd door het College van 
Quaestoren, de commissie voor de Comptabiliteit (5 december 2002) en de plenaire zitting 
van de Kamer (19 december 2002). 
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Voor meer details wordt verwezen naar het verslag namens de commissie voor de 
Comptabiliteit van de Kamer (parlementaire stuk 2184/001 d.d. 11 december 2002) dat o.a. 
betrekking heeft op de begrotingen voor het jaar 2002. Naast de volledige tabel van de 
begroting bevat dat verslag een verantwoording per littera van de goedgekeurde uitgaven. 
 
 
3.2.2. PERSONEEL VAN DE KAMER 

 
 

In de onderstaande tabel is het aantal op het kader voorziene betrekkingen opgesplitst 
volgens dienst en volgens niveau (toestand op 1 mei 2003). 
 
Het niveau 1 bestaat uit de ambtenaren van universitair niveau; het niveau 2+ omvat de 
assistenten en de documentalisten; het niveau 4 omvat het deurwachterspersoneel en het 
onderhoudspersoneel.  De secretariaatsfuncties, de technici en de klerken zijn in een aparte 
kolom vermeld. 

 
 

Niveau Diensten 1 2+ Secr. Techn. Klerk 4 Totaal

- Secretariaat-generaal 3 1 3 - 1 - 8

- Wetgevende diensten 43 10 18 - 18 2 91

- Vertaaldiensten 37 1 8 - - - 46

- Quaestuurdiensten 27 34 14 45 21 187 328

- Bibliotheek van het Parlement 10 10 8 4 16 2 50

- Public Relations en Internationale 
Betrekkingen 7 5 6 - 6 - 24

- Boekhouding 5 8 1 - 1 - 15
- Niet permanente diensten (Tolken, 

Integraal Verslag, Beknopt Verslag) 29 31 - - - - 60

Totaal 161 100 58 49 63 191 622
 

 
Ook de medewerkers, door de Kamer ter beschikking gesteld van de leden en de politieke 
fracties, staan bij de Kamer onder statuut en worden door de assemblee bezoldigd. 

 
Het betreft : 

 
- de secretarissen van de politieke fracties ; 
- de universitaire medewerkers ; 
- de secretarissen van de fractievoorzitters, de ondervoorzitters en de quaestoren en de 

voorzitters van de vaste commissies ; 
- de medewerkers van de Kamervoorzitter ; 
- de administratieve medewerkers van de Kamerleden. 
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3.2.3. DIENSTEN VAN DE KAMER 
 
 
3.2.3.1. WETGEVENDE DIENSTEN 
 
 
Deze diensten nemen het secretariaat van de Assemblee waar en ressorteren onder de 
Adjunct-Griffier (Directeur-generaal). 
 
3.2.3.1.1.  SECRETARIAAT-GENERAAL 
 
-  voorbereiding en behandeling van de dossiers van de Conferentie van Voorzitters en van 

het Bureau ; 
-  beheer van de verzoeken om advies van de Raad van State ; 
-  beheer van de overgezonden dossiers van het Arbitragehof ; 
- administratieve voorbereiding van de benoemingen door de Kamer van 

volksvertegenwoordigers (Rekenhof, Raad van State, Arbitragehof, Vaste Comités van 
Toezicht op de Politie- en Inlichtingendiensten, ombudsmannen, …) ; 

-  bijhouden en beheer van de dossiers van de Griffier en van de Adjunct-Griffier ; 
-  bijhouden van het register van de binnengekomen en uitgegane algemene briefwisseling. 
 
3.2.3.1.2.  WETGEVEND SECRETARIAAT 
 
- bijeenroeping en voorbereiding van de plenaire vergaderingen ; 
- voorbereiden, drukken en verdelen van de parlementaire stukken ; 
- interpellaties ; 
- parlementaire vragen ; 
- publicatie van het Bulletin van Vragen en Antwoorden ; 
-  wetgevend bestand ; 
-  bestand van onafgedane zaken ; 
-  bestand en bewaren van de krachtens een wet bij het Bureau van de Kamer ingediende 

documenten en verslagen ; 
-  verzending. 
 
3.2.3.1.3.   DIENST COMMISSIES 
 
- planning van de commissiewerkzaamheden ; 
- agenda’s en bijeenroepingen voorbereiden ; 
- correspondentie inzake de werkzaamheden van de commissie ; 
- organisatie van hoorzittingen ; 
- contacten met de kabinetten ; 
- voorbereidend onderzoek van de wetsontwerpen en wetsvoorstellen ; 
- samenstellen van het dossier van de commissievoorzitter ; 
- de commissievoorzitter bijstaan tijdens de vergadering (aanwezigheden, toepassing van 

het reglement, stemmingen) ; 
- redactie van de ontwerpverslagen van de commissievergaderingen ; 
- samenstellen van de aangenomen teksten ; 
- aanbrengen van wetgevingstechnische verbeteringen ; 
- publicatie van de verslagen en van de aangenomen teksten. 
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3.2.3.1.4.   JURIDISCHE DIENST  
 
De juridische dienst, die in 1999 binnen de wetgevende diensten werd opgericht, bestaat uit 
6 juristen, een secretaresse en een documentalist. Zijn twee belangrijkste taken zijn : 
enerzijds advies verlenen aan de organen van de Kamer (Voorzitter, Bureau, Conferentie 
van voorzitters, Griffier, commissies,…) en aan de andere diensten over elk vraagstuk van 
juridische aard (hoofdzakelijk op het gebied van het parlementair recht) teneinde het 
parlementaire werk te ondersteunen, en anderzijds toezien op de verbetering van de 
wetgevingstechnische kwaliteit van de in commissie of in de plenaire vergadering 
aangenomen teksten, in het kader van de procedure overeenkomstig artikel 18, nr. 4, a)bis 
van het Reglement van de Kamer (in samenwerking met de dienst Commissies en het 
Wetgevend Secretariaat).  
 
In het kader van deze twee hoofdopdrachten heeft de dienst tijdens de zitting 2002-2003 
bijna 300 nota’s opgesteld (waarvan een veertigtal van wetgevingstechnische aard). 
 
Daarnaast heeft de dienst meer specifieke opdrachten zoals: 
 
- het bestendig analyseren van de arresten van het Arbitragehof (wekelijkse nota’s ter 

attentie van de Conferentie van voorzitters, enz.); 
- de opvolging van het Reglement van de Kamer: precedenten, interpretatie, formulering 

van voorstellen tot wijziging op verzoek van de organen van de Kamer, secretariaat van 
de bijzondere commissie voor het Reglement en de herziening van de parlementaire 
werkzaamheden, coördinatie van het Reglement; 

- de opvolging van de toepassing van de wet van 9 mei 1999 tot beperking van de 
cumulatie van het mandaat van federaal parlementslid en Europees parlementslid met 
andere ambten; 

- de opvolging van precedenten op het vlak van de parlementaire procedure en de 
bevoegdheden van de Kamer; 

- het secretariaat van de parlementaire overlegcommissie en advies over de respectieve 
bevoegdheden van Kamer en Senaat; 

- het secretariaat van de commissie voor de Politieke Vernieuwing (in samenwerking met 
de dienst Commissies); 

- de publicatie van vademecums voor intern gebruik en van vulgariserende brochures 
over thema’s i.v.m. het parlementair recht; 

- het beantwoorden van vragenlijsten van internationale instellingen en buitenlandse 
parlementen; het ontvangen van buitenlandse juristen (in samenwerking met de dienst 
PRI). 

 
3.2.3.1.5.   DIENST DOCUMENTATIE EN ARCHIEF 
 
Documentatie : 
 
- opzoekingen inzake het grondwettelijk en administratief recht ; 
- opzoekings- en documentatiewerk met betrekking tot de nationale wetgeving ; 
- biografie van de leden ; 
- jaarverslag. 
 
Tabellen (methodische inventaris) : 
 
- opmaken en publiceren van de tabellen van de Handelingen, van de tabellen van 

schriftelijke vragen en antwoorden, van de tabel van de parlementaire stukken ; 
-  bestand van de wetgevende activiteiten. 
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Archief : 
 
- bewaren en reserve van de parlementaire stukken. 
 
3.2.3.1.6.   VERTAALDIENST VAN DE PARLEMENTAIRE STUKKEN  
 
-  De dienst zorgt voornamelijk voor de vertaling van de wetsvoorstellen en voorstellen van 

resolutie, de amendementen, de commissieverslagen, de nota’s van de juridische dienst, 
de toespraken, de opschriften van de interpellatieverzoeken, sommige brieven, alsook de 
verslagen van de diverse adviescomités. Sinds halfweg de jaren negentig is het aantal 
hoorzittingen in commissie fors toegenomen en de doorgaans door de sprekers 
aangeleverde teksten in verband met die hoorzittingen worden eveneens door de dienst 
vertaald. 

 
- Tijdens de 50ste zittingsperiode heeft de dienst zowat 44.533 bladzijden vertaald (de 

interpellatieverzoeken niet meegerekend) : 26.978 naar het Frans (± 60,6%) en 17.555 
naar het Nederlands (± 39,4%). 

 
- Het Multiterm-programma van Trados (terminologische gegevensbank), dat wordt 

beheerd samen met de Dienst vertaling van de beknopte verslagen, de parlementaire 
vragen en de mondelinge vertaling in commissie, is voor een deel operationeel geworden, 
ook al wachten een aantal technische problemen (compatibiliteit met het door de Kamer 
gebruikte informaticasysteem, raadplegingsgemak,…) nog op een oplossing. 

 
- De dienst heeft voorts een pagina in HTML-formaat aangemaakt waarop de belangrijkste 

documentaire hulpbronnen zijn samengebracht waarover hij beschikt en die via het 
Intranet kan worden geraadpleegd. Tevens heeft hij een systeem voor het kopiëren en 
indexeren in pdf-formaat opgezet. Dank zij dat instrument, dat ook door andere diensten 
wordt gebruikt, kunnen uiterst snel opzoekingen worden verricht in verscheidene 
duizenden documenten (documenten van de 49ste en 50ste zittingsperiodes, qrva, 
Kamerreglement, Europese verdragen….).  

 
3.2.3.1.7.   DIENST VERTALING VAN BEKNOPTE VERSLAGEN, PARLEMENTAIRE  
    VRAGEN EN SIMULTAANVERTALING IN COMMISSIE 
 
- De dienst staat in voor de vertaling van : 
 

- de Beknopte Verslagen (vanaf 8 oktober 2002 tot aan de ontbinding: 89 
plenumvergaderingen voor een totale duur van 256 uur en 165 
commissievergaderingen, voor een totale duur van 262 uur). Het  totaal aantal 
gepubliceerde bladzijden bedraagt 4.802; 

-    de schriftelijke vragen (905) die in het Bulletin van Vragen en Antwoorden worden 
gepubliceerd; 

-  de administratieve nota’s van de diensten, verslagen van de instanties van de 
Kamer, van werkgroepen allerhande, van zendingen naar het buitenland, de 
Parlementaire Mededelingen, Magazine van de Kamer, enz. (in totaal ruim 1.400 
pagina’s). 
 

- De dienst werkt mee aan de simultaanvertaling in commissies (gemiddeld 6 
vergaderingen per week). 
Tevens heeft de dienst meegewerkt aan de vertaling van het boek «Geschiedenis van 
de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers». 

 
- De dienst staat ook in voor de coördinatie van de Beknopte Verslagen, wat onder meer 

de assemblage, de cute, pdf, het doorzenden naar de drukkerij, het plaatsen op 
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internet - dat alles enkele uren na het einde van de vergadering - impliceert. De dienst 
brengt ook eventuele correcties aan die de dienst toegestuurd worden en voert een 
laatste kwaliteitscontrole uit voor de integratie van het BVCRA en het IV in één enkel 
document. 

 
- De dienst is al geruime tijd belast met het invoeren in Parolis van de titels van alle 

mondelinge vragen. Uit de mondelinge vragen (1672) die werden ingediend, dient een 
titel te worden gedistilleerd die vervolgens wordt vertaald en aan de hand van een 
geëigende procedure in het stelsel wordt ingevoerd waar hij door alle betrokken 
diensten (wetgevend secretariaat, commissiedienst, dienst documentatie, Integraal 
Verslag en Beknopte Verslagen …) alsook door de politieke fracties kan worden 
opgeroepen. 

 
- Op 17 juli 2002 heeft het College van Quaestoren beslist het informaticaprogramma 

«Multiterm» van de firma Trados aan te kopen. De bedoeling is dat de dienst vertaling 
parlementaire stukken en de dienst vertaling beknopte verslagen met behulp van dat 
programma een terminologische databank in de twee landstalen uitbouwen die door 
die twee betrokken diensten en vervolgens door alle geïnteresseerde diensten zal 
worden geraadpleegd. Dit belangrijk hulpmiddel voor de vertaal- en andere diensten 
moet tevens de eenvormigheid qua terminologie mede helpen bewerken.  
De bestanden die al duizend termen bevatten zullen weldra voor alle geïnteresseerde 
diensten van de Kamer worden opengesteld. 
Tevens wordt een upgrading overwogen. 

 
3.2.3.1.8.   NIET-PERMANENTE DIENSTEN 
 
    -  DIENST BEKNOPT VERSLAG 
 
Het aantal gelijktijdige commissievergaderingen nam in de loop van de zitting 2002-2003 
alsmaar toe, wat een weerslag had op de hoeveelheid werk die tijdens de 93 vergaderdagen 
van die zitting werd verricht. Uit het aantal vergaderdagen tijdens die zitting, die – ingevolge 
de verkiezingen – slechts zes maanden telde, blijkt voorts dat de niet-permanente diensten 
steeds meer werk verzetten (tijdens de zitting 2001-2002 ging het om 138 dagen, maal het 
aantal gelijktijdige vergaderingen, tijdens de zitting 2000-2001 om 106 dagen). De 
belangrijkste oorzaak hiervan is dat een aantal vragen niet langer schriftelijk, maar 
mondeling wordt gesteld. Net als de andere niet-permanente diensten heeft de dienst 
Beknopt Verslag het hoofd moeten bieden aan de toenemende werkdruk. Vaak moest een 
beroep worden gedaan op losse universitaire medewerkers, voor zover die konden worden 
gevonden.  
 
    -  DIENST VAN HET INTEGRAAL VERSLAG 
 
De dienst Integraal Verslag (IV) staat van oudsher in voor de verslaglegging van de 
plenumvergaderingen. In 1985 zijn daar de interpellaties en mondelinge vragen in de 
openbare commissievergaderingen bijgekomen. Die waren namelijk dermate in aantal 
toegenomen dat de plenumvergadering ze naar de commissies doorverwees om haar 
agenda te ontlasten.  

Sinds oktober 2002 worden deze verslagen in een voorlopige, niet door de sprekers 
geverifieerde versie binnen zowat twee uur na de vergadering op het internet geplaatst en in 
gedrukte vorm - op groen papier - rondgedeeld.  

Alleen de voorlopige versie van de plenumvergaderingen kan een bijlage hebben. Meestal is 
dat het verslag van de vergadering van donderdagnamiddag, waarbij de lijst met de in 
overweging genomen voorstellen en het detail van de stemminguitslagen als bijlage gaan.  
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De definitieve versie – op het klassieke wit papier – bevat de integrale tekst van de 
vergaderingen, afgedrukt in de linkerkolom over twee derden van de bladzijde. De 
rechterkolom, over een derde van de breedte, bevat de overeenstemmende tekst van het 
vertaalde beknopt verslag. De bijlage bevat naast de gedetailleerde stemminguitslagen ook 
alle mededelingen waarvan de publicatie vereist of gevraagd wordt. 

Daarnaast verzorgt de dienst ook de verslagen van de hoorzittingen in de 
onderzoekscommissies. Deze verslagen gelden strikt juridisch genomen als 
“getuigenverslagen” en dienen als werkdocument voor de onderzoekscommissie. Zij worden 
als dusdanig niet gepubliceerd. 

Sinds de aanvang van deze zittingsperiode in 1999 gebeurt de verslaglegging op basis van 
de digitale geluidsopname. Aanvankelijk bedoeld als hulpmiddel bij de transcriptie is deze 
conform het “reglement betreffende het integraal, het voorlopig en het beknopt verslag” dat 
op 14 juli 2000 door de Kamer aangenomen werd, de officiële rechtsgeldige versie 
geworden. De geluidsopname van de plenumvergaderingen is sinds mei 2002 op het internet 
beschikbaar, die van alle interpellaties en mondelinge vragen in de openbare 
commissievergaderingen sinds oktober 2002.  

Sinds oktober 2002 is ook een rechtstreekse video-uitzending van de plenumvergaderingen 
op het internet beschikbaar: in de oorspronkelijke taalgemengde versie, volledig in het 
Nederlands of volledig in het Frans. De begeleidende commentaar – de naam van de 
spreker en van de fractie waartoe hij behoort, het agendapunt dat in behandeling is – wordt 
geleverd door de dienst IV. 

Ook de informatie op de twee plasmaschermen in de plenumzaal ten behoeve van de 
Kamerleden en van de bezoekers in de tribunes wordt door de dienst IV verzorgd. 
 
Vanaf de officiële opening van het nieuwe zittingsjaar op 8 oktober 2002 tot aan de  
ontbinding van de Kamer op 8 april 2003 stelde de dienst het verslag op van 254 
vergaderingen. Daarvan waren er 89 plenumvergaderingen, met een totale duur van meer 
dan 256 uur, en 165 commissievergaderingen, met een gezamenlijke duur van bijna 262 uur. 
Alles samen werden 6.416 bladzijden verslag gepubliceerd, bijlagen niet inbegrepen.  

De onderzoekscommissie “Sabena” had tot haar laatste vergadering op 8 november 2002 
nog 32 getuigenverhoren met een gezamenlijke duur van ruim 8 uur. 
 
Het aantal openbare commissievergaderingen met interpellaties en vragen dat ’s morgens of 
‘s namiddags gehouden wordt, houdt elkaar in evenwicht: 83 tegen 81. Slechts 1 ging ’s 
avonds door. Het aantal van dergelijke vergaderingen, zowel als het aantal interpellaties en 
vragen die er behandeld worden, blijft over de jaren een constante stijging heen vertonen.  
 

De plenumvergadering heeft een uitgesproken voorkeur voor namiddagvergaderingen: 
slechts 14 van de 89 vergaderingen stonden in de voormiddag geagendeerd, 46 waren 
namiddagvergaderingen en 29 waren avond- of nachtvergaderingen die pas na 18 uur van 
start gingen. 
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Enkele wetenswaardigheden in verband met de verslaglegging tot 08.04.2003: 

TOTAAL AANTAL DAGEN VERGADERING MET VERSLAG 74    

AANTAL VERGADERINGEN Commissies Plenum Totaal  
aantal ochtendvergaderingen met verslag  83 14 97  
aantal namiddagvergaderingen met verslag  81 46 127  
aantal avondvergaderingen met verslag  1 29 30  

t

ge
la

N
F

  
N
F
  

Aantal 1.726 
g
h
g
g

g
g

g
g
t

w

otaal aantal vergaderingen 165 89 254  

DUUR VERGADERINGEN     
totaal aantal uren vergadering met verslag 262:49 256:07 518:57  
verhouding plenum - commissies 50,6% 49,4% 100,0%  

middelde duur van een vergadering 01:35 02:52   
ngste vergadering 04:34 08:54   

maximum aantal uren vergadering met verslag per dag 37:15    
maximum aantal uren vergadering met verslag per week 41:46  Ned Fr 
gemiddelde aantal uren vergadering met verslag per dag 07:34 waarvan 05:09 02:24 

TAALVERHOUDING     
ederlands in tijd 189:46 168:07 357:53  
rans in tijd 73:02 88:00 161:03  

   
ederlands in% 72,2% 65,6% 69,0%  
rans in % 27,8% 34,4% 31,0%  

   

interpellaties en mondelinge vragen in openbare  
commissievergadering     

   
emiddeld per vergaderdag 26    
oogste aantal per vergaderdag 77    
emiddeld per vergadering 10    
emiddelde duur van de vragen en interpellaties 0:09    

     
VERHOUDING Integraal - Beknopt Verslag IV BV   

emiddelde publicatietermijn ochtendvergadering  3:22 5:44   
emiddelde publicatietermijn namiddagvergadering  2:02 3:18   

verhouding volume IV-BV   % IV gewogen % 
emiddeld aantal bladzijden plenum, zonder bijlage 38 13 35% 30% 
emiddelde aantal bladzijden commissies 14 6 40% 38% 
otaal aantal gedrukte bladzijden 6.416 4.802 37%   

volume plenum 3.312 1.165 35% 30% 
volume commissies 3.034 1.211 40% 37% 
     
aantal uren getuigenverhoor in onderzoekscommissie 80:17    

aarvan besloten vergadering 02:41    
 
 
    -  TOLKENDIENST 
 
- Simultane vertaling van de debatten in plenaire vergadering en in commissie. 
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3.2.3.2.  DIENST PUBLIC RELATIONS EN INTERNATIONALE BETREKKINGEN 
 
   -  INTERNATIONALE EN EUROPESE ZAKEN 
Studie van de internationale problemen en secretariaat van het Adviescomité voor de 
Europese aangelegenheden. 
 
   -  PROTOCOL 
Voorbereiding van parlementaire zendingen ; onthaal van buitenlandse personaliteiten en 
afvaardigingen ; ceremonieel en officiële recepties. 
 
   -  PUBLIC RELATIONS 
-  betrekkingen met de pers ; 
-  bezoekersbeleid en andere acties naar het publiek toe (openhuis, jeugdparlement, …) ; 
-  algemene informatie ten behoeve van het publiek (brochures, infosteekkaarten, …) ; 
-  productie van het wekelijks infobulletin « Parlementaire mededelingen ». 
 
3.2.3.3   QUAESTUURDIENSTEN  
 
De Quaestuurdiensten staan het College van Quaestoren bij in de uitoefening van zijn 
opdracht zoals het in het Reglement van de Kamer beschreven staat. Die diensten 
ressorteren onder de Directeur-generaal van de Quaestuurdiensten die het secretariaat van 
het College van Quaestoren waarneemt. 
 
3.2.3.3.1.   ALGEMENE DIRECTIE 
 
-  staat de directeur-generaal van de Quaestuurdiensten bij in de uitvoering van zijn taken ; 
-  voorbereiding van de dossiers van het College van Quaestoren ; 
- opvolging van de beslissingen van het College van Quaestoren ; 
- beheer van het archief van het College van Quaestoren ; 
- briefwisseling met de leden, met derden ; 
- behandeling van bijzondere dossiers op het vlak van personeelsbeheer, statuut van de 

leden, informatica, gebouwen, veiligheid, begroting, e.d. ; 
- coördinatie van de werkzaamheden van de verschillende quaestuurdiensten. 
 
3.2.3.3.2.   DIENST PERSONEEL EN SOCIALE ZAKEN 
 
-  beheer van het personeel van de diensten van de Kamer; 
- beheer van het personeel met een bijzonder statuut (tijdelijk personeel, losse 

medewerkers, medewerkers van de politieke fracties) ; 
- sociale dienst van het personeel ; 
- beheer van de verzekeringen (leden en personeelsleden) ; 
- administratief beheer van de taallessen, van de sportactiviteiten en van de medische 

dienst. 
 
3.2.3.3.3.   DIENST ALGEMENE ZAKEN, FINANCIËN EN HUISBESTUUR 
 
- verspreiding van de stukken van de Kamer; 
- uitreiken van : 
 - bijzondere nummerplaten en parkingtekens ; 
 - parlementaire sjerp en LEX-kenteken ; 
 - legitimatiekaart ; 
 - parlementaire medaille ; 
 - vrije reiskaart ; 
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- betaling van de parlementaire vergoedingen en de wedden van het personeel ; 
- verzekering tegen ziekte en ongevallen, kinderbijslagen, voorafbetalingen van de 

belastingen , uittredingsvergoeding ; 
- begroting van de Kamer ; 
- magazijn, chauffeurs, telefonisten, koffiekamer, deurwachters ; 
- overheidsopdrachten ; 
- briefpapier en omslagen ; 
- administratief beheer van de restaurants. 
 
3.2.3.3.4.   DIENST GEBOUWEN 
 
- gebouwen en lokalen ; 
- onderhoud ; 
- meubilair en kantoormachines ; 
- telefonie ; 
- veiligheid. 
 
3.2.3.3.5.   DIENST INFORMATICA EN BUROTICA 
 
 
A. Inleiding : op weg naar een papierloze assemblee… geleidelijk 
 
 
De inspanningen die de informaticadienst sinds begin 2001 leverde,  en waarbij deze - voor 
het beheer van de overheidsopdrachten - op de niet aflatende steun van het College, van de 
Algemene Directie van de Quaestuur en van de Dienst Algemene Zaken kon rekenen, 
hebben blijkbaar vruchten afgeworpen. 
 
Inderdaad: 
- de overgang naar de euro, die werd gezien als een moeilijke operatie die bovendien 

onvoldoende was voorbereid, werd tijdig en zonder noemenswaardige problemen 
gerealiseerd; 

- het computernetwerk, de e-mail en de toegang tot internet hebben voor de dagelijkse 
gebruiker niet veel geheimen meer; 

- de toepassingen in het kader van de werkzaamheden van de Wetgevende Diensten 
werden of behouden, of verbeterd of vervangen, dit tot algehele tevredenheid van de 
gebruikers; 

- de informaticadienst werkt  op een doeltreffende en harmonieuze manier. 
 
Een belangrijk aantal technische knopen moest worden doorgehakt. Zo werd voor hardware 
en basissoftware gekozen voor de marktstandaarden (CISCO voor de netwerkcomponenten, 
Microsoft Windows voor de servers en de pc’s, Oracle als databank voor de nieuwe 
toepassingen). 
Een mogelijk alternatief, dat welwillend werd onderzocht maar waar uiteindelijk toch niet voor 
werd gekozen, was het gebruik van zogenaamd ‘vrije’ software (doorgaans gebaseerd op 
LINUX): het aantal gebruikers in de Kamer is immers te beperkt om zo een omschakeling 
vanuit economisch of sociaal oogpunt te kunnen verantwoorden. Niet alleen zou van de 
gebruikers - die er geen boodschap aan hebben dat aan de hun vertrouwde werkwijze wordt 
gesleuteld - een enorme inspanning worden gevraagd, maar ook het technisch personeel 
van de informaticadienst  zou heel wat bijkomende opleiding nodig hebben, dit tegen een 
achtergrond van bestaande problemen en andere prioriteiten. 
Het was dan ook niet aangewezen een risico te nemen dat de werking zelf van de 
Assemblee op de helling dreigde te zetten. Om die reden wordt de zogenaamd vrije software 
slechts sporadisch en in de marge van het systeem gebruikt. 
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Tijdens de volgende regeerperiode zal dus in hoofdzaak werk moeten worden gemaakt van 
een intenser gebruik van de mogelijkheden die internet biedt, om zo op korte termijn en 
zonder te veel risico’s of kosten nieuwe systemen te ontwikkelen. Die moeten de leden de 
kans bieden meer flexibel te werken en ze zullen ook bijdragen tot een ruimere en meer 
transparante verspreiding van de parlementaire werkzaamheden onder het grote publiek. 
 
Tot slot willen we de lezer erop wijzen dat de informaticadienst ten dienste staat van 
anderen: hij kan enkel projecten uitvoeren voor de Assemblee. Wil een project echter enige 
slaagkans hebben, dan moeten de gebruikers er voortdurend bij worden betrokken, zowel bij 
de vaststelling van hun behoeften als in de analyse- en de testfase, en dan hebben we het 
nog niet over de opleiding en de aanpassing van de organisatie die nu eenmaal bij 
technologische veranderingen horen. 
 
 
B. Infrastructuur 
 
 
 - Het netwerk 
 
De informatica-infrastructuur van de Kamer berust op een stabiel en uiterst beveiligd 
universeel netwerk (dwz waar men overal in de Kamer toegang toe heeft) met een hoge 
bandbreedte (van het type Gigabit Ethernet). 
Dat netwerk is op internet aangesloten via een huurlijn van Belnet (een structuur met 
afzonderlijk beheer binnen de POD  Wetenschapsbeleid) en het is zo georganiseerd dat 
Kamer en Senaat fungeren als elkaar back-up. 
De nodige technische maatregelen werden genomen om teleworking mogelijk te maken 
wanneer een beslissing in die zin zou worden genomen, bijvoorbeeld voor de Vertaaldienst. 
 
 - De machines 
 
De diensten van de Kamer beschikken over meer dan 500 pc’s die in 2001-2002 alle werden 
geüpdatet; de softwareconfiguraties zijn gestandaardiseerd en worden centraal beheerd door 
de informaticadienst. De Kamer beschikt ook over een belangrijk aantal lokale en 
netwerkprinters. 
Alle gestandaardiseerde computers zijn – zowel centraal als lokaal – volledig beveiligd tegen 
virussen allerhande en ondanks de vele – onvermijdelijke - viruswaarschuwingen deed zich 
geen enkel geval van besmetting voor. 
 
 - De gemeenschappelijke basisdiensten 
 
Alle gebruikers die deel uitmaken van de diensten van de Kamer kunnen vrij beschikken over 
e-mail onder Lotus Notes en hebben toegang tot internet. 
Filtersoftware zorgt ervoor dat men geen toegang krijgt tot controversiële sites (pornografie, 
racisme, enz.). Die software functioneert naar wens. 
Tijdens de diensturen kunnen de interne gebruikers een beroep doen op de help desk, die 
jaarlijks zo’n tweeduizend oproepen verwerkt; om ervoor te zorgen dat elke oproep wordt 
behandeld en opgevolgd wordt gebruik gemaakt van gespecialiseerde software 
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Ondersteuning van de Fracties en de Leden 
 
 
Tot nu toe, en dat kan ook niet anders, werkten de fracties volledig onafhankelijk van de 
informaticadienst : elke fractie beheert haar informaticavoorzieningen (maildiensten, 
bestand-sharing, website, enz…) in volledige autonomie en zonder bijstand van de dienst 
Informatica van de Kamer. 
Begin 2001 werd met elke fractie nagegaan in welke mate de informatica van de Kamer voor 
hen een rol kan spelen. Bij die gelegenheid werden nagenoeg alle modemverbindingen via 
de telefoonlijn, die immers geen nut meer hadden, buiten werking gesteld. 
De onafhankelijkheid van de fracties leidt ertoe dat de dienst niet kan instaan voor een 
systematische ondersteuning aan de leden en de fracties. Het gebeurt wel eens dat wordt 
ingegaan op een vraag van deze of gene, maar het gaat om uitzonderlijke gevallen, die niet 
echt kunnen worden beheerd. 
 
 
Het netwerk  
 
 
 - Het vast netwerk 
 
Alle fracties gebruiken het netwerk van de Kamer volgens de V-LAN-formule (Virtual Local 
Area Network) : zij maken dus gebruik van de bestaande bekabeling, maar beschouwen die 
infrastructuur louter als hun eigen klein privénetwerk. Er werd werk gemaakt van een zeer 
uitgebreide beveiliging om dat isolement te garanderen en er werd geen enkel incident 
gemeld. 
De informaticadiensten van de Kamer en de Senaat hebben samengewerkt om de fracties 
die dat wensen in staat te stellen een voor de fracties van de beide assemblees 
gemeenschappelijk V-Lan te gebruiken. 
Zoals hierboven aangegeven, De individuele leden genieten dezelfde toegangen (zij worden 
op een speciale V-LAN gegroepeerd), maar moeten zelf instaan voor de veiligheid van hun 
werkpost, met eventueel advies van de dienst Informatica. 

 
 - Het 'Wireless'-netwerk  

 
Bij de hervatting van de parlementaire werkzaamheden in oktober 2003 zal het netwerk 
volledig universeel worden dank zij het in gebruik stellen van een aantal antennes in de 
gangen en de vergaderzalen die niet van vaste aansluitingen zijn voorzien. Daardoor zullen 
de leden die over een draagbare computer en een door de dienst ter beschikking gestelde 
speciale kaart beschikken toegang hebben tot hun e-mail, internet en het V-LAN-netwerk van 
hun fractie. 
Aangezien de draagbare computers daarvoor moeten worden geherconfigureerd en dat een 
complexe zaak is, zal een persoon van de dienst informatica bij voorrang met die taak 
worden belast en ter beschikking staan op dagen met plenaire vergaderingen en 
commissievergaderingen. 
 
 
De gemeenschappelijke diensten  
 
 
De fracties genieten op het netwerk van de Kamer een bevoorrechte toegang tot volgende 
openbare voorzieningen : de website, met inbegrip van de audio- en video-opnamen van de 
werkzaamheden en het PAROLIS-systeem voor het beheer van de parlementaire stukken. 
Dat laatste vormt echter een overlapping met de website en aangezien het gebruik ervan 
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afneemt, zal die verouderde toegang in "terminal"-mode in een nabije toekomst kunnen 
worden vervangen. 
Een belangrijke bron voor de leden en de fracties is de onder de Bibliotheek ressorterende 
afdeling "Persdossiers" die in 2002 volledig werd geïnformatiseerd. 
Het is technisch mogelijk het dossier "De pers vandaag" dadelijk bij de publicatie ervan ter 
beschikking te stellen van alle gebruikers van de Kamer en van de fracties. Om juridische 
met het copyright verband houdende redenen was dat tot dusver niet mogelijk, maar 
momenteel voert de dienst Algemene Zaken daarover (moeizame) onderhandelingen. 
 
 
Ondersteuning van het wetgevend werk 
 
 
Dit omvat twee aspecten, die gewoonlijk worden aangeduid met "Front-end" (communicatie 
en verspreiding van de parlementaire activiteiten op internet) en "Back-end" (toepassingen 
die enkel intern worden gebruikt door de wetgevende diensten in hun werkzaamheden ter 
voorbereiding van de activiteiten van de Kamer). 
Er moet worden onderstreept dat dat onderscheid, dat op het einde van de jaren 90 zeer 
relevant was, stilaan vervaagt omdat er een groeiende technologische tendens is om in 
beide gevallen dezelfde instrumenten voor de aanmaak, de verwerking en het beheer van de 
documenten te gebruiken. 
 
 
Back-End toepassingen 
 
 
Zij omvatten diverse subgroepen met verschillende gebruikers. 
 
 - Centrale toepassingen van het Wetgevend Secretariaat : 
 
Het betreft een geheel van toepassingen ter ondersteuning van de dagelijkse 
werkzaamheden van de Assemblee en de commissies, alsook van de analyse- en 
indexeringswerkzaamheden van de dienst Documentatie en Archief. Het betreft de oudste 
toepassingen van de Kamer, zij maken gebruik van een zeer dure IBM mainframe computer, 
zij dateren van het midden van de jaren tachtig en worden vaak aangeduid met de 
collectieve benaming "Parolis". Zij omvatten meer bepaald volgende toepassingen : 
- FBBR  : gegevens met betrekking tot de huidige en voormalige leden 
- COMM  : gegevens met betrekking tot de commissies 
- FLWB  : Centrale toepassing voor het beheer van de parlementaire stukken 
- INQO  : Beheer van de interpellaties en de mondelinge vragen 
- QRVA  : Beheer van de schriftelijke vragen en antwoorden 

 
Het betreft zeer stabiele toepassingen waarmee de diensten die ze gebruiken goed 
vertrouwd zijn, maar waarvan het onderhoud en het beheer in de loop der jaren ingewikkeld 
en duur zijn geworden. 
In 2001-2002 werd echter een ontwikkelingsachterstand weggewerkt waarbij tal van kleine 
wijzigingen werden aangebracht. 
De informatica-instrumenten ter ondersteuning van die toepassingen 
(ontwikkelingsomgeving en relationele database) werden met twee generaties 
gemoderniseerd, zodat de evolutie van die toepassingen opnieuw gedurende twee of drie 
jaar is gewaarborgd. 
Het beheer van de agenda van de plenaire vergaderingen, die een van de meest verouderde 
toepassingen was, werd volledig herschreven, gebruik makend van hedendaagse 
instrumenten voor de verwerking van zogenaamde "XML"-documenten : de permanente 
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bijwerking, de voorbereiding van het drukwerk en de on-line beschikbaarheid werden 
aanzienlijk verbeterd. De dienst Commissies implementeert die toepassing momenteel.  
De INQO-toepassing, waarvan het onderhoud niet meer kon worden verzekerd, werd in 2003 
herschreven en wordt momenteel in bedrijf gesteld, de ontwikkeling ervan werd zodanig 
opgevat dat er nagenoeg geen invloed is op de werkwijze van het Wetgevend Secretariaat. 
 

- Toepassingen van de dienst "Documentatie en Archief  
 
Het betreft instrumenten voor de indexering en de follow-up van de parlementaire 
werkzaamheden. Zij omvatten : 
- STAIRS : een zeer oud instrument voor de indexering van de documenten dat 

uitsluitend door de grote IBM-computers (Mainframe) wordt gebruikt. Het wordt nog 
altijd veel gebruikt voor opzoekingen in de documentatie van de Kamer, maar is enkel 
toegankelijk voor specialisten. Vrij gelijksoortige en gebruiksvriendelijker instrumenten 
zijn beschikbaar op de website van de Kamer, maar STAIRS moet nog worden 
behouden omdat het sterk gekoppeld is aan FLWB. 

- SIGLIA en HAPA : toepassingen voor het beheer van de siglia en de analyse van de 
Handelingen die nog altijd door de dienst Documentatie en Archief worden gebruikt. 
Die dienst maakt grotendeels gebruik van de veeltalige Thesaurus EUROVOC die door 
het Europees Parlement wordt ondersteund. 

- Follow-up van de aanwezigheden in de commissievergaderingen : de dienst 
Documentatie en Archief gebruikt een in 2001 volledig herschreven toepassing voor de 
follow-up van de aanwezigheden van de leden in de commissievergaderingen. Die 
gegevens worden enkel aan de fractiesecretariaten meegedeeld. 

 
 - Toepassingen van de diensten "Integraal Verslag" en "Beknopt Verslag” 

 
Het betreft een zogenaamde "IV-BV"-toepassing voor het woordelijk verslag, de vertaling en 
de voorbereiding van het drukken door de drukkerij van alle plenaire vergaderingen en 
openbare commissievergaderingen. Zij wordt ook gebruikt door de Dienst Beknopt Verslag. 
Zij werd ontwikkeld in 1997-1998, zit tegen de grenzen van haar mogelijkheden aan en wordt 
momenteel module per module vernieuwd, met de bedoeling om over een stabielere 
toepassing te beschikken die beter geïntegreerd is in de toekomstige andere documentaire 
toepassingen van de Kamer. Binnenkort dient een eerste opdracht in die zin te worden 
gegund. 
 
 - Andere  
 
- De APCP-toepassing dient voor de indexering van de persknipsels, zij wordt automatisch 

aangevuld via de nieuwe toepassing "Scannews" van de afdeling Persdossiers. 
- De SEPA-toepassing dient voor de indexering van de tijdschriften. 
 
 
"Front-End"-toepassingen  
 
 
In die categorie kunnen momenteel drie gehelen van soortgelijke toepassingen worden 
gegroepeerd : 
 
 - Beheer van de Drukkerij  

 
Om het drukwerkvolume van de centrale drukkerij en de verzendingskosten terug te 
schroeven kunnen de leden   kiezen de documenten van de Kamer in elektronische vorm te 
ontvangen. 



144 - ORGANISATIE  Hoofdstuk 3 
 
 

De centrale drukkerij van de Kamer is sterk geautomatiseerd en werkt met 
gespecialiseerde systemen die door de leveranciers van het drukmateriaal worden 
onderhouden. Het opslaan van de originele documenten en het beheer van de print cue 
worden ondersteund door intern ontwikkelde ad hoc systemen waarover de gebruikers 
geen klachten hebben.  
De "Pre Press"-cel van de Drukkerij is eveneens bijzonder goed uitgerust en functioneert 
vrij autonoom.  

 
 - Display in de plenaire vergaderingen  
 

Dit systeem werd in 2002 in dienst gesteld opdat het publiek de werkzaamheden van de 
Assemblee gemakkelijker zou kunnen volgen.  
Het wordt van informatie voorzien door de dienst van het Integraal Verslag, die het systeem 
intussen goed onder de knie heeft. 

 
 - Evolutie van de website van de Kamer  
 

Dit is het belangrijkste "Front-end"-systeem van de Kamer. Het omvat in feite een aantal 
toepassingen. De huidige site werd al in 1996 op het net gezet  - de Kamer speelde op dat 
gebied een voortrekkersrol  - maar veel evolutie zit er niet meer in en ook technologisch 
gezien zit de site op een dood spoor. In 2002 werd dan ook een nieuw productiesysteem 
voor de website ontworpen, dat nog voor eind 2003 in dienst moet worden gesteld. Zo komt 
er niet alleen een nieuwe, beter leesbare en meer gestandaardiseerde lay-out, het systeem 
wordt ook veel flexibeler, wat de aanmaak en verspreiding van informatie op de site door de 
diensten in de hand zou moeten werken, zonder verdere inbreng van de dienst Informatica, 
die niet tot taak heeft de website concreet in te vullen. 
De nieuwe site zal uit verscheidene onderdelen bestaan : 
- redactionele onderdelen waarin diensten rubrieken kunnen publiceren en bijwerken 

aangaande het reilen en zeilen in de Assemblee. Dit is bij uitstek iets voor de diensten 
PRI en Documentatie en Archief, maar ook andere diensten, zoals bijvoorbeeld de 
Juridische Dienst, zouden de wens kunnen uiten bijdragen te publiceren; 

- informatieve en/of educatieve teksten waarvan de inhoud nagenoeg niet evolueert, 
zoals de door de dienst PRI gepubliceerde "parlementaire info-steekkaarten", 
allerhande publicaties, Parlementair recht in kort bestek, enz.; 

- automatisch door een back-office-applicatie gegenereerde onderdelen zoals de 
agenda, de samenstelling van de Assemblee en de commissies, de verspreiding van 
perscommuniqués, maar ook de door de dienst PRI beheerde kunstwerkencatalogus, 
enz.; 

- volautomatisch gegenereerde onderdelen zoals de opzoekingen in de parlementaire 
stukken; 

- het belangrijke multimediagedeelte, aan de hand waarvan de werkzaamheden van de 
Assemblee live gevolgd (geluid en video) of achteraf beluisterd (geluidssegmenten) 
kunnen worden, in de taal van de spreker en in vertaling;  

- specifieke subsites, bijvoorbeeld voor de Bibliotheek (DIGIDOC-project : zie hieronder) 
of naar aanleiding van belangrijke gebeurtenissen; 

- interactieve onderdelen : groepsrondleidingen (voornamelijk scholen) kunnen via de 
site aangevraagd worden, en ook andere interactieve toepassingen zouden op verzoek 
gecreëerd kunnen worden. 
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Overige toepassingen 
 
 
 - Naturalisaties  
 
De dienst Naturalisaties gebruikt een specifieke, door de Kamer ontwikkelde toepassing. De 
technologie die daarbij wordt aangewend, is inmiddels vijf jaar oud, en er werd een 
voorstudie uitgevoerd met het oog op een modernisering. Een dergelijke evolutie wordt 
momenteel evenwel niet door de dienst gevraagd.  
 
 - DIGIDOC-project  
 
Het DIGIDOC-project is een belangrijk project voor de digitalisering en verspreiding op het 
internet van alle parlementaire stukken en Handelingen van Kamer en Senaat sinds 1830. 
Dit project wordt beheerd door de Bibliotheek, met de support van de dienst Informatica. 
 
 - Diverse databanken  
 
Dit zijn "kleine", door middel van Lotus Notes opgebouwde applicaties die razendsnel 
geopend worden. Dergelijke gegevensbanken werden ter beschikking gesteld van diverse 
diensten (Juridische Dienst, dienst Documentatie en Archief, Bibliotheek). Het is de 
bedoeling hetzelfde te doen voor het beheer van de verslaglegging van verscheidene 
organen van de Kamer, zoals de Conferentie van voorzitters, het Bureau, de Assemblee van 
de Voorzitters en Griffiers van de zeven Parlementen, enz., maar dat veronderstelt de 
medewerking van de betrokken secretariaten. 
 
 
Ondersteuning van de Quaestuur 
 
 
De twee grote beheersapplicaties van de Quaestuur (betaling van de lonen en vergoedingen 
en boekhouding) werden in 2001 geïmplementeerd, naar aanleiding van de overgang naar 
de euro. Die applicaties functioneren naar wens.  
Om opzoekingen in de notulen en stukken die aan het College worden voorgelegd, te 
vergemakkelijken, werd een toepassing voor het beheer van de verslaglegging van het 
College in gebruik genomen. 
 
 
Overige activiteiten 
 
 
De dienst Informatica neemt deel aan verscheidene forums voor vakmensen zoals de forums 
van de ECPRD (European Conference on Parliamentary Research & Documentation). 
Daarnaast verleent de dienst, op verzoek van de dienst PRI, zijn medewerking als er 
buitenlandse delegaties ontvangen worden, en helpt hij bij de voorbereiding van conferenties 
zoals bv. de COSAC. 
Uiteraard neemt de dienst ook deel aan de werkzaamheden van de recentelijk opgerichte 
werkgroep "Kruispuntbank van de wetgeving" 1
Wanneer er nieuwe systemen worden ingevoerd, worden ook opleidingen georganiseerd ten 
behoeve van de gebruikers van de instrumenten van de Kamer; groepen kunnen 
desgevraagd gebruik maken van een opleidingslokaal met PC's. 
 
                                                 
1 Krachtens een samenwerkingsprotocol tussen de Kamer, de Senaat, de federale regering, het Hof van Cassatie, het 
Arbitragehof en de Raad van Staat,. 
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C. Projecten 
 
 
Na twee jaar drastisch moderniseren, opleiden en reorganiseren, met als resultaat dat we nu 
nieuwe technologieën beheersen, dat er flexibeler gewerkt wordt, dat de teams meer op hun 
eigen verantwoordelijkheid gewezen werden, dat een aanzienlijke ontwikkelingsachterstand 
werd weggewerkt en dat de infrastructuur op een meer dan behoorlijk peil gebracht werd, 
moet er nu gewerkt worden rond twee grote krachtlijnen : 
- er moet een grootscheeps moderniseringsproject voor de "back office" opgestart en tot 

een goed einde gebracht worden, wat een grote inspanning zal vergen van de technici 
en de gebruikers; 

- met verscheidene, meer gerichte projecten moet ondersteuning geboden worden voor 
de werkzaamheden van een steeds jonger wordend Parlement; de leden zullen 
vermoedelijk een meer hightech werkomgeving willen, en op die evolutie moet worden 
ingespeeld; 

 
Die krachtlijnen worden hieronder kort besproken : 
 
FRONT-END-APPLICATIES : DE WEBSITE 
Er zal inzonderheid werk gemaakt moeten worden van een meer dynamische inhoud van de 
site; ook moet de site nog gebruiksvriendelijker worden en moeten de zoekfuncties 
geoptimaliseerd worden.     
 
BACK-END 
De vervanging van de huidige, hierboven omschreven mainframeapplicaties is een prioritaire 
en cruciale opdracht voor de komende drie jaar; na die deadline van drie jaar dreigt de 
Assemblee immers geconfronteerd te worden met zeer ernstige technologische problemen.  
 
NIEUWE PROJECTEN  
Een aantal projecten werden al omschreven of worden nu gedefinieerd of gedemonstreerd, 
ongeacht of ze uiteindelijk al dan niet ook helemaal zullen worden ontwikkeld. Wij vermelden 
hier onder meer zonder volledig te willen zijn: 
- Standaardisering van de e-mail toepassing  
- Communicatie met de leden  
- Een geauthentiseerde en beveiligde gegevensoverdracht tussen de leden, de 

fractiesecretariaten en de Wetgevende Diensten voor de wetsvoorstellen, 
amendementen, vragen (mondelinge en schriftelijke) en interpellaties. 

- Fora van de fracties  
- Dit project bevindt zich nog maar in het stadium van uit te werken idee. 
- Videosequenties  
- Gedigitaliseerde opnamen te beschikken van "televisiebeeldkwaliteit" ter beschikking 

stellen. 
- Publicaties van de kamer. Gratis verspreiding van de publicaties, die nu op papier 

staan, in elektronisch formaat op de website van de Kamer. 
 
 
Infrastructuur  
 
 
De computerinfrastructuur van de Kamer zou de komende jaren geen spectaculaire 
veranderingen moeten ondergaan. Wel moet men progressief blijven investeren, 
inzonderheid in gegevensopslag en –archivering, en in een rationeler gebruik van de 
servers.                    
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3.2.3.4.  DIENST BOEKHOUDING 
 
- begrotingscontrole ; 
- bijhouden van de boeken ; 
- berekening van de vaste uitgaven ; 
- beheer van de Pensioenkas van de Kamerleden. 
 
3.2.3.5. BIBLIOTHEEK VAN HET PARLEMENT  
 
 

ALGEMEEN 
 
 
Lokalisatie van de diensten van de bibliotheek 
 
Alle diensten van de Bibliotheek van het federaal Parlement zijn gegroepeerd in het 
Regentgebouw, Wetstraat 13. De Bibliotheek behoudt evenwel nog twee locaties in het Paleis 
der Natie. Enerzijds een “Antenne” in het Paleis der Natie zelf waar leden, medewerkers en 
personeel terechtkunnen voor documentaire aanvragen, het uitlenen en inleveren van werken 
en voor het raadplegen van een beperkte collectie referentiewerken en anderzijds een 
opslagruimte “Compactus” in het Huis van de Parlementsleden, die ongeveer een collectie van 
tien kilometer publicaties omvat. 
 
 
Kader van de bibliotheek 
 
Het kader van de Bibliotheek omvat 48 voltijdse functies (10 ambtenaren, 10 
documentalisten, 8 secretaressen, 4 operatoren, 14 klerken en 2 aangestelden voor de 
conservering). 
In het raam van de speciale projecten worden drie personeelsleden buiten kader in de 
bibliotheek tewerkgesteld n.l. 2 personen in het Digidoc-project (Digitalisering van de 
parlementaire documenten) en 1 persoon  in het PBPN-project (Preservation Belgian 
Political Newspapers) in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek van België. 
Het kader zal volledig opgevuld zijn met de indiensttreding van een attaché-
conserveringsdeskundige waarvoor het examen nog lopende is. 
 
 
Informatica 
 
Sinds januari 2002 is een ambtenaar-informaticus tewerkgesteld in de Bibliotheek waar hij 
belast is met de opvolging van alle lopende en toekomstige informaticaprojecten van de 
Bibliotheek. Hij assisteert de verantwoordelijken zowel van de Bibliotheek als van de dienst 
Burotica en Informatica bij de voorbereiding en uitvoering van deze projecten (Digidoc, 
virtuele bibliotheek, persdossiers, standaardisatie, databank opzoekingen, enz.). Deze 
ambtenaar behoort echter tot het kader van de dienst Burotica en Informatica. 
Door de deskundige inbreng van deze informaticus en de goede samenwerking met de 
personeelsleden van de Bibliotheek, is er vooruitgang geboekt in de verschillende 
deelprojecten. 
 
 
Website 
 
Op de website van de Kamer van Volksvertegenwoordigers is een link voorzien naar de 
Bibliotheek van het federale Parlement: Op de eigen webpagina van de Bibliotheek heeft 
men reeds toegang tot de catalogus en kunnen de aanwinstenlijsten geraadpleegd worden. 
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Het is de bedoeling de eigen webpagina zo snel mogelijk te structureren en zoveel mogelijk 
nuttige informatie ter beschikking te stellen van de gebruikers, o.a. de lijst met documentaire 
dossiers, enz. … 
 
 
Elektronische publicaties op intern netwerk 
 
De Bibliotheek wenst een serie publicaties op Cd-rom en/of DVD, waarvoor zij een 
gebruikslicentie heeft, ter beschikking te stellen van de andere diensten van de Kamer. Het 
betreft hier in eerste instantie verscheidene verklarende en vertalende woordenboeken, 
encyclopedieën en wetboeken. 
In samenwerking met de diensten van de Quaestuur, heeft zij een procedure opgestart voor 
de verwerving van de infrastructuur nodig voor de verspreiding van de elektronische 
publicaties op Cd-rom of DVD via het interne netwerk van de Kamer. 
 
 
 
   TAAKVERDELING IN DE BIBLIOTHEEK  
 
 

BESTUURSDIRECTIE : "ACQUISITIE, CONSERVERING & ANALYSE" 
 
 
De bestuursdirectie is belast met: 
- het budgettair beheer van de Bibliotheek; 
- de acquisitie van allerhande publicaties (monografieën, periodieken, kranten, 

verslagen, enz.); 
- de conservering van het patrimonium van de bibliotheek in al zijn aspecten;  
- de ontsluiting van deze documenten via de Libisinformaticasysteemcatalogus en de 

Sepa-databank (referenties tijdschriftenartikels); 
- de micrografische en elektronische archivering met o.a. het Digidoc- en PBPN- project 

en de virtuele bibliotheek;  
- de infrastructuur en materiële uitrusting van de bibliotheek; 
- de informatievideotheek; 
- het maken van fotoreportages voor de dienst Public Relations en Internationale  

Betrekkingen. 
 
 
Afdeling “analyse” 
 
Deze afdeling is verantwoordelijk voor de acquisitie en de catalografische verwerking in Libis 
Bibliotheekinformaticacatalogus van alle periodieke publicaties (kranten, weekbladen, 
tijdschriften, verslagen, jaarboeken, enz.). Zij zorgt eveneens voor de ontsluiting van het 
tijdschriftenfonds door het invoeren van de referenties van geselecteerde artikels in de 
Parolisdatabank Sepa.  
 
Het aantal lopende abonnementen op tijdschriften bedraagt: 696 titels, waarvan : 
121 tweetalig 
205 Nederlandstalig 
273 Franstalig 
90  Engelstalig 
7  Duitstalig. 
 
Het aantal titels werd met 30 eenheden uitgebreid tijdens het jaar 2002. 
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De lopende jaargangen van deze tijdschriften kunnen geraadpleegd worden in de leeszaal van 
het Regentgebouw en omvat ongeveer 650 tijdschriften, 153 kranten en weekbladen, alsook 
een veertigtal periodieke publicaties uitgegeven door internationale instellingen (UNO, NATO, 
Europese Unie, enz.). 
 
Tijdens de voorbije zittingsperiode heeft de afdeling 8 uitgaven met inhoudstafels van 
tijdschriften verspreid. Er wordt momenteel onderzocht of deze vorm van dienstverlening niet 
kan gebeuren via elektronische weg.  
In dit verband heeft de Bibliotheek een abonnement genomen op Swetsonline, waardoor het 
mogelijk wordt een dienstverlening van elektronische attendering aan te bieden van 
inhoudstafels van tijdschriften uit een aanbod van de leverancier, eventueel aangevuld met 
door de Bibliotheek zelf ingescande inhoudstafels van tijdschriften die niet opgenomen zijn in 
het aanbod.   
De voornaamste taak van de afdeling is echter de ontsluiting van de tijdschriften en de 
ontwikkeling van de Sepa-databank, die eind mei 2003  ± 57500 referenties bevatte. De 
aangroei bedroeg tijdens het voorbije zittingsjaar ± 2800 referenties. De aangevraagde 
automatische vertaling van de Sepa-trefwoordenlijst naar de andere landstaal kon nog niet 
gerealiseerd worden door de dienst Burotica en Informatica. 
 
Via trefwoorden kan men in deze referentiedatabank opzoekingen doen in het eigen fonds. 
Naast de online databanken, het internet en de cd-rom’s vormt deze databank de voornaamste 
ondersteuning voor het samenstellen van de documentaire dossiers en het beantwoorden van 
de aanvragen voor documentatie van leden, medewerkers en personeel.  
De afdeling zorgt ook voor de catalogisering in Libis van alle officiële verslagen die wettelijk in 
de Kamer van Volksvertegenwoordigers neergelegd worden en waarvan één exemplaar in de 
Bibliotheek en één in het archief beschikbaar zijn.   
 
 
Afdeling “Monografieën en officiële publicaties” 
 
De opdrachten van deze afdeling zijn veel ruimer dan de officiële benaming laat vermoeden en 
omvatten: 
- de acquisitie van allerhande documenten, welke betrekking hebben op de bevoegdheden 

van het federaal parlement; 
- de conservering van het uitgebreid en waardevol patrimonium van de bibliotheek in al zijn 

aspecten; 
- de micrografische en elektronische archivering van een gedeelte van het patrimonium; 
- het beheer van de informatievideotheek; 
- het realiseren van fotoreportages voor de dienst Public Relations en Internationale 

Betrekkingen. 
 
 
1. Het aquisitiebeleid 
 

Tijdens het voorbije jaar werd het bibliotheekfonds verrijkt met ± 2900 nieuwe publicaties, 
waarvan ± 1400 via acquisitie, zijnde monografieën, verslagen, studies, Belgische en 
buitenlandse officiële publicaties en documenten van internationale instellingen. 
Een pool documentalisten-catalografen zorgt voor de catalografische verwerking in de 
Libisinformatica catalogus van alle verworven publicaties op welke drager ook. 
Een documentalist-coördinator is het hoofd van deze pool, is technisch correspondent 
van het Libisinformaticasysteem in de bibliotheek, coördineert alle Libisactiviteiten en 
stelt de nodige richtlijnen ter zake vast. 
Sinds 1987 maakt de catalogus van de Bibliotheek van het federaal Parlement als 
partnerbibliotheek deel uit van het Libis-bibliotheeknetwerk van de Katholieke Universiteit 
te Leuven. Deze gemeenschappelijke catalogus telt heden ongeveer ± 8 miljoen 
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referenties (± 2,8 miljoen titels), waarvan ± 80000 afkomstig van de Bibliotheek van het 
Parlement. De Bibliotheek gebruikt de meeste modules voor het beheer van haar fonds. 
Door het faillissement van N.V. ELIAS, eigenaar en ontwikkelaar van Amicus zal de voor 
2003 voorziene omschakeling van het 25 jaar oude Libissysteem naar het moderne 
Amicusbibliotheekinformaticasysteem niet doorgaan. Het Libisinformaticanetwerk is 
daarom in maart 2003 gestart met een “Request for proposals” om het netwerk dringend 
te moderniseren. De planning voorziet voor het einde van 2003 een nieuw systeem te 
kiezen uit de aangeboden producten en tegen einde 2004 de implementatie van het 
gekozen systeem door te voeren in alle bibliotheken. 
Het aantal uitleningen in 2002 bedroeg ±3000.  
Er werden 2 aanwinstenlijsten verstuurd naar 170 belangstellende gebruikers. De 
aanwinstenlijsten kunnen ook geraadpleegd worden op de website van de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers.  
Vanaf juni 2003 zal de aanwinstenlijst nog enkel elektronisch beschikbaar zijn.   

 
 

2. Het conserveringsbeleid 
 

Aangezien het ontwerpen en uitvoeren van een adequaat conserveringsbeleid voor het 
patrimonium van de Bibliotheek een opdracht is die steeds meer en meer energie en 
tijd vereist van de bevoegde directieraad, zal hij door een attaché-
conserveringsdeskundige bijgestaan worden. Het examen is nog steeds lopende en de 
indiensttreding wordt verwacht in het begin van de volgende legislatuur.  
Deze attaché zal de bevoegde directieraad assisteren bij de behandeling van de 
diverse aspecten van het conserveringsbeleid. 

 
a. Onderhoud van het fonds 

De twee personeelsleden van het conserveringsatelier hebben systematisch het 
onderhoud van het fonds verdergezet volgens de geldende normen, zowel in het 
Regentgebouw als in de Compactus van het Huis der Parlementsleden. Sommige 
collecties werden herschikt, om plaats te besparen. Historische werken werden 
verder verpakt in zuurvrije dozen en al naargelang de schade geïnventariseerd. 
Tijdens het voorbije jaar werden er door de firma Blankedale 547 inbindingen van 
tijdschriften en staatsbladen afgewerkt voor de Bibliotheek. 

 
b. Deselectie van het bibliotheekfonds 

De bibliotheek is nog niet begonnen met de systematische uitwieding onder 
bepaalde voorwaarden van de collecties, zoals goedgekeurd door de Colleges van 
Kamer en Senaat. Deze taak zal aangevat worden, van zodra de attaché-
conserveringsdeskundige in dienst getreden is. Om ruimte vrij te maken voor 
nieuwe publicaties,  werden documenten die in aanmerking komen voor deselectie 
verder samengebracht in een apart lokaal in afwachting van een definitieve 
bestemming.  

  
c. Nieuwe compactus 

Het sluitstuk van elk conserveringsbeleid is het beschikken over opslagruimten die 
beantwoorden aan de moderne conserveringsnormen. Dit is meestal een pijnpunt 
voor de meeste bibliothecarissen en archivarissen.  
Het project om het gedeelte “Wetstraat 11” van het Regentgebouw om te bouwen 
tot een moderne opslagruimte die beantwoordt aan de vereiste normen inzake 
conservering en bestemd voor het bewaren van waardevolle documenten, video’s 
en microfilms, werd voorlopig opgeschort tot na de verkiezingen. 
Er dient gezocht te worden naar een rationele oplossing voor de 
conserveringsbehoeften, niet alleen voor de Bibliotheek van het Parlement maar 
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ook voor het Archief van de Kamer en van de Senaat. Een gezamenlijk project van 
de drie diensten wordt overwogen.  

 
d. Toepassing rampenplan 

De DRT-coördinator waakt er nauwgezet over dat de richtlijnen inzake interne en 
externe veiligheid strikt nageleefd worden zowel door het personeel als de 
bezoekers.  

 
e. Samenwerking met andere diensten 
 De samenwerking met de dienst “Documentatie en Archief” van de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers wordt verdergezet via de archiefcommissie en via directe 
samenwerking: 

 - uitwisseling technische informatie inzake conservering, 
 - beantwoorden documentatieaanvragen over het oude patrimonium, 

- assistentie werkgroep belast met het schrijven van een boek over het Parlement, 
- rationalisering van de te bewaren documenten. 

 
 

3. Micrografische en elektronische archivering 
 

De micrografische en elektronische archivering, het opnemen van 
actualiteitsprogramma’s en het realiseren van fotoreportages in de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers zijn de taken van de Studio voor micrografische en 
elektronische archivering. 
De studio beschikt daarvoor over een ploeg van 4 operatoren, 4 klerken en 1 
hulpkracht. 
Alhoewel niet bijzonder gebruiksvriendelijk, is de microfilm het middel bij uitstek voor 
de conservering op lange termijn. In die optiek werd gekozen voor een hybride aanpak 
van de conservering van het bibliotheekpatrimonium: 
- microfilm als medium voor de bewaring op zeer lange termijn; 
- digitale archivering voor de raadpleging door de gebruikers. 

 
Micrografische archivering: conservering op lange termijn. 

 
a. Acquisitie microfilms bij externe leveranciers 

De acquisitie is beperkt tot de microfilmeditie van volgende lopende kranten, die in 
de handel verkrijgbaar zijn: La Dernière Heure, La Gazette de Liège, de Gazet van 
Antwerpen, Het Laatste Nieuws, La Libre Belgique, Le Rappel, De Standaard en 
Vers l’Avenir. 
Door de opkomst van het internet zijn de microfilmedities van de publicaties van 
officiële en internationale instellingen uit de handel verdwenen en vervangen door 
elektronische versies. 

 
b. Project PBPN Preservation Belgian Political Newspapers  

Dit project is het resultaat van een samenwerking tussen de Koninklijke Bibliotheek 
van België en de Bibliotheek van het Federaal Parlement en heeft als objectief om 
via  samenwerking een volledige collectie Belgische historische politieke kranten 
samen te stellen op basis van beide fondsen, deze te verfilmen en te bewaren (1 
exemplaar per instelling) en later eventueel te digitaliseren en via een databank of 
cd-rom ter beschikking te stellen van de gebruiker. Dit project vormt een belangrijke 
inspanning ter conservering van historische Belgische politieke dagbladen en is een 
mooi voorbeeld van samenwerking tussen twee federale instellingen. 
De opleiding van het nieuwe personeelslid belast met deze taak wordt thans 
afgerond, zodat de samenwerking en de productie na het verlof kan hernomen 
worden. 
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c. Project : schaduwverfilming   

Dit project, ook wel eens Digidoc IV genoemd (zie verder), behelst het microfilmen 
en digitaliseren van waardevolle, voornamelijk historische collecties, monografieën, 
brochures en manuscripten. De bedoeling is ervoor te zorgen dat dit cultureel 
erfgoed bewaard blijft voor de toekomst.  
Reeksen zoals o.a. Arresten van het Hof van Cassatie, Commentaire de la loi 
communale en Pasinomie werden tijdens deze zitting via outsourcing gemicrofilmd 
en zullen in een latere fase gedigitaliseerd worden. In het kader van dit project 
worden ook nog 6 lopende Belgische kranten verfilmd waarvan geen microfilmversie 
in de handel te verkrijgen is: Het Belang van Limburg, Grenz Echo, L’Echo, De 
Morgen, La Meuse en Het Volk. 

 
 

 Elektronische archivering   
 
Elektronische archivering biedt aanzienlijk meer mogelijkheden voor de 
toegankelijkheid van de documenten, de ontsluiting voor de gebruikers en de 
afdrukmogelijkheden.  
 
a. Directe scanning 

Waardevolle monografieën en brochures uit de kerncollectie van de Bibliotheek 
worden in-house door de Studio met de SMA Bookscanner gescand en kunnen 
desgewenst in de toekomst via de COM-techniek (Computer output to microfilm) 
naar microfilm geconverteerd worden. Op het ogenblik zijn reeds ruim 80 
documenten gescand. Prioritair zullen in de toekomst beschadigde maar 
waardevolle en historische werken gescand worden, om verdere aftakeling bij 
manipulaties te vermijden. De dienst “Informatica en Burotica” werd gevraagd de 
nodige ruimte te voorzien om deze digitale publicaties te stockeren op een server en 
een database met retrievalsysteem te ontwikkelen voor deze “virtual library” die ook 
zou kunnen uitgebreid worden tot andere elektronische publicaties van de 
Bibliotheek. 

 
b. Digidoc-project 

Het Digidoc-project (digitaliseren van documenten), dat in 1998-1999 van start ging, 
is zeer nauw verbonden met het P.O.D.-project (Printing on demand) van de 
Quaestuurdiensten van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Het P.O.D.-project 
dat opgestart werd midden jaren negentig, beoogt de rationalisatie van de 
verspreiding van de parlementaire publicaties via een op de vraag afgestemde 
thematische verspreiding en het drukken in eigen beheer. De bijval van dit project 
leidde tot de uitbreiding naar andere publicaties (Handelingen, BV/CRA) en vooral 
naar het verleden als rationele uitloper en logisch complement van het P.O.D.-
project. Het Digidoc-project werd een samenwerking tussen drie diensten met de 
bestuursdirecteur van de Dienst Algemene Zaken, Huisbestuur en Financiën als 
projectcoördinator: 
- Dienst Algemene Zaken,  Huisbestuur en Financiën voor de juridisch-

administratieve aspecten, 
- Dienst Informatica en Burotica voor de informaticaondersteuning, 
- Dienst Bibliotheek voor de voorbereiding en de begeleiding van de outsoursing 

van de microfilming, voor de scanning van de microfilms, het identificeren van de 
beelden, de controle van de proefdrukken, enz.  

Vermits de Bibliotheek veruit het grootste deel van de uitvoering van het project voor 
haar rekening neemt, werken in de Studio voor micrografische en elektronische 
archivering onder leiding van de bevoegde bestuursdirecteur en directieraad twee 
operatoren en twee klerken praktisch voltijds aan dit project. 
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Er werd geopteerd voor de “film first approach”, waarbij de archivalia eerst worden 
gemicrofilmd en daarna op basis van de microfilm worden gedigitaliseerd. 

 
Uitvoering van het project. 
De microverfilming van de documenten en handelingen van Kamer en Senaat werd ge-
outsourced en inmiddels beëindigd. 
 
Wat de digitalisering van de microfilms betreft, werd initieel geopteerd voor het in-
house scannen van de films door de Studio met de twee microfilmscanners Bell and 
Howell. Door een aantal problemen van technische, logistieke en organisatorische aard 
kon de Studio het vooropgestelde streefdoel niet halen en besloot het College op 30 
maart 2000 het digitaliseren van de microfilms van de documenten van de Kamer voor 
de periode 1832-1974 te outsourcen, zodat de Studio zich meer op andere onderdelen 
van het project kan toeleggen. 
 
Er werd een beperkte offerteaanvraag uitgeschreven voor een overheidsopdracht met 
betrekking tot de aanneming van diensten op Europees niveau; deze werd echter niet  
toegewezen daar er niet aan alle criteria werd voldaan. De ervaring leert dat privé-
bedrijven weinig of geen ervaring hebben met parlementaire documenten. Waar het 
louter scannen geen probleem vormt, duiken er problemen op bij de materiaal 
inhoudelijke benadering. Op basis van deze ervaring wordt een nieuwe 
offerteaanvraag uitgeschreven, waarvan de procedure nog lopende is en tegen het 
zomerreces zou kunnen afgesloten worden. Feit is dat een efficiënt verloop van de 
outsourcing, wat betreft scanning en invoer van metagegevens, een permanente 
controle zal vereisen door het Digidoc-personeel. 
 
De ontsluiting van al deze digitale informatie is een aparte problematiek, waarvoor een 
doeltreffende oplossing dient gezocht te worden in een eventuele samenwerking met 
de diensten van de Senaat. 
De ontsluitingsproblematiek staat in nauw verband met de finaliteit van het Digidoc-
project en het beoogde gebruikersprofiel. In eerste instantie maken vooral de leden,  
medewerkers en het personeel van beide assemblees gebruik van deze informatie.  
Bovendien is het logisch dat deze historische parlementaire basisinformatie als een 
van de belangrijkste bronnen over de politieke geschiedenis van ons land, ter 
beschikking kan gesteld worden aan alle burgers via het internet. 
De ontsluiting van al deze informatie is een probleem dat op termijn in etappes kan 
gerealiseerd worden en de verdere digitalisering niet in de weg moet staan.  
Er werd een werkgroep “ontsluiting” opgericht, waarin de verantwoordelijke diensten 
betrokken zijn, nl. de Bibliotheek van het Parlement, de dienst  « Documentatie en 
Archief » van de Kamer en de dienst Tabellen van de Senaat. Het doel van de 
werkgroep is een samenwerking tot stand te brengen  voor de ontsluiting van de 
parlementaire documenten wat betreft : 
- de invoer van metagegevens;  
- het gebruik van Eurovoc; 
- de ontsluiting van het verleden; 
De betrachting is een voorstel van samenwerking uit te werken tegen juni 2003.  
Enkele technische problemen werden tijdens het voorbije jaar verbeterd en gedeeltelijk 
opgelost : 
- de opslag van de reeds gedigitaliseerde beelden werd min of meer gecentraliseerd; 
-  de rechtstreekse toegang van de Studio tot het digitaal archief werd verbeterd;  
-  het afdrukken van PDF werd mogelijk door de installatie van een performante 

printer. 
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Actuele stand van zaken Digidoc-deelprojecten 
 
- DIGIDOC I Digitalisering Kamerstukken - Kamerhandelingen (stand op 
    30.04.03) 

 
 Microverfilming Stukken en Handelingen  

 Kamerstukken 1831/1832 - 1994/1995: afgewerkt (968.216 beelden/ 
 65.740 documenten) 

 Kamerhandelingen 1844/1995: afgewerkt (419.024 beelden) 
 
 Digitalisering Kamerstukken 
 In house door de Studio: BZ 74 tot en met 1994/1995: 234.505 beelden 
 Door outsourcing: stukken periode 1831/1832 tot en met 1973/1974: de 
 procedure voor aanbesteding is lopende 
 
 Digitalisering Kamerhandelingen 
 In house door de Studio: 1957 tot en met 1995:175.790 beelden. 
    
 
- DIGIDOC II Digitalisering Senaatstukken – Senaatshandelingen (stand op 
    31.03.03)  
  
 Microverfilming stukken van de Senaat (1834-1995): 
 Volledig verfilmd: 411.559 beelden (43.106 akten) 
 
 Digitalisering Senaatstukken 
 In house door de Studio: periode 1970-1995: 116.827 beelden 
 
 Microverfilming Handelingen Senaat 1844-1945 
 Volledig verfilmd: 197.789 beelden 
 
 Digitalisering Handelingen Senaat 
 Gedigitaliseerd 1974-1995: 23.819 beelden 
 
  
Totaal DIGIDOC 
 
Gemicrofilmd: 
Kamer totaal    1 387 240 
 Stukken      968.216 
 Handelingen      419.024 
 
Senaat totaal      609.348 
 Stukken      411.559 
 Handelingen      197.789 
 
Totaal Kamer/Senaat  1.996.588 
 
Gedigitaliseerd: 
Kamer totaal       410.295 
 Stukken      234.505 
 Handelingen      175.790 
 
Senaat totaal      140.646 
 Stukken      116.827 
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 Handelingen        23.819 
 
Totaal Kamer/Senaat     550.941 
 
Nog te digitaliseren: 
 
Kamer       976.945 
Senaat       468.702 
 
Totaal Kamer/Senaat  1.445.647 
 
 
Het Digidoc-project voorziet ook dat documenten die vanaf 1995 onmiddellijk in digitale 
vorm aangeleverd worden, later via de COM-techniek (Computer output microfilm) naar 
microfilm worden geconverteerd. Het project voorziet tevens dat van elk document 
twee exemplaren op permanent papier worden afgedrukt, waarvan één exemplaar zal 
bewaard worden  in de Bibliotheek en het andere in de dienst Documentatie en Archief. 
Van zodra de documenten van een legislatuur volledig digitaal beschikbaar zijn, 
worden alle documenten in de numerieke volgorde afgedrukt en verpakt in zuurvrije 
dozen. De bedoeling van deze complementaire optie is om te beschikken over een 
papieren versie van de parlementaire stukken voor het nageslacht. 
Oorspronkelijk werd deze taak toevertrouwd aan de drukkerij; de stuurgroep Digidoc 
heeft nu besloten om deze opdracht in de toekomst door de Bibliotheek te laten 
uitvoeren. Hiervoor zal een bijkomende performante printer besteld worden.  
 
In aanvulling op Digidoc I en II werden de Vragen en Antwoorden van de Kamer in de 
drukkerij gescand met een SMA Bookscanner, rechtstreeks van de ingebonden 
collecties van de Bibliotheek. Gestart in 1999 werd deze taak nu ook toevertrouwd aan 
de Studio. De apparatuur van de drukkerij werd in maart 2003 verhuisd naar het 
Regentgebouw, enkele technische problemen dienen nog opgelost te worden 
vooraleer het project kan verder gezet worden. 
 
  
- DIGIDOC III Microverfilming en digitalisering Belgisch Staatsblad 1831-1997 
 
Het Belgisch Staatsblad is digitaal in full text en beeldformaat beschikbaar op de 
website van het Ministerie van Justitie vanaf 1 juni 1997 tot heden. Digidoc III behelst 
de digitalisering volgens de “film-first approach” van het papieren Staatsblad tot eind 
mei 1997, in samenwerking met het Ministerie van Justitie. Dit moet toelaten uittreksels 
uit Staatsbladen via de P.O.D.-methode digitaal te printen en bovendien de inhoud van 
de papieren editie van het Belgisch Staatsblad voor de toekomst te conserveren en op 
het internet te  brengen.  
De kwaliteitscontrole en de samenstelling van een collectie losbladige Staatsbladen 
zijn volop bezig. Het grote probleem is de volledigheid van de jaargangen en het 
vinden van het ontbrekende materiaal. De microverfilming zal gestart worden na het 
reces. 
 
 
- DIGIDOC IV Virtuele bibliotheek 
 
Zie: het project schaduwverfilming bij de micrografische archivering en de directe 
scanning bij de elektronische archivering. 
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4. Beheer van de informatievideotheek 
 
Eén van de taken van de Studio voor micrografische en elektronische archivering behelst het 
opnemen en bewaren van televisieprogramma’s, die verband houden met de politieke 
actualiteit of geschiedenis.  
Opgestart in 1989 is de informatievideotheek van de Bibliotheek uitgegroeid tot een dienst 
waarvan parlementsleden, medewerkers en personeel van de twee assemblees zeer 
regelmatig gebruik maken. Dagelijks worden de middag- en  avondjournaals van de 4 grote 
Belgische TV-zenders opgenomen, daarbij komen nog diverse wekelijkse actualiteits- en 
debatprogramma’s en éénmalige programma’s die relevant zijn voor het parlementaire werk. 
Op dit ogenblik bestaat de collectie van de informatievideotheek uit ongeveer 6800 
videobanden, wat neerkomt op een 8840 totaal aantal uren video opnamen. Door de 
toenemende mediatisering van het politiek bedrijf en het belang dat er gehecht wordt aan 
public relations en communicatie, zal deze activiteit nog meer aan belang winnen in de 
toekomst. De informatievideotheek levert nuttig werk aan de parlementaire commissies en 
onderzoekscommissie door het bezorgen van kopieën van opnamen die van belang zijn voor 
hun werkzaamheden (vb Sabenacommissie).  
Om deze taken naar behoren te kunnen uitvoeren, werd de uitrusting uitgebreid met twee TV 
toestellen en vier videorecorders, zodat de Studio thans over 5 opname-eenheden beschikt, 
elk bestaande uit één TV toestel en twee videorecorders. 
Wat de technische evolutie betreft, zal in de toekomst de video als analoog medium 
verdwijnen en door een digitale drager vervangen worden, waarvoor op dit ogenblik nog 
geen algemene aanvaarde standaard bestaat.  
 
Het archiveren en conserveren van deze informatie op video zal in de toekomst grondig 
moeten herzien worden in het licht van de technologische ontwikkelingen (DVD enz.) en de 
toekomstige inrichting van een nieuwe compactus die beantwoordt aan de vereiste normen 
inzake archivering. 
 
 
5. Fotoreportages in de Kamer van Volksvertegenwoordigers 
 
Op verzoek van het Voorzitterschap en de dienst “Public Relations en Internationale 
Betrekkingen” werd regelmatig een beroep gedaan op een personeelslid van de Studio voor 
micrografische en elektronische archivering voor het maken van fotoreportages op 
vergaderingen, officiële ontvangsten en bij speciale gelegenheden.  
Deze activiteit nam geweldig toe in omvang. 
 
Het personeelslid is ook betrokken bij een project om 1500 waardevolle objecten in het 
Paleis der Natie, zoals schilderijen, beelden, zalen, enz. digitaal op beeld vast te leggen en 
te archiveren in een databank. 
 
 
 
 BESTUURSDIRECTIE : « COMMUNICATIE, INFORMATIE & PERSDOSSIERS » 
 
 
De bestuursdirectie is belast met volgende taken: 
- de aspecten van informatievoorziening, met name alle opzoekingen en het opstellen 

van documentaire dossiers over actuele onderwerpen 
- het beheer van de externe elektronische collecties : de abonnementen op on-line 

databanken en cd-roms 
- het beheer van de hemerotheek 
 de dagelijkse realisatie van een referentielijst van persartikels en een persoverzicht 
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- de opzoekingen en de selectieve verdeling van artikels uit de Belgische pers door 
middel van geïndividualiseerde profielen 

- de opbouw van de databank van artikels uit de Belgische pers APCP 
- de organisatie van bezoeken aan de Bibliotheek 
 
 
Afdeling “Opzoekingen” 
 
De afdeling “Opzoekingen” verzekert alle documentaire opzoekingen in de juridische, politieke, 
economische en sociale domeinen, alsook in de internationale pers, zowel in de interne als in 
de externe databanken. 
Ze stelt eveneens documentaire dossiers op in verband met de actualiteit.  Deze dossiers 
bevatten meestal de supranationale en Belgische wetgeving alsook de wetgeving van de 
buurlanden en een selectie van artikelen van doctrine. 
De dossiers worden meestal op initiatief van de afdeling samengesteld maar ook meer en 
meer op aanvraag van de voorzitters van de Commissies vooraleer een ontwerp in Commissie 
wordt besproken, of op de vraag van de  voorzitters van de adviescomités voorafgaand aan de 
behandeling van een bepaald onderwerp. 
 
Gedurende deze zitting werden volgende dossiers samengesteld: 
 
- vergoeding van schade in verband met gezondheidszorg 
- de controle op wapenexport 
- het sociaal statuut van de kunstenaars 
- de toegang tot het recht en het gerecht 
- de private veiligheidssector en het toezicht in het publieke domein 
- de parlementaire onderzoekscommissies 
 
Er werden ook dossiers van buitenlandse pers samengesteld voor de commissies, voor 
bezoeken van parlementairen aan het buitenland of voor het onthaal van buitenlandse 
delegaties. 
 
Verder werkt de afdeling mee aan de redactie van het nieuwe magazine van de Kamer 
evenals aan het opstellen van infofiches. 
 
 
Afdeling “Persdossiers” 
 
De onderhandelingen m.b.t. de auteursrechten die een elektronische verspreiding van het 
persoverzicht mogelijk zouden maken, zijn nog steeds lopend. 
Zodra ze afgelopen zijn, zal deze nieuwe verspreidingswijze, die technisch mogelijk is dank 
zij de ingebruikname van de software Scannews, worden toegepast. 
 
 
-  Analyse van de pers en samenstelling van een databank 
 
De afdeling persdossiers ontsluit dagelijks 15 kranten, alsook 12 weekbladen van de Belgische 
pers.  Zij selecteert elke dag +/- 250 artikels in verband met de Belgische en internationale 
politieke actualiteit.  Op die manier stelt zij de databank APCP samen, die ongeveer 830.000 
persdocumenten in integrale tekst bevat. 
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-  Publicaties 
 
Een lijst met referenties van persartikels wordt dagelijks ter beschikking gesteld van de 
parlementairen.  Deze is alfabetisch geklasseerd volgens trefwoord en vermeldt de datum, de 
naam van de krant, de titel van het artikel en het identificatienummer. 
 
Persoverzicht : dagelijks wordt onder de titel ‘De Pers Vandaag’ een persoverzicht 
samengesteld.  Het bevat een selectie van ± 50 belangrijke artikels in full tekst.  
 
 
-  Opzoekingen 
 
Het personeel beantwoordt aan de vragen voor opzoekingen in de Belgische pers door 
ondervraging van de databank APCP. 
 
Selective dissemination of information (S.D.I.) : de afdeling persdossiers levert op verzoek van 
parlementsleden regelmatig persartikels die beantwoorden aan hun “profiel”, d.w.z. het geheel 
van de onderwerpen die hen in het bijzonder interesseren.  Deze worden hen iedere week 
toegezonden. 
Op dit ogenblik worden door de dienst een 250-tal profielen opgevolgd en uitgeprint. 
Om de artikels terug te vinden die niet zijn opgenomen in APCP heeft de afdeling persdossiers 
via gebruikslicenties toegang tot elektronische versies van kranten. 
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4.  WERKZAAMHEDEN VAN DE POLITIEKE FRACTIES 
 
 
 

4.1. VLAAMSE LIBERALEN EN DEMOCRATEN (VLD) 
24 LEDEN 

 
 
 
SAMENSTELLING 
 
Hugo Coveliers, fractievoorzitter, verzorgt de dagelijkse leiding van de fractie. Hij wordt 
bijgestaan door een Raad van Beheer waarin zetelen mevr. Yolande Avontroodt, de heren 
Willy Cortois (Quaestor), Jef Valkeniers (Secretaris), Herman De Croo (Voorzitter van de 
Kamer) en Pierre Chevalier. 
 
 
FRACTIEDAGEN 
 
De VLD-Kamerfractie opende het parlementair jaar 2002-2003 met een fractieweekend op 
20 en 21 september te Oostende. 
De fractie hield, in aanwezigheid van de eerste minister, een gedachtenwisseling over de 
beleidsverklaring van de regering. 
Samen met de VLD-senaatsfractie en de VLD-Volksvertegenwoordigers van het Vlaams 
Parlement werd de partijstrategie naar aanleiding van de wetgevende verkiezingen van juni 
2003 besproken. 
 
 
PARLEMENTAIRE WERKZAAMHEDEN 
 
De VLD-kamerfractie had tijdens dit laatste parlementaire jaar van de regeerperiode 1999-
2003 aandacht voor diverse aangelegenheden. Gelet op de korte periode van dit 
parlementair jaar welke ontegensprekelijk tijdens de laatste maanden gehypothekeerd werd 
door de nakende verkiezingen, spitsten de activiteiten van de VLD-kamerleden zich toe op 
de verfijning van een aantal wetten. 
 
Zo stelden Filip Anthuenis en cs. voor om de wet op het schijnhuwelijk te verbeteren (stuk nr. 
2345/1-2003/2003) en hadden Georges Lenssen en Ludo Van Campenhout aandacht voor 
de jongeren in het verkeer en stelden zij voor taxicheques voor deze leeftijdsgroep in te 
voeren (stuk nr. 2263/1-2002/2003). 
 
Wat de economische aangelegenheden betreft, ging de aandacht naar de ondernemingen 
met een wetsvoorstel betreffende de tewerkstelling van personeel in en de openingsuren van 
tankstations en de bijbehorende winkels van Jacques Germeaux en Karel Pinxten (stuk nr. 
2412/1-2002/2003) en de bescherming van vennoten op de openbaarmaking van 
deelneming in beursgenoteerde vennootschappen (Guy Hove en cs. stuk nr. 2414/1-
2002/2003). 
 
Tijdens 2002-2003 werden de werkzaamheden van de parlementaire onderzoekscommissie 
Sabena afgerond.  
De vaststellingen werden door de VLD-afvaardiging o.l.v. Willy Cortois, in deze 
onderzoekscommissie aanvaard met uitdrukkelijke voorwaarden. 
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ROUWHULDE 
 
De VLD-fractie nam op 22 september 2002 met droefenis kennis van het overlijden van het 
fractielid Aimé Desimpel. 
Aimé Desimpel was, letterlijk en figuurlijk, een ondernemer zowel in het bedrijfsleven als in 
de politiek. 
Het baksteenbedrijf waarvan hij de leiding had, is een toonaangevende onderneming op de 
Europese markt.  
In 1995 betrad hij doelbewust het terrein van de nationale politiek en werd hij voor de 
kieskring Veurne – Diksmuide – Ieper – Oostende tot lid van de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers verkozen. 
 
In het halfrond was hij een pleitbezorger van zijn streek en van al wie bouwt aan een 
sterkere economie in ons land.  
Met het heengaan van Aimé Desimpel verloor de Kamer een dynamische collega die altijd 
veel aandacht had voor de sociale aspecten in zijn engagement. 
De VLD-Kamerfractie hield een rouwhulde en sloot zich aan bij de talrijke blijken van 
deelneming. 
 
 
DIVERSEN 
 
In opvolging van Aimé Desimpel werd Frans Verhelst uit Koekelare als 
Volksvertegenwoordiger verwelkomd en werd Fientje Moerman aangesteld tot eerste 
ondervoorzitter in de Commissie Financiën. 
 
Tijdens dit parlementair jaar werd Karel Pinxten officieel als lid in de VLD-Kamerfractie 
opgenomen. 
 
 
 

4.2. CHRISTEN-DEMOCRATISCH EN VLAAMS (CD&V) 
21 LEDEN 

 
 
Voorzitter: Yves Leterme 
 
 
FRACTIEDAGEN 
 
Op 26 en 27 september 2002 bereidde de fractie tijdens de fractiedagen in Gent het nieuwe 
parlementaire en politieke jaar voor. Op de agenda stonden de voorbereiding van de 
federale verkiezingen van 2003, de accenten in de fractiewerking tijdens het laatste jaar van 
de legislatuur, de te nemen parlementaire initiatieven, en de werking en de communicatie 
van de fractie.  
 
 
ALGEMENE BELEIDSVERKLARING 
 
In antwoord op de algemene beleidsverklaring van de eerste minister evalueerde 
fractievoorzitter Yves Leterme de belangrijkste doelstellingen die de regering bij haar 
aantreden in 1999 formuleerde. Hierbij maakte hij de volgende vaststellingen:  
-  de regering is er niet in geslaagd de actieve welvaartsstaat tot stand te brengen vermits 

de werkgelegenheid gedaald is en het aantal werklozen gestegen is;  
-  het concurrentievermogen van de Belgische economie is er op achteruit gegaan;  
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- de doelstellingen inzake het begrotingsbeleid worden afgezwakt omdat geen 
begrotingsoverschot wordt voorzien, de afbouw van de schuld wordt vertraagd en de 
economische groei wordt overschat;  

-  het sociaal beleid is minder sociaal dan dat van de vorige regering;  
-  het veiligheidsbeleid is niet doeltreffend;  
-  het vreemdelingenbeleid leidt als gevolg van de snel-Belg-wet tot veiligheidsrisico’s;  
-  de Copernicushervorming is tot dusver beperkt gebleven tot een operatie aan de top van 

de overheidsadministratie;  
-  het mobiliteits- en verkeersveiligheidsbeleid boekt geen wezenlijke vooruitgang.  
Yves Leterme beklemtoonde dat er nood is aan een regering die de toekomst niet bezwaart, 
de bedrijven duurzaam versterkt, een krachtig werkgelegenheidsbeleid voert, het 
veiligheidsprobleem doeltreffend aanpakt, en de welvaart rechtvaardig verdeelt. In dit 
verband lanceerde hij een aantal voorstellen, zoals het recht op een individueel actie- en 
begeleidingsplan van werklozen en werkzoekenden, de vereenvoudiging van de 
banenplannen, de invoering van een kwali-tijd-kaart als vereenvoudiging en alternatief voor 
de bestaande stelsels van tijdskrediet en betaald educatief verlof, het welvaartvast maken 
van de sociale uitkeringen, een nationaliteitswetgeving waarin de integratievoorwaarde 
opnieuw wordt opgenomen, enz. 
 
Naast de algemene tussenkomst van fractievoorzitter Yves Leterme behandelden andere 
fractieleden in thematische tussenkomsten deelaspecten van de beleidsverklaring: Greta 
D’hondt het werkgelegenheidsbeleid, Tony Van Parys het justitie- en veiligheidsbeleid, Trees 
Pieters de administratieve vereenvoudiging en het sociaal statuut van de zelfstandigen, Mark 
Eyskens de economische toestand en de gevolgen hiervan voor de begroting, en Jos 
Ansoms het mobiliteitsbeleid. 
 
 
PARLEMENTAIRE ACTIVITEITEN 
 
De fractie plaatste drie prioriteiten centraal in haar politieke actie: het uitbouwen van een 
duurzame samenleving en economie, het versterken van de menselijke zekerheid, en het 
realiseren van een democratie van verbondenheid. 
In de vele vragen en interpellaties en in de talrijke wetsvoorstellen die ze indiende, kwamen 
deze prioriteiten herhaaldelijk terug. 
 
Wat de uitbouw van een duurzame samenleving en economie betreft, wees de fractie in het 
debat over de begroting 2003 op de te optimistische groeiprognose van de regering en de 
versoepeling van de begrotingsdoelstellingen. In tegenstelling tot haar eerdere voornemen, 
stelde de regering voor 2003 geen begrotingsoverschot van 0.5% voor, maar een evenwicht. 
Ook de doelstelling van het reeds herziene stabiliteitsprogramma 2002-2005 kan in 2003 niet 
worden gehaald, hoewel de Hoge Raad voor de Financiën verklaard had dat 2003 het 
cruciale jaar zou zijn in de aanloop naar de opbouw van een begrotingsoverschot van 1.5% 
tegen 2010 om de kosten van de vergrijzing op te vangen. 
 
Wat het werkgelegenheidsbeleid betreft, vroeg de fractie aandacht voor de toenemende 
werkloosheid. Vooral de groep van jongere en oudere werklozen is aanzienlijk gegroeid. Zij 
wees er op dat het gebrek aan budgettaire marge en lasten van diverse aard die op ons 
afkomen, onder meer inzake het mobiliteitsbeleid en de NMBS, een hypotheek leggen op de 
toekomst.  
 
Het tweede belangrijke thema voor de fractie was het versterken van de menselijke 
zekerheid. 
In het debat over de drugswet van de regering bekritiseerde de fractie het gedoogbeleid dat 
deze wet installeert. CD&V is van oordeel dat de overheid de kwaliteit van het leven moet 
promoten en bewaken. Dit uitgangspunt betekent dat de overheid het risico op verslaving 
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moet inperken en terugdringen en t.o.v. drugs een ondubbelzinnige ontradingsstrategie dient 
te ontwikkelen door een geïntegreerd beleid te voeren van preventie, hulpverlening en 
repressie. 
 
In het debat over de nieuwe verkeerswet sprak CD&V zich uit tegen de verhoging van de 
verkeersboetes, omdat die reeds tot de hoogste in Europa behoren, en voor de verhoging 
van de controles. Tevens pleitte de fractie voor de administratieve afhandeling van 
verkeersboetes zodat deze buiten de parketten kunnen afgehandeld worden, en voor de 
omvorming van de provinciale verkeerseenheden van de federale politie tot een 
gespecialiseerde federale verkeerspolitie. 
 
In het debat over het wetsontwerp over de nucleaire uitstap beklemtoonde CD&V dat een 
wet doen stemmen die pas effect sorteert in 2014 en zonder dat er duidelijkheid is over de 
alternatieve energiebronnen getuigt van lichtzinnigheid. Het onnodig vroegtijdig sluiten van 
kerncentrales vormt bovendien een enorme verspilling van geïnvesteerde middelen die door 
de elektriciteitsverbruikers reeds zijn betaald. Deze productiecapaciteit sluiten juist wanneer 
ook de verbruiker volop de voordelen kan plukken van deze investeringen is economisch 
onverantwoord. CD&V verklaarde in het debat weloverwogen te willen omgaan met de 
bevoorradingszekerheid aan betaalbare prijzen van elektriciteit zowel voor de gezinnen als 
de bedrijven, en eiste van de regering sluitende plannen met betrekking tot de vervanging 
van dit wegvallend productiepotentieel. 
 
Het wetsvoorstel tot invoering van een betaalbare autoverzekering voor jongeren en ouderen 
(stuk nr.  2262, 2002-2003) wil een antwoord bieden op het probleem dat jongere en oudere 
autobestuurders geen verzekering kunnen aangaan omdat ze alleen omwille van hun leeftijd 
door de verzekeraars geweigerd worden. Het voorstel houdt in dat de premieverhoging die 
een verzekeraar aan jongeren en ouderen oplegt, beperkt blijft tot een maximale verhoging 
van 25%. Verzekeraars die niet tegen deze voorwaarde de jongeren en de ouderen wensen 
te contracteren, moeten de betrokkenen doorverwijzen naar het tariferingsbureau. 
 
Het wetsvoorstel tot wijziging van artikel 92 van het Gerechtelijk Wetboek (stuk nr.  2312, 
2002-2003) ontslaat het openbaar ministerie van een verplichte inleiding voor een kamer van 
drie rechters voor de behandeling van dossiers, onder meer voor misdrijven tegen de orde 
der familie en de openbare zedelijkheid, familieverlating en de aantasting van de persoon 
van minderjarigen, van onbekwamen en van het gezin. Dit voorstel is tot stand gekomen 
door de overweging dat de behandeling door een kamer met één rechter meer sereniteit en 
continuïteit en een grondiger en een meer opgevolgde aanpak kan bieden, wat toch een 
noodzaak is voor een goede praktijk- en oplossingsgerichte rechtspraak. Dit voorstel kan 
tevens ook de eerste stap zijn in de richting van een “familierechter”, die alle familiezaken 
zowel op burgerrechtelijk als op strafrechtelijk vlak zou kunnen behandelen.  
 
Het wetsvoorstel betreffende de aanvullende verzekering voor gezondheidsverzorging (stuk 
nr. 2339/1-2002/2003) beoogt de wetgeving voor alle aanvullende 
gezondheidsverzekeringen op verschillende punten te verbeteren, onder meer door het in 
beginsel levenslang laten gelden van de individuele verzekering, het garanderen van de 
toegang tot een individuele aanvullende verzekering na het verlaten van een 
groepsverzekering, het verschaffen van tariefzekerheid, en het in beginsel verbieden van 
eenzijdige wijzigingen van het contract. 
 
Het wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 95 en 97 van het Wetboek der 
Successierechten (stuk nr.  2433/1-2002/2003) wil een einde maken aan de inhumane 
situatie waarbij in geval van overlijden van een persoon die sommen, effecten of waarden in 
bewaargeving bij een bankinstelling heeft gegeven de tegoeden op naam van de overledene 
en/of zijn echtgenoot door de bankinstelling worden geblokkeerd tot de ontvangst van een 
door een notaris of vrederechter opgestelde akte van bekendheid waaruit blijkt wie de 
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erfgenamen zijn. Dit kan ernstige moeilijkheden teweegbrengen voor de langstlevende 
echtgenoot, die gedurende een bepaalde periode geen enkel tegoed meer kan afhalen. Het 
voorstel wil 2.500 EUR op de geblokkeerde lopende rekening of spaarrekening beschikbaar 
houden van de langstlevende echtgenoot, als voorschot op de nalatenschap. 
 
Het wetsvoorstel tot reglementering van de boekenprijs (stuk nr.  2074/1-2002/2003) beoogt 
aan boeken die in de handel worden gebracht een vaste prijs mee te geven. Daardoor zou 
de concurrentie tussen de verschillende distributeurs van boeken (grootwarenhuizen, grote 
boekhandels en kleine zelfstandige boekhandels) aan banden worden gelegd.  
 
Belangrijk was de goedkeuring onder impuls van CD&V van het wetsvoorstel tot verbetering 
van het sociaal statuut van de zeevisser (stuk nr.  1728/1-2001/2002). Hierdoor krijgen de 
zeevissers een nieuwe, afzonderlijke regeling die rekening houdt met het zeer specifieke 
karakter van hun beroep. Dit houdt onder meer in dat de verhoudingen tussen reder, 
schipper en zeevisser ondubbelzinnig worden vastgelegd en arbeidsovereenkomsten 
schriftelijk dienen te worden vastgelegd. Ook de geneeskundige verzorging, de 
verplaatsingsonkosten en de loonwaarborg worden geregeld. Tevens wordt het beroep 
toegankelijker gemaakt door de mogelijkheid voor jongeren vanaf 15 jaar om met het 
vissersberoep kennis te maken. 
 
 
ONDERZOEKSCOMMISSIE “SABENA” 
 
CD&V was ook actief in de parlementaire onderzoekscommissie “Sabena”. De fractie 
betreurde de gebrekkige medewerking van de eerste minister aan de werkzaamheden van 
de commissie. Documenten werden laattijdig overhandigd en bleken onvolledig te zijn. Wat 
de grond van de zaak betreft, was de fractie van oordeel dat door de regering onvoldoende 
rekening werd gehouden met de negatieve signalen over de verslechterde 
kredietwaardigheid van Swissair. De regering heeft blindelings en veel te lang vertrouwen 
gehad in de Zwitsers, die de Belgische Staat probeerden te misleiden. Tevens was er in de 
regering-Verhofstadt onvoldoende coördinatie tussen het “steering committee” van het 
kabinet van de eerste minister en voogdijminister Daems. 
 
 
 
 

4.3. AGALEV-ECOLO 
19 LEDEN 

 
 
 
Voorzitster: Muriel Gerkens 
 
Tijdens het parlementair jaar 2002 - 2003 werd Jef Tavernier (die de functie van minister van 
Volksgezondheid en Consumentenzaken opnam) vervangen door Liliane De Cock en Paul 
Timmermans door Bernard Baille. 
 
De Agalev-Ecolo-parlementsleden bogen zich over verscheidene thema’s die belangrijk zijn 
voor de realisatie van de krachtlijnen van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling, met 
name: 
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DE KRACHTLIJN “MONDIALISERING EN GLOBALISERING”: HET BELEID INZAKE 
DUURZAME ONTWIKKELING DIENT GESTOELD TE ZIJN OP EEN WISSELWERKING 
TUSSEN HET NATIONALE EN HET  INTERNATIONALE NIVEAU, EN DIENT VOORAL DE 
ARMSTE LANDEN BIJ DE DIALOOG TE BETREKKEN. 

 
Claudine Drion en Leen Laenens waren actieve leden en rapporteurs van de parlementaire 
werkgroep over het globaal bestuur in tijden van mondialisering en globalisering. 
-  Parlementaire werkgroep “globalisering”, Doc 50 2330. 
-  Gedachtewisseling over het ontwerp-aanbod van de Europese Unie in het raam van de 

onderhandelingen over de Algemene Overeenkomst inzake de handel in diensten (GATS) 
binnen de Wereldhandelsorganisatie, Doc 50 2369. 

 
Claudine Drion nam deel aan het Symposium van de WTO in Genève over het Doha-
Programma voor Ontwikkeling (29 april – 1 mei 2002) en bracht er verslag over uit aan de 
Kamer (Doc 50 1882). 
 
Claudine Drion interpelleerde tevens alle ministers en meer bepaald de ministers belast met 
de onderhandelingen inzake de WTO en de GATS. Zij beklemtoonde de noodzaak een 
tegenwicht te vormen tegen de hang naar liberalisering en privatisering van 
gemeenschappelijke diensten en goederen zoals onderwijs, volksgezondheid, cultuur en 
watervoorziening en drong erop aan dat de Belgische regering de opdracht van commissaris 
Lamy zou kaderen in zijn rol van  onderhandelaar voor de Europese lidstaten, en zou eisen 
dat de organen van de WTO doorzichtiger en democratischer zouden worden. Dit leidde 
ertoe dat een motie van aanbeveling (Doc 50-0025/441, 11 maart 2003) in die zin werd 
ingediend en eenparig goedgekeurd, met inachtneming van een voorstel van resolutie 
(Voorstel van resolutie betreffende de onderhandelingen over de Algemene Overeenkomst 
inzake de handel in diensten binnen de Wereldhandelsorganisatie,  juli 2002, Doc 50 1983) 
dat eveneens op initiatief van de groenen werd ingediend en aangenomen. 
 
Ten slotte hebben alle groene parlementsleden de ministers van nabij gevolgd en 
ondervraagd over hun standpunt betreffende de diensten die in aanmerking zouden komen 
voor een aanbod van commercialisering. 
 
 
DE KRACHTLIJN “EERBIED VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS;  SOCIALE, ETHISCHE 
EN MILIEUCLAUSULES IN DE ECONOMISCHE ONTWIKKELING” 
 
Muriel Gerkens en Leen Laenens volgden aandachtig de Europese besprekingen inzake de 
wijziging van de richtlijnen betreffende de overheidsopdrachten en drongen erop aan dat de 
sociale, ethische en milieuclausules in de criteria voor toewijzing, selectie en uitsluiting in 
acht zouden worden genomen bij deze opdrachten. Zij dienden een resolutie in die door het 
parlement werd aangenomen. De Belgische vertegenwoordiging nam deze bekommernis 
gedeeltelijk op in haar Europees pleidooi, althans voor wat betreft de criteria voor toewijzing. 
 - Voorstel van resolutie betreffende de inachtneming van sociale, ethische en milieucriteria 

bij overheidsopdrachten in België, Doc 50 1798. 
 
Claudine Drion diende een resolutie in waarin zij verzocht de prijs en de kwaliteit van koffie 
te reguleren, zodat de telers kunnen rekenen op een billijke vergoeding. 
 - Voorstel van resolutie betreffende de crisis in de koffieteelt, Doc 50 2411. 
 
Michèle Gilkinet vroeg met aandrang aan de regering om er bij Europa en de WTO voor te 
pleiten dat patiënten in de armste landen makkelijker toegang zouden krijgen tot 
geneesmiddelen. 
- Voorstel van resolutie betreffende de toegang van patiënten in de derde wereld tot 

geneesmiddelen, Doc 50 1168. 
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Claudine Drion en Leen Laenens dienden tevens een resolutie in waarin werd verzocht de 
tropische wouden te beschermen door een clausule in die zin op te nemen in het Belgische 
handelsverkeer. Deze resolutie werd eenparig aangenomen. 
- Voorstel van resolutie betreffende maatregelen tegen illegale houtkap in de wereld, Doc 

50 1516. 
 
 

DE KRACHTLIJN “VROUWEN” OMDAT DE VROUW STEEVAST HET EERSTE 
SLACHTOFFER IS VAN ONBILLIJK BELEID EN DE KRACHTLIJN “GELIJKHEID” OMDAT 
MANNEN EN VROUWEN GELIJKWAARDIGE ACTOREN ZIJN BINNEN ONZE 
SAMENLEVING 

 
Marie-Thérèse Coenen heeft met hand en tand een wetsvoorstel verdedigd betreffende de 
oprichting van een fonds voor alimentatievorderingen bij het bestuur van Financiën, iets 
waarvoor de vrouwenbeweging al meer dan 10 jaar ijvert. Dit voorstel werd aangenomen en 
zou op 1 september 2003 van toepassing dienen te worden. 
- Wetsvoorstel tot oprichting en organisatie, bij het ministerie van Justitie, van een Fonds 

voor alimentatievorderingen, Doc 50 0019. 
- Wetsvoorstel tot oprichting bij het ministerie van Financiën van een begrotingsfonds voor 

alimentatievorderingen, Doc 50 1627. 
 
De vrouwelijke Agalev-Ecolo-parlementsleden hebben talrijke wetsvoorstellen  ingediend, die 
tot doel hebben de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te bevorderen en de positie van de 
vrouw binnen de samenleving te versterken: feestdag op 8 maart, aanpak seksistische 
reclame, strijd tegen het seksisme: 
- Wetsvoorstel tot bestraffing van bepaalde, door seksisme ingegeven daden, Marie-

Thérèse Coenen, Claudine Drion, Muriel Gerkens, Leen Laenens (Doc 50 2459). 
- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen en 

van het uitvoeringsbesluit van die wet, teneinde 8 maart, de internationale vrouwendag, 
als wettelijke feestdag in te stellen, Claudine Drion, Kristien Grauwels, Marie-Thérèse 
Coenen, Leen Laenens, Zoé Genot, Fauzaya Talhaoui (Doc 50 2021). 

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken 
en de voorlichting en bescherming van de consument, wat de seksistische reclame 
betreft, Marie-Thérèse Coenen, Claudine Drion, Kristien Grauwels (Doc 50 2256). 

 
Muriel Gerkens zette zich in voor de verbetering van het sociaal en fiscaal statuut van de 
meewerkende echtgenoot van zelfstandigen, waarbij het in feite, zoals men weet, in de 
meeste gevallen om een meewerkende echtgenote gaat. Het wetsvoorstel dat ze hierover 
indiende (Wetsvoorstel betreffende de helper van de zelfstandige, met het oog op de 
wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal 
statuut der zelfstandigen, Doc 50 0985), werd omgezet in een wet via de programmawet van 
24 december 2002. 
 
Onder de naam “draagt paarsgroen vleugels” organiseerden de vrouwen van de groene 
fractie tevens een forum over de “genderevaluatie” van de paarsgroene regering, waaraan 
150 vrouwen van talrijke verenigingen deelnamen.  Daarnaast organiseerden ze een forum 
over de positie van de vrouw in Marokko dat op evenveel belangstelling mocht rekenen. 
 
 
DE KRACHTLIJN “MILIEU” BENADERD VANUIT DE INVALSHOEKEN ENERGIE, 
MOBILITEIT EN DE CORRELATIE GEZONDHEID - MILIEU 
 
Lode Van Oost en Marie-Thérèse Coenen hebben talrijke wetsvoorstellen ingediend over de 
zachte mobiliteit: 
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- Voorstel van resolutie met betrekking tot de uitvoering van het federaal plan inzake 
duurzame ontwikkeling wat de mobiliteit betreft, Doc 50 1149. 

- Voorstel van resolutie betreffende de treinabonnementen, Doc 50 0056. 
- Voorstel van resolutie betreffende de NMBS, Doc 50 0489. 
- Wetsvoorstel tot bevordering van het fietsgebruik, Doc 50 0526. 
- Wetsvoorstel tot wijziging, wat het fietsopstelvak betreft, van artikel 77 van het 

wegverkeersreglement, Doc 50 0553. 
- Wetsvoorstel tot wijziging, wat de busstroken en bijzondere overrijdbare beddingen 

betreft, van het wegverkeersreglement, Doc 50 0554. 
- Wetsvoorstel tot bevordering van de verkeersveiligheid door een beperking van het 

vrachtverkeer, Doc 50 0592. 
- Wetsvoorstel tot wijziging, wat de driekleurige verkeerslichten betreft, van het 

wegverkeersreglement, Doc 50 0636. 
- Wetsvoorstel tot wijziging, wat de toelating van de fietsers in eenrichtingsstraten betreft, 

van artikel 68 van het wegverkeersreglement, Doc 50 0637. 
- Wetsvoorstel tot wijziging, wat de oversteekplaatsen betreft, van het 

wegverkeersreglement, Doc 50 0638. 
- Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2.7 van het wegverkeersreglement, Doc 50 0639. 
- Wetsvoorstel tot wijziging, wat rolschaatsers betreft, van het wegverkeersreglement, Doc 

50 0705. 
- Wetsvoorstel tot wijziging van het wegverkeersreglement met betrekking tot het stilstaan 

en parkeren op trottoirs, verhoogde bermen, fietspaden en in de onmiddellijke omgeving 
van oversteekplaatsen, Doc 50 0707. 

 
Martine Dardenne en Leen Laenens dienden een wetsvoorstel in om de introductie van de 
GGO’s te reglementeren, zodat niet-GGO-gewassen, en in het bijzonder de biologische 
landbouw, beter zouden worden beschermd en om de aandacht van de producenten van 
GGO’s op de gevolgen van die introductie te vestigen. 
- Wetsvoorstel tot reglementering van de doelbewuste introductie in het leefmilieu evenals 

van het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen of van 
producten die er bevatten, en tot intrekking van het koninklijk besluit van 18 december 
1998, Doc 50 2229. 
 
 

DE ETHISCHE KRACHTLIJN BETREFFENDE DE EERBIED VOOR DE MENS EN HET 
LEVEN 

 
Martine Dardenne werd benoemd tot voorzitster van het adviescomité betreffende de nieuwe 
technologieën en hun weerslag op de maatschappij. 
Samen met Claudine Drion, Leen Laenens en Peter Vanhoutte is zij de auteur van het -
wetsvoorstel tot invoering van de Europese gedragscode in onze wapenuitvoerwet. 
We dienden eveneens voorstellen en amendementen in over onderwerpen zoals het verbod 
op genetische testen bij de aanwerving en het onderzoek op embryo’s in vitro.   
Wetsvoorstel tot instelling van een verbod op discriminatie op grond van genetische 
kenmerken, Doc 50 2018. 

 
 

DE SOCIALE KRACHTLIJN 
 

Paul Timmermans en Joos Wauters dienden een wetsvoorstel in tot instelling van een 
statuut voor de vrijwilligers (Doc 50 1526), dat door alle democratische partijen werd 
medeondertekend. 
 
Zoé Genot diende in februari 2001 een wetsvoorstel in houdende afschaffing van de 
discriminatie tussen gehuwde en ongehuwde ouders op het vlak van de inning van de 
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verhoogde kinderbijslag. Dit parlementair initiatief vestigde de aandacht van de minister van 
Sociale Zaken op dit probleem. Na overleg met de groene parlementsleden stelde hij 
uiteindelijk rechtstreeks een einde aan deze discriminatie via een koninklijk besluit dat in 
augustus 2002 in werking trad. 
 
Muriel Gerkens en Leen Laenens droegen hun steentje bij tot de totstandkoming van de wet 
op de universele bankdienstverlening. 
 
Michèle Gilkinet diende een wetsvoorstel in ter voorkoming van conflicten tussen OCMW’s 
via de invoering van een referentie-adres voor de daklozen. 
- Wetsontwerp tot wijziging, wat de sociale bijstand aan de daklozen betreft, van de 

organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn en van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun 
verleend door Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, Doc 50 2138. 

 
 
DE ECONOMISCHE KRACHTLIJN 

 
Muriel Gerkens, Leen Laenens en Simonne Leen hielden zich actief bezig met de dossiers 
over de zelfstandigen en de KMO’s, over de regeling van de autoverzekeringen en de 
verzekeringen tegen natuurrampen,  evenals met deze over de reglementering van het 
consumentenkrediet en over de handelsvestigingen. 
 
 
DE KRACHTLIJN “GEZONDHEID” 
 
Michèle Gilkinet en Annemie Descheemaeker hebben intensief contact onderhouden met de 
actoren binnen de geestelijke gezondheidszorg inzake het statuut en de uitoefening van de 
psychotherapie en de klinische psychologie. 
 
 
DE KRACHTLIJN “JUSTITIE-BINNENLANDSE ZAKEN, NALEVING VAN DE RECHTEN” 
 
Tijdens de bespreking van het wetsontwerp tot openstelling van het huwelijk voor personen 
van hetzelfde geslacht nam Zoé Genot in de commissie en in de plenaire vergadering 
herhaaldelijk het woord. Ze drukte daarbij haar genoegen uit over de openstelling voor 
homo- en lesbische koppels van de symbolische instelling die het huwelijk is. Desondanks 
betreurde ze dat de wet tekort schiet omdat ze het ouderschap  voorbehoudt voor 
heteroseksuele koppels (vandaar dat ze een wetsvoorstel heeft ingediend tot wijziging van 
het Burgerlijk Wetboek wat de erkenning van de afstamming betreft – 50-1433/001 tot 003). 
 
Gérard Gobert zag kritisch toe op de uitvoering van de Copernicushervorming in de FOD 
Financiën (Coperfin). 
 
 
DE KRACHTLIJN “BESTUUR EN OVERHEIDSBEDRIJVEN” 
 
Bovendien interpelleerde Zoé Genot de minister van Ambtenarenzaken herhaaldelijk over de 
werkwijzen (systematische inschakeling van externe consulenten om diensten door te lichten 
en oplossingen aan te reiken) en de ongewoon hoge kosten verbonden aan de uitvoering 
van de Copernicushervorming die de modernisering van de federale overheidsadministratie 
beoogt. 
 
Gérard Gobert nam actief deel aan de werkzaamheden van de Onderzoekscommissie over 
het faillissement van Sabena en leverde een belangrijke bijdrage tot de formulering en de 
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toepassing van de aanbevelingen (onder meer de mogelijkheid om de bevoegdheden van 
het Rekenhof uit te breiden). 
 
 
DE FISCALE KRACHTLIJN 
 
Gérard Gobert volgde de fiscale dossiers van nabij, in het bijzonder de ontwerpen inzake 
milieukortingen en de hervorming van de personen- en vennootschapsbelasting. Hij 
medeondertekende en verdedigde eveneens een wetsvoorstel dat de heffing van 
belastingen op speculatieve financiële transacties (type Tobintaks) beoogt. 
 
Hij volgde tevens de ontwerpen aangaande de bestrijding van de fiscale fraude en de 
uitvoering van de administratieve vereenvoudiging op fiscaal gebied. 
 
 
DE KRACHTLIJN “INTERNATIONALE INSTELLINGEN” 
 
Gérard Gobert werd voorzitter van de Commissie voor de financiële en sociale 
aangelegenheden van het Beneluxparlement. Hij zette zich in deze commissie in voor de 
bestrijding van de internationale fiscale fraude, de fiscale problemen van grensarbeiders, het 
volgrecht van kunstwerken en de functie van ombudsman. 
 
 
 

4.4. PARTI  SOCIALISTE (PS) 
19 LEDEN 

 
 
SOCIALE ZAKEN 
 
Bij de bespreking van de onderscheiden begrotingen voor Sociale Zaken hebben de PS-
commissieleden vooral de nadruk gelegd op de werkgelegenheid. Voor de periode 1999-
2003 werd een toename van de werkgelegenheid met ongeveer 135.000 nieuwe banen 
vastgesteld, evenals een gevoelige daling van het aantal langdurig werklozen, en de 
volksvertegenwoordigers oordeelden dat een vereenvoudiging van de banenplannen die 
tendens nog zou versterken. Zij waren inzonderheid blij met de extra incentives voor een 
collectieve arbeidstijdverkorting en met het grotere rendement van het doelgroepenbeleid. 
Wat de tweede nettoloonsverhoging voor werknemers met een laag inkomen betreft, 
waarschuwde de PS-fractie dat een vermindering van de persoonlijke bijdragen in geen 
geval tot gevolg mocht hebben dat de bezoldigingen opnieuw geplafonneerd zouden worden 
voor de berekening van de sociale bijdragen. 
Eind 2002 bogen de volksvertegenwoordigers zich over een zeer belangrijke programmawet, 
waarin de meeste sociale maatregelen uit de begroting 2003 hun beslag zouden krijgen. 
Tijdens de debatten konden de PS-commissieleden hun eisen met betrekking tot het sociaal 
statuut van de kunstenaars en van de erkende en gesubsidieerde onthaalouders opnieuw ter 
tafel brengen. Daarnaast werden nog vele andere maatregelen aan de orde gesteld, zoals 
de hervorming van de kinderbijslag voor gehandicapte kinderen en de verbetering van de 
regeling inzake arbeidsongeschiktheid. 
Met het tragische ongeval bij Cockerill-Sambre op 23 oktober werd duidelijk dat de vigerende 
wetgeving te kort schoot. De PS-commissieleden hebben het wetsontwerp houdende 
maatregelen ter versterking van de preventie inzake het welzijn van de werknemers bij de 
uitvoering van hun werk met vuur verdedigd, en toonden daarbij aan dat het risico op 
ongevallen bij gebrek aan preventie toeneemt naarmate de band tussen bedrijf en 
werknemer losser is.  



Hoofdstuk 4  POLITIEKE FRACTIES - 171 
 

Met de laatste programmawet van de zittingsperiode werden een aantal aanbevelingen uit 
het sociale hoofdstuk van de onderzoekscommissie-Sabena in concrete maatregelen 
omgezet. Tijdens het uitvoerige debat over de wenselijkheid om bedrijven met minder dan 20 
werknemers recht te geven op een sluitingspremie, heeft de PS-fractie zich duidelijk 
uitgesproken voor het principe van dat recht, maar de fractie was even duidelijk in haar 
afwijzing van maatregelen zonder voorafgaand sociaal overleg. 
 
 
JUSTITIE 
 
Tijdens de laatste zitting van deze zittingsperiode heeft de commissie voor de Justitie zich 
vooral beziggehouden met ethische dossiers. 
De PS-fractie heeft zowel het wetsontwerp betreffende de adoptie als het ontwerp tot 
openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht vol overtuiging gesteund. 
De PS-commissieleden hebben nauwlettend toegezien op het behoud en de eerbiediging 
van de rechten en vrijheden, inzonderheid in de ontwerpen tot afschaffing van de doodstraf, 
maar ook in de strafwetteksten in het algemeen. 
Er werden diverse stappen gedaan om discriminatie in al haar vormen te bestrijden, en om 
de centrale rol van de commissie voor de persoonlijke levenssfeer bij het vrijwaren van onze 
rechten, te versterken. 
Tot slot hebben de commissieleden hun uiterste best gedaan om het universele karakter van 
de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het 
internationaal humanitair recht te verdedigen. 
 
 
VOLKSGEZONDHEID 
 
Onze volksvertegenwoordigers hebben actief deelgenomen aan de bespreking van 
belangrijke wetsontwerpen, zoals het wetsontwerp houdende regeling van de autopsie na 
het onverwachte en medisch onverklaarde overlijden van een kind van minder dan achttien 
maanden, het wetsontwerp tot bekrachtiging van sommige bepalingen van het koninklijk 
besluit van 23 oktober 2001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 1998 tot 
vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor 
Grondstoffen, het wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de 
veiligheid en de gezondheid van de gebruikers, het ontwerp van algemene uitgavenbegroting 
voor het begrotingsjaar 2003, het ontwerp houdende verbod op de reclame voor 
tabaksproducten en tot oprichting van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik 
(Francorchamps), de wetsontwerpen betreffende het verhandelen van giftstoffen, 
slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica (waarbij 
cannabisgebruik gedeeltelijk gedepenaliseerd wordt), het wetsontwerp betreffende de 
productnormen, het wetsontwerp betreffende het internationale milieubeleid, het ontwerp 
betreffende het onderzoek op embryo's in vitro, en het ontwerp houdende nieuwe 
maatregelen ten gunste van de oorlogsslachtoffers. Daarnaast vroegen de PS-leden om de 
ontwerpen betreffende de uitoefening van de klinische psychologie, de klinische seksuologie 
en de klinische orthopedagogiek te toetsen aan het voorstel van de socialisten 
dienaangaande. Ook andere voorstellen, waaronder het voorstel betreffende een uniforme 
regeling voor de toekenning van zakgeld aan rusthuisbewoners of het voorstel betreffende 
het instellen van een uniforme regeling inzake de onderhoudsplicht van kinderen bij de 
opname van bejaarden in een rusthuis, werden met de grootste aandacht bestudeerd. 
Ten slotte werden er tal van actuele vragen gesteld (OCMW's, dringende medische hulp, 
bescherming van de consument, toegankelijkheid van de gezondheidszorg, genees-
middelenbeleid, enz.). 
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FINANCIËN EN BEGROTING 
 
Inzake fiscaliteit verheugen de socialisten zich over de hervorming van de 
vennootschapsbelasting die de Kamer op 6 december 2002 in plenaire vergadering 
aangenomen heeft. Het was van fundamenteel belang voor de positie van ons land op 
internationaal vlak dat België de Europese trend van dalende nominale tarieven zou volgen. 
Tegelijk diende de belastinggrondslag van de vennootschapsbelasting verbreed te worden 
om het principe van de budgettaire neutraliteit, dat de socialisten zeer hoog in het vaandel 
hebben, te vrijwaren. Er moest duidelijkheid gecreëerd worden om potentiële investeerders 
aan te trekken. De socialisten hebben bovendien hun volle gewicht in de schaal geworpen 
om een pakket KMO-gerichte maatregelen te bekomen. 
Ook het wetsontwerp betreffende de ecobonussen en milieutaksen kon rekenen op de steun 
van de PS-fractie. De regering heeft zich ertoe verbonden de belastingheffing 
milieuvriendelijker te maken, en heeft daartoe voormeld wetsontwerp ingediend met fiscale 
bepalingen inzake drankverpakkingen, batterijen, industriële verpakkingen en 
wegwerpfototoestellen.  
Veel aandacht ging ook uit naar het wetsvoorstel tot oprichting van een dienst voor 
alimentatievorderingen in het kader van de federale overheidsdienst Financiën. Met de 
instelling van de dienst voor alimentatievorderingen wordt een alomvattende oplossing 
geboden voor het vraagstuk van de inning van achterstallige onderhoudsgelden, en de 
bijbehorende financiële onzekerheid voor de begunstigden. Wie recht heeft op een 
onderhoudsuitkering waarvan de betaling op zich laat wachten, kan voortaan aankloppen bij 
de dienst voor alimentatievorderingen, en daar een voorschot van maximaal € 175 krijgen. 
Het is de verdienste van de PS-volksvertegenwoordigers dat die dienst openstaat voor alle 
alimentatiegerechtigden, en dat iedereen, ongeacht zijn of haar inkomen, het recht heeft zich 
tot de dienst te wenden. 
 
Op begrotingsvlak heeft de PS-fractie er altijd waakzaam op toegezien dat de verbintenissen 
jegens de burgers nagekomen werden, en dat de nodige voorzichtigheid aan de dag gelegd 
werd, opdat de overheid alle bestaande regelingen voor de sociale bescherming en de 
inkomensherverdeling zou handhaven. 
 
Sinds het begin van de zittingsperiode hebben de PS-Kamerleden meer dan 30 
wetsvoorstellen en voorstellen van resolutie betreffende fiscale en budgettaire 
aangelegenheden ingediend en/of medeondertekend, waaronder twee wetsvoorstellen 
betreffende de invoering van een met de TOBIN-taks vergelijkbare taks, waarover op een 
hoogstaand niveau gedebatteerd werd en hoorzittingen werden gehouden. Het 
parlementaire werk met betrekking tot de invoering van een dergelijke taks kon tijdens deze 
zitting niet meer tot een goed einde worden gebracht, maar de volksvertegenwoordigers zijn 
vastbesloten dit dossier tijdens de volgende zittingsperiode opnieuw aan de orde te stellen. 
 
 
BEDRIJFSLEVEN EN INFRASTRUCTUUR 
 
In de commissie voor de Infrastructuur stelden de PS-parlementsleden relevante vragen over 
de investeringen van de Regie der Gebouwen, de invoering van het nieuwe Georoute-
systeem bij De Post, de gevolgen van het GEN voor de inwoners van het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest, de financiering van het GEN, de studententarieven van de NMBS, 
het aantal treinen met halte in Gosselies, de toestand van de NMBS, de 
brugpensioenregeling voor het rijdend personeel van de NMBS, het beheerscontract van De 
Post, de externe communicatie bij De Post, de verbouwingen van het station van Luttre, de 
conformiteit van het PRIOR-zegelsysteem met het beheerscontract van De Post, de uren 
van de buslichtingen, de ontwerpbegroting en het investeringsplan van de NMBS, het 
Financiecentrum in Philippeville, mobbing bij De Post, de indienstneming van nieuwe 
medewerkers en de onderscheiden personeelsstatuten bij De Post. 
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Daarnaast hebben zij zich onderscheiden tijdens de bespreking van wetsontwerpen en –
voorstellen betreffende het vervoer van zaken over de weg, de hervorming van de 
overheidsbedrijven, de organisatie van het woon-werkverkeer en de digitale kloof, met het 
oog op gedegen wetgevend werk. 
 
De socialistische parlementsleden hebben hun controlerende taak in de commissie voor het 
Bedrijfsleven ten volle vervuld. Zo stelden ze meer bepaald vragen over de nieuwe 
verhogingen van de verzekeringspremies voor bedrijven en particulieren, reclame rond 
kinderfeesten, de sociale lasten van de kinesitherapeuten, de databank van in gebreke 
blijvende huurders, de geldautomaten, de wet betreffende de overmatige schuldenlast, de 
sociale en economische onrechtvaardigheid in de verzekeringssector en de problemen in 
verband met de annulatieverzekering en de bijstandsverzekering. 
 
Wat het wetgevend werk betreft, hebben de volksvertegenwoordigers hard gewerkt aan 
teksten over het verzekeringscontract tegen schade tengevolge van natuurrampen, de 
reglementering van de sector en het beroep van landmeter-expert, de bevordering van het 
zelfstandig ondernemerschap, de uitstap uit kernenergie, de voorzieningen aangelegd voor 
de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze 
kerncentrales, de oprichting van de Vestigingsraad, het wederrechtelijk registreren van 
domeinnamen, de normalisatie, de reglementering van de boekenprijs, de universele 
bankdienstverlening, de handelsvestigingen, de octrooieerbaarheid van biotechnologische 
uitvindingen en de verplichte sluitingstijd voor megadancings. 
 
 
In de COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN  was de Irak-crisis in vele 
debatten op de achtergrond aanwezig, net als de verregaande politieke en militaire 
beslissingen met soms grote gevolgen voor de legitimiteit van de Verenigde Naties. De 
socialistische parlementsleden hebben hun angst uitgesproken voor de mogelijke evolutie 
van de situatie en de totstandkoming van een gepolariseerde wereld. Het door de PS-fractie 
voorgestane internationale beleidsproject streeft naar een meer democratische, 
menselijkere, verdraagzamere en multiculturele wereld. Actuele onderwerpen, zoals de 
situatie in Centraal-Afrika, in Afghanistan en in het Midden-Oosten, waren aanleiding tot 
voorstellen van resolutie en vragen aan de regering. De grote vraagstukken met betrekking 
tot de mensenrechten, de eerbiediging van de fundamentele vrijheden en de uitwerking van 
een heus burgerschapsbeleid dienden eveneens tot leidraad tijdens deze parlementaire 
zitting. Ook om het globaliseringsvraagstuk, in verband waarmee de socialistische 
commissieleden sterke en uitgesproken standpunten innamen, kunnen we niet heen. Zij 
spraken zich duidelijk uit voor een maatschappij die oog heeft voor de cultuur en de 
eigenheid van de andere, maar die ook meer rekening houdt met de vragen en de 
opmerkingen van de verschillende geledingen van het maatschappelijk middenveld. De 
ingenomen standpunten vertolkten ook vaak het streven van de socialisten naar meer 
duidelijkheid, transparantie en politieke rechtvaardigheid, in woord én daad, op het niveau 
van de belangrijkste internationale instellingen. Tot slot ging, niet onverwacht, een bijzondere 
aandacht naar de uitdagingen waar de ontwikkelingssamenwerking ons land, Europa en de 
internationale gemeenschap, voor plaatst. 
 
 
In het ADVIESCOMITÉ VOOR EUROPESE AANGELEGENHEDEN  dienden de socialistische 
kamerleden hoofdzakelijk een standpunt in te nemen over de uitbreiding, de verdieping en 
de toekomst van Europa. Het comité wijdde een uitvoerige bespreking aan de besluiten van 
de diverse EU-voorzitterschappen en aan de mogelijkheden van de Europese Conventie, die 
heel wat verwachtingen wekt. 
 
 



174 - POLITIEKE FRACTIES  Hoofdstuk 4 
 

In de COMMISSIE VOOR DE LANDSVERDEDIGING  verleenden de socialistische 
parlementsleden hun onafgebroken steun aan de initiatieven die de minister nam op het vlak 
van de beroepsopleiding, van de sociale rol van het leger of nog van de nieuwe taken die het 
beleid aan het leger wil toevertrouwen, ten dienste van en in nauwe samenwerking met de 
burgermaatschappij. Natuurlijk kwamen ook het toekomstige Europese veiligheids- en 
defensiebeleid en belangrijke ethische vraagstukken in het raam van het nationale 
defensiebeleid, aan bod (en met name het beleid inzake de in-, uit- en doorvoer van wapens 
[…]). 
 

 
 

4.5. MOUVEMENT RÉFORMATEUR (MR) 
18 LEDEN 

 
 
INLEIDING 
 
Gelet op de verkiezingsdatum van 18 mei 2003 was de gewone zitting 2002-2003 korter dan 
de andere zittingen. Het Parlement beëindigde zijn werkzaamheden bij het begin van de 
paasvakantie. 
 
 
SAMENSTELLING 
 
De MR-fractie telt 18 leden. Fractieleider is, sinds juli 1999, de heer Daniel Bacquelaine, 
volksvertegenwoordiger en burgemeester van Chaudfontaine. 
 
Universitaire medewerkers houden zich voor de MR bezig met de voorbereiding en de 
follow-up van de werkzaamheden in de vaste commissies van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers. Ze helpen de parlementsleden (opstellen van werkdocumenten en 
van amendementen, tekstanalyse) en dragen op die manier hun steentje bij tot het werk van 
de fractie.  
Hun werk wordt gecoördineerd door de politieke secretaris van de fractie, de heer Xavier 
Baeselen. Hij staat tevens de fractieleider bij in het dagelijks bestuur van de fractie.  
 
 
DE FRACTIE  
 
Sinds de verkiezingen van 13 juni 1999 maakt de MR-fractie deel uit van de paarsgroene 
parlementaire meerderheid die de regering van socialisten, groenen en liberalen steunt. 
 
Zoals bij alle fracties van deze assemblee kunnen de activiteiten van de MR opgedeeld 
worden in twee grote categorieën :  
-  activiteiten in het kader van het wetgevend initiatief (indienen van talrijke 

wetsvoorstellen, voorstellen van resolutie of voorstellen van verklaring tot herziening 
van de Grondwet); 

-  en activiteiten in het kader van de parlementaire controle (mondelinge vragen en zelfs 
interpellaties aan ministers en staatssecretarissen). Die controle kan ofwel in de vaste 
commissies, ofwel in de plenaire vergadering, meer bepaald tijdens het vragenuurtje 
op donderdagnamiddag, worden uitgeoefend. 

 
Voorts onderhoudt onze fractie regelmatige contacten met de onderscheiden leden van de 
federale regering, inzonderheid met de liberale ministers. 
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Elke donderdagmiddag, vóór de plenaire vergadering, vergadert de fractie om de agenda 
van de plenaire vergadering door te nemen en de werkzaamheden voor te bereiden in het 
licht van de agenda van de commissievergaderingen in de daaropvolgende week. Daarbij 
worden ook thematische analysen naar voren gebracht door fractieleden. 
 
 
WETGEVEND WERK  
 
Justitie 
 
-  het wetsvoorstel van mevrouw Herzet tot wijziging van de wet van 26 juni 1990 

betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke (DOC 50 2241/1); 
-  het voorstel van resolutie betreffende het eindverslag van de Commissie Basiswet 

gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden, ingediend door verscheidene 
leden van de meerderheid, onder wie mevrouw Herzet (DOC 50 2317/1); 

-  het voorstel van bijzondere wet van de heer van Weddingen betreffende de verwijzing 
na cassatie van de arresten van het Rekenhof (DOC 50 2344/1); 

-  het wetsvoorstel tot wijziging van artikel 31 van de wet van 15 juni 1935 betreffende het 
gebruik der talen in gerechtszaken (DOC 50 2355/1), medeondertekend door onder 
meer mevrouw Cahay-André en de heer Maingain. 

 
 
Fiscale, financiële en economische aangelegenheden 
 
-  het wetsvoorstel van de heer D'hondt c.s. tot wijziging van de wet van 24 juli 1973 tot 

instelling van een verplichte avondsluiting handel, ambacht en dienstverlening, 
teneinde een verplichte sluitingstijd voor dancings in te stellen (DOC 50 2231/1). Deze 
tekst, die werd omgezet in een wetsontwerp, werd door de Kamer van 
volksvertegenwoordigers aangenomen en overgezonden naar de Senaat; 

-  het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 december 1990 op de financiële 
transacties en de financiële markten met het oog op de oprichting van een nieuwe 
categorie van instellingen voor collectieve belegging, private privak genaamd, en 
houdende diverse fiscale bepalingen, ingediend door onder meer de heer van 
Weddingen (DOC 50 2349/1); 

-  het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen, alsmede van 
artikel 1 van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke 
deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de 
openbare overnameaanbiedingen, ingediend door onder meer mevrouw Barzin (DOC 
50 2414/1). 

 
 
Landsverdediging en Buitenlandse Betrekkingen 
 
-  het voorstel van resolutie inzake de coördinatie en uitbreiding van de Afrika-studies, 

medeondertekend door de heer Bacquelaine (DOC 50 2094/1); 
-  het voorstel van resolutie over de betrekkingen met Taiwan, medeondertekend door de 

heer Bacquelaine (DOC 50 2130/1); 
-  het voorstel van resolutie betreffende de wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 

2000 tot uitvoering van de wet van 9 februari 1999 tot oprichting van het Belgisch 
Overlevingsfonds, medeondertekend door mevrouw Lejeune (DOC 50 2195/1); 

-  het wetsvoorstel van de heer Denis c.s. tot instelling van een vrijwillige dienst van 
collectief nut, dat door Kamer en Senaat werd aangenomen (DOC 50 2228/1); 

-  het wetsvoorstel houdende nieuwe maatregelen ten gunste van de oorlogsslachtoffers, 
dat medeondertekend werd door de heer Bacquelaine, onze fractieleider (DOC 50 
2273/1). Deze tekst werd door het Parlement aangenomen. 
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Infrastructuur 
 
De heren Chastel en Bellot dienden een voorstel van resolutie tot bevordering van de 
mobiliteit door middel van nieuwe informatietechnologieën in (DOC 50 2078/1). 
 
 
Vo ksgezondheid en Sociale Zakenl  
 
-  het wetsvoorstel van de heren Bacquelaine en van Weddingen c.s. tot wijziging van de 

wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de 
paritaire comités, met het oog op de erkenning van de representatieve 
vakbondsorganisaties van het kaderpersoneel (DOC 50 2120/1); 

-  het voorstel van resolutie van de heren Bacquelaine en Seghin betreffende het ten 
laste nemen door de sociale zekerheid van de kosten die inherent zijn aan de 
behandeling van zwaar zieke kinderen (DOC 50 2123/1); 

-  het wetsvoorstel van de heer Bacquelaine c.s. betreffende de diagnostische en 
therapeutische ongevallen (DOC 50 2237/1);  

-  het wetsvoorstel van de heer Bacquelaine tot wijziging van de wet van 1 maart 1977 
houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector 
aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld (DOC 50 
2264/1). 

 
 
Binnenlandse Zaken en Institutionele Aangelegenheden 
 
-  het wetsvoorstel van de heer Maingain tot herstel van artikel 20 van de wetten op de 

Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 (DOC 50 2090/1); 
-  het wetsvoorstel van de heer Maingain tot wijziging van artikel 17 van de 

gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973 teneinde de 
schorsingsbevoegdheid van de Raad van State uit te breiden tot de in laatste instantie 
door de administratieve rechtbanken gewezen beslissingen in betwiste zaken (DOC 50 
2089/1); 

-  het wetsvoorstel van de heer Maingain tot wijziging van artikel 14, § 1, van de wetten 
op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 (DOC 50 2091/1); 

-  het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en 
de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, 
de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, en van het 
Kieswetboek, medeondertekend door de heer Bacquelaine (DOC 2270/1); 

-  het wetsvoorstel van de heer D'hondt c.s. tot wijziging van de wet van 31 december 
1963 betreffende de civiele bescherming, dat omgezet werd in een wetsontwerp (DOC 
50 2272/1); 

-  het wetsvoorstel van de heren Collard en Bellot tot wijziging van het Wetboek van de 
Belgische nationaliteit met het oog op de instelling van de dubbele nationaliteit voor de 
Belgische onderdanen die een vreemde nationaliteit aannemen (DOC 50 2295/1); 

-  het voorstel van bijzondere wet van de heren Clerfayt en Maingain tot wijziging van de 
wet van 2 augustus 1963 op het gebruik van de talen in bestuurszaken ten einde de 
verblijfsvoorwaarde af te schaffen die toegang verleent tot het in de randgemeenten 
georganiseerde Franstalig onderwijs (DOC 50 2334/1);  

-  het wetsvoorstel van mevrouw Cahay-André c.s. tot wijziging, wat de geheime 
stemming betreft, van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering 
van de bestuurshandelingen (DOC 50 2336/1); 

-  het wetsvoorstel van de heer Maingain tot wijziging van de wet van 15 december 1980 
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 
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van vreemdelingen teneinde de «dubbele bestraffing» te versoepelen (DOC 50 
2379/1). 

 
 
CONTROLE  
 
Door de federale regering mondelinge vragen te stellen of te interpelleren, wat vooral 
gebeurt in de vergaderingen van de vaste commissies van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers, kan onze fractie de federale uitvoerende macht controleren en de 
Kamerleden nader informeren over de beleidslijn van de federale regering.  
 
Tijdens de parlementaire zitting 2002/2003 heeft de MR-Kamerfractie meer dan 100 
mondelinge vragen gesteld (in de commissies of in de plenaire vergadering) en interpellaties 
gehouden om de betrokken federale ministers en staatssecretarissen nadere toelichting bij 
een bepaalde kwestie te vragen en op die manier de regering te controleren. 
 
Hieronder worden de door onze parlementsleden aangekaarte onderwerpen thematisch 
opgesomd. De lijst is overigens niet exhaustief.  
 
 
Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging 
 
-  het standpunt van de Belgische regering over de situatie in Irak (de heer Simonet); 
- de Belgische demarches op Europees niveau en de van het departement 

Landsverdediging gevraagde budgettaire inspanning (de heer Denis); 
-  de toekomst van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen (mevrouw Lejeune); 
-  de overheidsopdracht voor de vervanging van de verkenningspantservoertuigen (de 

heer Denis). 
 
 
Sociale Zaken en Volksgezondheid 
 
-  het Instituut Pasteur (de heer Simonet); 
-  de omzetting van de nieuwe Europese GGO-richtlijn (de heer Denis); 
-  de salarisschalen van de geneesheren-inspecteurs van de federale overheidsdienst 

Sociale Zekerheid (mevrouw Cahay-André); 
-  de verhoogde tegemoetkoming inzake geneeskundige verzorging voor kinderen die 

aanspraak kunnen maken op verhoogde kinderbijslag in het stelstel van de 
zelfstandigen (de heer Bacquelaine); 

-  de logopedisten (de heer Bacquelaine); 
-  de controle en de analyse van grondstoffen die door de officina-apothekers gebruikt 

worden (de heer Seghin); 
-  de moeilijkheden in verband met de toepassing van de maatregelen ten aanzien van 

de dierenartsen (de heer Hondermarcq); 
-  de stand van zaken met betrekking tot de erkenning van de kinesitherapeuten (de heer 

Seghin);  
-  de tijdelijke slachtplaatsen voor het feest van het schaap (de heer Denis); 
-  de gevolgen voor de bepaling, op federaal niveau, van de quota inzake de uitoefening 

van de geneeskunde (de heer Bacquelaine). 
 
 
Binnenlandse Zaken, Institutionele Aangelegenheden en Justitie 
 
-  het gebruik der talen op de kiesbrieven in de randgemeenten (de heer Clerfayt); 
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-  de precieze inhoud van de transactie tussen de Belgische Staat en Flammarion 
(mevrouw Barzin); 

-  het leger als steun en versterking van de politiediensten (de heer Bacquelaine); 
-  de megadancings in de grensgebieden (de heer D'hondt); 
-  het tuchtrechtelijk statuut van het personeel van de politiediensten (mevrouw Cahay-

André); 
-  de benoeming van Nederlandstalige gerechtsdeurwaarders in het gerechtelijk 

arrondissement Brussel (de heer Maingain); 
-  de veiligheid van goederen en personen in de ziekenhuizen (mevrouw Herzet); 
-  het toepassingsgebied van de functionele tweetaligheid voor de federale ambtenaren 

(de heer Maingain); 
-  het beroep van hoofdgriffier (de heer Bacquelaine). 
 
 
Infrastructuur 
 
-  de spoorweginvesteringen in de regio Charleroi (de heer Chastel); 
-  de slechte staat waarin het gebouw van het postsorteercentrum Charleroi X zich 

bevindt (de heer Chastel); 
-  de reflecterende nummerplaten (de heer Chastel); 
-  de uitbreidingsmogelijkheden voor het gerechtsgebouw van Marche-en-Famenne (de 

heer Bellot); 
-  de verlenging van de vergunningen van de City Bird- en Sabena-piloten (de heer 

Chastel); 
-  de Europese beslissing met betrekking tot de olietankers (de heer Bellot). 
 
 
EXTRAPARLEMENTAIRE ACTIVITEITEN 
 
De MR-fractie vergadert maandelijks over actuele thema's en nodigt daarbij federale 
ministers uit. 
 
Voorts organiseert de MR-Kamerfractie elk jaar bij het begin van het parlementaire jaar 
studie- en werkdagen. 
 
Ten slotte blijft de MR-fractie het werk van haar parlementsleden de nodige ruchtbaarheid 
geven naar de buitenwereld toe via het kwartaalblad van de fractie, "En direct de la 
Chambre". 
 
 
 
 

4.6. VLAAMS BLOK 
15 LEDEN 

 
 
SAMENSTELLING 
 
Voorzitter: Gerolf Annemans 
Ondervoorzitter: Francis Van den Eynde 
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ALGEMENE POLITIEK 
 
Het Vlaams Blok hield zijn fractiedagen op 17 en 18 september 2002 aan de Vlaamse Kust 
te Middelkerke. Naast een bezoek aan het Onthaalcentrum voor Vluchtelingen te Westende 
stonden volgende zaken aan de agenda: de algemene politieke strategie van de fractie, de 
federale verkiezingen van 21 mei 2003, de persboycot tegen onze partij, de voorbereiding 
van ons congres van december 2003 Zwartboek Verhofstadt, het vreemdelingenbeleid, het 
asielbeleid, de politiehervorming, evaluatie van de werking van de Kamerleden en de 
fractie, …  
 
De fractievergaderingen van de Vlaams Blok-Kamerfractie vinden plaats elke donderdag na 
de op woensdag gehouden Conferentie van de Voorzitters. Op deze vergaderingen 
bespreekt de fractie de agenda van de komende parlementaire werkweek. Het Vlaams Blok 
hield eenentwintig fractievergaderingen tijdens het zittingsjaar 2002-2003. 
 
Een aantal bijzondere momenten voor de Vlaams Blok-Kamerfractie in het zittingsjaar 2002-
2003 waren: 
- Op 10 oktober 2002 maakte premier Verhofstadt tijdens het begrotingsdebat met veel 

bravoure bekend dat de criminaliteit in 2001 met 8% was gedaald. Volgens de eerste 
minister werden er in 2001 886.695 misdrijven geregistreerd en dat zijn er 77.572 minder 
dan in 2000 (964.267). Als verklaring gaf Verhofstadt: “Dit bewijst dat ons beleid werkt en 
dat de politiehervorming vruchten afwerpt.” Verder voorspelde hij voor 2002 een verdere 
daling.  
Nog geen 24 uur later werd Verhofstadt ontmaskerd als de grote manipulator en 
leugenaar. Ten eerste zijn een aantal specifieke dalingen heel eenvoudig uit te leggen. 
Zo is het volstrekt normaal dat er een daling van de delicten tegen de migratiewetten is 
als de paarsgroene regering massaal (illegale) vreemdelingen regulariseert en 
naturaliseert in 2001. Ten tweede daalden de diefstallen en de geweldmisdrijven - het 
gros van de misdrijven - omdat de politiediensten steeds minder processen-verbaal 
opstellen. Ten derde is de bereidheid van de bevolking om misdrijven aan te geven, 
gezakt tot een historisch dieptepunt. Het tijdschrift Politiejournaal van mei 2002 meldt een 
aangiftebereidheid van 33,15 % voor de pogingen tot inbraak. Twee derde van de 
inbraakpogingen wordt dus NIET meer aangegeven. Tenslotte verschillen de 
misdaadcijfers van Verhofstadt grondig van de criminaliteitsstatistieken van het NIS. De 
cijfers die de federale politie in opdracht van Verhofstadt voor het jaar 2000 verzamelde, 
liggen veel hoger dan de officiële misdaadgegevens van het NIS voor dezelfde periode. 
Het NIS registreerde bijna 120.000 delicten minder dan de federale politie. Volgens 
Verhofstadt werden er in 2000 964.267 misdrijven vastgesteld door de politie, volgens 
het NIS 848.648. Wie de cijfers van het NIS voor 2000 vergelijkt met de cijfers van 
Verhofstadt voor 2001, ziet dat de geregistreerde criminaliteit in 2001 gestegen is met 
4,5%. Volgens de cijfers van Verhofstadt is er een daling met 8%, maar dat is niet zo 
moeilijk als de paarsgroene regering de misdaadcijfers eerst manipuleert en optrekt voor 
2000. 
Op 16 oktober 2002 gaf de minister van Binnenlandse Zaken Duquesne toe dat de 
criminaliteit niet overal in dit land op dezelfde manier wordt geregistreerd en dat de cijfers 
voor 2001 nog niet volledig zijn. Na een grondig onderzoek bestempelde ook Comité P in 
maart 2003 de door Verhofstadt uitgebrachte criminaliteitscijfers van 2001 en 2002 als 
onbetrouwbaar, omdat ze een objectieve en wetenschappelijke grondslag missen. Omdat 
de registratie van de criminaliteitscijfers niet volgens dezelfde methodologie werd 
verricht, kunnen de cijfers van 2001 en 2002 niet vergeleken worden met de cijfers van 
de voorgaande jaren. 

- De nachtvluchten. Hoewel de nacht- én de dagvluchten vroeger in alle richtingen 
vertrokken, werden vooral vanuit Brussel tal van acties en processen op het getouw 
gezet om de "survol de Bruxelles" stop te zetten. Brussel wil wel de lusten van de 
luchthaven, maar tracht de lasten zoveel mogelijk af te wentelen op Vlaanderen. 
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Verkeersminister Isabelle Durant (Ecolo en zelf woonachtig in de hoofdstad) gaf kort na 
haar aantreden de opdracht de dagvluchten over Brussel te verminderen en begon met 
de geleidelijke concentratie boven de noordrand rond Brussel. De zuidrand werd steeds 
meer gespaard omwille van het hoge aantal invloedrijke Franstaligen in deze regio. 
Uiteindelijk beslisten de Vlaamse en federale regering in februari 2002 op voorstel van 
Durant om de nachtvluchten voor 100% te concentreren boven een vaste strook in de 
noordrand. Omdat talrijke bewoners van de noordrand nog nauwelijks aan slapen 
toekwamen,werd het protest de voorbije maanden aldaar steeds omvangrijker. De 
gemeentebesturen bundelden zich en duizenden mensen hingen affiches voor, waarin de 
concentratie van nacht- én dagvluchten (tot 250 per etmaal!) werd aangeklaagd. 
Het Vlaams Blok heeft deze schrijnende situatie onmiddellijk aangekaart in de 
commissie Infrastructuur en in het plenum. Sindsdien is in ieder geval gebleken dat 
Durant en haar omgeving niet terugschrikken voor manipulaties en leugens. Zo beweert 
Durant in het parlement dat de gevolgen van de beslissing niet zo groot zijn, terwijl ze 
vergelijkt met een periode waarbinnen de concentratie reeds sterk was toegenomen. Ze 
beweert bij herhaling dat er niets verlegd wordt van Brussel naar de noordrand omdat er 
geen nachtvluchten waren boven Brussel, terwijl aantoonbaar het tegendeel waar is. 
Ook weigert ze steevast aan de parlementsleden en de gemeentebesturen 
gedetailleerde plannen en cijfers te bezorgen, zodat een ernstig debat onmogelijk is.  
Voor de zoveelste maal is duidelijk dat de Vlaamse ministers zich laten rollen door hun 
Franstalige tegenvoeters. De oplossing ligt nochtans voor de hand: een billijke spreiding 
over heel de regio, hoofdstad inbegrepen. Maar de vraag is of de nachtrust van 
tienduizenden Vlamingen hen wel interesseert. Uit hun houding de laatste maanden 
kunnen we eigenlijk maar één antwoord destilleren, en dat is 'neen'! Het is van een 
triestheid die nauwelijks te bevatten is … 

- Zowel in de Commissie voor de Naturalisaties als in het plenum heeft het Vlaams Blok 
steeds gepleit tegen de lakse snel-Belg-wet en de duizenden nieuwe Belgen. 
De fameuze snel-Belg-wet zorgt ervoor dat nagenoeg iedere vreemdeling die hier drie 
jaar verblijft, op de meest soepele manier de nationaliteit kan verwerven. Hierbij worden 
geen bijkomende voorwaarden gesteld zoals taalkennis, integratie- of arbeidsbereidheid.  

Op het einde van vier jaar paarsgroen, is het niet onbelangrijk eens stil te staan bij  het 
aantal nieuwe Belgen. Vanaf de invoering van de snel-Belg-wet tot 1 augustus 2002 zijn 
er zomaar eventjes 145.925 Belgen bijgekomen via naturalisatie. Wanneer wij daar de 
minderjarige kinderen bijtellen, komen wij op 186.236 nieuwe Belgen of zowat 295 
nieuwe Belgen per dag. Dat wordt waanzinnig. Via een extrapolatie komen we op het 
einde van deze legislatuur uit op 200.000 vreemdelingen die Belg geworden zijn! 

- Na een klacht van o.a. het Vlaams Blok tegen de in juli 2002 goedgekeurde 
kieshervorming schorste het Arbitragehof op 26 februari 2003 de regeling van de 
kiesomschrijving Leuven-Brussel-Halle-Vilvoorde. Deze Vlaams Blok-overwinning 
betekent een terugkeer naar de vroegere regeling: een aparte kieskring voor Leuven 
(Vlaams-Brabant), een aparte voor Brussel-Halle-Vilvoorde en een aparte voor Nijvel 
(Waals-Brabant). Bovendien geldt daar ook geen kiesdrempel van 5%. Het systeem van 
de apparentering blijft bestaan voor BHV en Leuven. 

- Na een klacht van o.a. het Vlaams Blok tegen het medio 2001 goedgekeurde 
Lambermontakkoord vernietigde het Arbitragehof op 25 maart 2003 een artikel uit het 
deel over Brussel in het voornoemde akkoord. Dit artikel (een onaanvaardbaar 
antiblokkeringsysteem dat zogenaamd moest beletten dat het Vlaams Blok door zijn 
positie in de Nederlandse taalgroep van het Brussels parlement, de werking van dat 
parlement naar verluidt zou bemoeilijken) was erop gericht om de 5 extra VGC-mandaten 
niet toe te kennen op basis van de verkiezingsuitslag van het Brusselse parlement, maar 
van het Vlaams Parlement waar het Vlaams Blok zwakker staat dan in de Nederlandse 
taalgroep in Brussel. Het Vlaams Blok was natuurlijk uitermate verheugd over het feit dat 
een ongrondwettelijke verankering van het cordon sanitaire door het hoogste 
rechtscollege van dit land naar de prullenmand werd verwezen. 



Hoofdstuk 4  POLITIEKE FRACTIES - 181 
 

- Op donderdag 13 februari 2003 werd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers de 
nieuwe drugwet goedgekeurd. Door de wet Verwilghen-Tavernier is het gebruik van 
cannabis door meerderjarigen niet langer strafbaar. Slechts in geval van ‘openbare 
overlast’ en ‘problematisch gebruik’ kan er nog een proces-verbaal worden opgesteld en 
kan het parket tot vervolging overgaan. Nochtans toonde minister van Justitie Verwilghen 
(VLD) zich eind november 2002 nog een uitgesproken tegenstander van alles wat ruikt 
naar de legalisering van cannabis en verklaarde hij dat de nieuwe drugwet er in elk geval 
niet vóór de verkiezingen zou komen. We weten echter wat de verklaringen van 
Verwilghen waard zijn.  
Het hoeft niet meer gezegd te worden dat het Vlaams Blok fel gekant is tegen de 
legalisering van om het even welk druggebruik. De groenen en de socialisten zijn 
uiteraard in hun nopjes met de nieuwe wet. Ze zijn er overigens ook voorstander van dat 
Vadertje Staat verdeelpunten opricht om de productie en de verkoop van cannabis te 
kunnen controleren. 

- Onze partij eist het behoud van de wet Major die garandeert dat de scheepsbehandeling 
in de Vlaamse havens op een degelijke, snelle en veilige manier gebeurt door Vlaamse 
arbeiders. Het Vlaams Blok kant zich tegen het Europese voornemen om de havenarbeid 
te liberaliseren en om de schepen die de Vlaamse havens aandoen, de mogelijkheid te 
geven om hun goederen zelf te behandelen. De door Europa voorgenomen liberalisering 
van de havenarbeid brengt o.a. het gevaar met zich mee dat slecht opgeleid personeel 
van schepen van zogenaamde “goedkope vlaggen” een risicovolle behandeling 
uitvoeren.  

- Ondanks het Vlaams Blok-verzet werd in oktober 2002 de zogenaamde 
antidiscriminatiewet gestemd. Deze wet druist zodanig scherp in tegen de fundamentele 
mensenrechten dat elk rechtgeaard democraat niets anders kan dan zijn 
verontwaardiging en zijn verbijstering uitschreeuwen. 

- Het falen van het veiligheidsbeleid van minister Verwilghen: onenigheid binnen de 
regering over de aanpak van de jeugdcriminaliteit (o.a. de noodzakelijke omvorming van 
de wet op de jeugdbescherming naar een hedendaags jeugdsanctierecht), de vaudeville 
rond de gesloten jeugdinstelling te Everberg, het gebrek aan gesloten 
jeugdgevangenissen zodat de jeugdrechters ernstige criminelen moeten laten lopen, … 

 
 
WETGEVEND WERK 
 
Belangrijke wetsvoorstellen en voorstellen van resolutie: 
- 2012/001: voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 

1980 tot hervorming der instellingen met het oog op de overdracht naar de gewesten van 
de bevoegdheden inzake normalisatie; 

- 2040/001: voorstel van bijzondere wet strekkende tot de expliciete bevestiging, in de 
bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instelling, van het feit dat de 
Gewesten en de Gemeenschappen bevoegd zijn voor de algemeen verbindend 
verklaring van de collectieve arbeidsovereenkomsten of de bepalingen van collectieve 
arbeidsovereenkomsten die betrekking hebben op aangelegenheden die tot hun 
bevoegdheid behoren; 

- 2051/001: wetsvoorstel tot uitbreiding van het recht op ouderschapsverlof, palliatief verlof 
en zorgverlof en tot verhoging van de onderbrekingsuitkering in geval van 
ouderschapsverlof, palliatief verlof en zorgverlof; 

- 2095/001: wetsvoorstel tot uitwissing van alle gevolgen voor de toekomst van 
veroordelingen en sancties wegens tijdens de periode van 10 mei 1940 tot 8 mei 1945 
gestelde vermeende daden van incivisme en tot oprichting van een commissie belast met 
de schadeloosstelling van de door de naoorlogse repressie getroffen personen of hun 
nabestaanden voor de ten gevolge van deze veroordelingen en sancties geleden 
financiële schade; 
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- 2104/001: voorstel tot wijziging van artikel 30 van het Reglement van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers, met het oog op de beperking van het parlementair zomerreces 
tot vier weken; 

- 2291/001: wetsvoorstel tot wijziging van de door het koninklijk besluit van 19 december 
1939 samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders; 

- 2309/001: wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende 
de regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen; 

- 2320/001: wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen, wat de voorwaarden voor de zogenaamde gezinshereniging betreft; 

- 2347/001: verklaring tot herziening van de Grondwet. 
 
Via o.a. volgende interpellaties legde het Vlaams Blok de regering het vuur aan de schenen: 
- interpellatie van Gerolf Annemans over het ontslag van minister Aelvoet en de 

wapenverkoop van 5.500 mitrailleurs van FN Herstal aan Nepal; 
- interpellatie van Gerolf Annemans over de politieke toestand binnen de regering; 
- interpellatie van Koen Bultinck over de uitvoering van de Lambermontafspraken met 

betrekking tot leningen gewaarborgd door het Nationaal Waarborgfonds voor de 
Schoolgebouwen;  

- interpellatie van Koen Bultinck over de houding van de minister van Consumentenzaken, 
Volksgezondheid en Leefmilieu betreffende de ontwerp-richtlijn tabaksreclame in de 
Europese Raad Volksgezondheid; 

- interpellatie van Filip De Man over de activiteiten van fundamentalistische moslims in dit 
land; 

- interpellatie van Filip De Man over de criminaliteitsstatistieken; 
- interpellatie van Guy D’haeseleer over de nieuwe maatregelen om het dumpen van 

asielzoekers door de OCMW's tegen te gaan; 
- interpellatie van Hagen Goyvaerts over de problematiek van de laagspanningsnetten; 
- interpellatie van Hagen Goyvaerts over de tegenstrijdige berichten over nationalisering 

van de Nationale Bank; 
- diverse interpellaties van Bart Laeremans over het nachtvluchtenakkoord; 
- interpellatie van Bart Laeremans over de systematische vrijlating van jonge criminelen in 

het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde; 
- interpellatie van Bart Laeremans over het tweede rapport Nabholz; 
- interpellatie van Bert Schoofs over de oproep van de procureur des Konings te Hasselt 

aan de inwoners van het ambtsgebied om verdachten en criminele feiten te signaleren; 
- interpellatie van Guido Tastenhoye over de houding van België in de kwestie Irak; 
- interpellatie van Guido Tastenhoye over de hervorming van de asielprocedures en het 

afschaffen en invoeren van terugkeerpremies; 
- interpellatie van Francis Van den Eynde over de houding van de Belgische regering in de 

Irak-crisis en de geheime transportakkoorden; 
- interpellatie van Francis Van den Eynde over de fraude met visa op het consulaat in 

Casablanca; 
- interpellatie van Francis Van den Eynde over de recente evolutie van de situatie in Nepal.  
 
 
HET VLAAMS BLOK IN CIJFERS 
 
Wetsvoorstellen, resoluties, moties, amendementen : 145 
Interpellaties       : 30 
Tussenkomsten, stemverklaringen    : 169 
Mondelinge vragen      : 179 
Schriftelijke vragen      : 314 
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4.7.  SOCIALISTISCHE PARTIJ.ANDERS (SP.A) 
14 LEDEN 

 
 
Voorzitter : Dirk Van der Maelen 
 
Gelijke kansen voor iedereen. Dat was het centrale motto van de werking van de sp.a-
Kamerfractie tijdens de voorbije werkingsperiode 2002 - 2003. In navolging van het congres 
“Het Groot Onderhoud” werd dit begrip toegepast en concreet uitgewerkt op tal van 
domeinen. 
 
In de eerste plaats kwam dit neer op constructieve steun aan de regeringsontwerpen die 
gelijke kansen op werk, gezondheidszorgen, veiligheid, dienstverlening, mobiliteit en 
politieke participatie trachten te realiseren. De fractie legde daarbij eigen accenten. Zo werd 
de discriminatie aangeklaagd t.o.v. werknemers in KMO’s die beduidend minder kunnen 
rekenen op steun als hun bedrijf failliet gaat. De fractie stelde daarom voor de 
sluitingspremie te verhogen en ook toepasselijk te maken op kleine ondernemingen. 
 
De werking van de Justitiehuizen werd onder de loupe genomen. Daarbij bleek dat voor de 
meeste gewone mensen de drempel tot het gerecht nog steeds te hoog ligt. Dat komt ook 
omdat zij afgeschrikt worden door soms nodeloos ingewikkelde en dure procedures. Gelijke 
toegang tot het gerecht werd daarom vertaald in de afschaffing of vereenvoudiging van deze 
procedures. 
 
Een ander voorbeeld is de toegang tot de meest elementaire bank- en verzekeringsdiensten. 
Voor de sp.a-fractie maakt het niet veel uit of dienstverlening door een overheids- dan wel 
privé instelling wordt verzekerd. Het maakt wel uit of mensen al dan niet worden uitgesloten 
van de basisdienstverlening. Daarom ondernam de fractie allerlei initiatieven om te 
voorkomen dat mensen geen zichtrekening kunnen openen, dat zij geen betaalbare 
autoverzekering kunnen afsluiten, enz. 
 
Op de valreep diende de sp.a-fractie nog een belangrijk wetsvoorstel in om te komen tot een 
schuldloze echtscheiding. Deze materie ligt al jaren te wachten op een doorbraak. 
Verschillende fracties hebben daar al voorstellen over ingediend. De politieke wil was dus 
aanwezig bij een meerderheid van de Kamer. Toch bleek een consensus niet haalbaar, 
onder andere omwille van de complexiteit van het dossier. Het sp.a-voorstel gaat erg 
pragmatisch te werk en is hopelijk een goede vertrekbasis om tijdens de volgende legislatuur 
eindelijk dit dossier positief af te ronden. 
 
Naast wetgevend werk waren er ook enkele belangrijke dossiers waar de fractie haar 
controletaak ten opzichte van de regering ten volle opnam. In het dossier van de 
nachtvluchten bleef de fractie de regering eraan herinneren dat er een oplossing moest 
komen die aanvaardbaar was voor alle mensen uit de Brusselse rand en die tegelijk de 
werkgelegenheid veilig stelde. 
 
De fractie kende een moeilijke periode in verband met de wapenleveringen aan Nepal. Bij de 
afweging van de voor en de tegenargumenten kwam de fractie tot de slotsom de 
regeringsbeslissing te steunen. Wel maakte de fractie van dit incident gebruik om het 
voortouw te nemen in het aanscherpen van de wapenwet. 
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EXTRA – PARLEMENTAIRE WERKING 
 
Het interne politieke debat werd niet alleen gevoerd tijdens de wekelijkse 
fractievergaderingen. De traditie om gastsprekers uit te nodigen werd verder gezet. Dit is 
immers de beste manier om regelmatig ook een reflexie en een politieke discussie te 
organiseren over beleidsproblemen op iets langere termijn. Op die manier leverde de fractie 
haar bijdrage aan de ideeënvorming binnen de partij. Tijdens de voorbije werkingsperiode 
werd onder andere prof. Luc Huyse uitgenodigd voor een lezing over zijn essay “Gullivers 
probleem” 
 
 

 
4.8.  CENTRE DÉMOCRATE HUMANISTE (CDH) 

10 LEDEN 
 
 
INLEIDING 
 
In de korte tijdspanne van de zitting 2002-2003 moest de regering heel wat stormen 
trotseren. De ‘vrije debatcultuur’ vierde hoogtij en ontaardde in de aanloop naar de 
verkiezingen van juni 2004 in een oppositiedebat binnen de regering, zodat die met implosie 
werd bedreigd. Drie groene ministers namen ontslag, omdat ze het niet eens waren met de 
politieke lijn die in bepaalde dossiers, zoals van de  wapenuitvoer en van de nachtvluchten, 
in grote mate door de eerste minister werd uitgetekend. Die dossiers waren echter maar het 
topje van de ijsberg, want de spanningen binnen de regering liepen hoog op en aan regeren 
kwam ze nog nauwelijks toe. De voorbeelden zijn legio: de Copernicushervorming mislukte, 
de sociale zekerheid en de sociale bescherming lopen mank, de regering ontliep haar 
politieke verantwoordelijkheid naar aanleiding van het faillissement van Sabena, het 
mobiliteitsplan hapert en de NMBS gaat gebukt onder haar schuldenlast en wordt verlamd 
door partijpolitieke spelletjes, de onontbeerlijke politieke beslissingen bleven uit op het 
ogenblik dat knipperlichten aangingen en later op rood sprongen omdat de sociaal-
economische moeilijkheden niet werden onderkend:  slabakkende groei, begrotingstekort, 
toenemende werkloosheid, schuldenlast van de overheidsbedrijven… 
 
Tegen die achtergrond werd het parlementair werk, met de bijdrage van de cdH-fractie, 
voortgezet. 
 
 
BALANS VAN HET CDH 
 
De belangrijkste verwezenlijkingen op wetgevend vlak 
De cdH-kamerfractie heeft de meerderheid ervan overtuigd twee belangrijke wetgevende 
initiatieven over te nemen: het voorstel van J.J. Viseur betreffende het fonds voor 
alimentatievorderingen en het voorstel van de heer R. Langendries, over de kinderopvang en 
de oprichting van bedrijfscrèches. 

 
Ook andere initiatieven lagen volledig of deels in de lijn van de plannen van de regering: 
adoptie en afstamming (J. Milquet), cumulatie tussen overlevingspensioenen en 
vervangingsinkomen (J.J. Viseur), vrijwillige burgerschapsdienst (R. Fournaux) of verlenging 
van het moederschapsverlof (G. Dallemagne). 
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De belangrijkste wetgevende initiatieven die werden bestreden 
De cdH-fractie voerde strijd tegen diverse wetgevende initiatieven van de regering en de 
meerderheid of probeerde ze te amenderen. 

 
De fractie voerde oppositie tegen een aantal bepalingen van programmawetten die door het 
Parlement werden gejaagd: de hervorming van de NMBS, die door de instap van de 
gewesten de weg effent voor de regionalisering van het bedrijf, de ondoordachte nucleaire 
uitstap, de hervorming van de Raad van State en van het Rekenhof, die de tegenmacht van 
die instellingen zal uithollen,… 

 
De cdH-fractie boog zich ook met veel overtuiging over een aantal ethische dossiers: 
euthanasie, het huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht, het onderzoek op 
embryo’s, de depenalisering van cannabis en de toekenning van de familienaam. In al die 
dossiers stelde cdH zich kritisch, maar ook zo constructief mogelijk op. De fractie stelde voor 
dat hoorzittingen zouden worden gehouden en na lang aandringen werd op haar verzoek 
ingegaan. Ze betreurt dat heel wat parlementsleden van de meerderheid revanche wilden 
nemen en weigerden rekening te houden met de inbreng van  het cdH, zodat wetgevende 
teksten werden goedgekeurd die – zeker ten dele -  vanuit ethisch oogpunt aanvechtbaar 
zijn.  

 
De belangrijkste wetgevende initiatieven 
Het cdH diende verscheidene wetsvoorstellen in met het oog op globale hervormingen, die 
echter of niet besproken, of niet goedgekeurd raakten. 

 
Het gaat om de voorstellen over de hervorming van de asielprocedure (J. Lefèvre), de 
hervorming van de overheidsbedrijven (J.J. Viseur), de hervorming van het Hoog Comité van 
Toezicht (J.J. Viseur) en de strijd tegen antidemocratische partijen (J. Milquet en R. 
Langendries). 

 
Daarnaast diende het cdH ook voorstellen in op het vlak van het gezondheidsbeleid. Die 
hebben betrekking op de oprichting van een fonds tegen tabaksverslaving (L. Paque), de 
federale zorgverzekering (J.J. Viseur), zieke kinderen (J. Milquet), het statuut en meer 
bepaald de kinderbijslag van de zelfstandigen (R. Fournaux), vervroegd pensioen en 
rustpensioen (R. Fournaux en J.J. Viseur) en de strijd tegen bepaalde ongelijkheden (en 
meer bepaald de invoering van een woontoeslag op het leefloon) (J. Milquet en J.J. 
Viseur);… 

 
Tot slot nam het cdH ook de verdediging van de belangen van Franstaligen en Brusselaars 
op zich: de fractie diende een voorstel in om de taalinspectie in het onderwijs af te schaffen 
(Milquet), een voorstel om betwistingen inzake de taalwetgeving toe te vertrouwen aan de – 
tweetalige – algemene vergadering van de Raad van State (Milquet) en een voorstel dat 
ertoe strekt het Brussels Gewest een decreetgevende bevoegdheid toe te kennen (wat de 
federale regering al in april 2002 beloofde). 

 
De uitoefening van de politieke controle 
Op initiatief van het cdH werd DE SABENA-COMMISSIE, onder voorzitterschap van de heer R. 
Langendries, opgericht. Dankzij de hoorzittingen kwam de waarheid deels aan het licht, maar 
door politiek getouwtrek was de commissie niet in staat besluiten te formuleren die 
beantwoordden aan de verwachtingen van de bevolking en van de initiatiefnemers van de 
hoorzittingen. Le Soir schreef trouwens ‘Het Parlement verdient respect’, maar sommige 
regeringsleden hadden daar blijkbaar geen oren naar. 

 
Het cdH diende ook een zeer groot aantal vragen, vragen om uitleg en interpellatieverzoeken 
in, in essentie rond volgende thema’s: de politiehervorming (Detremmerie, Fournaux en 
Langendries), de bescherming van de minderheden (Kaderovereenkomst, faciliteiten,…), het 
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asielbeleid (onwettige uitwijzingen, regularisatie, hervorming van de opvang van de 
asielzoekers), het beheer van de overheidsbedrijven (vooral de NMBS, meer bepaald het 
stokpaardje van A. Smets) en van Sabena (zowel voor als na het faillissement), de 
hervorming van het openbaar ambt (beginselen van de Copernicushervorming en 
partijpolitieke benoemingen), het gezondheidsbeleid (het statuut onder meer van de patiënt 
en van de zieke kinderen, de ziekenhuisfinanciering…), de mensenhandel, de werking van 
het gerecht (de gerechtelijke achterstand, de benoemingen, de organisatie…), het 
buitenlands en het Europees beleid (meer bepaald het Belgische voorzitterschap) en de 
naleving van de beginselen van behoorlijk bestuur en van de integriteit van de Staat. 

 
De waakzaamheid die het cdH onafgebroken aan de dag legde droeg er, soms spijtig 
genoeg op een al te beperkte manier, toe bij dat paars-groen de bevolking, de instellingen en 
de democratie niet helemaal miskende. 
 
 
 
 

4.9.  VOLKSUNIE & ID21 (VU) 
8 LEDEN 

 
 
 
Vanuit haar volksnationale ideologie stond het fractiewerk in het teken van het algemeen 
belang, een transparante democratie, een efficiënt beheer door de overheid en uiteraard het 
streven naar een verdere Vlaamse staatsvorming.  
 
In het dossier van de nachtvluchten boven de noordrand van Brussel heeft de fractie het 
regeringsbeleid scherp onder vuur genomen vermits de Vlamingen in de noordrand 
geviseerd werden en alle lasten zowel van de dag- als van de nachtvluchten over zich heen 
kregen.  Zelfs na veel aandringen werd geen enkele inzage in routes en cijfers geboden.  
 
De fractie heeft de problematiek van de overheidsbedrijven, de Post en de NMBS op de voet 
gevolgd.  Zij heeft zich verzet tegen de blijvende politisering van de overheidsbedrijven en de 
verminderde kwaliteit van dienstverlening.    
 
De parlementaire onderzoekscommissie naar het faillissement van SABENA heeft haar 
werkzaamheden beëindigd en een verslag opgesteld met vaststellingen, 
verantwoordelijkheden en aanbevelingen.  Gelet op de partijpolitieke beïnvloeding van het 
verslag heeft de fractie het verslag niet goedgekeurd, noch in de commissie, noch in de 
plenaire vergadering.  De fractie heeft hierbij zelfs aangedrongen dat het verslag zou worden 
overgemaakt aan de rechterlijke macht, zodat de nodige gerechtelijke stappen zouden 
worden gezet.  Het fractielid in deze commissie wenste eveneens dat de invloed van het Hof 
in het SABENA-verhaal zou worden onderzocht.  
 
Er werden voorstellen ingediend om het recht op veiligheid als recht in de grondwet op te 
nemen.  Zonder het onveiligheidsgevoel te minimaliseren, is de fractie van mening dat 
veiligheid een grondwettelijk recht moet worden waarvoor de overheid moet instaan.  Ook 
werden verschillende parlementaire vragen gesteld over het uitblijven van het nieuwe 
veiligheidsplan en de criminaliteitscijfers. 
 
Op justitieel vlak werden wetsvoorstellen ingediend tot verbetering van het gerechtelijk 
wetboek en werd naar aanleiding van de gevangenneming van een journalist een 
wetsvoorstel ingediend tot bescherming van de informatiebronnen van de journalist. (stuk nr. 
2101/1-2002/2003)   De fractie heeft herhaaldelijk aangedrongen op de uitvoering van een 
jeugdsanctierecht, waarbij gewezen werd op de verschillende visies die bestaan in de 
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Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap hetgeen een oplossing in de weg 
staat.  
 
Door een lid werden verschillende wetsvoorstellen ingediend om de beroepsordes van vrije 
beroepen op te delen in Vlaamse en Franstalige ordes en dit volgens de maatschappelijke 
realiteit van het land.   Zo werden wetsvoorstellen ingediend voor de orde van geneesheren, 
dierenartsen, apothekers en gerechtsdeurwaarders, waarbij telkens een verbetering en een 
wijziging aan de werking van de ordes werden voorgesteld.  (stuk nr. 2267/1, 2351/1, 2352/1, 
2353/001) 
 
Vanuit haar pacifistische ingesteldheid heeft de fractie de wapenleveringen aan Nepal en 
aan de Filippijnen in vraag gesteld.  Hierbij werd de nadruk gelegd op het feit dat het 
economisch belang van deze wapenleveringen haaks staat op vredesinitiatieven die de 
regering elders in de wereld onderneemt.  
 
Opnieuw werden de regeringsleden geïnterpelleerd inzake de aanslepende problemen bij de 
NMBS, met name de investeringsplannen, de voorstellen van de nieuwe afgevaardigd-
bestuurder, de ontslagvergoeding van de vorige afgevaardigd-bestuurder, de liberalisering 
van de NMBS, de gebrekkige spoorverbindingen met bepaalde delen van het land en het 
door de regering niet opgeloste dossier van de IJzeren Rijn. 
 
Een lid van de fractie diende het voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet in 
met betrekking tot het gezaghebbende advies van de overheid. (stuk nr. 2346/1)   Bovendien 
werd de resolutie van de fractie goedgekeurd inzake de verbetering van het sociaal statuut 
van zelfstandigen.  
 
Het fractielid Danny Pieters heeft als plaatsvervangend lid van de Europese Conventie ten 
volle deelgenomen aan de debatten van de Conventie en nam ook deel aan de meeste 
initiatieven die door de groep der uit België komende leden van de Conventie op het getouw 
werden gezet.  Hij nam deel aan de Werkgroep over de bevoegdheden en aan deze gewijd 
aan het sociale Europa.    
 
Als conventielid heeft hij zich vooral op een drietal domeinen geprofileerd, te weten :  
- inzake het talenregime binnen de Europese Unie,  
- inzake de socialezekerheidsdimensie van de Europese Unie, 
- inzake de bevoegdheid van de Europese Unie aangaande wetenschappelijk 

onderzoek, 
Wat het talenregime betreft heeft Pieters in samenwerking met de diensten van de Kamer 
een boekje uitgegeven (in NL, EN en FR).   Tevens is hij de auteur van een concreet voorstel 
van Constitutiebepaling omtrent de talen.  Wat de socialezekerheidsdimensie van de Unie 
betreft heeft Pieters weerom met de actieve steun van het Kamerpersoneel een enquête 
opgesteld.   Tevens heeft hij intussen reeds een drietal langere bijdragen aan het debat over 
het sociale Europa geleverd.  Wat het domein van de bevoegdheid inzake onderzoek betreft, 
formuleerde Pieters in zijn bijdrage een aantal suggesties tot aanpassing van het Verdrag.  
 
De fractie zal haar controlerende en wetgevende taak steeds verder uitvoeren in functie van 
het algemeen Vlaams belang. 
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 5. VOORZITTERSCHAP 
 
 
 
 5.1. BILATERALE PARLEMENTAIRE BETREKKINGEN 
 
 
5.1.1.  ZENDINGEN NAAR HET BUITENLAND 
 
 
Centraal- en Oost-Europa 
 
WOENSDAG 2 EN DONDERDAG 3 OKTOBER 2002 
 

KROATIË 
 
Op 2 en 3 oktober  2002 bezocht een parlementaire delegatie van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers onder leiding van de heer Herman De Croo, Voorzitter, de 
Republiek Kroatië. De delegatie bestond uit de heer Herman De Croo, 
Kamervoorzitter, en de Volksvertegenwoordigers Frieda Brepoels, Muriel Gerkens, 
Yves Leterme, Dirk Van der Maelen, Guy Larcier en Koen Bultinck. 
 
Een aantal journalisten van de schrijvende pers en van radio en televisie 
vergezelden de delegatie. 
 
In Zagreb werd de delegatie begeleid door de ambassadeur van België in Kroatië, de 
heer Luc Liebaut, prof.dr. Kostović, ondervoorzitter van het Kroatisch Parlement 
(Sabor) en mevrouw Ljerka Alajbeg, ambassadrice van Kroatië in België. 
 
Tijdens de eerste dag werden ontmoetingen belegd met de Voorzitter en de 
voorzitters en leden van commissies van de Sabor alsook met de premier en de vice-
premier van het land.  
 
Het onderhoud met  de heer Zlatko Tomčić, voorzitter van de Sabor, verliep in een 
hartelijke sfeer tijdens welk inzonderheid de goede bilaterale betrekkingen tussen de 
twee landen en de twee parlementen werden beklemtoond. De uitstekende 
betrekkingen die België onder meer in Vukovar heeft opgebouwd, werden benadrukt.  
Voorzitter H. De Croo stelde voor dat de Kamer haar ervaring en expertise ter 
beschikking zou stellen, een aanbod waarop meteen werd ingegaan. Tevens werd 
stilgestaan bij nagenoeg alle aspecten van het hedendaags binnenlands en 
buitenlands beleid van Kroatië, waarbij onder meer werd gewezen op de 
inspanningen die Kroatië levert om het land opnieuw op te bouwen, goede 
betrekkingen met zijn buurlanden aan te knopen en het probleem van de 
vluchtelingen op te lossen. Ook de kwestie van generaal Bobetko, de gewezen 
stafchef die door het Tribunaal van Den Haag in beschuldiging is gesteld en die in 
Kroatië voor heel wat beroering zorgt, kwam aan bod.  
 
Na de werklunch aangeboden door de heer Ivo Šlaus, lid van de academie, had de 
delegatie een ontmoeting met de commissie voor de Europese Integratie die wordt 
voorgezeten door de heer  Mate Granić. Hier werd inzonderheid stilgestaan bij de 
Europese integratie en het associatie –en stabilisatieakkoord EU-Kroatië en bij de 
inspanningen die Kroatië levert om aan de voorwaarden te voldoen. België neemt 
zich voor, zo verklaarde Voorzitter De Croo, ASA tegen het eind van het jaar goed te 
keuren.  



192 - VOORZITTERSCHAP  Hoofdstuk 5 
 

Premier Ivica Raçan, de volgende gastheer van de delegatie zette de realisaties van 
de huidige regering uiteen. Er werd heel wat gerealiseerd, ook op economische 
gebied maar de werkloosheid blijft hoog. Kroatië is een stabiel land in een onstabiele 
regio geworden. 
 
Met betrekking tot de kwestie generaal Bobetko hoopt hij dat Kroatië samen met de 
internationale gemeenschap een oplossing zal vinden, maar er mag niet overhaast 
tewerk worden gegaan.  
 
Vervolgens gaf vice-premier Goran Granić onder meer in antwoord op vragen van de 
delegatieleden nadere uitleg bij het regeringsbeleid  Daarop volgde een ontmoeting 
met de commissie voor de mensenrechten en voor de rechten van de nationale 
minderheden, voorgezeten door dr. Furio Radin. De Sabor telt 5 leden die de 
nationale minderheden vertegenwoordigen en de betrokken commissie 
vertegenwoordigt alle minderheden in de ruimste betekenis van het woord. Een 
nieuwe wet die de rechten van de minderheden nog zal uitbreiden is in 
voorbereiding. 
 
De reeks ontmoetingen van de eerste dag werd afgesloten met een onderhoud met 
de heer  Ivo Sanader, voorzitter van HDZ (de belangrijkste oppositie partij), die stelt 
dat zijn partij een andere koers is ingeslagen en in de eerste plaats aan de toekomst 
denkt. 
 
Op woensdag kon de delegatie pas na het optrekken van de mist naar Vukovar 
vertrekken. Ter plaatse werd zij opgewacht door de autoriteiten van de stad en van 
de regio Vukovar-Srjiem, onder meer de heer Vladimir Štengel, burgemeester en de 
heer Nikola Šafer, prefect. De inbreng van België, onder meer de aanwezigheid van 
een Belgisch bataljon, de huidige steun bij de reconstructie, de ontwikkeling van de 
haven, de ontmijning en ook de Belgische investeringen werden door  de autoriteiten 
van Vukovar in de verf gezet. De delegatie stelde precieze vragen over de wijze van 
samenleven van twee gemeenschappen, de bescherming van de Servische 
minderheid, het taalgebruik in het onderwijs en met betrekking tot officiële stukken.  
De verstandhouding tussen de twee gemeenschappen is goed, veel vluchtelingen 
zijn al teruggekeerd en inzake het taalgebruik werd een geëigende procedure 
uitgewerkt die in de toekomst nog zal worden verbeterd.  
 
Aansluitend op deze ontmoeting werd een bezoek gebracht aan de haven die 
opnieuw operationeel is: België heeft twee kranen aangekocht en ook de kade werd 
verlengd.    
 
Vervolgens legde de delegatie een krans neer aan de memorial van Kusovar en aan 
de gedenksteen op de plaats  waar de Belgische korporaal Gosseye in opdracht het 
leven liet.  
 
Teruggekeerd in Zagreb had de delegatie nog een onderhoud met de heer Tonino 
Picula, minister van Buitenlandse Zaken tijdens welk benevens de al voornoemde 
punten volgende topics aan bod kwamen:  de kwestie van de soevereiniteit bij een 
integratie, het uitgesproken nationalisme in het land, de invloed van de Verenigde 
Staten, de toetreding tot de NATO, de Europese snelle interventiemacht, ... Kroatië 
hoopt in 2006 aan de voorwaarden te voldoen om tot de EU te kunnen treden, wil 
absoluut lid worden van de Nato (Top van Praag) en is gewonnen voor een 
interventiemacht. 
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Midden-Oosten en Noord-Afrika 
 
VAN 28 TOT 31 OKTOBER 2002 
 

MAROKKO 
 
Van 28 tot 31 oktober 2002 heeft de heer Herman De Croo, Voorzitter van de Kamer, 
een parlementaire delegatie naar Marokko begeleid. 
 
De delegatie bestond uit : 

 
- De heer Herman De Croo, voorzitter van de delegatie, Voorzitter van de Kamer 

van volksvertegenwoordigers; 
- De heer Robert Denis, ondervoorzitter van de Kamer (MR); 
- De heer Francis Van den Eynde, voorzitter van de Commissie voor de 

Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven (Vlaams Blok); 
- Mevrouw Frieda Brepoels, voorzitter van de Kamerfractie Volksunie&ID21; 
- De heer Jean-Pierre Grafe, voorzitter van de Commissie belast met de 

problemen inzake Handels- en Economisch Recht (cdH); 
- Mevrouw Anne-Mie Descheemaker, lid van de Kamer (Agalev/Ecolo); 
- De heer Guy Hove, lid van de Kamer (VLD). 
 
Een verslag van deze zending werd in een speciaal nummer van de Parlementaire 
mededelingen gepubliceerd (nr. 24) 
 
 
 
5.1.2.  BUITENLANDSE DELEGATIES 
 
 
Centraal- en Oost-Europa 
 
VRIJDAG 4 OKTOBER 2002 
 

BULGARIJE 
 
Op 4 oktober 2002 heeft de Voorzitter van de Kamer de heer Georgui Parvanov, 
president van de republiek Bulgarije, in audiëntie ontvangen. 
 
Tijdens het onderhoud kwamen de volgende onderwerpen aan bod: 
- President Parvanov vroeg de steun van het Belgische parlement tijdens het 

toetredingsproces van zijn land tot de Europese Unie en tot de Navo. 
- Voorzitter De Croo beklemtoonde het belang van het stabiliteitspact voor de 

Balkanregio. 
- Hij vestigde tevens de aandacht op de strategische geopolitieke rol van Bulgarije 

ten aanzien van grote buurlanden als Turkije. Hij onderstreepte ook de 
terughoudendheid waarvan de 15 landen van de Europese Unie blijk geven nu de 
tien kandidaat-landen  op het punt staan tot de Unie toe te treden, met name 
omdat de huidige lidstaten vrezen dat  het beleid van structurele regionale steun 
in de eerste plaats  de Centraal-Europese landen ten goede zal komen. Het ritme 
van de onderhandelingen moet hoe dan ook worden aangehouden om het 
tijdschema van de toetreding tot de Europese Unie  na te leven en fasen in het 
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toetredingsproces vast te stellen. Om aan de Europese normen te beantwoorden 
moet de ongunstige economische situatie verbeteren. 

 
President Parvanov preciseerde dat de toetreding van zijn land tot de Europese Unie 
in een ruimere context als een toenadering van de hele Balkan subregio tot de EU 
moet worden beschouwd. 
 
Als tijdens de Europese top in Kopenhagen geen of een onduidelijke beslissing wordt 
genomen, kan dit bij de publieke opinie van de overige landen in het gebied twijfel 
over hun daadwerkelijke toetreding tot de Europese Unie doen ontstaan. 
 
 
8 TOT 10 OKTOBER 2002 
 

RUSSISCHE FEDERATIE 
 
De heer Gennady Seleznev, Voorzitter van de Staatsdoema van de Russische 
Federatie, heeft op uitnodiging van de heer H. De Croo, Voorzitter van de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers, van 8 tot 10 oktober 2002 een officieel bezoek aan België 
gebracht. 
 
De delegatie bestond uit vertegenwoordigers van de negen politieke fracties van de 
Assemblee. 
 
Tijdens de door de Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers verleende 
audiëntie hebben de Voorzitters H. De Croo en G. Seleznev de volgende 
onderwerpen besproken: 
 
- de economische groei, de modernisering en de toename van de investeringen in 

Rusland; 
- het probleem van de enclave Kaliningrad en de lopende onderhandelingen met 

de E.U. hieromtrent; 
- de werking van het tweekamerstelsel in Rusland en de respectieve 

bevoegdheden van de Staatsdoema en de Raad van de Federatie; 
- de sociaal-economische toestand in België; 
- de inbreng van de nationale parlementen in de besluitvormingsprocedure van de 

E.U. 
 
Tijdens hun officieel bezoek aan België hadden de Voorzitter van de Staatsdoema en 
de parlementaire delegatie een onderhoud met de heer A. De Decker, Voorzitter van 
de Senaat, mevrouw A. Neyts-Uyttebroeck, toegevoegd minister aan de minister van 
Buitenlandse Zaken en belast met Landbouw en de heer F-X. de Donnéa, minister-
president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
 
De parlementaire delegatie wisselde van gedachten met de verenigde commissies 
voor de Buitenlandse Betrekkingen van Kamer en Senaat tijdens een vergadering 
onder leiding van de heer P. Chevalier, voorzitter van de Commissie voor de 
Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer. 
 
De delegatie ontmoette ook nog parlementsleden en leden van de vriendenkring 
België-Rusland van de Interparlementaire Unie. 
 
De delegatie werd tevens ontvangen door de heer F. Thielemans, burgemeester van 
Brussel en door de gezagsdragers van Antwerpen en Brugge. 
 



Hoofdstuk 5   VOORZITTERSCHAP - 195 
 

De parlementaire delegatie bracht ook een bezoek aan de onderneming Interbrew in 
Leuven. 
De Voorzitter van de Kamer bood hen ten slotte een ontbijt in aanwezigheid van de 
pers aan, wat de voorzitters van beide assemblees de kans gaf de balans op te 
maken van het officieel bezoek aan België door de heer Seleznev, Voorzitter van de 
Staatsdoema van de Russische Federatie. 
 
 
DONDERDAG 14 NOVEMBER 2002  
 

HONGARIJE 
 
Op donderdag 14 november 2002 ontmoette de heer Jean-Pol Henry, eerste 
ondervoorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de heer Laszlo Mandur, 
ondervoorzitter van het Parlement van de republiek Hongarije. 
 
De beide ondervoorzitters sneden de volgende thema's aan :  
 
- de uitstekende bilaterale betrekkingen tussen Hongarije en België; 
- de opvang van Hongaarse vluchtelingen in België na de Sovjetinterventie in 

Hongarije in 1956; 
- de toekomstige toetreding van Hongarije tot de EU; 
- het nut van een nauwere samenwerking tussen de "kleine" EU-lidstaten zoals 

België en Hongarije  - kwestie van meer gewicht in de schaal te kunnen leggen 
tegenover de "groten" -  en het aantal zetels van de kleine lidstaten in het 
Europees Parlement; 

- de toetreding van Hongarije tot de NAVO; 
- de Visegrad-landen (d.i. de unie van Hongarije, Polen, Tsjechië en Slowakije) : 

de Benelux en de Visegrad-landen zouden meer moeten samenwerken, aldus de 
heer Mandur; 

- de EPRI-conferentie (European Conference of Members of National Parliaments 
on Information and Communication Technologies) in het federale Parlement op 
13 en 14 november 2002, waaraan de heer Mandur deelnam. 

 
 
DINSDAG 19 NOVEMBER 2002  
 

RUSSISCHE FEDERATIE 
 
Op initiatief van de heer Stef Goris, kamerlid, ontving de Voorzitter van de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers voorbije dinsdag 19 november 2002 om 12.40 uur de 
volgende delegatie: 
 
- de heer Poltavchenko, vertegenwoordiger van de voorzitter van de Russische 

Federatie en leider van de delegatie; 
- de heer Gordeev, vice-eerste minister; 
- de heer Luzkov, burgemeester van Moskou; 
- de heer Danilov-Danilyan, hoofd van het Economisch Departement van de 

president. 
 
De Kamervoorzitter herinnert eraan dat hij van 8 tot 10 oktober jongstleden de heer 
Guennadi Seleznev, Voorzitter van de Staatsdoema van de Russische Federatie 
heeft ontvangen en dat President Poetin onlangs een bezoek aan België heeft 
gebracht. 
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De heer Poltavchanko verklaart waarom hij aanwezig is in België. Hij richt zich 
enerzijds tot Europa en anderzijds tot België om de aandacht van de investeerders 
op de "Centrale Regio" rond Moskou te vestigen. 
Deze regio bestaat, zonder Moskou mee te rekenen, uit 17 entiteiten die samen 
ongeveer 37 miljoen inwoners tellen en dat is ¼ van de Russische bevolking. De 
regio heeft dan ook veel meer troeven in petto dan de rest van Rusland. 
 
Toch zijn er bijkomende investeringen nodig om de uitrusting en infrastructuur te 
moderniseren. Dit is zowel voor Rusland als voor Europa een interessante 
ontwikkeling en het is in ieders belang te kunnen werken met partners die zich niet in 
een zwakke positie bevinden. De voorwaarden om deze inspanningen met succes te 
bekronen zijn aanwezig. 
 
Eerst en vooral is de politieke stabiliteit verzekerd. Bovendien heeft de Staatsdoema 
voortreffelijk werk geleverd door de wetgeving aan te passen zodat vooral in de 
sectoren met een hoog wetenschappelijk, technisch en financieel potentieel 
investeerders worden aangetrokken. 
 
Voorzitter H. De Croo is van oordeel dat de heer Poltavchenko zijn zaak op een 
overtuigende manier voorstelt. 
Vervolgens spitst hij zich toe op de troeven van België. België exporteert 70 % van 
zijn BBP, wat gelijk is aan ongeveer 300 miljoen USD per dag. In absolute cijfers 
staat België op de negende plaats van de exportlanden. 
Omdat de loonkosten in België hoog zijn, zou het gepast zijn het aandeel van deze 
kosten voor producten en diensten te verlagen.  
 
Andere overweging: binnen een cirkel van een dagreis per vrachtwagen rond Brussel 
wonen 60 miljoen mensen. 
 
Ook Moskou en omgeving tellen een groot aantal mogelijke klanten. Maar deze 
bevolking moet over een reële aankoopkracht en dus over inkomsten uit arbeid 
kunnen beschikken. 
 
Bovendien moet concurrentie mogelijk zijn en moet het gepaste juridisch kader 
aanwezig zijn. President Poetin en zijn mensen werken hieraan. 
Het gaat er in de eerste plaats om de mogelijke investeerders gerust te stellen. Ze 
zijn huiverig en trekken zich bij het geringste alarmsignaal terug. Politieke stabiliteit is 
dus een fundamentele factor evenals kortere behandelingstermijnen van de 
investeringsdossiers, bescherming van het privé-bezit, vrijheid van ondernemen 
binnen het bestek van de sociale wetten enz. 
Nationalistische tendensen schrikken net zo sterk af als terrorisme en 
fundamentalisme. De heer Poltavchenko maakt gewag van een termijn van tien 
dagen om dossiers af te ronden. Hij verzekert ons dat de problemen inzake 
belastingheffing ook zijn opgelost. Hij begrijpt de gevoeligheid van de investeerders 
volkomen. Betreffende de separatistische bewegingen laat hij verstaan dat wat zich 
in Noord-Ierland en Spanje afspeelt het enthousiasme van de investeerders op het 
eerste gezicht ook nauwelijks lijkt af te remmen. 
 
Bij de gijzeling in Moskou werden geen toegevingen gedaan, alle gijzelnemers zijn 
dood. 
Goede economische betrekkingen zijn een voorwaarde voor veiligheid en stabiliteit. 
Rusland en België hebben meer troeven gemeen dan dat er scheidende factoren 
zijn. 
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De Voorzitter van de Kamer benadrukt dat Rusland en België objectieve 
bondgenoten zijn. De Russische en Belgische bevolking kunnen samenwerken 
volgens het Europees model. 
 
 
25-27 NOVEMBER 2002 
 

POLEN 
 
Z. Exc. de Voorzitter van de Sejm (het Parlement) van de republiek Polen, de heer 
Marek Borowski, bezocht België van maandag 25 tot woensdag 27 november 2002 
in het kader van een officiële zending, op uitnodiging van de heer Herman De Croo, 
Voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers. De heer Waldy Dzikowski, 
volksvertegenwoordiger en voorzitter van de regionale parlementaire groep Polen-
Benelux, vergezelde hem. 
 
De heer Borowski werd op maandag 25 november 2002 door de Kamervoorzitter in 
audiëntie ontvangen. 
 
Tijdens het gesprek werden de volgende thema's aangesneden : 
- In verband met het verdrag betreffende de toetreding van Polen tot de EU 

bevestigde de Sejmvoorzitter dat de bevolking zich hierover via een referendum 
zal kunnen uitspreken na de geplande ondertekening van het verdrag in april 
2003. 
Polen maakt zich bezorgd over het lange ratificatieproces : het 
toetredingsverdrag moet immers door de parlementen van de EU-lidstaten 
worden geratificeerd. De Voorzitter drong dan ook aan op een snelle ratificatie 
door de 7 Belgische parlementen; 

- Polen wil een snellere procedure voor de toekenning van Europese 
inkomenssteun voor de landbouwers. De Europese Unie heeft beslist de 
toekenning van die steun te spreiden over negen jaar vanaf 2004, en de 
inkomenssteun zelf is beperkt tot 25% in het eerste jaar na de toetreding. In die 
omstandigheden zal de Poolse landbouw de EU-concurrentie moeilijk het hoofd 
kunnen bieden, temeer daar Polen een zeer groot aantal kleine 
landbouwbedrijven telt, die geïntegreerd moeten worden in de Unie ; 

- De financiële stromen tussen de EU en Polen zouden voor Polen wel eens niet 
zo gunstig kunnen uitvallen, want het land zal een erg hoge nationale budgettaire 
bijdrage betalen, terwijl de door Europa in het vooruitzicht gestelde gelden uit de 
structuurfondsen tijdens de eerste jaren na de toetreding beperkt zullen blijven; 

- Ten slotte wees de Sejmvoorzitter op de sterke opmars van de nationalistische 
en populistische politieke partijen in Polen. Dat is een zorgwekkend verschijnsel, 
want die partijen wakkeren het euroscepticisme in het land aan en manipuleren 
de bevolking met gekleurde informatie over de idee van de Poolse toetreding tot 
de EU. 

 
In het kader van zijn bezoek aan ons land sprak de Voorzitter van de Sejm verder 
met de heer A. De Decker, Voorzitter van de Senaat, en mevrouw Laurette Onkelinx, 
vice-premier en minister van Werkgelegenheid. 
 
In het Europees Parlement woonde de heer Borowski de veertiende bijeenkomst bij 
van de Voorzitter van het Europees Parlement met de voorzitters van de 
parlementen van de landen die deelnemen aan het uitbreidingsproces. 
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Op het niveau van de gewest- en gemeenschapsregeringen en –assemblees waren 
er gesprekken met :  
- de heer F.-X. de Donnea, Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest ; 
- de heer Hervé Hasquin, Minister-President van de Franse Gemeenschap ; 
- de heer Robert Collignon, Voorzitter van het Waals Parlement ; 
- de heer Beghin, Eerste Ondervoorzitter van het Parlement van het Brussels   

hoofdstedelijk Gewest ; 
- de heer Johan De Roo, Eerste Ondervoorzitter van het Vlaams Parlement. 
 
Sejmvoorzitter Borowski werd in audiëntie ontvangen door de heer Freddy 
Thielemans, burgemeester van de stad Brussel. 
 
Ten slotte was er ook gelegenheid voor contacten met de zakenwereld bij Agoria, de 
multisectorale federatie voor de technologische industrie te Brussel. 
 
 
DINSDAG 11 FEBRUARI 2003 
 

KROATIË 
 
De voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft op dinsdag 11 
februari 2003 de heer Stjepan Mesić, president van de Republiek Kroatië, in 
audiëntie ontvangen, in aanwezigheid van de heer Armand De Decker, voorzitter van 
de Senaat. 
 
President Mesić was o.a. vergezeld door de heer Tonino Picula, Minister van 
Buitenlandse Zaken en de heer Neven Mimica, Minister van Europese Intergratie. 
Waren tevens aanwezig tijdens dit gesprek mevrouw Muriel Gerkens, Voorzitster van 
de Agalev/Ecolo-fractie in de Kamer en mevrouw Frieda Brepoels, Voorzitster van de 
VU&ID-fractie in de Kamer. 
 
President Mesić is het volkomen eens met de voorzitters van Kamer en Senaat over 
de voorbeeldfunctie van België.  België is het bewijs dat samenleving in een 
multicultureel en multireligieus land mogelijk is.  De staatsstructuren zijn voor de 
buitenwereld misschien niet eenvoudig maar het is de enige en de juiste manier om 
met elkaar om te gaan. 
 
De Kamervoorzitter onderstreept het belang van de bescherming van de 
minderheden om een democratie in stand te kunnen houden.   
 
Een gedachtewisseling is gewijd aan de Kroatische EU-kandidatuur.  De heer De 
Croo wijst er op dat de Kroatische staat, waar sterke nationalistische gevoelens 
heersen, er rekening mee zal moeten houden dat het lidmaatschap van de Europese 
Unie ook interventie van Europa in de Kroatische binnenlandse aangelegenheden 
impliceert.     
 
President Mesić begrijpt dat er problemen kunnen zijn maar hij gelooft in de 
Europese integratie: een Europa waar alle naties vreedzaam naast elkaar leven met 
respect voor eenieders culturele achtergrond en bescherming van etnische 
minderheden. 
 
De President van Kroatië heeft het verder over het uiteenvallen van ex-Joegoslavië.  
Na het overlijden van de historische voorman President Tito had het land zijn enige 
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overblijvende bindende factor verloren.  Later heeft oud-president Milosević de 
Serviërs misleid door hen te beloven dat zij in een grote Servische staat zouden 
kunnen samenleven.  De resultaten van dit beleid waren, zoals bekend, desastreus.   
 
De gevolgen van de oorlog in de Balkan worden verder besproken zoals de 
samenwerking met het ICTY (International Criminal Tribunal for the former 
Yugoslavia) in Den Haag en de problematiek van de vluchtelingen. 
 
 
VRIJDAG 7 FEBRUARI 2003 
 

LITOUWEN 
 
Op vrijdag 7 februari 2003 heeft de Voorzitter van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers, de heer Herman De Croo, de heer Artūras Paulauskas, 
voorzitter van de Seimas (Parlement) van de Republiek Litouwen, in audiëntie 
ontvangen.  De heer Audrius Navikas, ambassadeur van Litouwen in Brussel was 
tevens aanwezig tijdens dit gesprek. 
 
De Kamervoorzitter onderstreept de uitstekende bilaterale relaties tussen België en 
Litouwen en verheugt zich over de toetreding van Litouwen tot de Europese Unie.   
  
Uit een referendum in gebleken dat 60% van de Litouwers voor de aansluiting met 
Europa zijn.  Ook het lidmaatschap van de NAVO is voor Litouwen een prioriteit.   De 
heer Paulauskas is zeer blij met de goede samenwerking tussen Litouwen en België 
maar hij betreurt dat de bilaterale handel tussen beide landen eigenlijk weinig 
significant is.   
 
De voorzitter van de Seimas zegt dat sinds de onafhankelijkheid, 13 jaar geleden, 
Litouwen op menig gebied positief is geëvolueerd.  Toch moeten er nog heel wat 
hervormingen doorgevoerd worden om dichter bij het Europese normen te komen.  
De werkeloosheid moet beter aangepakt worden, de hervormingen in de 
landbouwsector moeten effectiever zijn en ook op sociaal gebied moet er nog heel 
wat veranderen.  
 
De Kamervoorzitter informeert over de relaties met grote buur Rusland en met 
Kaliningrad.   
 
Op de vraag van de Kamervoorzitter of er taalproblemen bestaan in Litouwen, 
antwoordt de Voorzitter van de Seimas dat het een gering probleem is dat zeker niet 
vergelijkbaar is met de moeilijkheden die er in Letland en Estland zijn.  80% van de 
bevolking bestaat uit Litouwers, 8,6% uit Russen en 7,7% uit Polen. 
 
De heer De Croo informeert tevens over de politieke toestand in Litouwen.  De partij 
van de heer Paulauskas, de “Nieuwe Unie” sloot een coalitie met de “Sociaal 
Democratische Partij” (socialisten en ex-communisten) van Eerste Minister Algirdas 
Brazauskas. 
 
Over de recente presidentsverkiezingen zegt de heer Paulauskas dat iedereen 
eigenlijk verwacht had dat de ervaren Valdas Adamkus, opnieuw tot president 
verkozen zou worden toch werd het Rolandas Paksas (centrum rechts liberaal) die 
de verkiezingen won.  De Voorzitter van de Seimas verklaart dit resultaat als volgt.  
Door het vroeger communistisch bewind verwacht de Litouwse maatschappij nog 
steeds bescherming van de overheid.  In Paksas zagen ze eerder de president die 
deze bescherming kon bieden. 
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De heer Paulauskas betreurt dat de administratie nog “communistische” trekjes 
vertoont en hoopt dat de staatsstructuren snel op een meer doeltreffende wijze zullen 
kunnen gaan functioneren. 
 
 
DONDERDAG 20 MAART 2003  
 

ROEMENIË 
 
De Voorzitter van de Kamer heeft de heer Valer Dorneanu, Voorzitter van het 
Roemeense Huis van Afgevaardigden, in audiëntie ontvangen op donderdag 20 
maart 2003. 
 
Tijdens het onderhoud werden de onderstaande thema’s aangesneden: 
 
Voorzitter Dorneanu sprak over het probleem van de representativiteit van de 
Hongaarse minderheid in het Roemeense Parlement. 
 
Hij wees op de uitstekende bilaterale betrekkingen met de regeringen en de 
parlementen van de Franse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest, meer bepaald 
dankzij de bilaterale parlementaire samenwerkingsprotocollen die door de 
respectieve assemblees ondertekend werden. 
 
Op economisch vlak belichtte hij het opmerkelijke investeringsvolume van de 
Belgische investeerders in Roemenië; het bilaterale handelsverkeer is in totaal goed 
voor 350.000 USD. 
 
De Kamervoorzitter benadrukte in dat verband dat die investeringen nog merkelijk 
kunnen worden opgetrokken, dankzij de investeringsbereidheid van grote bedrijven 
zoals Amyllum of Delhaize. 
 
Kamervoorzitter De Croo gaf te kennen dat hij het Roemeense standpunt en de 
aansluiting van het land bij de Brits-Amerikaanse entente in de kwestie-Irak wel kon 
begrijpen, gezien de lopende toetredingsprocedure van Roemenië tot de Noord-
Atlantische Verdragsorganisatie. 
Wel toonde de Kamervoorzitter zich bezorgd over de Roemeense houding ten 
aanzien van de ondertekening van het verdrag betreffende het Internationaal 
Strafgerechtshof.  
 
Voorzitter Dorneanu stelde dat zijn land de Verenigde Staten onder meer ook steunt 
omdat het bang is dat Irak massavernietigingswapens ontwikkelt en het wereldwijde 
terrorisme steunt. 
 
Tot slot dankte de Voorzitter van het Roemeense Huis van Afgevaardigden ons land 
namens zijn Assemblee voor de steun van de Belgische parlementsleden in de 
parlementaire assemblee van de NAVO en de parlementaire assemblee van de 
Raad van Europa voor de toetreding van Roemenië tot de NAVO en de EU. 
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DINSDAG 11 FEBRUARI 2003 
 

SLOWAKIJE 
 
Op dinsdag 11 februari 2003 heeft de Eerste Minister van de Slovaakse Republiek, 
de heer Mikulas Dzurinda, ter gelegenheid van zijn officieel bezoek aan België, het 
Federaal Parlement bezocht. 
Hij werd begeleid door de heer Pavol Prokopovic, minister van Vervoer, Post en 
Telecommunicatie en de heer Jozsef Berenyi, staatssecretaris bij het ministerie van 
Buitenlandse Zaken.  
 
Hij werd in audiëntie ontvangen door de Senaatsvoorzitter. Vervolgens werd hij door 
de Kamervoorzitter ontvangen voor een lunch samen met de fractieleiders van de 
Kamer.  
Ten slotte heeft de Eerste Minister in de internationale zaal van de Kamer de leden 
van de commissies Buitenlandse Zaken en Defensie van Kamer en Senaat en de 
leden van het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden 
toegesproken. Na de toespraak was er een gedachtenwisseling. 
 
 
WOENSDAG 12 FEBRUARI 2003 
 

SLOVENIË 
 
Op woensdag 12 februari 2003 heeft de Kamervoorzitter de heer Dimitrij Rupel, 
minister van Buitenlandse Zaken van de Republiek Slovenië, in audiëntie ontvangen. 
De minister van Buitenlandse Zaken onderstreepte dat de Sloveense economie en 
de Sloveense financiële sector in goede gezondheid verkeerden. Hij sprak de wens 
uit dat de Belgische investeringen in zijn land zouden toenemen en vermeldde dat de 
Belgische banksector al een belangrijke rol speelt in Slovenië. Voorzitter Herman De 
Croo bevestigde dat de Europese Unie een positief beeld heeft van Slovenië. Hij 
bevestigde eveneens de politieke en economische stabiliteit van het land en de 
strategische rol die het vervult door zijn ligging aan de buitengrenzen van de 
Europese Unie. 
 
De Voorzitter bracht het bilateraal samenwerkingsproject tussen de respectieve 
parlementaire assemblees ter sprake, dat mogelijk wordt dankzij o.a. het 
samenwerkingsprotocol dat binnenkort afgerond kan worden met de Voorzitter van 
de Sloveense nationale assemblee. 
 
De Voorzitter beklemtoonde ook dat de toetreding tot de Europese Unie voor de 
nieuwe lidstaten onvermijdelijk gepaard zal gaan met een verlies aan nationale 
souvereiniteit. Hij heeft de actuele context van de Euro-Atlantische betrekkingen 
toegelicht en de negatieve attitude van de Amerikaanse publieke opinie en de 
presidentiële administratie tegenover de Europese Unie omwille van de Europese 
houding in de kwestie Irak. 
Tot slot heeft de minister van Buitenlandse Zaken uitgelegd dat het Europese model, 
en meer precies het Finse model voor economische ontwikkeling, lange tijd als 
referentie heeft gediend voor zijn land dat in 1991 onafhankelijk werd. 
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WOENSDAG 19 MAART 2003 
 

KROATIË 
 
De voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft op woensdag 19 
maart 2003 de heer Zlatko Tomcic, voorzitter van het Parlement van de Republiek 
Kroatië, in audiëntie ontvangen. 
 
Voorzitter Tomcic was vergezeld door : 
 
- de heer Zdravko Tomac, ondervoorzitter van het Kroatisch Parlement en 

voorzitter van de Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen ; 
- de heer Mate Granic, voorzitter van de Commissie voor de Europese 

Aangelegenheden ; 
- mevrouw Ljerka Alajbeg, ambassadeur van Kroatië in Brussel ; 
- de heer Boris Abramovic, kabinetschef van de voorzitter van het Kroatisch  

Parlement ; 
- mevrouw Vlasta Brkljacic, adviseur voor de buitenlandse politiek van de 

voorzitter van het Kroatisch Parlement ; 
- de heer Miro Kovac, adviseur bij de Ambassade van Kroatië in Brussel ; 
- de heer Milovan Petrovic, coördinator van de Commissie voor de Europese 

Aangelegenheden van het Kroatisch Parlement. 
 
Waren tevens aanwezig tijdens dit gesprek : 
  
- de heer Robert Myttenaere, adjunct-secretaris-generaal van de Kamer ;  
- de heer Luc Hoste, bestuursdirecteur van de dienst vertaling van de beknopte 

verslagen van de Kamer (de heer Hoste was secretaris van de delegatie die de 
Kamervoorzitter vergezelde tijdens zijn officiële reis naar Kroatië begin oktober 
2002). 

   
Beide Kamervoorzitters verheugen zich over de talrijke wederzijdse bezoeken die 
zeer nuttig zijn voor de toekomstige relatie tussen Kroatië en België in een verenigd 
Europa. 
 
De bilaterale betrekkingen zijn uitstekend.  Vóór de ontbinding van de Kamers, gaat 
de Kamer van Volksvertegenwoordigers, nog 2 belangrijke overeenkomsten met 
betrekking tot Kroatië bespreken die reeds goedgekeurd werden door de Senaat: 
enerzijds, het wetsontwerp houdende instemming met de stabilisatie- en 
associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten en 
de Republiek Kroatië en, anderzijds, het wetsontwerp houdende instemming met de 
overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek 
Kroatië inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen.  
 
Kroatië heeft zijn kandidatuur tot EU-lidmaatschap ingediend.  Kamervoorzitter 
Tomcic hoopt snel een antwoord te krijgen van de Europese Commissie.  In Kroatië 
hoopt men op een toetreding in 2007 samen met Bulgarije en Roemenië.   
 
De heer Tomcic is van mening dat Kroatië binnen de Europese Unie een belangrijke 
rol kan spelen in Zuidoost Europa; een regio die nog steeds te kampen heeft met een 
reputatie van onstabiliteit.  De recente moord op de eerste minister van Servië is hier 
een goed voorbeeld van.  In  Kosovo en in Bosnië-Herzegovina zijn er ook nog 
talrijke onopgeloste problemen.   
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De Kroatische parlementsvoorzitter is ook bijzonder opgetogen over het feit dat EU-
parlementsvoorzitter Pat Cox en Eurocommissaris Christopher Patten de resultaten 
met betrekking tot de EU-politiek van zijn land positief hebben geëvalueerd.  
 
Hij onderstreept dat 77% van de Kroatische bevolking achter de EU-politiek staat van 
de regering en dat alle Kroatische politieke partijen voor een snelle toetreding tot de 
Europese Unie zijn.   
 
De heer Tomcic maakt zich zorgen over de toestand in het Middenoosten en meer 
bepaald de naderende oorlog tegen Irak.  Hij denkt in het bijzonder aan de zware 
gevolgen voor de Iraakse bevolking maar ook aan de implicaties die deze oorlog 
wereldwijd zal hebben.  Hij zegt dat Kroatië het standpunt deelt dat België 
ingenomen heeft met betrekkingen tot het conflict met Irak.  
 
De heer Tomcic hoopt dat de oorlog van korte duur zal zijn.  Hoe langer de oorlog zal 
duren hoe erger de gevolgen zullen zijn, niet alleen voor de wereldbevolking maar 
ook voor alle wereldinstellingen; instellingen die sowieso opnieuw geherdefinieerd 
zullen moeten worden. 
 
Kamervoorzitter De Croo verwijst naar zijn recent bezoek aan Washington waar hij 
onder andere de speaker van The House of Representatives heeft ontmoet die hem 
probeerde te overtuigen van de noodzaak van een militaire interventie in Irak.  De 
Amerikaanse bevolking is nog steeds getraumatiseerd na de aanslagen van 11 
september en gelooft dat Saddam Hussein een uiterst gevaarlijk man is.  Zij wil kost 
wat kost vermijden dat hij in het bezit van een atoombom zou raken om, ten aanzien 
van de Irakezen, niet in een toestand te komen zoals ten aanzien van de Noord-
Koreanen die reeds in het bezit van een dergelijk wapen zijn.  Washington denkt ook 
dat VN-resolutie 1441 Amerika het recht geeft om tegen Irak ten strijde te trekken.   
De Amerikanen wijzen er tevens op dat de NAVO destijds ook militaire acties 
ondernomen heeft in het voormalig Joegoslavië zonder goedkeuring van de 
Verenigde Naties, dit tot grote verbolgenheid van onder andere Rusland.  
 
Voorzitter De Croo onderstreept de uiterste complexiteit van de Irak-crisis.  Ondanks 
de duidelijke anti-oorlogsstemming gaan de Belgische, de Franse en de Duitse 
regering de Amerikaanse militaire vluchten boven hun grondgebied niet verbieden.   
 
De heer De Croo heeft begrip voor het Amerikaans standpunt.  Maar betreurt dat zij 
zich niet genoeg hebben ingespannen om Europa te overtuigen.   
 
De heer De Croo heeft het verder over de verdeeldheid binnen de NAVO na het veto 
over hulp aan Turkije bij een mogelijke oorlog tegen Irak; Turkije dat op grond van 
artikel 4 van het NAVO-verdrag om militaire steun had gevraagd.  De 
Kamervoorzitter zegt dat er over de toekomst van de NAVO nagedacht moet worden.  
Vele Oost-Europese landen zullen straks lid zijn van het bondgenootschap en zullen 
dan ook hulp kunnen inroepen op grond van het artikel 4.  Litouwen zou dit 
bijvoorbeeld kunnen doen door een geschil met Rusland over Kaliningrad.  
Voorzichtigheid binnen de NAVO is dus van uiterst groot belang.  Er kan niet met 
twee maten gemeten worden.  Dit zou de geloofwaardigheid van deze organisatie 
enorm schaden.  
 
De heer De Croo is ervan overtuigd dat dankzij het officieel bezoek dat hij gebracht 
heeft aan Kroatië begin oktober 2002 hij een betere kijk op dit land heeft gekregen.  
In Vukovar kon hij nog de sporen van een vernietigende oorlog zien.  Oorlog die het 
gevolg was van een overdreven nationalisme.  Desalniettemin hebben de Kroaten 
vandaag bijna unaniem beslist om zich ten volle in te zetten voor een toetreding tot 
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de Europese Unie, ook al impliceert dit het prijsgeven van een stukje soevereiniteit.  
De heer De Croo hoopt dan ook dat Kroatië de tweede voormalige Joegoslavië 
republiek zal zijn die zal toetreden.  Met de hulp van Europa en met haar eigen 
potentieel zal Kroatië snel uitgroeien tot een welvarend land.       
 
Herman De Croo gelooft dat een economisch Europa niet zonder een politiek Europa 
kan.  Jammer genoeg heeft het conflict rond Irak bewezen dat het ontzettend moeilijk 
is om tot een politieke consensus te komen binnen de Europese Unie. 
 
Voorzitter Tomicic is verheugd over het feit dat zijn Belgische ambtsgenoot Kroatië 
zo goed heeft leren kennen en dat Koning Albert II al voor de tweede keer zijn 
vakantie in Kroatië heeft doorgebracht.  Kamervoorzitter De Croo voegt hieraan toe 
dat Kroatië inderdaad een van de mooiste kusten van Europa heeft en dat de 
Belgische toeristen terugkomen uit Kroatië als gemotiveerde ambassadeurs. 
 
 
Midden-Oosten en Noord-Afrika 
 
DINSDAG 19 NOVEMBER 2002  
 

IRAN 
 
Op dinsdag 19 november 2002 ontving de Kamervoorzitter Z.E. de heer Kamal 
Kharrazi, minister van Buitenlandse Zaken van de Islamitische Republiek Iran, in 
audiëntie. 
 
 
Het gesprek had voornamelijk betrekking op volgende punten : 
- betrekkingen met de Europese Unie en de Verenigde Staten; 
- jobcreatie als prioriteit van de Iraanse regering; 
- de ingewikkelde staatsstructuur van Iran en België.  Meer in het bijzonder kan 

een uitwisseling van rechters voor meer begrip aan beide zijden zorgen; 
- de vrijheid van meningsuiting; 
- de gespannen toestand in het Midden-Oosten; 
- de strijd tegen het internationaal terrorisme.  De heer Kharrazi verwees naar de 

aanwezigheid van enkele groepen op het Belgische en Europese grondgebied 
die steeds onder een andere naam de Belgische parlementsleden trachten te 
charmeren.  

 
 
WOENSDAG 11 DECEMBER 2002 
 

ALGERIJE 
 
Op woensdag 11 december 2002 heeft de Kamervoorzitter Z.E. de heer Abdelaziz 
Bouteflika, president van de Algerijnse Democratische Volksrepubliek, in audiëntie 
ontvangen. President Bouteflika was vergezeld van de heer Abdelaziz Belkhadem, 
minister van Staat en minister van Buitenlandse Zaken, de heer Hamid Temmar, 
minister van Participaties en van de Bevordering van de Investeringen, de heer 
Nourredine Boukrouh, minister van Handel, de heer Abdelmalek Sellal, minister van 
Vervoer en de heer Abdelhamid Aberkane, minister van Gezondheid, Bevolking en 
hervorming van de Ziekenhuissector. 
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Namen eveneens deel aan het gesprek: 
- de heer Pierre Hazette, minister van Secundair Onderwijs en Bijzonder 

Onderwijs in de Franse gemeenschap ; 
- mevrouw Muriel Gerkens, fractieleider van Ecolo-Agalev in de Kamer ; 
- de heer Annemans, fractieleider van het Vlaams Blok in de Kamer ; 
- mevrouw Jacqueline Herzet, voorzitster van de Commissie voor de Justitie van 

de Kamer ; 
- mevrouw Joke Schauvliege, volksvertegenwoordiger ; 
- mevrouw Dalila Douifi, volksvertegenwoordiger ; 
- mevrouw Anne-Marie Lizin, voorzitster van de commissie voor de Justitie van 

de Senaat ; 
- de heer Halim Benatallah, ambassadeur van de Algerijnse Democratische 

Volksrepubliek in Brussel ; 
- de heer Philippe Colyn, ambassadeur van België in Algiers. 
 
Het gesprek ging voornamelijk over: 
- de rol van de pers in de Algerijnse en de Belgische samenleving, 
- de figuur van wijlen Koning Boudewijn. 

 
Er werd ook gesproken over de problemen in verband met de ontvoering van 
kinderen van Algerijns-Belgische koppels die gescheiden zijn en over de wil van de 
autoriteiten om geen enkele ouder te schaden in zijn recht zijn kinderen te zien.  
 
President Bouteflika en de Voorzitters van Kamer en Senaat hebben een 
aangrijpende hommage gebracht aan de Algerijnse vrouw die een voorbeeldfunctie 
heeft vervuld door haar strijd tegen het terrorisme zowel door individuen als in 
politiekringen. 
 
Een uitgebreide gedachtewisseling was ten slotte gewijd aan een specifiek Algerijns 
probleem. In Algerije is het namelijk zo dat veel hooggeschoolden, zoals dokters en 
ingenieurs, langdurig werkloos zijn terwijl er talrijke vacatures zijn in het onderwijs. 
President Bouteflika legde uit dat noch de dokters, noch andere hoog 
gekwalificeerde personen bereid zijn om zich te verplaatsen naar armere streken om 
er hun beroep uit te oefenen of om zich professioneel te heroriënteren en in het 
onderwijs te stappen. 
 
Samenwerking waarbij leerkrachten naar Algerije gestuurd worden, is daarom 
belangrijker dan ooit. 
 
 
MAANDAG 16 DECEMBER 2002  
 

PALESTIJNSE AUTORITEIT 
 
Op maandag 16 december 2002 heeft de Kamervoorzitter de heer Ahmed Qurei, 
Voorzitter van de Palestijnse Wetgevende Raad (PLC), in audiëntie ontvangen.  De 
heer Qurei was vergezeld door de heer Chawki Armali, Algemeen Palestijns 
Afgevaardigde. 
 
Kamervoorzitter De Croo verwees in de eerste plaats naar het vredesinitiatief van de 
Voorzitter van de Franse Nationale Assemblee, de heer Raymond Forni en van de 
Voorzitter van de Egyptische Volksassemblee, de heer Fathi Sorour, initiatief dat niet 
kan worden verder gezet.  Volgens de heer Ahmed Qurei, zullen de heer Avram 
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Burg, Voorzitter van de Knesset, en hijzelf elkaar ontmoeten in Genève op 8 en 9 
januari 2003 op initiatief van de Interparlementaire Unie. 
 
De Kamervoorzitter informeerde naar de verhoudingen tussen de Palestijnse 
Wetgevende Raad en haar executieve, de Palestijnse Autoriteit (PA).  De heer Qurei 
benadrukte het feit dat het jonge instellingen betreft, de PLC werd verkozen op 20 
januari 1996.  Beide instellingen zijn nog op zoek naar een evenwicht.  Hij verwees 
naar de recente begrotingsperikelen waarbij de termijn voor de goedkeuring van de 
begroting een tweede maal werd uitgesteld tot 28 december 2002.  De PLC en de 
PA kunnen zich inspireren op de Europese democratieën. 
 
De betrekkingen tussen de Knesset en de PLC blijven noodzakelijkerwijze beperkt.  
Alhoewel verkozen in Jeruzalem verklaart de heer Qurei afgesneden te zijn van zijn 
achterban.  Alle leden van de PLC kunnen niet deelnemen aan de vergaderingen.  
Dit komt de slagkracht en de efficiëntie van de instelling niet ten goede. 
 
De wetgevende en presidentsverkiezingen, gepland voor 20 januari 2003, kunnen 
om dezelfde praktische redenen meer dan waarschijnlijk niet doorgaan. 
 
Kamervoorzitter De Croo wil de invloed van de PLC inschatten bij de 
vredesonderhandelingen.  De heer Qurei verwijst naar zijn rol bij het tot stand komen 
van de Oslo-akkoorden.  Deze allesomvattende en bijgevolg ook zeer ingewikkelde 
akkoorden vormen voor hem de enige basis voor een vreedzame oplossing voor het 
conflict.   
 
Hij wijst op de noodzaak van een derde partij.  Binnen het zogenaamde kwartet 
(Verenigde Staten, Russische Federatie, Verenigde Naties en de Europese Unie) 
zou deze laatste een veel grotere rol moeten spelen.  Tot op heden bleef de rol van 
de Europese Unie immers voornamelijk beperkt tot die van sponsor van de 
Palestijnse economie.  Dit is een van de redenen voor zijn rondreis door de 
Europese Unie. 
 
Hij wijst op het belang van de door het kwartet opgestelde ‘roadmap’.   
Deze ‘roadmap’ met ‘timetable’ voorziet in een oplossing voor het conflict tegen de 
horizon van 2005.  Hij wijst op de absolute noodzaak om dit plan nog voor de 
Israëlische verkiezingen van 28 januari 2003 goed te keuren en te publiceren.  Alleen 
dan kunnen de Israëlische kiezers met kennis van zaken naar de stembus trekken. 
 
De Kamervoorzitter peilt naar de werkelijke invloed van President Arafat.  De heer 
Qurei zegt dat de Palestijnse bevolking achter haar President blijft staan 
niettegenstaande de aanwezigheid van een zekere oppositie.  President Arafat 
belichaamt in de ogen van vele Palestijnen immers nog steeds de zolang verhoopte 
Palestijnse staat. 
 
De Palestijnse Autoriteit veroordeelt openlijk en in zeer sterke bewoordingen de 
zelfmoordaanslagen.  De heer Qurei ontkent elke betrokkenheid van de PA bij deze 
aanslagen.  Hij verwijst naar de recente uitspraken van President Arafat op de BBC 
tegen Al Qaeda. 
 
De heer Qurei wijst tenslotte op de arrogantie van de macht van premier Sharon die 
in 1993 trouwens tegen de Oslo-akkoorden stemde.  De kolonisatie gaat 
onverminderd verder.  De Israëlische regering wil niet alleen meer veiligheid, maar is 
vooral uit op meer land.  Hij vraagt de Unie met aandrang meer druk uit te oefenen 
op de sterkste partij in het conflict, Israël. 
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Kamervoorzitter De Croo besluit dat de Oslo-akkoorden inderdaad na zovele andere 
inspanningen opnieuw de enige basis blijken te zijn voor een duurzame vrede.  Een 
gemeenschappelijk Europees standpunt in dit dossier blijft echter zeer moeilijk. 
 
 
DONDERDAG 13 MAART 2003 
 

IRAN 
 
Op donderdag 13 maart 2003 heeft de heer Herman De Croo, Voorzitter van de 
Kamer van volksvertegenwoordigers, een Iraanse parlementaire delegatie in 
audiëntie ontvangen.  De delegatie was samengesteld uit : 
 
-  de heer Seyed Ebrahim Amini, lid van de commissie voor de Justitie, 
-  de heer Mohammad Dadfar, lid van de commissie voor de Verzoekschriften, 
-  de heer Reza Yousefian, lid van de commissie voor de Buitenlandse 

Betrekkingen. 
 
De delegatie had nadien een ontmoeting met de heer Pierre Chevalier, Voorzitter 
van de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen, en met mevrouw Mirella 
Minne en mevrouw Simonne Leen, leden van de commissie voor de 
Verzoekschriften. 
 
De Iraniërs drongen aan op nog meer en intensievere contacten tussen beide 
Parlementen.  Zij wezen op het feit dat Iran grote inspanningen levert op het vlak van 
de bescherming van de burgerrechten.  Teksten met betrekking tot de heroprichting 
van de parketten, het verbod op foltering en de gelijkberechtiging van de vrouw 
liggen voor of werden reeds in het Parlement gestemd.   
 
Ook Kamervoorzitter De Croo benadrukte de essentiële rol van een Parlement.  Het 
Parlement moet een element van vertrouwen en hoop zijn voor de burger.  Hij 
verwees naar de geopolitieke sleutelrol van Iran in de regio.  Hij vroeg naar de 
houding van het Iraanse Parlement tegenover de nakende oorlog tegen Irak gezien 
de recente politieke geschiedenis van beide landen. 
 
De Iraniërs spreken de hoop uit dat de inspecties zullen renderen en een militair 
conflict alsnog kan vermeden worden.  Zij leggen de nadruk op de rol die de 
Verenigde Naties en de Veiligheidsraad in dit conflict dienen te spelen. 
 
De Kamervoorzitter informeerde naar huidige betrekkingen met de Verenigde Staten.  
Iran heeft principieel geen bezwaar tegen een hervatting van de relaties tussen beide 
landen.  De Verenigde Staten stellen echter onredelijke voorwaarden voor een 
normalisering. 
 
Kamervoorzitter De Croo zei dat de Belgische kamerleden de progressieve krachten 
aanmoedigen die voornamelijk binnen het parlement terug te vinden zijn. 
 
Hij wees op een reeks problemen waarmee ook andere landen in de regio af te 
rekenen hebben. Mogelijke investeerders worden afgeschrikt door juridische 
onzekerheid en het precaire karakter van sommige regimes.  Kamervoorzitter De 
Croo prees de pogingen van Iran om deze vicieuze cirkel op een voorzichtige manier 
te doorbreken.  Hij besloot met te zeggen dat een voorspoedig Iran essentieel is voor 
een stabiele regio. 
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Afrika ten Zuiden van de Sahara 
 
DINSDAG 14 JANUARI 2003 
 

IVOORKUST 
 
Mevrouw Amon Ago behoort tot de FPI-fractie in het Parlement (partij van de 
President van de republiek, de heer Laurent Gbagbo). Tijdens haar bezoek was ze 
vergezeld door mevrouw J. Dikebie Amenan van de PDCI-fractie (de vroegere 
eenheidspartij van President Guei) en de heer Fanny Mory van de Solidariteitsfractie. 
 
Tijdens het gesprek werden de onderstaande thema’s aangesneden: 
 
De eerste ondervoorzitster van de Ivoriaanse Nationale Assemblee wees op het 
belang van de bemiddelingsopdracht van de ECOWAS (Economische Gemeenschap 
van West-Afrikaanse Staten), die Benin, Niger, Senegal en Togo omvat, onder 
aegide van de Togolese President Eyadéma.  
 
De rebellen die momenteel strijd leveren tegen Ivoorkust, eisen een 
grondwetsherziening en willen dat de instellingen grondig hervormd worden. Ze 
eisen onder meer een hervorming van het Wetboek van de nationaliteit, de 
afschaffing van de wet betreffende het principe van de "ivoirité" en van de wet 
betreffende het grondbezit, waarbij de grondeigendom van Ivorianen "van zuiver ras" 
geregeld wordt. 
 
De eerste ondervoorzitster onderstreepte dat het begrip "ivoirité" een door een 
bepaalde politieke partij bedacht cultureel concept is, dat door die partij als een "pact 
voor Ivoorkust" wordt beschouwd. Het is een mengelmoes van de criteria voor de 
verwerving van de Ivoriaanse nationaliteit en de restrictievere criteria inzake 
verkiesbaarheid. 
 
De door alle in de Nationale Assemblee vertegenwoordigde partijen in 1998 
aangenomen wet betreffende het grondbezit bepaalt dat enkel personen met de 
Ivoriaanse nationaliteit grond kunnen bezitten. Wel mogen niet-Ivorianen die grond 
exploiteren, meer bepaald in erfpacht van de Ivoriaanse overheid. Kandidaat-
grondeigenaars kunnen evenwel de Ivoriaanse nationaliteit verwerven via de 
administratieve procedure van het Wetboek van de nationaliteit van 1972. 
 
De eerste ondervoorzitster ging ook in op de huidige context van de strijd van de 
rebellen in het noorden en het westen van Ivoorkust. Ze verklaarde dat het niet om 
een regionaal conflict tussen het noorden en het zuiden van het land gaat, noch om 
een religieus conflict tussen moslims en christenen, maar om een opstand die 
gesteund wordt door buurlanden van de subregio. Die landen zien met lede ogen 
aan hoe hun belangen inzake grondbezit, die vroeger op het gewoonterecht 
stoelden, en hun politieke en economische invloed tengevolge van de voormelde 
nieuwe wetten in het gedrang komen. 
 
Met name Burkina Faso, Mali en Liberia lijken de touwtjes bij het rebellenleger in 
handen te hebben, onder meer door huurlingen te sturen naar de gebieden die in 
opstand gekomen zijn. 
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DINSDAG 18 FEBRUARI 2003  
 

SOEDAN   
 
Op dinsdag 18 februari 2003 heeft Kamervoorzitter Herman De Croo de heer Ali 
Mohamed Osman Yassin in audiëntie ontvangen.  De heer Yassin is minister van 
Justitie van de Republiek Soedan. 
 
De heer Yassin gaf toelichting bij de huidige binnenlandse politieke toestand in 
Soedan.  Het op 20 juli 2002 in Machakos (Kenia) ondertekende ‘Protocole d’Accord’ 
tussen de regering van Khartoem en de rebellen in het zuiden zou een einde moeten 
maken aan de onrust in het land.  De heer Yassin is voorstander van een federale 
republiek in combinatie met een bicameraal systeem.  
 
Op een vraag van Kamervoorzitter De Croo antwoordt de heer Yassin dat de sharia 
niet wordt toegepast in het zuiden.  Het onderwijs, ook in het zuiden, wordt 
hoofdzakelijk georganiseerd in het Arabisch, de regering promoot echter het gebruik 
van de lokale dialecten. 
 
Het bezoek van de minister aan België heeft ondermeer als doel de betrekkingen 
met de Europese Unie te verbeteren.   Kamervoorzitter De Croo overloopt samen 
met de heer Yassin enkele aspecten van het buitenlands beleid van Soedan.   Met 
Oeganda bestaat er een soort vredesakkoord waarbij het Oegandese leger in 
bepaalde gebieden van Zuid-Soedan mag optreden om de rebellen te bevechten.  
De heer Yassin geeft toe dat de politiek van zijn land tegenover Egypte niet 
ambitieus genoeg is.  Er blijft trouwens onenigheid bestaan over Halaïb, een zone 
van 20.000 km2 die thans in Egypte ligt en die door de Soedanezen wordt opgeëist.  
Egypte weigert de door Soedan voorgestelde internationale arbitrage.  De politiek 
van de Libische leider Kadhafi is niet altijd even duidelijk, ook niet in het Iraakse 
dossier. 
 
De tweede helft van de audiëntie was juist volledig gewijd aan de dreigende oorlog 
tegen Irak. De heer Yassin vreest voor toenemende onveiligheid in de Verenigde 
Staten en het Westen indien de Amerikanen een eventuele oorlog zouden winnen.   
Hij moet toegeven dat de Arabische landen de confrontatie met de Verenigde Staten 
niet aandurven.  Enkele regimes in de regio zouden, oorlog of niet, aan stabiliteit 
verliezen.  Kamervoorzitter De Croo wijst ook op het gebrek aan samenwerking 
tussen de Arabische landen onderling. Tenslotte wijst hij ook op de invloed van 
nieuwe technologieën zoals internet op de mentaliteit van de bevolking.  De heer 
Yassin zegt dat Soedan volledige persvrijheid kent maar geconfronteerd wordt met 
de kinderziekten van deze openstelling.  Zijn land heeft geen enkele intentie om deze 
evolutie af te remmen of te censureren. 
 
 
Landen van Zuid- en Oost-Azie, Oceanie 
 
DONDERDAG 26 SEPTEMBER 
 

VIETNAM 
 
De heer Phan Van Khai, eerste minister van de socialistische republiek Vietnam, 
werd op 26 september door de Kamervoorzitter in audiëntie ontvangen. 
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Behalve de eerste minister bestond de officiële delegatie verder uit: 
- de heer Truong Dinh Tuyen, minister van Handelszaken, 
- de heer Doan Manh Giao, minister en hoofd van de Kanselarij van de regering, 
- en de heer Hoang Trung Hai, minister van Industrie. 
 
Tijdens het onderhoud legde de Vietnamese eerste minister uit dat ontwikkelingshulp 
aangemoedigd moet worden in de sectoren onderwijs, volksgezondheid en 
beroepsopleiding, om zo de economische ontwikkeling van Vietnam te bevorderen. 
Op multilateraal vlak is de Europese Unie thans de belangrijkste handelspartner van 
het land. De toetreding tot de WHO is een van de grote economische uitdagingen 
van het Vietnamese regeringsbeleid. 
Voorts hoopte de eerste minister dat de Belgische export naar Vietnam in stijgende 
lijn zou gaan. 
 
De Kamervoorzitter legde de nadruk op de hoegrootheid van de middelen die België 
toekent in het kader van de bilaterale ontwikkelingssamenwerking. 
In het licht van de buitengewone exportcapaciteit van ons land hoopte hij dat de 
Belgische investeringen in Vietnam verder zouden toenemen. 
Hij verheugde zich over de welwillende en positieve houding van het Belgische 
federale Parlement jegens Vietnam, en onderstreepte dat parlementsleden 
bijzondere aandacht schenken aan de problemen in verband met de naleving van de 
mensenrechten in dat land. 
 
De Vietnamese eerste minister had woorden van lof voor de goede bilaterale 
betrekkingen en bracht in dat verband het recente bezoek van Prins Filip van België, 
van de Senaatsvoorzitter en van de minister van Landsverdediging aan Vietnam in 
herinnering. Ten slotte nodigde hij de Kamervoorzitter en een parlementaire 
delegatie uit voor een officieel bezoek aan Vietnam. 
 
 
11 EN 12 OKTOBER 2002 
 

MONGOLIË 
 
De heer S. Tumur Ochir, Voorzitter van de Grote Staatshural van Mongolië bracht op 
11 en 12 oktober 2002 een officieel bezoek aan België op uitnodiging van de heer 
Herman De Croo, Voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers. 
 
De parlementaire delegatie bestond uit : 
- Z. Exc. S. Tumur Ochir, Voorzitter van de Grote Staatshural van Mongolië; 
- mevrouw D. Chimetseren, echtgenote van de Voorzitter van de Grote 

Staatshural; 
- de heer D. Bazarsad, lid van de Grote Staatshural en voorzitter van de 

parlementaire groep Mongolië - West-Europa; 
- de heer Ts. Dashdorj, lid van de Grote Staatshural en voorzitter van de 

parlementaire groep Mongolië – Europees Parlement; 
- de heer D. Dondog, lid van de Grote Staatshural;  
- de heer J. Narantsatsralt, lid van de Grote Staatshural. 
 
De Kamervoorzitter en de Voorzitter van het Mongoolse Parlement ondertekenden 
samen een intentieverklaring met het oog op een intensivering van de bilaterale 
betrekkingen tussen beide wetgevende Assemblees in 2003 en 2004, teneinde de 
technische, bestuurlijke en institutionele deskundigheid van de Grote Staatshural van 
Mongolië verder te ontwikkelen. 



Hoofdstuk 5   VOORZITTERSCHAP - 211 
 

 
Tijdens een door de Kamervoorzitter aan de Voorzitter van het Mongoolse Parlement 
aangeboden werklunch werd ingegaan op de verdieping van de bilaterale 
betrekkingen. 
 
In het raam van het officiële bezoek aan België onderhielden de Voorzitter van het 
Mongoolse Parlement en de parlementaire delegatie zich voorts met 
Senaatsvoorzitter A. De Decker; met mevrouw A. Neyts-Uyttebroeck, minister 
toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw; en met 
de heer François-Xavier de Donnéa, minister-president van de Brusselse 
gewestregering.  
 
Het gezelschap werd tevens ontvangen op het Arbitragehof door de heer Arts, eerste 
voorzitter bij het Arbitragehof; op het Rekenhof door de heer Damazy, eerste 
voorzitter bij het Rekenhof, op het stadhuis van Brussel door burgemeester F. 
Thielemans, en bij de NAVO door de heer Daniel Speckhard, adjunct-secretaris-
generaal belast met politieke aangelegenheden. 
 
Tijdens het officiële bezoek aan België waren er ook economische contacten in de 
Kamer van Koophandel en de Diamantbeurs van Antwerpen. 
 
Ten slotte huldigde Voorzitter S. Tumur Ochir het ereconsulaat van Mongolië in 
Antwerpen in. 
 
 
DINSDAG 15 OKTOBER 2002 
 

JAPAN 
 
Op dinsdag 15 oktober 2002, ontving de Voorzitter van de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers, de heer Herman De Croo, de heer Koji Kakizawa, ex-
minister van Buitenlandse Zaken van Japan en lid van de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers. 
 
Het gesprek ging verder over : 
- de bilaterale relaties; 
- de economische crisis in Japan et het sociaal-economisch beleid van de 

huidige regering; 
- de Japanse gemeenschap in België: er wonen ongeveer 5.000 japanners in 

België en er zijn plusminus 250 grote Japanse bedrijven aanwezig in België; 
- het toerisme in België ; 
- de relaties met buurlanden China, Taiwan, Rusland en Korea; 
- de politieke toestand in Japan: de PLD (liberale partij) is er sinds 1955 aan de 

macht met een korte uitzondering tussen 1993 en 1994; 
- de Europese Unie: uitbreiding, bevoegdheden, problematiek van de 

wetgevende verkiezingen in de verschillende lidstaten die telkens een grote 
invloed hebben op de beleidslijnen van de Europese Unie. 
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DINSDAG 25 FEBRUARI 2003 
 

MONGOLIË 
 
De heer Jean-Pol Henry, eerste ondervoorzitter van de Kamer, ontving op dinsdag  
25 februari 2003 de heer Jamsrangiyn Byambadorj, ondervoorzitter van de Ikh 
Khural (de Grote Staatshural of Parlement) van Mongolië, in audiëntie. 
Volksvertegenwoordiger José Canon woonde het gesprek bij. 
 
De ondervoorzitter onderhield eerste ondervoorzitter Jean-Pol Henry over de Vijfde 
Internationale Conferentie voor nieuwe en herstelde democratieën die van 18 tot 20 
juni 2003 in Oelan Bator gehouden wordt onder de auspiciën van de Verenigde 
Naties. Een lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers wordt uitgenodigd deel te 
nemen aan het parlementaire forum dat op 19 juni 2003 in het kader van deze 
internationale conferentie in Oelan Bator zal plaatsvinden. De thema's die daarbij 
aangesneden zullen worden zijn: de democratie, behoorlijk bestuur en het 
maatschappelijk middenveld, en de bijdrage die de parlementaire instellingen kunnen 
leveren aan de verdere verdieping van de democratie. 
 
Hij bracht ook de financiële problemen van de organisatoren te berde, en 
preciseerde dat er voor de financiering van de conferentie in totaal 2,4 miljoen dollar 
bijeengebracht moet worden. De Mongoolse regering betaalt 600.000 $, de VN 
450.000 $. Bevriende VN-leden, in casu België, wordt gevraagd rechtstreeks bij te 
dragen in de kosten, opdat het project tot een goed einde kan worden gebracht. 
 
Mongolië is een van de jongste democratieën ter wereld; de eerste vrije verkiezingen 
werden in 1990 gehouden. 
 
De eerste ondervoorzitter van de Kamer wees op de goed uitgebouwde 
interparlementaire betrekkingen tussen beide assemblees, en op de verbintenissen 
die werden aangegaan met de ondertekening, door Kamervoorzitter De Croo en de 
Voorzitter van het Mongoolse Parlement, de heer Tumur Ochir, van een 
intentieverklaring met het oog op het opstellen van een protocol voor bilaterale 
parlementaire samenwerking. Dat strekt ertoe de bilaterale betrekkingen te verdiepen 
en te intensiveren teneinde de technische, bestuurlijke en institutionele 
deskundigheid van de Ikh Khural van Mongolië verder te ontwikkelen. 
 
 
Latijns Amerika 
 
WOENSDAG 22 JANUARI 2003 
 

ARGENTINIË 
 
De Voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft op woensdag 22 
januari 2003 de heer Carlos Federico Ruckauf, minister van Buitenlandse Zaken van 
de Republiek Argentinië, in audiëntie ontvangen, in aanwezigheid van de heer 
Armand De Decker, Voorzitter van de Senaat. 
 
De minister wijst op het moeizame onderhandelingsproces met het Internationaal 
Monetair Fonds:  de financiële steun van dat fonds zou het land de kans moeten 
bieden de economische en financiële crisis, die het land eind december 2001 in een 
diepe malaise stortte, stilaan te boven te komen. 
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Dankzij recente bilaterale handelsakkoorden met Brazilië, Chili en Zuid-Afrika neemt 
de uitvoer naar die landen toe, zodat de economie in Argentinië een nieuwe impuls 
krijgt en de aanhoudende inflatie in dat land wordt bestreden. 
 
Hij herinnert eraan dat de heer Duhalde, de huidige president van de Republiek, 
ingevolge het ontslag van president De la Rua in december 2001, een 
overgangsregering leidt, tot de volgende presidentsverkiezingen, die op 27 april 
eerstkomend zullen worden gehouden. 
 
Volksvertegenwoordiger Maria del Carmen Alarcon verheugt zich over de 
investeringen van de Belgische firma's Tractebel en Jan De Nul, die erop gericht zijn 
de provincies Santa Fe en Buenos Aires met aardgas te bevoorraden. 
 
De minister van Buitenlandse Zaken wijst erop dat de toename van de openbare 
schuld en de devaluatie van de peso, een gevolg van het afstappen van de koppeling 
peso-dollar, belangrijke factoren waren in het ontstaan van de huidige economische 
crisis. 
 
Wat de hulp van het IMF betreft, wijst de minister erop dat de Argentijnse politici te 
lang hebben gewacht met het nemen van besparingsmaatregelen en te laat de 
hervormingen hebben opgelegd die een voorwaarde waren voor nieuwe 
steunmaatregelen van het Fonds.  
 
Hij wijst erop dat de door het IMF en Washington gewenste pariteit peso-dollar, naast 
andere factoren, loodzwaar is gaan wegen op de Argentijnse economie. 
Om uit die crisis te raken zal de hulp van buurlanden als Brazilië, Uruguay en 
Paraguay een beslissende rol spelen. Daarnaast moet echter ook de economische 
hulp van de EU worden aangemoedigd. Die kan vorm krijgen in een interregionaal 
akkoord, dat in maart 2003 op de top van Athene aan bod zou komen. 
 
 
MAANDAG 3 MAART 2003 
 

MEXICO 
 
Kamervoorzitter H. De Croo ontving de heer Eric Eber Villanueva Mukul, Voorzitter 
van de Kamer van Afgevaardigden van de Verenigde Staten van Mexico, in audiëntie 
op maandag 3 maart 2003. Voorzitter Villanueva Mukul werd vergezeld door een 
parlementaire delegatie samengesteld uit 6 parlementsleden, vertegenwoordigers 
van de PRI, de PAN en de PRD. 
 
Tijdens het onderhoud werden de volgende thema's aangesneden : 
- De overheveling van bevoegdheden van de federale regering, het federale 

district Mexico en de 31 deelstaten. Tijdens de volgende zittingsperiode zal een 
staatshervorming worden besproken waarbij de deelgebieden meer 
bevoegdheden zullen worden verleend; 

- De wetgevende macht berust in Mexico bij het Parlement (Congreso de la 
Unión), bestaande uit een Senaat en een Kamer van Afgevaardigden. De 
Kamer telt 500 leden, van wie er 300 verkozen worden via het 
kiesdistrictenstelsel en 200 volgens het stelsel van de evenredige 
vertegenwoordiging. Een zittingsperiode duurt drie jaar en een mandaat kan 
niet onmiddellijk verlengd worden. De volgende parlementsverkiezingen 
worden in juli 2003 gehouden. Voor de wetgevende assemblees van de 
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deelstaten gelden dezelfde modaliteiten inzake verkiesbaarheidsvoorwaarden 
en duur van het mandaat; 

- De ontwikkeling van de handelsbetrekkingen met de Verenigde Staten binnen 
de NAFTA; 

- De problematiek van de Mexicaanse immigratie in de Verenigde Staten en het 
electorale gewicht van de Mexicaanse gemeenschap in de VS; 

- Het versterken van de economische betrekkingen met de andere landen van 
Latijns-Amerika; 

- De diversifiëring van de betrekkingen met Europa, los van de zuiver 
economische banden, en de uitbouw van het handelsverkeer dankzij de 
associatieovereenkomst en het vrijhandelsakkoord met de Europese Unie; 

- De intentie om de interculturele en interuniversitaire uitwisseling tussen België 
en Mexico te intensiveren. 

 
 
 
5.1.3.  DIVERSE ACTIVITEITEN 
 
 
Midden-Oosten en Noord-Afrika 
 
DINSDAG 21 JANUARI 2003  
 

EGYPTE EN MEDEA  
 
Op dinsdag 21 januari 2003 had de Kamervoorzitter een werklunch met een 
delegatie van de raad voor Buitenlandse Zaken van de Arabische Republiek Egypte 
en een delegatie van de raad van bestuur van Medea, het Europees 
onderzoeksinstituut voor mediterrane en Euro-Arabische samenwerking. 
 
Aan het hoofd van de Egyptische delegatie stond de heer Esmat Abdel Méguid, 
gewezen minister van Buitenlandse Zaken van Egypte en gewezen secretaris-
generaal van de Arabische liga.  Deze delegatie bestond trouwens hoofdzakelijk uit 
Egyptische academici en journalisten. De delegatie van Medea werd geleid door de 
heer Charles Ferdinand Nothomb, minister van staat en erevoorzitter van de Kamer 
van volksvertegenwoordigers. 
 
 
 
5.1.4.  AUDIËNTIES VAN AMBASSADEURS BIJ DE KAMERVOORZITTER  
 
 
27 november 2002 Z.E.M. L. Trócsányi, Ambassadeur van de Republiek  
 Hongarije 
 zie bulletin nr. 116 
23 december 2002 Z.E.M. S. Amor, Ambassadeur van de Staat Israël 
 zie bulletin nr. 119 
21 januari 2003 Z.E.M. N. Al-Assaf, Ambassadeur van het Koninkrijk  
 Soedi-Arabië; 

 Z.E.M. H. Elhouderi, Ambassadeur van Libië; 
 Z.E.M. A. Al-Sharikh, Ambassadeur van de Staat  
 Koeweit; 
 Z.E.M. A. Y. Ahmed, Ambassadeur van de Republiek  
 Soedan; 
 Z.E.M. C. Armali, Palestijns Algemeen Afgevaardigde; 
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 Z.E.M. R. Ismail Al-Weyes, Zaakgelastigde ad interim 
 van de Republiek Irak 

 zie bulletin nr. 122 
26 maart 2003 Z.E.M. Al-Sharikh, Ambassadeur van de Staat Koeweit 
  zie bulletin nr. 129 
 
 
 
 5.2. PUBLIC RELATIONS 
 
 
 
5.2.1.  ONTMOETINGEN MET DE PERS 
 
 

WERKLUNCH MET DE PERS BIJ DE OPENING VAN HET PARLEMENTAIR JAAR - 4 
OKTOBER 2002 

 
Bij de aanvang van het parlementair jaar nodigt de Kamervoorzitter naar goede 
gewoonte de geaccrediteerde pers uit om de te bereiken doelstellingen en de 
geplande activiteiten voor het komende jaar uiteen te zetten. 
Tijdens de lunch in de ambtswoning van de Kamervoorzitter, werden volgende 
thema’s aangesneden: de werkzaamheden van de commissies, de wetsontwerpen 
en wetsvoorstellen die nog ter behandeling in de commissies voorliggen, de stand 
van zaken betreffende de wetsontwerpen, de wijzigingen in de samenstelling van de 
Assemblee, cijfergegevens over de werkzaamheden van de Kamer in 2001 – 2002. 
De Voorzitter verklaarde tevens dat hij de politieke beleidslijnen van de voorgaande 
jaren wenst door te trekken, waaronder de rationalisering van de wetgevende macht, 
de politieke controle, het parlementair voluntarisme m.b.t. de Europese 
besluitvorming, de nieuwe coördinatie van het Reglement van de Kamer, het gebruik 
van de internettoepassingen en de veiligheid in het Parlement. 
 
 

OFFICIEEL BEZOEK VAN DE VOORZITTER VAN DE SEJM VAN DE REPUBLIEK 
POLEN, DE HEER BOROWSKI – 27 NOVEMBER 2002 – WERKONTBIJT MET DE 
PERS 

 
Naar aanleiding van het bezoek van de heer Borowski, Voorzitter van de Sejm van 
de republiek Polen, en zijn delegatie aan de Kamer organiseerde de Kamervoorzitter 
op 27 november een werkontbijt met de pers. 
De delegatie bestond o.a. uit de heer Dzikowski, volksvertegenwoordiger en 
voorzitter van de regionale parlementaire fractie Polen-Benelux en de heer 
Byczewski, Pools Ambassadeur. 
Poolse journalisten uit diverse media, gevestigd in Brussel, namen deel aan deze 
ontmoeting. 
Dit ontbijt vormde de debriefing van de officiële audiëntie in de ambtswoning van de 
Kamervoorzitter op 25 november. 
De besprekingen gingen over de toetreding van de republiek Polen tot de Europese 
Unie. 
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OFFICIEEL BEZOEK VAN ZIJNE EXCELLENTIE DE HEER ABDELAZIZ BOUTEFLIKA 
- 11 DECEMBER 2002 – UITNODIGING VAN DE PERS 

 
Journalisten vergezelden president Bouteflika en zijn delegatie tijdens hun officieel 
bezoek aan België.  Na de lunch in de ambtswoning van de Kamervoorzitter 
interviewde de pers de Kamervoorzitter en president Bouteflika.  Problemen zoals 
het hoederecht over kinderen van gescheiden ouders, de verhouding met Europa en 
de interne ontwikkelingen in Algerije waren aan de orde. 
 
 

AUDIËNTIE MET DE HEER AHMED QUREI, VOORZITTER VAN DE PALESTIJNSE 
WETGEVENDE RAAD – 16 DECEMBER 2002 

 
‘Doorstep’ interview voor de pers na afloop van de ontmoeting. 
 
 

NIEUWJAARSLUNCH MET DE PERS – 10 JANUARI 2003 
 
Ter gelegenheid van het nieuwe jaar werden de geaccrediteerde journalisten en de 
hoofdredacteurs zoals gewoonlijk uitgenodigd voor een lunch in de ambtswoning van 
de Kamervoorzitter.  
Tijdens deze lunch, op 10 januari 2003, werd de journalisten de volgende informatie 
verstrekt: statistieken over de werkzaamheden van de Kamer tijdens het afgelopen 
jaar; de markante feiten van het kalenderjaar 2002 ; de vóór het einde van de 
zittingsperiode af te ronden activiteiten ; de parlementsverkiezingen van 18 mei 
2003, in het bijzonder de verkiezingsuitgaven ; de provinciale kieskringen ; de 
gevolgen van de ontbinding van de Wetgevende Kamers, … 
 
 

BEZOEK VAN DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK KROATIË, DE HEER MESIC – 
11 FEBRUARI  2003 

 
De president van de republiek Kroatië werd door Kamervoorzitter De Croo in 
audiëntie ontvangen. 
Dit bezoek volgde op de officiële zending van Kamervoorzitter De Croo naar Kroatië 
in oktober 2002. Journalisten waren aanwezig bij de aankomst van de president en 
de Kamervoorzitter, bij de eerste minuten van de ontmoeting en bij het interview dat 
erop volgde. 
 
 

PERSCONFERENTIE - ‘NATIONAL TASK FORCE’ - PREVENTIE VAN HART- EN 
VAATZIEKTEN - 13 FEBRUARI 2003 

 
Op 13 februari 2003 om 12 uur organiseerden de ‘National Task Force’ en de Kamer 
gezamenlijk een persconferentie in het voorzitterschap van de Kamer, in 
aanwezigheid van Kamervoorzitter Herman De Croo, van de voorzitter van de 
National Task Force, professor De Backer, van de geneesheer van het Parlement, Dr 
Toussaint, en van leden van de Commissie voor de Volksgezondheid van de Kamer. 
De persconferentie had tot doel eenieder bewust te maken van het risico op hart- en 
vaatziekten. 
Na de persconferentie konden de volksvertegenwoordigers deelnemen aan een 
screening naar hart- en vaatziekten. De Kamervoorzitter en 89 
volksvertegenwoordigers lieten deze screening uitvoeren, die bestond uit een 



Hoofdstuk 5   VOORZITTERSCHAP - 217 
 

vragenlijst over de medische voorgeschiedenis en een medisch onderzoek 
(bloeddrukmeting, bloedafname, …). 
Na deze analyses werd voor elke volksvertegenwoordiger de score voor het ‘coronair 
risico’ berekend. Deze laat toe, het risico op het ontwikkelen van een hartaandoening 
tijdens de komende 10 jaar te evalueren.  
De resultaten werden vertrouwelijk medegedeeld aan de leden die aan de screening 
deelnamen. 
Zowel gespecialiseerde en als door de Kamer geaccrediteerde pers was aanwezig 
op de persconferentie. 
 
 

PERSVOORSTELLING VAN HET JAARVERSLAG VAN DE FEDERALE 
OMBUDSMANNEN – 11 MAART 2003 

 
Het College van de federale ombudsmannen heeft op 11 maart jongstleden zijn 
jaarverslag 2002 overgemaakt aan de Kamervoorzitter in aanwezigheid van de 
voorzitter van de Commissie voor de Verzoekschriften van de Kamer, de heer Olivier 
Chastel, en van regionale ombudsmannen. 
Tijdens deze voorstelling voerde de Kamervoorzitter het woord, gevolgd door de heer 
Chastel. Vervolgens werd het verslag voorgesteld door de federale ombudsmannen, 
de heren Wuyts en Monette. 
De pers ontving een exemplaar van het jaarverslag en van het boek ‘Balans en 
jurisprudentie 1997 – 2002’. 
 
 

WERKLUNCH MET DE PERS NAAR AANLEIDING VAN HET EINDE VAN DE 
ZITTINGSPERIODE – 4 APRIL 2003 

 
Ter gelegenheid van het einde van de vijftigste zittingsperiode nodigde de 
Kamervoorzitter de pers uit in zijn ambtswoning voor een lunch met een ‘debriefing’. 
Tijdens deze ontvangst konden de door de Kamer geaccrediteerde pers en de 
hoofdredacteurs met name kennis maken met  de bijzondere uitgave van de 
Parlementaire mededelingen, ‘Innovaties tijdens de vijftigste zittingsperiode’, die een 
overzicht biedt van alle nieuwigheden die tijdens de zittingsperiode, onder het 
voorzitterschap van de heer Herman De Croo tot stand zijn gekomen; alsook met het 
gloednieuwe tijdschrift van de Kamer, ‘de Kamer.be’. 
 
 
5.2.2.  PARLEMENTAIRE ZENDINGEN 
 
 
Tijdens het parlementair jaar 2002-2003 voerde de Kamervoorzitter, de heer Herman 
De Croo, twee parlementaire zendingen uit waaraan journalisten deelnamen. 
 
 
 ZENDIG NAAR MAROKKO VAN 28 TOT 31 OKTOBER 2002 
 
Het Nieuwsblad Hind Fraihi 
Het Belang van Limburg Désirée De Poot 
Le Vif l’Express Marie-Cécile Royen 
Vers l’Avenir Catherine Ernens 
RTL-TVI Hakima Darhmouch 
 Steve Damman (caméraman) 
AVS Colette Van Hooreweghe 

Pascal Vermaut     
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 ZENDING NAAR DE VERENIGDE STATEN VAN 3 TOT 6 MAART 2003 
   
La Libre Belgique  Philippe Paquet 
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6.  INTERNATIONALE BETREKKINGEN 
 
 
 
6.1. BETREKKINGEN MET INTERNATIONALE PARLEMENTAIRE 
 ASSEMBLEES 
 
 
6.1.1. EUROPESE INTEGRATIE EN INTERPARLEMENTAIRE SAMENWERKING 
 
 
6.1.1.1.  CONFERENTIE VAN DE VOORZITTERS VAN DE EUROPESE PARLEMENTAIRE 

ASSEMBLEES 
 
Sinds 1975 ontmoeten de voorzitters van de Europese parlementaire assemblees elkaar elk 
jaar ter gelegenheid van een interparlementaire conferentie. 
 
Daaraan wordt eens om de twee jaar deelgenomen door de voorzitters van de parlementaire 
assemblees van de lidstaten van de Raad van Europa, alsook door de voorzitters van de 
assemblees van de Raad van Europa, de West-Europese Unie en het Europees Parlement. 
 
De frequentie van ongeveer één conferentie om de twee jaar heeft het Europees Parlement 
ertoe gebracht conferenties te organiseren die speciaal gewijd zijn aan communautaire 
vraagstukken en die dan beperkt zijn tot de parlementsvoorzitters van de staten van de 
Europese Unie.  Na een eerste reeks conferenties in 1963 en 1973, werd de eerste 
conferentie van dit type in 1981 in Luxemburg gehouden. 
 
Traditioneel hebben alleen de voorzitters van elke Kamer (die zich door een ondervoorzitter 
mogen laten vertegenwoordigen) het recht om het woord te voeren. 
 

- ATHENE (22-24 MEI 2003) 
 
Op 22-24 mei 2003 had in het Griekse parlement te Athene de conferentie plaats van de 
Parlementsvoorzitters van de EU. 
 
Volgende thema’s werden besproken: 
- De parlementen in de EU en de Europese Conventie (rapporteurs: Debré en Szili)1. 
- De rol van de parlementen in de EU, in een uitgebreid Europa: institutionele en 

politieke dimensies (rapporteurs: Cox en Casini)2. 
 
De rapporten van Debré, Szili en Cox, waren vrij gelijklopend. Ze schetsen systematisch de 
voorstellen geformuleerd in de Conventie om de nationale parlementen (NP) nauwer bij de 
EU-besluitvorming te betrekken. 
 
Het rapport van de heer Casini vormt een onderscheiden bijdrage door een "bijna exhaustief" 
overzicht van de parlementaire samenwerkingsvormen "worldwide”. 
 
Uit de gedachtewisseling komt één grote constante naar voor, nl: dat de nationale 
parlementen een rol moeten spelen in de Europese besluitvorming. Hiertoe moeten geen 
nieuwe instituties maar wel nieuwe procedures worden ontwikkeld. 

                                                 
1 De heer Debré, Voorzitter van de Franse Assemblée nationale. 
   Mevrouw Szili, Voorzitster van het Hongaars Parlement  
2  De heer Cox, Voorzitter van het Europees Parlement. 
    De heer Casini, Voorzitter van de Italiaanse Kamer van volksvertegenwoordigers. 
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De "early warning procedure" ter verificatie van de subsidiariteit door de nationale 
parlementen (zoals voorgesteld in de Conventie) wordt algemeen onderschreven. Zij mag 
echter niet leiden tot een "red card" (blokkering van het wetgevingsproces). 
 
Niet alle nationale parlementen eisen de mogelijkheid op om zich ex-post tot het Europees 
Hof van Justitie te kunnen wenden indien het subsidiariteitsprincipe niet gerespecteerd 
wordt. 
 
De meeste interveniënten onderstreepten de noodzaak van de uitbouw van de COSAC (niet 
als collectieve actievorm van de nationale parlementen, maar wel ter ondersteuning en 
versterking van de NP-controle op de eigen regering, mede m.b.t. de tweede en derde pijler 
van het EU-verdrag). 
 
Aansluitend op het rapport Casini, heeft de Zweedse parlementsvoorzitter een voorstel 
geformuleerd ter oprichting van een Werkgroep om de samenwerking tussen de parlementen 
in de EU te onderzoeken en voorstellen te formuleren om deze te coördineren. 
De COSAC wordt hierbij als mogelijke draaischijf gezien. 
 
Sommige voorzitters (o.m. Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Spanje) hadden kritiek 
op alweer een nieuwe Werkgroep. Voorgesteld wordt eerst het COSAC-secretariaat (zoals 
beslist op de Athene-COSAC) op te starten en na twee jaar te evalueren. Er moet in elk 
geval worden uitgegaan van het werk reeds geleverd door het Deense Voorzitterschap. 
 
België heeft bij monde van de Senaatsvoorzitter het initiatief voor een Werkgroep gesteund 
en zijn bereidheid getoond om mee te werken. 
 
De Werkgroep moet een rapport voorleggen tegen volgende conferentie (Nederland, juli 
2004) ofwel tegen een Buitengewone Conferentie. 
 
Een ander discussiepunt (aangebracht door Thierse, Duitse Bundestag) was de eis om de 
Conventieresultaten eerst aan een debat in de nationale parlementen te onderwerpen 
alvorens ze aan de Intergouvernementele Conferentie voor te leggen.  
 
 
6.1.1.2.  DEELNAME AAN DE COSAC (CONFERENTIE VAN DE COMMISSIES VOOR 

EUROPESE AANGELEGENHEDEN) 
 
Deze Conferentie wordt tweemaal per jaar georganiseerd door het parlement van het land 
dat op dat moment het Voorzitterschap van de Europese Unie waarneemt. De COSAC 
verenigt de leden van de Commissies gespecialiseerd in Europese Aangelegenheden van de 
parlementen van de lidstaten van de Europese Unie, van de kandidaat-lidstaten alsook een 
delegatie van het Europees Parlement. 
 
Doel van deze Conferentie is de informatie-uitwisseling tussen de parlementen in de EU te 
verbeteren om de parlementaire controle op de Europese besluitvorming te versterken. 

 
- Kopenhagen, 17 en 18 oktober 2002 
 
De XXVIIste COSAC (Conferentie van de commissies voor Europese aangelegenheden) vond 
plaats op donderdag 17 en vrijdag 18 oktober 2002 in Kopenhagen. 
De Belgische afvaardiging was samengesteld uit de heer Herman De Croo, voorzitter van de 
Kamer van volksvertegenwoordigers, de heer Philippe Mahoux, senator en voorzitter van het 
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden, en de heer Danny Pieters, 
volksvertegenwoordiger. 
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Op de agenda stonden volgende punten: 
 
- de toekomstige rol van de nationale parlementen en de hervorming van de COSAC (de 

heer Claus Larsen-Jensen, voorzitter van de Deense commissie voor Europese 
Aangelegenheden); 

- de Europese Conventie: stand van zaken (Mevrouw Gisela Stuart, lid van het Britse 
House of Commons en, namens de leden van de nationale parlementen, lid van het 
Presidium van de Conventie, voorzitster van de Werkgroep over de rol van de nationale 
parlementen); 

- de uitbreiding van de EU (de heer Per Stig Møller, minister van Buitenlandse Zaken van 
Denemarken). 

 
De heer Claus Larsen-Jensen stelde o.a. voor: het opstellen van een gedragscode die de 
nationale parlementen kan inspireren bij het verbeteren van hun toezicht op het Europese 
beleid van hun regering; het afsluiten van samenwerkingsakkoorden met het Europees 
Parlement, de Raad en de Europese Commissie om rechtstreekse informatiekanalen in het 
leven te roepen tussen die instellingen en de nationale parlementen; de samenstelling en de 
werking van de Trojka van voorzitters moeten worden herzien; COSAC kan een rol spelen in 
het kader van het naleven van het subsidiariteitsprincipe door de Europese instellingen; het 
oprichten van een permanent secretariaat  van COSAC in Brussel, dat zou samenwerken 
met de vertegenwoordigers van de nationale parlementen in Brussel; COSAC moet 
beslissingen kunnen nemen met een meerderheid;  de versterking van de samenwerking 
tussen de administraties van de nationale parlementen op het vlak van Europese zaken. 
 
Wat de Europese Conventie betreft, geeft Mevrouw Gisela Stuart een toelichting bij de stand 
van de werkzaamheden in de Werkgroep over de rol van de nationale parlementen.  
In de Werkgroep zijn verschillende aspecten naar voor gekomen: het belang van de 
informatiestroom, de noodzaak van een beter zicht op de bemiddelingsprocedure (in het 
kader van de medebeslissingsprocedure); het openbaar maken van de Raad; de behoefte 
aan “benchmaking” van de verschillende scrutiny-methodes om tot “best practices” te 
komen; de controle op het subsidiariteitsbeginsel; de proportionaliteit; de samenwerking op 
parlementair vlak. 
 
In verband met de uitbreiding van de EU onderstreept de Deense minister Per Stig Møller 
dat het voortgangsrapport van de Europese Commissie over de vorderingen van de 
kandidaat-lidstaten met het oog op de uitbreiding besluit dat 10 landen tegen 2004 klaar 
zullen zijn voor de toetreding. In 2003, zullen de toetredingsverdragen getekend worden 
waarna een ratificatieproces in de lidstaten zal plaatsgrijpen. M.b.t. Bulgarije en Roemenië 
stelt de Commissie belangrijke vorderingen t.a.v. de criteria van Kopenhagen. Hun toetreding 
wordt voorzien voor 2007. Ten slotte moet de uitbreiding van de EU de grenzen overstijgen. 
 
- Brussel, 27-28 januari 2003 
 
Buitengewone vergadering van de COSAC 
 
De COSAC (Conférence des organes spécialisés en affaires communautaires) heeft op 27 
en 28 januari 2003 een buitengewone vergadering gehouden in het Europees Parlement. De 
Kamer van volksvertegenwoordigers was vertegenwoordigd door de heer Herman De Croo, 
Voorzitter van de Kamer, evenals Voorzitter van het Adviescomité voor Europese 
aangelegenheden. Deze buitengewone vergadering, georganiseerd door het Griekse 
voorzitterschap, had tot doel de aanbevelingen met betrekking tot de hervorming van de 
COSAC en de aanneming van een nieuw Reglement, uitgewerkt door het voorgaande 
Deense voorzitterschap, te onderzoeken. De deelnemers hebben eveneens een 
gedachtewisseling gehad over de Bijdrage die de COSAC aan de “Conventie over de 
toekomst van de Europese Unie”, zou kunnen leveren. 



224 - INTERNATIONALE BETREKKINGEN  Hoofdstuk 6 
 

 

 
Na onderzoek van de aanbevelingen van het Deense voorzitterschap werden conclusies 
geformuleerd waarvan de krachtlijnen de volgende zijn: 

 
- de COSAC neemt de “parlementaire gedragscode van Kopenhagen” aan, met 

betrekking tot de relatie tussen de regeringen en parlementen inzake Europese 
aangelegenheden. De COSAC nodigt het Griekse voorzitterschap uit deze code te 
publiceren in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen (serie C). Het gaat 
hierbij om niet-afdwingbare aanbevelingen (die niet de nationale regeringen binden) en 
die minimumstandaarden definiëren met het oog op een doelmatige nationale 
parlementaire controle op de Europese aangelegenheden;  

- de COSAC beslist de stemprocedure in het reglement te wijzigen met betrekking tot de 
“Aanneming van bijdragen”. Deze bijdragen kunnen vanaf nu  worden aangenomen 
met een ¾ meerderheid bij een quorum van 50 % van de theoretisch uit te brengen 
stemmen. Er moet evenwel steeds gestreefd worden naar een consensus; 

- de beslissing aangenomen tijdens de COSAC van 17 en 18 oktober 2002 in 
Kopenhagen wordt herbevestigd: de leden van de COSAC zijn eensgezind over de 
noodzaak van de verbetering van de continuïteit van de COSAC-activiteiten en van de 
noodzaak aan een betere ondersteuning op het niveau van een secretariaat, te meer 
daar 25 parlementen deelnemen aan de vergadering van de COSAC;  

- de COSAC wenst eveneens de toenemende samenwerking tussen de vakcommissies 
te steunen;  

- de COSAC moet vanaf nu 1 keer per jaar de Europese Commissie uitnodigen om het 
wetgevend programma voor te stellen;  

- de COSAC nodigt de parlementen uit om operationele akkoorden tussen henzelf en de 
Europese instellingen te sluiten; 

- teneinde invloed uit te oefenen op de agenda van de Conventie en de 
Intergouvernementele Conferentie zal de COSAC in de loop van de eerste maanden 
van 2003 een standpunt innemen met betrekking tot de rol van de nationale 
parlementen in de Europese Unie. 

 
De buitengewone COSAC-vergadering heeft niet kunnen besluiten tot de oprichting van een 
permanent secretariaat. Bovendien zijn de deelnemers er niet in geslaagd het nieuw 
COSAC-reglement formeel goed te keuren noch een bijdrage over de rol van de nationale 
parlementen te formuleren. Deze twee punten worden uitgesteld tot een volgende COSAC-
vergadering in Athene op 5 en 6 mei 2003. 
 
- Athene, 5-6 mei 2003 
 
XXIXste COSAC –  Athene - maandag 5 en dinsdag 6 mei 2003 
 
De XXIXste COSAC (Conferentie van de Commissies voor Europese aangelegenheden) vond 
plaats te Athene op maandag 5 en dinsdag 6 mei 2003. 
Gezien de ontbinding van de Kamers (in het vooruitzicht van de wetgevende verkiezingen 
van 18 mei 2003) was de Belgische afvaardiging minimaal samengesteld door uittredend 
Kamervoorzitter Herman De Croo en de heer J. F. Istasse, Gemeenschapssenator. 
 
Volgende punten stonden op de agenda: 
 
- de definitieve aanneming van het gewijzigd COSAC – reglement; 
- de perspectieven van het Griekse EU – Voorzitterschap (door de heer Simitis, Eerste 

minister); 
- de evaluatie van de werkzaamheden in de Europese Conventie en de rol van de 

nationale parlementen in het ontwerp van Europees Grondwettelijk Verdrag (door de 
heer Papandreou, Minister van Buitenlandse Zaken); 
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- de oprichting van een COSAC – secretariaat; 
- het asiel- en immigratiebeleid: beheer van de EU – buitengrenzen (door de heer 

Chryssochoidis, minister van Binnenlandse Zaken). 
 
De belangrijkste verworvenheid  van deze COSAC is de principiële aanvaarding van een 
COSAC – secretariaat. Het compromis terzake, is tot stand gekomen dankzij de bemiddeling 
van Kamervoorzitter De Croo (dat er vooral in bestaat te spreken over een Trojka - i.p.v. een 
COSAC – secretariaat. 
Dit secretariaat heeft tot doel de nationale parlementen te ondersteunen bij hun controle op 
de eigen regering (als participant in de Europese ministerraden). 
 
Het secretariaat zal te Brussel gevestigd en geïnstalleerd worden, vóór het einde van het 
Italiaanse Voorzitterschap. 
Het zal functioneren onder de verantwoordelijkheid van het Voorzitterschap en de Trojka. 
Maximum 5 personen zullen het secretariaat bestaffen. Vier leden zullen gedetacheerd 
worden door de nationale parlementen lid van de Trojka en het Europees Parlement. 
Het 5de lid zal de permanente actor vormen in het secretariaat en zal geselecteerd worden 
(na voordracht door de Trojka) door de voorzitters van de nationale delegaties. 
Om praktische redenen zal dit permanent lid gedetacheerd worden door één van de 
nationale parlementen. 
 
 
6.1.1.3.  HET EUROMEDITERRAAN PARLEMENTAIR FORUM 
  
De Euromediterrane politieke dialoog is één van de essentiële instrumenten van het 
Barcelona-proces (gestart in november 1995) dat wil bijdragen tot de vrede, de stabiliteit en 
de ontwikkeling in de mediterrane regio door een partnerschap tot stand te brengen dat uit 
drie onderdelen bestaat: 
 
- politiek en veiligheid, met als doel een gemeenschappelijke ruimte te bepalen waar 

vrede en stabiliteit heersen; 
- economisch en financieel, met als doel een zone te creëren met gedeelde welvaart, 

namelijk door in het Euromediterraan gebied geleidelijk een vrijhandelszone in te richten 
(die tegen 2010 volledig rond zou moeten zijn); 

- sociaal, cultureel en humaan, met als doel de uitwisseling op het niveau van het 
maatschappelijk middenveld te bevorderen. 

 
De parlementaire voorgang van het proces van Barcelona bestaat uit twee delen: het 
Euromediterraan parlementair forum (zie 6.1.1.3) en de Conferentie van de voorzitters van 
de Euromediterrane Parlementen. 
 
In het kader van de parlementaire follow-up van het euromediterrane partnerschap, wordt 
ieder jaar een euromediterraan Forum georganiseerd waaraan delegaties van 
parlementsleden uit de lidstaten van de Europese Unie en de mediterrane partnerlanden 
deelnemen. (Algerije, Cyprus, Egypte, Israël, Jordanië, Libanon, Malta, Marokko, Syrië, 
Tunesië, Turkije en de Palestijnse Autoriteit). 
 
 

- De Ve vergadering van het Euromediterraan Parlementair Forum, dat zou 
doorgaan te Ellounde (Kreta) in de maand maart 2003, is, ingevolge de oorlog in 
Irak, naar een latere datum verschoven. 
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6.1.1.4. ADVIESCOMITÉ VOOR EUROPESE AANGELEGENHEDEN 
 
Samenstelling  
 
Het Adviescomité is samengesteld uit tien leden van de Kamer en tien in België verkozen 
leden van het Europees Parlement. 
 
Het Adviescomité wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Kamer (art. 100 van het 
reglement).  Sinds oktober 1995 worden er ook tien senatoren afgevaardigd die samen met 
de andere leden het Federaal Adviescomité voor Europese aangelegenheden vormen. 
 
Werkzaamheden  
 
Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste activiteiten van het Adviescomité tijdens 
deze zitting: 
 
 
1. Pre- en postbriefings van de Europese Raden van staats- en regeringsleiders  

van de Europese Unie: 
 
Sinds het begin van de jaren '90 is de traditie dat de regering commentaar geeft bij de 
agenda, de gevoelige punten alsook bij de resultaten van iedere Europese Raad.  De 
Europese Raden waarvoor pre- en postbriefings werden georganiseerd zijn de volgende: 
 
Europese Raad van Sevilla (21-22 juni 2002) 
Stuk Kamer 50 1988/001 
 
Europese Raad van Brussel (24-25 oktober 2002) 
Stuk Kamer 50 2189/001 
 
Europese Raad van Kopenhagen (12-13 december 2002) 
Stuk Kamer 50 2282/001 
 
Europese Raad van Brussel (25-26 maart 2003) 
Stuk Kamer 50 2384/001 
 
 
2. Opvolging van de omzetting en de toepassing van het Europees recht in 

België 
 
België heeft de reputatie één van de grootste voorstanders van de Europese integratie te zijn 
maar inzake de omzetting of de correcte toepassing van de Europese richtlijnen waren de 
resultaten van ons land nog onvoldoende. 
 
Teneinde deze tendens met het oog op het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie 
te keren, heeft de Belgische regering de heer Freddy Willockx, in zijn hoedanigheid van 
Regeringscommissaris, belast om een actieplan ter zake op te stellen.  Dit actieplan, 
goedgekeurd door de Ministerraad op 24 februari 2000, had tot doel zo vlug mogelijk de 
achterstand op het niveau van de omzetting en toepassing van richtlijnen bij te werken (181 
dossiers waren op 08.02.1999 nog onafgewerkt).  Mevrouw A. Neyts, minister toegevoegd 
aan de minister van Buitenlandse Zaken, die deze taak heeft overgenomen van de vroegere 
regeringscommissaris, zet dit actieplan verder en heeft regelmatig verslag uitgebracht aan 
het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden. 
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Tijdens de zitting 2002-2003 (oktober 2002 – april 2003) heeft het Adviescomité voor 
Europese aangelegenheden, de bevoegde minister 3 keer gehoord over de stand van de 
omzetting. 
 
Met het oog op de lentetop van Barcelona (maart 2003) was het erom te doen hoogstens 
een achterstand te hebben van 1,5 % van de om te zetten richtlijnen. 
 
 
3. De Conventie over de toekomst van de Europese Unie 
 
Door de goedkeuring van de Verklaring van Laken, heeft de Europese Raad in december 
2001 een Conventie over de toekomst van de Europese Unie bijeengeroepen.  De taak van 
de Conventie bestaat erin, de volgende intergouvernementele conferentie (IGC) op een zo 
breed en zo transparant mogelijke wijze voor te bereiden.  Het belang van de Conventie kan 
dan ook niet verwaarloosd worden: voor het eerst in de geschiedenis van de Europese 
integratie nemen de nationale parlementen, samen met de regeringen, het Europees 
Parlement en de Europese Commissie, deel aan de voorbereiding van een IGC die moet 
leiden tot een herziening van de Europese verdragen.  Hoe groter de eensgezindheid zal zijn 
onder de leden van de Conventie over het resultaat van hun werkzaamheden, hoe groter de 
invloed ervan zal zijn op de IGC en de institutionele en juridische structuur van de 
toekomstige Europese Unie. 
 
De Conventie heeft dus tot taak de wezenlijke problemen die de toekomstige ontwikkeling 
van de Unie met zich meebrengt, te bespreken, zoals: wat verwachten de Europese burgers 
van de Unie? Hoe moet de bevoegdheidsafbakening tussen de Unie en de lidstaten worden 
georganiseerd? En hoe moet, binnen de Unie, de bevoegdheidsafbakening tussen de 
instellingen worden georganiseerd? Hoe kan een samenhangend en doeltreffend extern 
optreden van de Unie worden gegarandeerd? Hoe kan de democratische legitimiteit van de 
Unie worden verzekerd?  
De eerste fase van de werkzaamheden van de Conventie bestond erin, te luisteren en na te 
gaan wat het Europa van de volkeren verwacht en nodig heeft.  Deze fase zal worden 
gevolgd door een analysefase, waarin de voor- en nadelen van de voorstellen betreffende de 
organisatie van de Europese Unie zullen worden afgewogen.  In een derde fase zal naar een 
synthese van de verschillende voorstellen worden gestreefd en zullen aanbevelingen worden 
opgesteld. 
 
Samenstelling van de Conventie 
 
De Europese Raad heeft de heer Valéry Giscard d'Estaing tot voorzitter van de Conventie 
benoemd en de heren Giuliano Amato en Jean-Luc Dehaene tot vice-voorzitter. 
Naast de voorzitter en de twee vice-voorzitters is de Conventie samengesteld uit: 
- 15 vertegenwoordigers van de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten 

(1 per lidstaat); 
- 13 vertegenwoordigers van de kandidaat-lidstaten (1 per kandidaat-lidstaat); 
- 30 vertegenwoordigers van de nationale parlementen van de lidstaten (2 per lidstaat); 
- 26 vertegenwoordigers van de nationale parlementen van de kandidaat-lidstaten (2 per 

kandidaat-lidstaat); 
- 16 leden van het Europees Parlement; 
- 2 vertegenwoordigers van de Commissie. 
 
Het Economisch en Sociaal Comité (drie vertegenwoordigers), het Comité van de regio's 
(zes vertegenwoordigers), de sociale partners (drie vertegenwoordigers) en de Europese 
ombudsman zijn als waarnemers uitgenodigd. 
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De Belgische delegatie is als volgt samengesteld: 
 
- de heer Louis Michel, vertegenwoordiger van de Belgische regering; 
- de heer Karel De Gucht, vertegenwoordiger van de Kamer van 

volksvertegenwoordigers; 
- de heer Elio Di Rupo, vertegenwoordiger van de Senaat; 
- de heer Pierre Chevalier, plaatsvervanger van de heer Michel; 
- de heer Danny Pieters, plaatsvervanger van de heer De Gucht; 
- mevrouw Marie Nagy, plaatsvervanger van de heer Di Rupo. 
 
Naast de officiële Belgische delegatie maken nog andere Belgen deel uit van de Conventie: 
 
- mevrouw Anne Van Lancker, vertegenwoordiger van het Europees Parlement ; 
- de heer Jozef Chabert, waarnemer (Comité van de regio's); 
- de heer Patrick Dewael, waarnemer (Comité van de regio's); 
- de heer Georges Jacobs, waarnemer (Europese sociale partners, UNICE). 
 
Parlementaire opvolging 
 
Overeenkomstig het voorstel van resolutie dat het Federaal Adviescomité voor de Europese 
Aangelegenheden op 21 november 2001 heeft aangenomen en volgens hetwelk het 
Adviescomité zich heeft voorgenomen om regelmatig overleg te plegen met de Belgische 
vertegenwoordigers in de Conventie en met het maatschappelijke middenveld, heeft het 
Adviescomité voor Europese aangelegenheden volgende vergaderingen georganiseerd 
tijdens vorige zittingsperiode: 
 
- op 23 april 2002 en 28 mei 2002 (doc. Senaat nr. 2-1176/1, doc. Kamer nr. 50-1997/1). 

Deze vergaderingen waren gewijd aan een gedachtewisseling met de Belgische 
vertegenwoordigers binnen de Conventie in het kader van de eerste fase van de 
werkzaamheden van de Conventie (luisterfase). De bijdrage van de Belgische leden 
van de Conventie betreffende de missies, de bevoegdheden en het instrumentarium 
van de Unie, werd eveneens voorgesteld aan de leden van het Adviescomité; 

- op 19 juni 2002 (doc. Senaat nr. 2-1176/2, doc. Kamer nr. 50-2020/1) werd een 
hoorzitting met de sociale partners georganiseerd over het thema van de sociaal-
economische governance; 

 
en tijdens deze zittingsperiode: 
 
- op donderdag 3 oktober 2002 (doc. Senaat nr. 2-1176/2, doc. Kamer nr. 50 1997/002) 

was de vergadering gewijd aan de rol van de nationale parlementen in de Europese 
Unie. De heer Louis Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken 
en vertegenwoordiger van de regering in de Conventie over de toekomst van Europa, 
heeft een uiteenzetting gehouden over de conclusies van de werkgroep “Rol van de 
nationale parlementen in de Europese Unie”. De heer Mark Eyskens, 
volksvertegenwoordiger CD&V, heeft een uiteenzetting gehouden over zijn reflectienota 
“Europa, een confederale federatie” en over de resolutie van de WEU over de rol van 
de nationale parlementen in de Europese Unie en meer in het bijzonder in het 
Europees Veiligheids- en Defensiebeleid. De heer Georges Clerfayt, 
volksvertegenwoordiger MR, heeft toelichting gegeven bij de resolutie van de 
Parlementaire vergadering van de Raad van Europa over de “toekomst van de 
samenwerking tussen de Europese instellingen”; 

- op woensdag 23 oktober 2002 (doc. Senaat nr. 2-1176/003, doc. Kamer nr. 50-
1997/003) was de vergadering gewijd aan het sociaal beleid van de Europese Unie. Er 
had een gedachtewisseling plaats met de heer Frank Vandenbroucke, minister van 
Sociale Zaken en Pensioenen. Na deze gedachtewisseling heeft de heer Danny 
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Pieters, lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, plaatsvervangend lid van de 
Kamer in de Conventie over de toekomst van de Europese Unie, toelichting gegeven bij 
de voorlopige resultaten van de enquête in het Europees Parlement, in de parlementen 
van de Europese Unie en van de kandidaat-lidstaten over het sociaal beleid van de 
Europese Unie; 

- op 4 december 2002 (doc. Senaat nr. 2-1176/4, doc. Kamer nr. 1997/004) heeft de 
Eerste minister, de heer Guy Verhofstadt, de grote lijnen geschetst van zijn voorstellen 
inzake de toekomst van de Europese Unie, die hij op 18 november 2002 had 
geformuleerd tijdens zijn toespraak voor het Europacollege te Brugge.  

- Op 25 maart 2003 werd een vergadering georganiseerd met de heer Louis Michel, 
vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en vertegenwoordiger van de 
regering in de Conventie over de toekomst van Europa. De doelstelling van deze 
gedachtewisseling was, op enkele maanden van de voorstelling van haar conclusies, 
de balans op te maken van de stand van de werkzaamheden van de Conventie.  

 
 
4. Parlementaire werkgroep “Globalisering” 
 
De globaliseringproblematiek mag niet aan de parlementaire aandacht ontsnappen. Op 
voorstel van de heer H. Van Rompuy heft de Conferentie van Voorzitters van 30 januari 2002 
dan ook beslist een parlementaire werkgroep in te stellen met de opdracht een debat in 
plenaire vergadering over globalisering voor te bereiden. 
Binnen de Werkgroep was men het er over eens dat het debat moest worden toegespitst op 
de uitbouw van institutionele mechanismen ter regulering en democratische sturing van de 
internationale besluitvorming. Het lag dus niet in de bedoeling een algemene analyse van de 
globaliseringproblematiek te maken. De Werkgroep wenste veeleer te zoeken naar formules 
die op international vlak moeten zorgen voor een politieke en sociale omkadering van een 
geglobaliseerde economie. 
Het ontbreken van een corrigerende effectieve en democratische overheid, zoals dit op het 
nationaal vlak is gegroeid, vormt daarbij een handicap. 
 
Samenstelling van de Werkgroep “Globalisering”: 
 
De Parlementaire Werkgroep werd als volgt samengesteld (één lid per politieke fractie): 
- Herman Van Rompuy, CD & V — Voorzitter van de Werkgroep 
- Stef Goris, VLD 
- Claudine Drion, ECOLO-AGALEV3 
- Patrick Moriau, PS 
- Jacques Simonet, MR 
- Francis Van den Eynde, Vlaams Blok 
- Dirk Van der Maelen, sp.a 
- Jacques Lefevre, cdH 
- Danny Pieters, VU-ID. 
 
Deze Parlementaire Werkgroep werd ondersteund door een groep van deskundigen. Het 
gaat hier om Belgische academici die over een expertise beschikken in één van de volgende 
disciplines: 
- Internationaal publiek recht: 

Professor dr. Jan Wouters, Katholieke Universiteit Leuven. 
- Internationale economie: 

Dr. Tom Verbeke, Rijksuniversiteit Gent. 
- Politicologie van de internationale verhoudingen: 
                                                 
3 Leen Laenens, Agalev-Ecolo, heeft systematisch de werkzaamheden van de Parlementaire Werkgroep gevolgd. 
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Professor dr. Mario Telo, Université Libre de Bruxelles. 
Professor dr. Gustaaf Geeraerts, Vrije Universiteit Brussel. 
Professor dr. Jacobus Delwaide, Katholieke Universiteit Brussel. 

- Sociale aspecten van globalisering: 
Professor dr. em. Jacques Delcourt, Université Catholique de Louvain. 
Professor dr. Firouzeh Nahavandi, Université Libre de Bruxelles. 

 
Deze academici werden aangeduid na ruime consultatie en voordracht van de rectoren van 
alle Belgische universiteiten. 
Bij de samenstelling van de groep van deskundigen werd gepoogd een evenwichtig 
interdisciplinair team te vormen, mede op basis van een door de kandidaat-experten 
geredigeerd projectvoorstel. 
De experten hebben in een eerste fase een rapport geschreven over de 
globaliseringproblematiek, vanuit hun eigen discipline. 
Tijdens een tiental werkvergaderingen werden deze basisteksten onderzocht (zie doc. 50 
2330/001). Vervolgens werden deze rapporten overgezonden aan de vertegenwoordigers 
van de Niet Gouvernementele Organisaties (NGO’s), (in het bijzonder de NGO’s uit de sector 
van de ontwikkelingssamenwerking en de milieusector), en experten van internationale 
organisaties (het IMF, de ILO en de Europese Commissie). 
Tijdens een vergadering met deze « bevoorrechte getuigen» werd kennis genomen van hun 
reacties op de basisrapporten (zie doc. 50 2330/002). 
Op basis van deze activiteiten (basisrapporten en hoorzittingen) hebben de experten een 
ontwerp van aanbevelingen geformuleerd (zie eveneens doc. 50 2330/002). 
De Parlementaire Werkgroep heeft tenslotte het ontwerp van de deskundigengroep 
besproken, geamendeerd en unaniem goedgekeurd op 29 januari 2003. 
De door de werkgroep aangenomen tekst is gepubliceerd in doc. 50 2330/003). 
Het debat in plenaire vergadering heeft plaatsgehad op 13 maart 2003. Tengevolge dit 
debat, heeft de Kamer een motie aangenomen (zie doc. 50 2330/004) waarin zij de 
Belgische regering verzoekt werk te maken van de door de parlementaire werkgroep 
aangenomen aanbevelingen. 
 
 
5. Opvolging van voorstellen van normatieve akten en andere documenten van de 

Europese Commissie en de Europese Ministerraden: 
 
Tijdens de plenaire vergadering van 30 maart 2000 werd er acte genomen van de 
aanduiding van een europromotor voor iedere vaste commissie4

 
Dit lid vormt de link tussen de vaste commissies en het Adviescomité voor Europese 
Aangelegenheden.  Tevens moet het lid erop toezien dat de Europese vragen maandelijks 
op de dagorde van de vaste commissie, waarvan zij (hij) deel uitmaakt, worden geplaatst 
(toepassing van artikel 99 bis van het Kamerreglement). 
 
5.1. Onderzoek van de voorstellen van normatieve akten en andere documenten van de 

Europese Commissie: 
 
De Kamer is niet officieel gevat door deze teksten. Het is nochtans belangrijk dat het 
parlement in dit stadium het standpunt van de regering kent. 
 
De Conferentie van de Voorzitters van de Kamer heeft tijdens de vergadering van 28 juni 
2000 volgende procedure vastgelegd: 

                                                 
4 P. Moriau (Buitenlandse Zaken), F. Moerman (Financiën), A. Barzin (Volksgezondheid), H. Bonte (Sociale 
Zaken), A. Van Aperen (Defensie), F. Talhaoui (Justitie), F. Van den Eynde (Infrastructuur), M. Gerkens 
(Economie), P. De Crem (Binnenlandse Zaken), J. Schauvliege (Handelsrecht) 
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Eenmaal per maand zal het secretariaat van het Adviescomité, na instemming van de leden 
van het Adviescomité, een selectie van de teksten van de Europese Commissie (voorstellen 
van normatieve akten of andere documenten) overmaken aan de europromotoren evenals 
aan de commissiediensten ten behoeve van de vaste commissies. 
 
De vaste commissie kan: 
 
1a. zich beperken tot het nemen van acte van het document; 
1b. voor de juridisch belangrijke teksten, een aanbeveling aannemen ter attentie van de 

regering.  De Commissie maakt deze aanbeveling over aan de Voorzitter van de Kamer 
die het op zijn beurt voorlegt aan de Conferentie van de Voorzitters.  De Conferentie 
zal dan in functie van de beschikbare tijd voorstellen: 

 
- ofwel deze aanbeveling in te schrijven op de agenda van de plenaire vergadering.  

De Voorzitter van de Kamer zal dan de aangenomen aanbeveling overmaken aan de 
Eerste minister en aan het Europees Parlement; 

- ofwel maakt de Voorzitter van de Kamer de aanbeveling onmiddellijk over aan de 
betrokken minister, aan het lid van de regering bevoegd voor de omzetting van 
richtlijnen, aan het Adviescomité voor Europese Aangelegenheden (alsook aan de 25 
leden van het Europees Parlement die in België zijn verkozen).  Er zal melding van 
worden gemaakt in de Handelingen van de Kamer. 

 
Elke vaste commissie dient door de betrokken minister op de hoogte te worden gehouden 
van het gevolg dat aan de aanbeveling werd gegeven. 
 
5.2. Opvolging van de Europese Raden van Ministers: 
 
De Permanente vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie maakt systematisch de 
agenda's van de Ministerraden over aan het Adviescomité voor Europese Aangelegenheden.  
Deze agenda's worden vervolgens verstuurd naar alle leden van het Adviescomité (in de 
beschikbare taal: Frans, Engels – vaak bestaan de documenten enkel in één van deze talen 
– en/of Nederlands) alsook aan de commissiedienst ter attentie van de betrokken vaste 
commissies. 
De Voorzitter van de Kamer heeft aan de federale Ministers gevraagd de agenda's van de 
Europese Ministerraden  met een bijgevoegde nota alsook de samenvattingen van de 
vergaderingen van de Raad over te maken aan het Belgische parlement.  Deze bijkomende 
informatie moet toelaten debatten te voeren volgens artikel 99bis van het reglement, dat stelt 
dat de vaste Commissies maandelijks aandacht moeten besteden aan Europese Zaken. 
 
 
 
6.1.2. RAADGEVENDE INTERPARLEMENTAIRE BENELUXRAAD 
 
 

BEVOEGDHEDEN 
 
 
De Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad is, overeenkomstig zijn 
Instellingsovereenkomst van 5 november 1955 (art. 3), bevoegd om adviezen uit te brengen 
in de vorm van aanbevelingen.  
 
In zijn advies van 9 februari 1996 (DOC 513/4), stemde de Beneluxraad in met het voorstel 
van het Benelux-Comité van Ministers om de Benelux-activiteiten voortaan te bundelen rond 
de volgende primaire aandachtspunten : 
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-  politieke samenwerking en overleg omtrent Europese vraagstukken; 
-  grensoverschrijdende samenwerking; 
-  “Interne Markt” en economische samenwerking; 
-  cultuur, onderzoek en onderwijs; 
-  “Vrij verkeer van Personen”. 
 
 

SAMENSTELLING 
 
 
Artikel 1 van genoemde Instellingsovereenkomst bepaalt dat de Beneluxraad is 
samengesteld uit 49 leden gekozen uit en aangewezen door de Parlementen van de drie 
landen.  Het ledenaantal is als volgt verdeeld : 21 Belgen, 21 Nederlanders en 7 
Luxemburgers. 
 
De Kamer van volksvertegenwoordigers wordt in de Beneluxraad vertegenwoordigd door de 
heren  A. Van Aperen (VLD), J. Ansoms (CD&V), G. Gobert (ECOLO-AGALEV), J.-P. Henry 
(PS), D. D’hondt (MR) , G. Tastenhoye vanaf 28 juni 2002 vervangen door L. Sevenhans 
(VLAAMS BLOK) en  M. Bartholomeeussen (SP.A) . 
 
 
 

ORGANISATIE 
 
 
In 2002 werd de Beneluxraad voorgezeten door de heer J. Schummer (Luxemburg) terwijl 
mevrouw  M. Van der Hoeven (Nederland) en de heer J.-M. Happart (Belgische Senaat) de 
ondervoorzitters waren. Vanaf 1 januari 2003 is het Bureau als volgt samengesteld: de heren 
J.-M. Happart (voorzitter), J. Baarda (Nederland) en J. Schummer (ondervoorzitters).  
 
Er zijn zeven vaste commissies. Het reglement van orde bepaalt dat elke commissie bestaat 
uit twaalf leden, verdeeld als volgt : vijf Belgische, vijf Nederlandse en twee Luxemburgse 
leden.  Daarenboven worden de zeven vaste commissies voorgezeten door drie Belgische, 
drie Nederlandse en één Luxemburgs voorzitter. 
 
De hiernavolgende commissies worden  aldus voorgezeten door Belgen : “Financiële en 
Sociale Aangelegenheden” tot eind 2002 door de heer J. Timmermans (Vlaams Parlement) 
en vanaf 1 januari 2003 door de heer G. Gobert; “Buitenlandse Vraagstukken”  door de heer 
D. D’hondt;  “Ruimtelijke Ordening en Infrastructuur” (tot eind 2002) door de heer M. 
Bartholomeeussen; “Cultuur, Onderwijs en Volksgezondheid” vanaf 1 januari 2003 door de 
heer F. Sarens (Vlaams Parlement). 
 
Overeenkomstig het reglement, kunnen de leden van de Beneluxraad fracties vormen. Het 
aantal leden, nodig om een erkende fractie te kunnen vormen, bedraagt minstens vijf.  Thans 
zijn er drie erkende politieke fracties : de Christelijke, de Socialistische en de Liberale fractie. 
 
De christelijke fractie wordt voorgezeten door de heer L. Van den Brande (Vlaams 
Parlement) en de socialistische vanaf 1 januari 2003 door de heer J. Timmermans (Vlaams 
Parlement).  
 
De Belgische afvaardiging wordt voorgezeten door de heer St. Platteau (Vlaams Parlement) . 
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WERKZAAMHEDEN VAN DE BENELUXRAAD  
 
 
In 2002 vergaderde de Beneluxraad in plenum in de Chambre des députés in  
Luxemburg, onder voorzitterschap van de heer J. Schummer op: 8 en 9 maart, 28 en 29 juni, 
en 22 en 23 november 2002 (integrale verslagen nrs. 247 tot en met 252). Op 14 en 15 
maart  2003 vergaderde de Raad in plenum in de Belgische Senaat te Brussel, onder het 
voorzitterschap van de heer J.-M. Happart. 
 
 
Gezamenlijke verslagen van de Regeringen : 
 
Overeenkomstig de artikelen 3 en 4 van de Instellingsovereenkomst van 5 november 1955, 
brengen de Regeringen jaarlijks aan de Beneluxraad verslag uit over : de totstandkoming en 
de werking van een economische unie tussen de drie Staten en over de samenwerking 
tussen de drie Staten op het gebied van het buitenlands beleid. 
 
Aldus werd ter plenaire vergadering van 22 en 23 november 2002 het 46e jaarlijks verslag 
van de Regeringen over de economische unie tussen de drie Staten besproken (DOC 
680/1), nadat o.m. door de heer Gobert namens de commissie voor Financiële en Sociale 
Aangelegenheden en door mevrouw Cahay (plaatsvervangend lid van de Beneluxraad) 
namens de commissie voor Economische Aangelegenheden, Landbouw en Visserij was 
gerapporteerd (DOC  680/2-3). 
Ter plenaire vergadering van 8 maart 2002 en van 14 – 15 maart 2003 werden het 45e en het 
46e gezamenlijk verslag van de Regeringen over de samenwerking van de drie Staten op het 
gebied van het buitenlands beleid besproken (DOC 658/1 en 687/1).Namens de commissie 
voor Buitenlandse Vraagstukken werd over eerstgenoemd Regeringsrapport verslag 
uitgebracht door de heer D’hondt (DOC 658/2) 
 
Voorts brachten de hiernavolgende leden van de Belgische Kamer van 
volksvertegenwoordigers  in 2002 – 2003 verslagen uit: 
 
- de heer Bartholomeeussen, namens de commissie voor Ruimtelijke Ordening en 

Infrastructuur van de Beneluxraad, over de samenwerking tussen de Beneluxhavens in 
het kader van de Rijn-Schelde-Delta (DOC 666/1) en over de verdieping van de 
Westerschelde DOC  667/1); 

- de heer D’hondt, namens de commissie Buitenlandse Vraagstukken van de Raad, over 
de NAVO en het Europese Veiligheids- en Defensiebeleid (DOC 672/1) , over de 
Europese Conventie “Subsidiariteit: balans, uitdagingen en perspectieven” en “De 
parlementaire samenwerkingsverbanden in het toekomstige uitgebreide Europa” (DOC 
683/1) en over de Iraakse kwestie en het gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid (DOC 691/1) ; 

- de heer Ansoms, namens de commissies voor Ruimtelijke Ordening en Infrastructuur 
en voor Leefmilieu en Energie van de Raad, over het Gemeentelijk Havenbedrijf van 
Rotterdam(DOC 681/1). 

 
 
Ter plenaire vergadering werden in 2002- 2003 aanbevelingen aangenomen over : 
 
- i.v.m. de inschrijving van voertuigen in het buitenland (DOC 594/4); 
- inzake de problematiek van de grensarbeiders (DOC 661/1); 
- tot oprichting van gemeenschappelijke ambassades en gemeenschappelijke 

consulaten-generaal voor alle Staten van de Benelux (DOC 674/1); 
- over de samenwerking  tussen de drie Beneluxlanden op het gebied van de 

voorkoming en de bestrijding van grensoverschrijdende fiscale fraude (DOC 675/1); 
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- over meertaligheid (DOC 660/1, p. 27 -28); 
- over het wegvervoer (DOC 682/2); 
- over het jeugdbeleid (DOC 670/2); 
- inzake de Europese Conventie (DOC 683/2); 
- betreffende de goedkeuring van een nieuwe Benelux-overeenkomst inzake de 

intellectuele eigendom (DOC 678/2); 
- inzake energieprestaties en duurzaam bouwen (DOC 684/1); 
- over de samenwerking m.b.t. de havens en grote grensoverschrijdende 

infrastructuurwerken (DOC 666/1, p. 39 – 42); 
- tot harmonisatie van de verkeersborden in de steden en op andere plaatsen (DOC 

688/1); 
- betreffende het ombudsinstituut en de ombudsfunctie van het Beneluxparlement (DOC 

689/1); 
- met betrekking tot de problematiek van de vervuiling van de Zee en de bescherming 

van het Zwin (DOC 690/2). 
 
 
Interparlementaire betrekkingen : 
 
Het Beneluxparlement onderhoudt goede betrekkingen met : de Noordse Raad, de Baltische 
Assemblee en de IPR (Interregionale Parlementaire Raad – Lotharingen, Luxemburg, 
Rijnland-Palts, Saarland, Wallonië). 
 
 
 
6.1.3. PARLEMENTAIRE VERGADERING VAN DE RAAD VAN EUROPA 
 
 
 RAAD VAN EUROPA 
 
 
 OPRICHTING 
 
 
5 mei 1949. 
 
 
 SAMENSTELLING 
 
 
40 lidstaten, 4 landen met het statuut van speciaal genodigde, 2 landen als “waarnemer”. 
 
 
 DOELSTELLINGEN 
 
 
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 de Europese conventie over de Rechten 
van de mens. 
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 STRUCTUREN 
 
 
- het Comité van ministers: het orgaan met beslissingbevoegdheid, samengesteld uit de 

ministers van Buitenlandse zaken van de lidstaten; 
- de parlementaire assemblee; 
- een gemengd comité dat de schakel vormt tussen het Comité van ministers en de 

parlementaire assemblee. Dit comité bestaat uit een vertegenwoordiger van elke 
regering en een gelijk aantal vertegenwoordigers van de assemblee, waaronder de 
assembleevoorzitter. 

 
 
 PARLEMENTAIRE ASSEMBLEE  
 
 
 OPRICHTING 
 
 
5 mei 1949. 
 
 
 SAMENSTELLING 
 
 
286 parlementsleden en hun plaatsvervangers, welke door de nationale parlementen uit hun 
eigen gelederen verkozen of aangewezen worden. 
 
 
 WERKING 
 
 
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. 
 
 
 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 13 gespecialiseerde 
commissies. Tussen de zittingen door treedt de vaste commissie op in naam van de 
assemblee. 
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SAMENSTELLING VAN DE AFVAARDIGING VAN DE KAMER VAN 
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 

 
 
Vaste leden 
PS :  J.-P. Henry, (Voorzitter van de delegatie) 
CD&V :  M. Eyskens 
VLD : S. Goris 
Agalev : L. Vanoost 
 
Plaatsvervangers 
MR : G. Clerfayt 
sp.a : A. Schellens 
Vlaams Blok :  G. Annemans 
 
 
 WERKZAAMHEDEN 
 
 
Vierde gedeelte van de zitting 2002, Straatsburg 23-27 september 2002 
 
Tijdens deze zitting kwamen volgende thema's aan bod : 
 
- verzoek tot toetreding tot de Raad van Europa van de Federale Republiek Joegoslavië 
- ontwerp van aanvullend protocol bij de Conventie over de cybercriminaliteit met 

betrekking tot de betichting van racistische en xenofobe daden door middel van 
informaticasystemen 

- tenuitvoerlegging van de beslissingen van het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens door Turkije 

- invoering van een intentiehandvest over de clandestiene migratie 
- de Raad van Europa ten aanzien van de nieuwe uitdagingen van de Europese 

constructie 
- de uitbreiding van de Europese Unie en de Regio van Kalingrad 
- de toestand in Georgië en de gevolgen voor de stabiliteit in de streek van de Kaukasus 
- gevaren voor de integriteit van het Statuut van het Internationaal Strafhof 
- huiselijk geweld tegen vrouwen 
- handelen voor een voorspoedige toekomst voor de Regio Kalingrad : noodzaak van 

een Europese solidariteit 
- de OESO en de wereldeconomie 
- bescherming van de minderheden in België 
- dreiging van een militaire actie tegen Irak 
- werking van de democratische instellingen in Moldavië 
- naleving van de verplichtingen en verbintenissen van Armenië 
- naleving van de verplichtingen en verbintenissen van Azerbeidzjan 
- toestand in Wit-Rusland 
- seksuele uitbuiting van kinderen : nultolerantie 
 
 
Vergadering van de Permanente Commissie, Malta, 18 november 2002 
 
Tijdens deze vergadering kwamen volgende thema's aan bod : 
 
- ontwerp van aanvullend protocol bij de strafrechterlijke Conventie tegen de corruptie 
- onderdrukking van de recidive van misdaden tegen minderjarigen 
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- de noodzaak van een intensieve internationale samenwerking voor het neutraliseren 
van fondsen voor terroristische doeleinden 

- activiteiten van de Raad van Europa op het vlak van de jeugd 
- het verlenen van een billijke toegang tot de digitale informatie voor educatieve en 

andere sociale doelstellingen 
- verblijf, juridisch statuut en bewegingsvrijheid van de migrantenarbeiders in Europa : 

lessen uit het geval Portugal 
- beperkingen betreffende de politieke partijen in de lidstaten van de Raad van Europa 
- godsdienstvrijheid en religieuze minderheden in Frankrijk 
- verbetering van de sociale en sanitaire regelingen voor de zwangerschap in Europa 
 
 
Eerste gedeelte van de zitting 2003, Straatsburg 27-31 januari 2003 
 
Tijdens deze zitting kwamen volgende thema's aan bod : 
 
- ontwerp van amenderingsprotocol bij de Europese Conventie voor de beteugeling van 

het terrorisme 
- verplaatsing van bevolkingsgroepen in Zuidoost-Europa : tendensen, problemen, 

oplossingen 
- de vrijheid van meningsuiting in de Europese media 
- culturele samenwerking tussen Europa en de landen ten zuiden van het Middellandse-

Zeegebied 
- de uitdagingen van de sociale politiek in onze ouder wordende maatschappijen 
- naar de volledige sociale integratie van de gehandicapten 
- evaluatie van de perspectieven voor een politieke oplossing van het conflict in de 

Republiek Tsjetsjenië 
- opvolging van de Wereldtop over de duurzame ontwikkeling : een gemeenschappelijke 

uitdaging 
- gedragscode met betrekking tot verkiezingen (rapporteur de h. Georges Clerfayt) 
- de toestand van jonge migranten in Europa 
- de vooruitgang van het Stabiliteitspact voor Zuidoost-Europa : de veiligheid en de 

politieke stabiliteit versterken door middel van de economische samenwerking 
- bijdrage van de Raad van Europa in het uitwerken van een Grondwet van de Europese 

Unie 
- Irak 
- vervuiling van de zee 
- mondialisering en duurzame ontwikkeling 
- evolutie van de monitoringprocedure van de Assemblee 
 
 
Tweede gedeelte van de zitting 2003, Straatsburg 31 maart - 4 april 2003 
 
Tijdens deze vergadering kwamen volgende thema's aan bod : 
 
- begroting 2004 van de Raad van Europa 
- uitgaven 2004 van de Parlementaire Assemblee  
- ontwerp tot herziening van het verdrag inzake de bescherming van dieren bij 

internationaal vervoer  
- 50-jarig bestaan van de ECMV (Europese Conferentie van Ministers van Verkeer): 

vervoerbeleid voor het Grote Europa 
- bescherming van de gebarentaal in de Lidstaten van de Raad van Europa  
- culturele toestand in Zuid-Kaukasus 
- toestand van de mensenrechten in de Republiek Tsjechië 
- verbetering van het lot van de achtergelaten kinderen in instellingen 
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- onschendbaarheid van de leden van de Parlementaire Assemblee  
- Europa en de oorlog in Irak  
- uitdagingen voor een nieuwe landbouwpolitiek 
- toestand van de mensenrechten in de Tsjetsjeense Republiek  
- Europa en de ontwikkeling van de energiebronnen in het Kaspische-zeegebied  
- de misdaden zogenaamd wegens eerroof 
- vrouwen en microkredieten  
 
 
6.1.4. PARLEMENTAIRE VERGADERING VAN DE WEST-EUROPESE UNIE 
 
 
 WEST-EUROPESE UNIE 
 
 
 OPRICHTING EN SAMENSTELLING 
 
 
1948:  het militaire bondgenootschap tussen vijf West-Europese landen wordt opgericht 

door het Verdrag van Brussel:  het omvat het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de 
Benelux; 

1954: na het falen van de Europese Defensiegemeenschap wordt het Verdrag van 
 Brussel gewijzigd en aangevuld met de Akkoorden van Parijs; twee nieuwe 
 landen, de Duitse Bondsrepubliek en Italië treden toe; 
1988: Spanje en Portugal treden toe tot de WEU (toetredingsprotocol in werking  
 getreden in 1990), 
1992: Griekenland treedt als tiende lidstaat toe tot de WEU; IJsland Noorwegen en 
 Turkije worden geassocieerd lid (inwerkingtreding in 1995), Denemarken en 
 Ierland krijgen het statuut van waarnemers; 
1994: negen Centraal- en Oost-Europese landen (Polen, Hongarije, de Republiek 
 Tsjechië, Slovakije, Bulgarije, Roemenië, Estland, Letland, Litouwen) worden 
 geassocieerde partners, op voorwaarde met de WEU een Europees akkoord te 
 ondertekenen, 
1995:  Oostenrijk, Finland en Zweden worden waarnemers bij de WEU, 
1996:  Slovenië wordt geassocieerd partner.  De "WEU-familie" telt op dat ogenblik 28 

landen: 10 volwaardige lidstaten, 3 geassocieerde lidstaten, 10 geassocieerde 
partners en 5 waarnemers. 

1999:  Hongarije, Polen en de Republiek Tsjechië worden geassocieerd lid. 
 
 

DE 28 LANDEN VAN DE WEU  
LIDSTATEN  

 
 

Verdrag van Brussel 
gewijzigd 1954 

GEASSOCIËERDE 
LEDEN  

 
Rome 1992 

WAARNEMERS  
 
 

Rome 1992 

GEASSOCIËERDE 
PARTNERS  

 
Kirchberg 1994 

Duitsland  Hongarije  Oostenrijk  Bulgarije  
België  Ijsland Denemarken  Estland  
Spanje  Noorwegen  Finland  Letland  
Frankrijk  Polen  Ierland  Litouwen  
Griekenland  Republiek Tsjechië  Zweden  Roemenië  
Italië  Turkije   Slowakije  
Luxemburg   Slovenië  
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Nederland     
Portugal    
Verenigd Koninkrijk     
 
  
 DOELSTELLINGEN 
 
 
De vrede en de veiligheid van de lidstaten vrijwaren en het militair potentieel van de lidstaten 
controleren, de samenwerking op het stuk van defensie organiseren en de Europese 
eenmaking bevorderen. 
 
 
 STRUCTUREN  
 
 
- de Raad een intergouvernementeel orgaan met beslissings-

 bevoegdheid, waarin de regeringen vertegenwoordigd zijn 
 door de ministers van Buitenlandse zaken en van 
 Landsverdediging; 

- de Vaste Raad samengesteld uit permanente vertegenwoordigers; 
- het Secretariaat-generaal: dat de Raad en de vaste Raad bijstaat; 
- de Assemblee 
 
 
 ASSEMBLEE VAN DE WEU 
 
 
 OPRICHTING 
 
 
Door het gewijzigd Verdrag van Brussel (art. IX), in 1954. 
 
 
 SAMENSTELLING  
 
 
De leden van de assemblee zijn tevens de parlementsleden van de lidstaten die zitting 
hebben in de assemblee van de Raad van Europa.  De assemblee van de WEU telt 115 
vaste leden en evenveel plaatsvervangers. 
 
 
 WERKING 
 
 
De assemblee komt momenteel tweemaal per jaar samen in gewone plenaire zitting (begin 
juni en begin december), zij kan evenwel ook bijeenkomen in buitengewone zitting. 
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 BEVOEGDHEDEN 
 
 
De assemblee heeft een uitsluitend adviserende bevoegdheid.  De Raad is gehouden de 
assemblee een jaarverslag van zijn activiteiten voor te leggen.  De leden van de assemblee 
kunnen de Raad mondelinge en schriftelijke vragen stellen. 
 
 
 ORGANISATIE 
 
 
Het Comité van voorzitters regelt de werkzaamheden van de assemblee en kan in haar 
naam optreden in de periode tussen twee zittingen.  Zes commissies bereiden de 
besprekingen in plenaire vergadering voor.  De assemblee telt 3 politieke fracties. 
 
 

SAMENSTELLING VAN DE AFVAARDIGING VAN DE KAMER VAN 
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 

 
 
Vaste leden 
PS :  J.-P. Henry 
CD&V :  M. Eyskens (Voorzitter van de delegatie) 
VLD : S. Goris 
Agalev : L. Vanoost 
 
Plaatsvervangers 
MR : G. Clerfayt 
sp.a : A. Schellens 
Vlaams Blok :  G. Annemans 
 
 

ACTIVITEITEN 
 
 
Seminarie over Euro-mediterrane veiligheidskwesties, Lissabon, 8 oktober 2002 
 
De volgende delegatieleden namen deel aan dit seminarie : dhr. Clerfayt, dhr. Goris, dhr. 
Schellens 
 
 
Tweede gedeelte van de 48e gewone zitting, 2-4 december 2002 
 
Tijdens deze zitting kwamen volgende thema's aan bod : 
 
- de rol van Europa in een nieuwe vredes- en veiligheidsordening - Bijdrage voor de 

Conventie (Rapporteur : de heer Mark Eyskens) 
- een Europees defensiebeleid - Bijdrage voor de Conventie 
- de betrekkingen tussen Europa en het zuiden van het Middellandse-Zeegebied - 

besluiten van het seminarie van Lissabon 
- de uitbreiding van de NAVO en de EU  
- de Irakese kwestie 
- de Europese multinationale strijdkrachten 
- het aandeel van de Europese strijdkrachten in de crisisbeheersing  
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- de wapensamenwerking in Europa : activiteiten van de WEAG (Western European 
Armaments Group) en van de EU 

- de ontwikkeling van de Europese autonomie op het gebied van de draagraketten 
- de parlementaire dimensie in de nieuwe Europese veiligheids- en defensiestructuur - 

debatten en antwoorden op parlementaire vragen in de landen van de WEU 
- de parlementaire controle op de inlichtingendiensten in de landen van de WEU - 

Huidige toestand en mogelijke hervormingen 
 
 
Colloquium over "Europa en de nieuwe strategie van nationale veiligheid van de 
Verenigde Staten - Samen vechten tegen het terrorisme", Athene, 16-19 maart 2003 
 
De heer Stef Goris heeft aan dit colloquium deelgenomen. 
 
 
 
6.1.5. PARLEMENTAIRE ASSEMBLEE VAN DE ORGANISATIE VOOR DE VEILIGHEID 

EN DE SAMENWERKING IN EUROPA 
 
 
 OPRICHTING EN SAMENSTELLING VAN DE ASSEMBLEE 
 
 
In uitvoering van het Handvest van Parijs, werd in april 1991 beslist een OVSE-assemblee 
op te richten met parlementsleden behorend tot 34 staten die het Pakt van Helsinki hadden 
ondertekend. De ontbinding van de Sovjetunie en van Joegoslavië hebben dat aantal tot 35 
opgevoerd. 
 
 
 STRUCTUREN 
 
 
Drie commissies (veiligheid, economische aangelegenheden, mensenrechten) werden 
ingesteld conform de drie Helsinki-korven. 
 
 
 WERKING 
 
 
De assemblee vergadert ieder jaar tijdens de eerste week van juli. De eerste zitting ging door 
in Boedapest in 1992. Het secretariaat is in Kopenhagen gevestigd. 
 
 
 DE BELGISCHE DELEGATIE BIJ DE PARLEMENTAIRE ASSEMBLEE VAN DE OVSE 
 
 
De OVSE is een samenwerkingsverband tussen 55 Staten (alle Europese Staten, met 
inbegrip van klein-Joegoslavië, de republieken van de voormalige Sovjet-Unie, Canada en 
de Verenigde Staten) dat gegroeid is uit de Slotakte van Helsinki van 1975 en het Handvest 
van Parijs van 1990. 
 
Eén van de belangrijkste taken van de OVSE is de conflictpreventie en crisisbeheersing.  
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In april 1991 zijn de afgevaardigden van de Parlementen van de Staten die aan de 
Conferentie inzake Veiligheid en Samenwerking in Europa deelnamen, overgegaan tot 
oprichting van een Parlementaire Assemblee. 
 
 
 2DE WINTERVERGADERING VAN DE PARLEMENTAIRE ASSEMBLEE VAN DE OVSE : 
 WENEN, 20-21 FEBRUARI 2003 
 
 
De wintervergadering van de PA OVSE werd dit jaar voor de tweede keer georganiseerd op 
20 en 21 februari 2003 te Wenen.  
 
De wintersessie beoogt : 
- een vlotte interactie met de gouvernementele arm van de OVSE (de Chairman-in-office, 

de permanente vertegenwoordiger van het Voorzitterschap, hoge vertegenwoordigers 
voor resp. de persvrijheid, de minderheden, de gender-issues, de secretaris-generaal van 
de OVSE, de coördinatoren) ; 

- de opvolging van de verklaringen aangenomen door de PA OVSE tijdens de plenaire 
vergaderingen ; 

- de voorbereiding van de rapporten voor de jaarlijkse plenaire vergadering van juli.  
 
De Belgische delegatie werd geleid door de heer Charles Janssens (PS), en bestond verder 
uit Kamerleden Hugo Coveliers (VLD), Pieter De Crem (CD&V) en Fauzaya Talhaoui 
(Agalev/Ecolo), en de senatoren Mimi Kestelijn-Sierens (VLD), Theo Kelchtermans (CD&V) 
en Anne-Marie Lizin (PS). 
 
- Vergadering van de Vaste commissie van de PA OVSE (20 februari 2003) 

 
Deze commissie is samengesteld uit de Voorzitter, de Vice-voorzitters, de 
penningmeester en de Bureauleden van de 3 algemene commissies van de PA OVSE, 
alsmede uit de voorzitters van de nationale delegaties bij de PA OVSE. 
 
De Voorzitter van de PA OVSE, de heer Bruce George, gaf een toelichting bij de 
betrekkingen van de Parlementaire Assemblee met de Permanente Raad van de OVSE, 
de OVSE-“Chairman-in-office” en het OVSE-secretariaat. De oprichting van een 
Internationaal subsecretariaat van de PA OVSE te Wenen is reeds een feit en de Duitse 
Bundestag stelt aan de PA OVSE een permanent vertegenwoordiger (met de rang van 
ambassadeur) ter beschikking met het oog op de versterking van de communicatie 
tussen de gouvernementele en de parlementaire arm van de OVSE. 
 
De permanente commissie heeft mevrouw Uta Zapf (Bundestag) gehoord, die als 
voorzitter van de ad hoc werkgroep ‘Wit-Rusland’ rapporteerde over de ontwikkelingen 
aldaar. Het erkennen van de parlementaire delegatie van Wit-Rusland vormt sinds jaren 
een heet hangijzer binnen de PA OVSE. Ondanks het opnieuw toelaten van de "field 
mission" in Minsk, werden op het vlak van de OVSE-criteria (transparantie in het 
verkiezingsproces, toegang van de oppositiekandidaten tot de (door de overheid geleide) 
massamedia, non discriminatie van de oppositiekandidaten) geen substantiële 
vorderingen gemaakt. Dit belet niet dat de ad hoc werkgroep positieve ontwikkelingen 
vaststelde. De werkgroep was van oordeel dat de opname van de vertegenwoordiging 
van de Nationale assemblee van Wit-Rusland in de PA OVSE de werkzaamheden van 
de OVSE-field mission zou kunnen verbeteren. 
 
De vaste commissie heeft besloten de vertegenwoordiging van de Nationale assemblee 
van Wit-Rusland in de PA OVSE toe te laten, ondanks de motie van de 
vertegenwoordiging van de Verenigde Staten om hierover een beslissing te nemen op de 
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zomersessie van de PA OVSE in Rotterdam. Deze laatste motie, die een 2/3 
meerderheid vergde, werd verworpen met 18 tegen 20 stemmen en 5 onthoudingen.  
 
De vaste commissie keurde voorts enkele (louter procedurele) wijzigingen van het 
reglement goed i.v.m. de wijze waarop de urgentie voor het behandelen van een thema 
kan worden ingeroepen.  
 

- Vergadering van de Algemene Commissies van de PA OVSE 
 
Inleidende uiteenzetting : 
 
PA OVSE-Voorzitter Bruce George bevestigde dat het gemeenschappelijke thema voor 
de plenaire vergadering van juli 2003 te Rotterdam de “Rol van de OVSE na de 
uitbreiding van de NAVO en de Europese Unie” zou zijn. In deze context wees hij erop 
dat de OVSE het meest flexibele en geëigende beleidsinstrument was voor niet-militaire 
Euro-Atlantische en Euro-Aziatische vraagstukken (early warning, conflictpreventie, 
crisismanagement).  
 
De heer Jaap de Hoop Scheffer, “Chairman-in-office” en Nederlands minister van 
Buitenlandse Zaken, toonde zich bezorgd over de verschillende fenomenen die de 
burgers in de OVSE-ruimte bedreigen : terrorisme, mensenhandel, illegale migratie, 
xenofobie. Hij beklemtoonde de toegevoegde waarde van de OVSE tegenover 
organisaties zoals de EU, de Raad van Europa en de NAVO. De Parlementaire 
Assemblee van de OVSE kan inspireren tot nieuwe wetgeving door de regeringen van de 
lidstaten aan te moedigen hun democratische structuren te versterken.  

 
Aan de Russische journaliste Anna Politkovskaya werd de jaarlijkse OVSE-prijs voor 
Journalistiek en Democratie toegekend voor haar reportages over de schending van de 
mensenrechten in Tjechenië.  
 
Commissie Politieke Zaken (voorzitter G. Lennmarker - Zweden) : 
 
Rapporteur Lincoln (Canada) zal in zijn rapport, dat hij aan de plenaire vergadering te 
Rotterdam in juli 2003 zal voorleggen, oog hebben voor de veiligheidsvraagstukken in 
Zuid-Oost Europa en Centraal-Azië. Verder zal hij de nadruk leggen op een duidelijke 
werkverdeling tussen de OVSE, de EU en de NAVO. 

 
Commissie Economie, Leefmilieu en Technologie (Voorzitter Oleg Bilorus - Oekraïne) 
 
Rapporteur Ivachenko (Russische Federatie) wil in zijn rapport aantonen dat de integratie 
in de structuren van de EU en de NAVO voor alle OVSE-lidstaten mogelijk moet zijn en 
dat deze integratie niet "sine die" hoeft te worden uitgesteld. Tevens zal de rapporteur 
aan de nieuwe onafhankelijke staten aanbevelen reeds de wetgeving van de EU te 
implementeren zonder de formele toetredingsprocedure af te wachten.  
 
Commissie Mensenrechten (Voorzitter E. Mizulina - Russische Federatie) : 
 
De bedenkingen van de hoge vertegenwoordiger van de persvrijheid, Freimut Duve, over 
de monopoliserende greep van de premier van de Italiaanse regering op de media en de 
weerslag hiervan op de grondrechten, waren aanleiding voor een discussie met Marcello 
Pacini, Hoofd van de Italiaanse delegatie.  
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Rapporteur Albayrak (Nederland) stelde volgende drie krachtlijnen van haar rapport voor: 
 
- de rol van de OVSE moet niet alleen gezien worden in het licht van de uitbreiding van 

de NAVO en de EU, maar ook in het licht van de uitbreiding van de Raad van 
Europa, die van belang is voor de Commissie Mensenrechten. Dubbel gebruik en 
overlappingen tussen deze organisaties moet men vermijden ; 

- de bestrijding van mensenhandel, de analyse van misbruiken van wetgeving en het in 
kaart brengen van de netwerken ; 

- de bestrijding van xenofobie in de OVSE-ruimte. 
 

- Algemeen debat over de situatie in Irak 
 

Op 21 februari 2003 vond een algemeen debat plaats over de situatie in Irak.  
22 leden van de PA OVSE uit 19 lidstaten hebben het woord genomen, waaronder mevrouw 
Anne-Marie Lizin van de Belgische Senaat. 
 
Senatrice A-M Lizin wees erop dat het aan de Veiligheidsraad is om conclusies te trekken uit 
de werkzaamheden van de UNO-inspecteurs. Een militair optreden kan slechts geduld 
worden onder een VN-mandaat. Aan de inspecteurs van Hans Blix, die in overeenstemming 
met de VN-resolutie controleren welke wapens Irak in zijn bezit heeft, moet men meer tijd en 
middelen geven. Deze inspecties moeten in de best mogelijke omstandigheden gebeuren, 
met volle medewerking van de Iraakse autoriteiten. Dit gaat gepaard met een maximale druk 
op Irak en de uitstippeling van een plan tot ontwapening. De diplomatieke middelen moeten 
ten volle worden uitgeput en men moet een oorlogslogica vermijden.  

 
- Tot slot 
 
Deze sessie kende geen voorbereidende stukken en er was evenmin een duidelijke focus op 
vragen van de leden van de assemblee en antwoorden van de gouvernementele arm van de 
OVSE. De politieke draagwijdte van de OVSE-activiteiten, en niet zozeer de ambtelijke 
aspecten van de OVSE, zouden tijdens een volgende sessie eventueel meer aan bod 
kunnen komen.  
 
 
6.1.6. PARLEMENTAIRE NAVO-ASSEMBLEE (PNA) 
 
 
Secretariaat van de Belgische delegatie bij de Parlementaire NAVO-Assemblee – Kamer van 
volksvertegenwoordigers – 1008 Brussel – Tel. : (02) 549.83.27 - 549.81.59. 
 
 
 OPRICHTING 
 
De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) werd op  
4 april 1949 opgericht.  Het Noord-Atlantische Verdrag voorziet niet in een raadgevende 
parlementaire assemblee.  De PNA (voorheen NAA) (interparlementaire organisatie) kwam 
tot stand in 1955 op initiatief van parlementsleden van landen van het Atlantische 
Bondgenootschap en wordt door de Noord-Atlantische Raad (hoogste orgaan voor 
besluitvorming en overleg binnen het Bondgenootschap) en door de lidstaten als een 
representatief raadgevend orgaan beschouwd. 
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SAMENSTELLING 
 
 
- de 19 nationale parlementen van de landen die het Noord-Atlantisch Verdrag hebben 

ondertekend, vaardigen   214 effectieve leden en evenveel plaatsvervangende leden af 
(België, Canada, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, 
Hongarije, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Spanje, 
Tsjechië, Turkije, Verenigde Staten van Amerika, IJsland); 

- in 17 Centraal- en Oost-Europese landen of neutrale landen werd het statuut van 
toegevoegd lid toegekend : Albanië, Bulgarije, Kroatië, Estland, Finland, Fyrom 
(voormalige Joegoslavische republiek Macedonië), Georgië, Letland, Litouwen, 
Moldavië, Oekraïne,  
Oostenrijk, Roemenië, Russische Federatie, Slowakije, Slovenië en Zwitserland. 

 
 

DOELSTELLINGEN 
 
 
- de effectieve toepassing van het Noord-Atlantische Verdrag bevorderen; 
-  parlementaire controle uitoefenen op de strijdkrachten die ter beschikking staan van het 

NAVO- Opperbevel en op de eraan verbonden uitgaven; 
-  de samenwerking tussen de lidstaten van het Atlantische Bondgenootschap versterken 

en de ontwikkeling van een Atlantisch solidariteitsgevoel bevorderen; 
-  de publieke opinie over de doelstellingen en realisaties van de NAVO informeren. 

 
 
  ORGANISATIE 
 
 
De vaste commissie is het leidend orgaan van de assemblee. 
De vergaderingen van de vijf commissies (burgerlijke aangelegenheden, defensie en 
veiligheid, economische zaken, politieke aangelegenheden, wetenschap en technologie) en 
van een aantal subcommissies verlenen een continu karakter aan de werkzaamheden van 
de assemblee. 
 
 
  WERKING 
 
 
Er zijn twee jaarlijkse zittingen, tijdens welke een plenaire vergadering plaatsvindt : één in de 
lente en één in de herfst. 
 
De leden van de assemblee hebben zitting in nationale afvaardigingen.  De afvaardigingen 
worden door hun respectieve parlementen aangewezen. 
De aanbevelingen of resoluties die in de commissies zijn aangenomen, worden in de 
plenaire vergadering van de assemblee ter stemming gebracht.  De aanbevelingen zijn 
bestemd voor de Noord-Atlantische Raad en vragen hem in verband met een bepaald punt 
op te treden, terwijl de resoluties, waarin eerder een mening wordt vertolkt, aan de 
regeringen van de lidstaten zijn gericht. 
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BELGISCHE PARLEMENTAIRE VERENIGING VAN DE NAVO 
 
 
  OPRICHTING 
 
 
Deze in 1955 opgerichte Vereniging, die ook de “Belgische afvaardiging bij de Noord-
Atlantische Assemblee” wordt genoemd, staat open voor alle federale parlementsleden. 
 
 
  WERKING 
 
 
De afgevaardigden worden door Parlementaire Vereniging van de NAVO onder de lidstaten 
aangeduid volgens de regels van de evenredige vertegenwoordiging tussen die in het 
federale Parlement (Kamer van volksvertegenwoordigers en Senaat) vertegenwoordigde 
politieke fracties. 
 
 
  BEVOEGDHEDEN 
 
 
De afvaardiging neemt deel aan de jaarlijkse zittingen; de door haar aangewezen leden 
nemen deel aan diverse activiteiten van de PNA (voorheen NAA). 
De Vereniging verspreidt de door de PNA (voorheen NAA) aangenomen resoluties en 
aanbevelingen bij de federale parlementsleden en brengt ze desgevallend ter sprake in de 
parlementaire debatten (plenaire vergaderingen en commissies). 
 
 
  WERKZAAMHEDEN 
 
 
Van 15 tot 20 november vond de 48ste jaarlijkse zitting van de Parlementaire NAVO-
Assemblee plaats in Istanbul. 
 
Tijdens de openingszitting op vrijdag 15 november namen de Secretaris-generaal van de 
NATO, Lord Robertson en de Voorzitter van de Assemblee, de heer Estrella het woord. 
 
Op zaterdag 16 en zondag 17 november kwamen de vijf commissies evenals het Bureau 
bijeen. 
Twee thema’s overheersten de werkzaamheden : de strijd tegen het terrorisme en de 
uitbreiding van de NAVO. 
Verder werden ook volgende thema’s behandeld : 
 
- de modernisering van de NAVO; 
- de interne situatie in de Russische federatie; 
- de militaire situatie van de kandidaat-leden van de NATO; 
- de transatlantische samenwerking op het gebied van defensie; 
- de economische en politieke ontwikkelingen in Centraal Azië; 
- de uitbreiding van de NAVO en het partnerschap voor de vrede; 
- de klimaatveranderingen en het Verdrag van Kyoto;  
- de nieuwe methodes en technieken inzake terrorisme evenals het gebruik van 

chemische en biologische wapens. 
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De plenaire vergadering van 19 november werd toegesproken door de heer Gül, Eerste 
Minister van het gastland Turkije. 

 
De heer Doug Bereuter, lid van het Amerikaanse Congres, werd tot nieuwe Voorzitter van de 
Assemblee verkozen. 
 
De Assemblee heeft langdurig een verklaring over de uitbreiding van de NAVO besproken.  
In de door de Assemblee aangenomen verklaring wordt vastgesteld dat de uitbreiding van 
cruciaal belang is. 
 
Bulgarije, Roemenië, Slowakije en Slovenië, evenals de Baltische staten Estland, Letland en 
Litouwen hebben reeds belangrijke inspanningen geleverd in de voorbereiding tot de 
toetreding. 
 
 
 LENTEZITTING 2003 
 
Benevens aan de hoger beschreven jaarlijkse zitting, heeft de Belgische delegatie ook 
deelgenomen de lentezitting 2003. 
 
De lentezitting 2003 van de Parlementaire NAVO-Assemblee vond plaats in Praag, van 24 
tot 28 mei 2003. 
 
Zoals gebruikelijk werden de eigenlijke commissievergaderingen voorafgegaan door een 
bijeenkomst van de verschillende fracties. 
 
Hoewel de oorlog in Irak vanzelfsprekend de hoofdzaak van de besprekingen was, werden in 
de verschillende commissies ook nog rapporten besproken over onder meer : 
  
- georganiseerde criminaliteit; 
- bescherming van de burgerbevolking tijdens NAVO-operaties tegen terrorisme; 
- de hervormingen van het leger in de kandidaat-lidstaten; 
- de ontwikkelingen van de Russische economie; 
- de gevolgen voor Europa van de drugshandel vanuit Afghanistan; 
- de non-proliferatie van kernwapens in de 21ste eeuw; 
- veiligheid in de ruimte. 
 
De plenaire vergadering werd onder meer toegesproken door de heer Vladimir Spidler, 
Eerste Minister van de Republiek Tsjechië en door de heer Doug Bereuter, Voorzitter van de 
Assemblee. Het debat dat volgde had de transatlantische relaties na de oorlog in Irak als 
thema.   
 
 
6.1.7. INTERPARLEMENTAIRE UNIE 
 
 
 OORSPRONG 
 
 
In 1889 namen een Brits en een Frans parlementslid het initiatief om een interparlementaire 
conferentie te organiseren voor internationale arbitrage.  In 1894 wordt een permanente 
organisatie in het leven geroepen met een secretariaat: de Interparlementaire Unie. 
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 SAMENSTELLING 
 
 
126 landen en 3 geassocieerde leden 
 
 
 DOELSTELLINGEN 
 
 
Persoonlijke contacten tussen de leden van alle parlementen bevorderen, de 
parlementsleden bijeenbrengen voor gemeenschappelijke initiatieven om tot vrede en 
samenwerking tussen de volkeren te komen. 
 
 
 WERKING 
 
 
De Unie is een internationale organisatie die is samengesteld uit nationale groepen, elk 
opgericht binnen een nationaal parlement.  De Unie telt op dit moment 116 nationale 
groepen.  De aansluiting bij de Unie en bij haar bilaterale secties gebeurt op vrijwillige en 
individuele basis. 
 
 
 BEVOEGDHEDEN 
 
 
De conferenties van de Interparlementaire Unie keuren resoluties goed over welbepaalde 
onderwerpen die te maken hebben met een economische en politieke wereldproblemen.  
 
De aansluiting bij de Unie en bij haar bilaterale secties gebeurt op vrijwillige en individuele 
basis. 
 
 
 HUIDIGE SAMENSTELLING VAN HET BUREAU  
 
 
De Voorzitters van Kamer en Senaat nemen ambtshalve deel aan de vergaderingen van het 
Bureau (art. 7 6° van de Statuten van de Groep). 
 
Voorzitter de h. F. Erdman (sp.a-K) 
 
Ondervoorzitters de hh. H. Vandenberghe (CD&V-S) 
  J.-P. Henry (PS-K) 
 
Tweede Afgevaardigde Interparl. Raad de h. J. Lefevre (cdH-K) 
 
Lid van het Uitvoerend Comité de h. G. Versnick (VLD-K) 
 
1e Commissie (politieke vraagstukken,internationale veiligheid, ontwapening) 
Vaste leden Mevr. S. Creyf (CD&V -K) 
  de h. J.-P. Henry (PS-K) 
Plaatsvervangers de h. R. Langendries (cdH-K) 
  de h. J. Canon (PS-K) 
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2e Commissie (parlementaire en juridische aangelegenheden, rechten van de mens) 
Vaste leden de hh. H. Vandenberghe (CD&V-S) 
  M. Colla (sp.a -S) 
Plaatsvervangers Mevr. E. Thijs (CD&V -S) 
  de h. J. Timmermans (sp.a -S) 
 
3e Commissie (Economische en sociale aangelegenheden) 
Vaste leden de h. D. D’Hondt (MR-K) 
  Mevr. M.-J. Laloy (PS-S) 
Plaatsvervangers de h.  A. Destehexhe (MR-S) 
  de h. Ch. Janssens (PS-K) 
 
4e Commissie (Cultuur en leefmilieu) 
Vaste leden de h.  J. Devolder (VLD-S) 
  Mevr. M. Dardennne (Ecolo-K) 
Plaatsvervangers Mevr.  J. Leduc (VLD-S) 
 
 
Secretariaat :  de h. Marc De Rouck, Secretaris van de Groep 
  de h. Marc Van der Hulst, Adjunct-secretaris van de Groep 
  mevr. Brigitte De Plancke, Adjunct-secretaris van de Groep 
 
De volgende leden van de Kamer waren lid van het Bureau van de Belgische Groep van de 
Interparlementaire Unie (IPU) : dhr. Erdman( Voorzitter), dhr. Henry (Onervoorzitter), mevr. 
Creyf, mevr. Dardenne, dhr. D’hondt, dhr. Lefevre en dhr. Versnick (effectieve leden); dhr. 
Canon, dhr. Janssesn, dhr. Langendries en dhr. Wauters (plaatsvervangers). 
 
 
 ACTIVITEITEN 
 
 
 STATUTAIRE CONFERENTIES VAN DE IPU 
 
 
Speciale vergadering van de Interparlementaire Raad, Genève, 23-27 september 2002 
 
Om budgettaire redenen vond de gewone herfstconferentie in 2002 niet plaats en werd zij 
vervangen door een speciale vergadering van de Raad, die uit twee delen bestond: 
- de gewone zitting van de Raad, die tijdens alle IPU-conferenties plaatsheeft en die de 

nodige beslissingen moet nemen voor de goede werking van de organisatie; 
- een buitengewone zitting, die gewijd was aan een debat over de financiering van de 

ontwikkeling (follow-up van de VN-conferentie die plaats had in Monterrey, Mexico, in 
maart 2002).  

 
Daarnaast vergaderden ook het Uitvoerend Comité, het Comité voor de mensenrechten van 
parlementsleden en enkele andere deellichamen van de IPU. 
 
De volgende leden van de Kamer namen aan de conferentie deel: 
dhr. Erdman, lid van de Interparlementaire Raad, delegatieleider 
dhr. Lefèvre, lid van de Interparlementaire Raad, plaatsvervangend lid van het Comité voor 
de Mensenrechten van Parlementsleden  
dhr. Versnick, lid van het Uitvoerend Comité van de Interparlementaire Unie 
mevr. Dardenne 
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Het mandaat van dhr. Versnick als lid van het Uitvoerend Comité (4 jaar) liep met deze 
zitting ten einde. Namens het Uitvoerend Comité rapporteerde hij in de gewone zitting van de 
Raad over de hervorming van de IPU. Zijn syntheseverslag met de hervormingsvoorstellen 
werd bij consensus aangenomen. Dhr. Versnick was ook rapporteur van het Uitvoerend 
Comité voor de begroting 2003. Ten slotte zat hij ook een deel van de buitengewone zitting 
van de Raad voor. 
 
Mevr. Dardenne nam het woord in het kader van het debat over de financiering van de 
ontwikkeling en stelde verscheidene amendementen voor op de ontwerpresolutie over dit 
thema. Deze amendementen werden grotendeels in de goedgekeurde tekst opgenomen.  
 
 
108e Interparlementaire Conferentie, Santiago (Chili), 5-12 april 2003 
 
De volgende leden van de Kamer namen aan deze conferentie deel: 
dhr. Erdman, lid van de Interparlementaire Raad, delegatieleider 
dhr. Lefèvre, lid van de Interparlementaire Raad, plaatsvervangend lid van het Comité voor 
de Mensenrechten van Parlementsleden  
dhr. D'Hondt 
dhr. Janssens 
mevr. Dardenne 
dhr. Versnick 
 
De conferentie behandelde de volgende thema's: 
- algemeen debat over de politieke, economische en sociale toestand in de wereld 
- rol en plaats van de parlementen in het versterken van de democratische instellingen 

en de menselijke ontwikkeling in een verbrokkelde wereld 
- internationale samenwerking voor het voorkomen en beheersen van 

grensoverschrijdende natuurrampen en van de impact daarvan op de betrokken 
streken 

- belang van de non-proliferatie van nucleaire, chemische en biologische 
massavernietigingswapens en van raketten, inclusief de voorkoming van het gebruik 
daarvan door terroristen 

- de noodzaak om dringend een einde te maken aan de oorlog in Irak en de vrede te 
herstellen: de rol van de Verenigde Naties en van de Interparlementaire Unie 
(spoedprocedure) 

 
Mevr. Dardenne hield een toespraak in het kader van het debat over de non-proliferatie van 
massavernietigingswapens. Haar voorstel om in de resolutie ook een paragraaf op te nemen 
over de noodzaak om het gebruik van splinterbommen en van wapens op basis van verarmd 
uranium te verbieden bij middel van een aanvullend protocol bij het Verdrag van Genève 
betreffende de onmenselijke wapens, werd door de conferentie aangenomen.  
 
Mevr. Dardenne maakte ook deel uit van het redactiecomité dat de ontwerpresolutie voor de 
conferentie opstelde over de internationale samenwerking inzake grensoverschrijdende 
natuurrampen. 
 
 

SPECIALE CONFERENTIES VAN DE IPU 
 
 
Parlementaire vergadering naar aanleiding van de Wereldtop over duurzame 
ontwikkeling, Johannesburg, 29-30 augustus 2002 
 
Mevr. Laenens nam namens de Belgische IPU-Groep aan deze vergadering deel. 
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Parlementaire vergadering in het kader van de Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties, New York, 19-21 november 2002 
 
Dhr. Lefèvre en dhr. Versnick namen aan deze vergadering deel. 
 
 
Parlementaire conferentie over de Wereldhandelsorganisatie (georganiseerd door de 
IPU en het Europees Parlement), Genève, 17-18 februari 2003 
 
Namens de Belgische IPU-Groep namen dhr. Erdman en dhr. Versnick aan deze conferentie 
deel.  
 
Na de ministeriële vergadering van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) in Doha (november 
2001) beslisten de IPU en het Europees Parlement om voortaan samen op regelmatige basis 
parlementaire vergaderingen over de WTO te organiseren. In mei 2002 werd een werkgroep 
opgericht, het zgn. post-Doha Stuurcomité, om de organisatie van dergelijke vergaderingen 
voor te bereiden. De conferentie van februari 2003 was de eerste in de rij. Dhr. Versnick is 
co-voorzitter van het post-Doha Stuurcomité. 
 
 

COMITÉ VOOR DE MENSENRECHTEN VAN PARLEMENTSLEDEN VAN DE IPU (ZITTINGEN BUITEN 
DE STATUTAIRE CONFERENTIES) 

 
 
Dhr. Lefèvre nam deel aan de zitting van het comité in Genève, van 20 tot 23 januari 2003. 
 
 

BILATERALE SECTIES VAN DE BELGISCHE GROEP VAN DE IPU 
 
 
Uitgestuurde delegaties: 
 
- Moldavië, 20-25 oktober 2001: dhr. Schellens (voorzitter van de sectie), dhr. Goris, dhr. 

Henry en mevr. Minne maakten deel uit van de delegatie; 
- Chili, 9-14 januari 2003: dhr. Lefèvre maakte deel uit van de delegatie; 
- Cuba, 20-26 april 2003: dhr. Janssens (voorzitter van de sectie), mevr. Herzet en mevr. 

Pelzer-Salandra maakten deel uit van de delegatie. 
 
Verder waren er ontmoetingen in Brussel met parlementaire delegaties, ambassadeurs of 
andere prominenten uit de volgende landen en territoria: Argentinië, Azerbeidzjan, Balkan, 
Bolivia, Bulgarije, Cuba, Cyprus, Indonesië, Israël, Ivoorkust, Korea (Zuid-), Mexico, 
Moldavië, Palestina, Rusland, Turkije en Venezuela. 
 
 

ANDERE ACTIVITEITEN VAN DE BELGISCHE GROEP VAN DE IPU 
 
 
4 februari 2003: colloquium in samenwerking met ngo's over "De Wereldhandelsorganisatie 
(WTO): impact van het Parlement en het maatschappelijke middenveld?" - het colloquium 
werd voorgezeten door mevr. Drion (ochtendzitting) en dhr. Lefèvre (namiddagzitting); dhr. 
Chevalier, mevr. Drion, mevr. Laenens, dhr. Van Der Maelen en dhr. Van Rompuy namen 
aan het colloquium deel als panelleden. 
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6.1.8.  VERENIGING VAN DE SECRETARISSEN-GENERAAL VAN DE PARLEMENTEN (ASGP) 
 
De ASGP kwam bijeen in Santiago (Chili) van 7 tot 11 april 2003. Er werd een voorstelling 
gegeven van het Chileense parlementaire bestel, en de volgende thema's werden 
behandeld: 
 
-  de autonomie van het parlement, wat het interne beheer betreft, ten opzichte van de 

uitvoerende macht; 
-  het gezag van de secretaris-generaal ten opzichte van het voorzitterschap van de 

assemblee; 
-  de rol van de secretaris-generaal bij het toezicht op de grondwettigheid en de naleving 

van het reglement; 
-  de parlementaire diplomatie en de interparlementaire betrekkingen; 
-  het bevorderen van het parlementaire werk. 
 
 
Tijdens de bijeenkomst van de ASGP in Genève, van 1 tot 13 oktober 2003, werden de 
volgende onderwerpen aan de orde gesteld: 
 
-  procedures voor kwesties met betrekking tot de mensenrechten; 
-  de cyberdemocratie; 
-  de methodes voor de stemming in de parlementen; 
-  de ontwikkeling van extraparlementaire activiteiten bij de Franse Senaat en de 

administratieve gevolgen ervan; 
-  een debat over "de parlementen en de soevereiniteitsoverdracht", ingeleid door de 

adjunct-griffier van de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers; 
-  de verandering van fractie en de taalkundige praktijk bij de Nationale Assemblee van 

Zuid-Afrika. 
 
 
 
 
6.2. BILATERALE PARLEMENTAIRE BETREKKINGEN 
 
 
6.2.1. ZENDINGEN NAAR HET BUITENLAND 
 
         
10/10/2002 11/10/2002 Kopenhagen Conferentie van de voorzitters 

van de commissies voor de 
Buitenlandse Zaken van de 
parlementen van de EU-lidstaten, 
van het EP en van de 
parlementen van de kandidaat-
lidstaten 

13/10/2002 16/10/2002 Ottawa GOPAC (Global Organisation of 
Parliaments Against Corruption) 

17/10/2002 18/10/2002 Madrid 3e Euro-mediterraan Forum van 
vrouwelijke parlementsleden 

17/10/2002 20/10/2002 Venetië 4e ASEF-bijeenkomst (Asia-
Europe Foundation) 

21/10/2002 22/10/2002 Parijs Bezoek aan de defensiebeurs 
Euronaval 

21/10/2002 22/10/2002 Londen EPTA (European Parliamentary 
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Technology Assessment 
Network) 

26/10/2002 03/11/2002 China-Mongolië Zending minister van 
Landsverdediging 

30/10/2002 01/11/2002 Tallinn 9e internationale Conferentie 
04/11/2002 04/11/2002 Kopenhagen Conferentie van de voorzitters 

van de commissies die bevoegd 
zijn voor 
ontwikkelingssamenwerking van 
de parlementen van de EU-
lidstaten en van de kandidaat-
lidstaten 

04/11/2002 05/11/2002 Ottawa Conferentie Internationaal 
Strafgerechtshof 

11/11/2002 12/11/2002 Athene Conferentie van de voorzitters 
van de commissies voor de 
Landsverdediging van de 
parlementen van de EU-lidstaten 
en van het EP 

11/11/2002 12/11/2002 Barcelona Gender Equality 
11/11/2002 13/11/2002 Barcelona Energieconferentie 
14/11/2002 15/11/2002 Kopenhagen Milieucommissie 
22/11/2002 23/11/2002 Kopenhagen Gelijke Kansen 
24/11/2002 25/11/2002 Macedonië-Kosovo Zending minister van 

Landsverdediging 
12/01/2003 16/01/2003 Congo Zending minister van 

Landsverdediging 
06/01/2003 14/01/2003 Quebec Zending commissie voor de 

Binnenlandse Zaken 
13/01/2003 14/01/2003 Helsinki UNESCO-rondetafelconferentie 

(Science, Technology and 
Innovation Policy: Parliamentary 
Perspective) 

06/02/2003 10/02/2003 Benin Werkbezoek - minister van 
Landsverdediging 

17/02/2003 18/02/2003 Genève WHO-Conferentie 
20/02/2003 21/02/2003 Wenen 2e wintervergadering van de 

Parlementaire Assemblee van de 
OVSE 

07/03/2003 07/03/2003 Stockholm Internationale Conferentie over 
cannabis 

30/03/2003 31/03/2003 Athene Equal Opportunities for Women 
en Men 

06/04/2003 08/04/2003 Rwanda Werkbezoek – minister van 
Buitenlandse Zaken en minister 
van Landsverdediging 
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6.2.2. BUITENLANDSE GASTEN 
 
 
BUITENLANDSE DELEGATIES 
 
Landen van Zuid- en Oost-Azie, Oceanie 
 
VRIJDAG 17 JANUARI 2003 
 

SRI LANKA 
 
De heer Herman Van Rompuy, lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, had op 
vrijdag 17 januari een gedachtewisseling met een delegatie van de Democratische 
Socialistische Republiek Sri Lanka. 
 
De volgende ministers maakten deel uit van de delegatie : 
- Dr. Jayalath Jayawardana, minister van Heropbouw en Vluchtelingen en parlementslid ; 
- De heer Kabeer Hashim, minister van Onderwijs en parlementslid ; 
- De heer Periyasami Chandrasekeran, minister van Ontwikkeling en parlementslid. 
 
De delegatie bezocht een aantal Europese landen om er kennis te maken met de 
verschillende modellen van federalisme die binnen de EU voorkomen.  
 
De heer Herman Van Rompuy heeft de werking van het Belgische federale systeem 
toegelicht. 
 
Tijdens het daaropvolgende gesprek kwamen de volgende thema’s aan bod : 
- de federale bevoegdheden ; 
- de mate waarin de regio’s op Europees niveau vertegenwoordigd zijn dankzij het 

Comité van de regio’s ; 
- de verdeling van de bevoegdheden inzake ontwikkelingssamenwerking tussen het 

federale niveau en de gewesten ; 
- het minderhedenbeleid, meer bepaald in de faciliteitengemeenten ; 
- de rol van het Arbitragehof bij bevoegdheidsconflicten tussen het federale niveau, de 

gemeenschappen en de gewesten ; 
- de criteria voor de verdeling van belastingen tussen de federale staat en de 

gemeenschappen en gewesten ; 
- de respectieve bevoegdheden van de gewest- en gemeenschapsregeringen op het 

vlak van buitenlandse zaken ; 
- het gerechtelijk apparaat en de procedure voor de benoeming van rechters. 
 
Na de gedachtewisseling met de heer Van Rompuy werd de delegatie ontvangen door 
Kamervoorzitter De Croo.  
 
De audiëntie spitste zich toe op : 
- de specifieke positie die Brussel inneemt in het Belgische federaal model ; 
- de instellingen van de Duitstalige Gemeenschap ; 
- de wijze waarop de fundamentele rechten en vrijheden in België gegarandeerd zijn ; 
- de Europese eenmaking. 
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6.2.3. DIVERSE ACTIVITEITEN 
 
 
Centraal- en Oost-Europa 
 
VAN ZONDAG 20 TOT ZATERDAG 26 OKTOBER 2002 
 

BULGARIJE 
 
In het kader van het in november 2000 door het Belgische federale Parlement en de 
Bulgaarse Nationale Vergadering (Narodno Sobranje) ondertekende samenwerkingsprotocol 
bezocht een delegatie van Bulgaarse parlementsleden België van zondag 20 oktober tot 
zaterdag 26 oktober 2002. 
 
Tijdens de audiëntie bij de heer Herman de Croo, voorzitter van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers, op woensdag 23 oktober stond de problematiek van de uitbreiding 
van de Europese Unie centraal. 
 
De Bulgaarse parlementsleden zijn zeer teleurgesteld omdat Bulgarije niet in 2004 tot de 
Europese Unie zal kunnen toetreden, samen met de overige kandidaat-lidstaten, en dat 
terwijl Bulgarije zich zware inspanningen getroost heeft op economisch en sociaal gebied. Zij 
vragen garanties voor een toetreding in 2007, want ze zijn bang dat de toetredingsdatum nog 
verder wordt uitgesteld als het "big-bangscenario" mislukt. Vandaar hun verzoek aan de 
Kamervoorzitter om Bulgarije te blijven steunen. 
 
Na de audiëntie woonden de Bulgaarse parlementsleden de vernissage van een 
tentoonstelling bij in het peristilium van het federale Parlement. De tentoonstelling kaderde in 
het programma van het cultuurfestival Europalia Bulgarije.  
De documentaire tentoonstelling belicht de relaties tussen Bulgarije en België op het einde 
van de XIXe en in het begin van de XXe eeuw. 
 
Tijdens hun bezoek aan België spraken de Bulgaarse parlementsleden met de heer Robert 
Collignon, voorzitter van het Waals Parlement (audiëntie en lunch op het Waals Parlement); 
met de heer Johan De Roo, ondervoorzitter van het Vlaams Parlement (audiëntie en lunch 
op het Vlaams Parlement); met de heer Yvan Ylieff, federaal regeringscommissaris, 
toegevoegd aan de minister van Wetenschappelijk Onderzoek; met de heer Herman Wuyts, 
federaal ombudsman; en met de heer David Hobbs, adjunct-secretaris-generaal bij de 
Parlementaire Assemblee van de NAVO. 
 
Daarnaast werden ze ontvangen bij de NAVO, door mevrouw Diane Zeleny en de heer 
Robert Weaver; op het ministerie van Buitenlandse Zaken (Desk Centraal- en Oost-Europa), 
door de heer Raf Van Hellemont, ambassadeur, en door de heer Daniel Danhieux; bij de 
Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie, door de heer Philippe 
Beke, onderhandelaar voor de uitbreiding van de Unie; en bij de Europese Commissie, door 
de heer Eneko Landaburu, directeur-generaal voor de Uitbreiding. 
 
De parlementaire delegatie woonde de vergadering van de commissie voor de 
Landsverdediging bij en nam ook deel aan twee vergaderingen van het federaal 
adviescomité voor Europese Aangelegenheden. 
 
De parlementaire delegatie wisselde van gedachten met enkele parlementsleden : de heer 
Yvon Harmegnies, voorzitter van het College van quaestoren van de Kamer en voorzitter van 
de Belgische parlementaire NAVO-vereniging; de heer Philippe Mahoux, voorzitter van het 
adviescomité voor Europese Aangelegenheden; en de heer Pieter De Crem, eerste 
ondervoorzitter van de commissie voor de Landsverdediging. 
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De Bulgaarse gasten ontmoetten ook nog andere volksvertegenwoordigers en senatoren, 
onder meer in het kader van de sectie België/Bulgarije van de Interparlementaire Unie. 
 
Ambtenaren van Kamer en Senaat lichtten in diverse exposés de werking van het federale 
Parlement toe. 
 
 
VAN MAANDAG 20 TOT DONDERDAG 23 JANUARI 2003 
 

EX-JOEGOSLAVISCHE REPUBLIEK MACEDONIË 
 
Van maandag 20 tot donderdag 23 januari 2003 bezocht een delegatie van vier 
parlementsleden en drie ambtenaren van het parlement (FYROM) van de ex-Joegoslavische 
republiek Macedonië het Federaal Parlement. 
De delegatie was vergezeld van enkele leden van het NDI (National Democratic Institute) – 
Parliamentary Language Program. 
 
Tijdens dit bezoek werd geïllustreerd hoe België, en meer bepaald het Federaal Parlement, 
omgaat met meertaligheid, hoe te werk wordt gegaan bij het vertalen van documenten en het 
tolken, en welke taaleisen worden gesteld bij de aanwerving van personeel. 
 
Er werd ook van gedachten gewisseld over het Belgische federale systeem, de functie van 
de ombudsmannen en over de Europese integratie op wetgevend en administratief gebied. 
Er werd uitleg gegeven over het stemsysteem, over de middelen die ter beschikking worden 
gesteld van de parlementsleden (kabinetten, informatica, personeel, financiële ondersteuning 
enzovoort), over het budget, de organisatie van de werkzaamheden enz.  
De leden van de delegatie konden in gesprek gaan met verschillende kamerleden en 
senatoren. 
 
De delegatie werd ook ontvangen bij Buitenlandse Zaken en het Europees Parlement. 
 
 
VAN  WOENSDAG 29 TOT VRIJDAG 31 JANUARI 2003 
 

KOSOVO 
 
Van woensdag 29 tot vrijdag 31 januari 2003 hebben zes ambtenaren van de Assemblee 
van Kosovo stage gelopen bij de parlementaire instellingen in België. 
 
De Assemblee van Kosovo die met het Grondwettelijk Handvest van 15 mei 2001 voor de 
onder toezicht van de UNMIK (UN Administration Mission in Kosovo) geplaatste provincie 
werd opgericht, is de belangrijkste instelling van de voorlopige autonome overheid. 
De internationale gemeenschap heeft overigens in grote mate bijgedragen tot de 
totstandkoming van de interne structuren van deze assemblee, die na de verkiezingen van 
november 2001 werd opgericht. 
 
De ambtenaren van de Assemblee van Kosovo werden door het Brussels Parlement, de 
Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat uitgenodigd met de bedoeling hen vooral 
te leren hoe assemblees in een meertalig kader functioneren. Daarna zijn ze naar Frankrijk 
gereisd, waar ze eveneens door de assemblees werden ontvangen. 
 
Tijdens hun verblijf in België hebben de Kosovaarse ambtenaren in het Brussels Parlement 
uiteenzettingen gevolgd over het wetgevingsproces, de bescherming van de minderheden, 
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het statuut van de volksvertegenwoordigers en van het parlementair personeel en het 
administratief beheer van een assemblee. 
Bij de Kamer van volksvertegenwoordigers kwamen de volgende onderwerpen aan bod: 
controle van de regering, begroting en infrastructuur van een assemblee. 
De bezoekers konden ook samen met stagiairs van het TAIEX (Technical Assistance 
Information Exchange Office), een orgaan dat door de Europese Commissie is belast met de 
ondersteuning van de kandidaat-lidstaten, een uiteenzetting bijwonen over "Hoe België op 
wetgevend en administratief vlak omspringt met het naast elkaar bestaan van drie talen". 
Ambtenaren van de Senaat gaven toelichting over het kiessysteem en over de betrekkingen 
tussen de gemeenschappen en zij organiseerden een ontmoeting met de dienst 
verslaglegging.  
 
 
Afrika ten Zuiden van de Sahara 
 
VAN MAANGAG 27 TOT VRIJDAG 31 JANUARI 2003 

 
RWANDA 

 
Stage Rwanda georganiseerd in samenwerking met AWEPA (Vereniging van Europese 
parlementsleden voor Afrika) met het oog op de « capacity building » van de Nationale 
Assemblee 
 
De diensten van Kamer en Senaat organiseerden seminaries over de Belgische grondwet, 
het tweekamerstelsel en de werking van de verschillende diensten in het algemeen en 
enkele specifieke thema’s zoals de financiering van de politieke partijen, de strijd tegen de 
corruptie, de werking van de commissies Vervolgingen en Verzoekschriften, de 
begrotingsprocedure, de interne audit en dies meer.  De delegatie bracht een bezoek aan de 
bibliotheek van het parlement en de drukkerij.  Zij hadden een gedachtewisseling met 
vertegenwoordigers van de desk Centraal-Afrika van het ministerie van Buitenlandse Zaken 
en onderhielden zich met een reeks jonge Belgische stagiairs-diplomaten.  Zij hadden tevens 
een ontmoeting met het College van de Federale Ombudsmannen.  Zij woonden zowel de 
plenaire vergadering van de Kamer bij als de vergadering van de commissie voor de 
Buitenlandse betrekkingen van de Kamer.  De stageweek startte met een bezoek aan het 
Europees Parlement en werd afgesloten met een bezoek aan de Raad van State.   
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7.   PUBLIC RELATIONS 
 
 
 
 7.1. INFORMATIE EN COMMUNICATIE 
 
 
Magazine “De Kamer.be” 
 
Het magazine past in het algemene opzet van de Kamer van volksvertegenwoordigers om 
meer en beter te informeren.  
De Kamer wil aan de lezer tonen dat politiek geen ver-van-mijn-bed-show is, maar dat de 
activiteiten van de parlementsleden ingrijpen in zijn of haar dagelijks leven. Ze  wil de politiek 
ook begrijpelijker maken en stapt daarom in haar magazine bewust af van te juridisch of te 
technisch taalgebruik. Er wordt niet verwezen naar de verschillende stappen en datums in 
het wetgevende proces. De enige verwijzing die telkens terugkeert, is de verwijzing naar de 
website van de Kamer. Via de vermelde links komt de lezer al na twee muisklikken bij het 
wetsvoorstel, het wetsontwerp of het amendement dat hij of zij zoekt. 
 
Het eerste nummer van “De Kamer.be” bestond uit twee delen.  
Enerzijds werden de werkzaamheden van de Kamer tijdens de laatste rechte lijn voor de 
federale verkiezingen belicht. Daarbij werd gekozen voor thema’s die een breed publiek 
aanspreken, zoals verkeersveiligheid, de drugswet, het fonds voor alimentatie-
vergoedingen,... 
Daarnaast was er een dossier over de federale verkiezingen. Het was de bedoeling een 
antwoord te geven op vragen die leven bij de kiezers. Wat is er gewijzigd aan de 
kieswetgeving? Waar staan de partijen voor? Waarom moet ik gaan stemmen? Hoe stem ik 
geldig? 
 
“De Kamer.be” zal driemaal per jaar gepubliceerd worden. Het magazine is gratis en wordt 
ruim verspreid. We sturen het op naar scholen, bibliotheken, vormingsorganisaties... en naar 
iedereen die het vraagt.  De teksten kunnen in de toekomst op de website geraadpleegd 
worden. 
Het tijdschrift wordt geconcipieerd en gerealiseerd door de diensten van de Kamer.  
 
 
Vouwfolder “Het Federale Parlement van België” 
 
Deze folder geeft beknopte informatie over de Kamer en Senaat en is bedoeld voor een 
breed publiek. Alle bezoekers aan het Federale Parlement krijgen de folder gratis.  Hij is te 
verkrijgen bij de PR-dienst van de Kamer en de documentenbalie in het onthaalcentrum.  
Deze folder bestaat in het Nederlands, Frans, Duits en Engels. 
 
 
Openhuisbrochure 
 
Deze brochure is bedoeld voor de bezoekers aan het Federale Parlement.  Ze beschrijft 
bondig de zalen die men kan bezoeken.  Ze geeft ook uitleg over de rol en de bevoegdheden 
van de Kamer van volksvertegenwoordigers en Senaat, de rol en het werk van een 
parlementaire commissie in het algemeen, de definitie van het Bureau van de Kamer en van 
de conferentie van voorzitters, de politieke samenstelling van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers en Senaat, de verkiesbaarheidvoorwaarden van een Kamerlid en 
van een Senator enzovoort, …  Bedoeld voor een breed publiek, is deze brochure zoals de 
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folder te verkrijgen bij de PR-dienst en de documentatiebalie in het onthaalcentrum.  Ze 
bestaat in het Nederlands, Frans, Duits en Engels. 
 
 
Document “Samenstelling en activiteiten van de Kamer van volksvertegen-
woordigers” 
 
Op dit document worden de politieke samenstelling van de Kamer, het aantal Kamerleden 
per taalgroep en per politieke fractie, het aantal vrouwelijke Kamerleden en de gemiddelde 
leeftijd van de assemblee vermeld.  Vervolgens worden de werkzaamheden van de Kamer 
van volksvertegenwoordigers in cijfers voorgesteld.  Deze cijfers slaan met name op het 
aantal uren in plenaire vergaderingen (openbare vergaderingen en vergaderingen met 
gesloten deuren); op het aantal ingediende en aangenomen wetsontwerpen en 
wetsvoorstellen (Wetgevende functie van de Kamer); op het aantal hoorzittingen en 
schriftelijke vragen (Beleidsinformatie functie van de Kamer); op het aantal interpellaties 
ingediend en besproken in plenaire vergaderingen en in commissievergaderingen  
(Controlefunctie van de Kamer).  Dit document is bedoeld voor een breed publiek, bestaat in 
4 talen en is te verkrijgen bij de PR-dienst en in het onthaalcentrum. 
 
 
Geïllustreerde gids 
 
Het fotoboek “Parlamentum Belgicum” bevat een zestigtal foto’s en een begeleidende tekst 
in vier talen  (N, F, D, E) waarin enerzijds de Belgische federale staatsstructuur en anderzijds 
de werkzaamheden en de rol van het Federale Parlement toegelicht worden. 
Het boek is in herdruk. 
 
 
Videofilm 
 
Een film over het Belgische Federale Parlement is sinds de zitting 2000/2001 in roulatie.  In 
deze film, door de firma Live Media met een klein budget gerealiseerd, wordt gepoogd in 20 
minuten een getrouw maar toch levendig beeld te geven van de werking van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers en Senaat. 
 
Deze film wordt vertoond tijdens de bezoeken aan het Federale Parlement.  De film, die in 
vier taalversies (N, F, D, E) gemaakt werd, kan worden gekocht bij de documentenbalie in 
het onthaalcentrum of worden besteld bij de dienst Algemene Zaken tegen de prijs van 6,20 
euro.  Hij bestaat in video en in DVD-versie. 
 
 
Informatieve steekkaarten 
 
Deze steekkaarten hebben als opzet een ruim publiek te informeren over de structuren van 
de Belgische Staat en de werking van het Federale Parlement.  In elke steekkaart wordt één 
thema ontwikkeld.  De infofiches worden gepubliceerd in het Nederlands, Frans, Duits en 
Engels.  Tot nu toe werden 52 steekkaarten gepubliceerd.  Ze werden geactualiseerd tot op 
heden. 
 
De infosteekkaarten kunnen op de Internetsite van de Kamer (www.dekamer.be - de Kamer 
stelt zich voor) worden geraadpleegd.  De steekkaartenmap wordt verkocht tegen de prijs 
van 1,20 euro of worden besteld via de dienst Algemene Zaken.  Aan de begeleiders van 
bezoekersfracties wordt ter voorbereiding van het bezoek een steekkaartenmap toegestuurd. 
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Naar deze steekkaarten is een grote vraag.  Ze blijken handige instrumenten te zijn voor 
studenten en onderwijzend personeel.  Hierna volgt de lijst van de gepubliceerde 
steekkaarten: 
 
Nr. 1    Ontstaan van België 
Nr. 2    De scheiding der machten 
Nr. 3    Geledingen van de federale Staat 
Nr. 4    De Belgische Grondwet 
Nr. 5    Bevoegdheidsverdeling 
Nr. 6    Schematische voorstelling van de beleidsniveaus in het Federale België 
Nr. 7    Het Staatshoofd –statuut 
Nr. 8    Stamboom van het koninklijk huis 
Nr. 9    Kamer van volksvertegenwoordigers – verkiezing 
Nr. 9.1   Kamer van volksvertegenwoordigers – kieswetgeving 
Nr. 10   Kamer van volksvertegenwoordigers – samenstelling 
Nr. 11   Kamer van volksvertegenwoordigers – bevoegdheden 
Nr. 11.1   Kamer van volksvertegenwoordigers – beleidscontrole : interpellaties 
Nr. 11.2   Kamer van volksvertegenwoordigers – de begroting 
Nr. 11.3   Kamer van volksvertegenwoordigers – beleidsinformatieve taak : vragen 
Nr. 11.4   Kamer van volksvertegenwoordigers – de wetgevende bevoegdheid – 

monocamerale procedure 
Nr. 11.5   Kamer van volksvertegenwoordigers – de wetgevende bevoegdheid – 

bicamerale procedure 
Nr. 11.6   Kamer van volksvertegenwoordigers – de wetgevende bevoegdheid – 

optioneel bicamerale procedure 
Nr. 11.7   De parlementaire overlegcommissie 
Nr. 11.8   De Raad van State 
Nr. 11.9   Het Rekenhof 
Nr. 11.10  Kamer van volksvertegenwoordigers – beleidscontrole: 

onderzoekscommissies 
Nr. 11.11  Kamer van volksvertegenwoordigers – beleidscontrole: naturalisaties 
Nr. 11.12  De federale ombudsmannen 
Nr. 12   Kamer van volksvertegenwoordigers - organen 
Nr. 12.1   Kamer van volksvertegenwoordigers – plenaire vergadering  
Nr. 12.2   Kamer van volksvertegenwoordigers – organen: de commissies 
Nr. 12.3   Kamer van volksvertegenwoordigers – organen: de voorzitter 
Nr. 13   Kamer van volksvertegenwoordigers – werking 
Nr. 13.1   Kamer van volksvertegenwoordigers – de Kamer in cijfers 
Nr. 13.2   Kamer van volksvertegenwoordigers – werking: stemming 
Nr. 14   Senaat – verkiezing 
Nr. 15   Senaat – bevoegdheden 
Nr. 16   Senaat – samenstelling 
Nr. 17   De federale regering – vorming 
Nr. 17.1   De Belgische regeringen – historisch overzicht 
Nr. 18   De federale regering – samenstelling 
Nr. 19   De federale regering – werking 
Nr. 20   De federale regering – ontslag 
Nr. 21   De rechterlijke macht – indeling van het recht 
Nr. 22   De rechterlijke macht – organisatie 
Nr. 22.1   De rechterlijke macht – algemene principes 
Nr. 23   Gemeenschappen en Gewesten: bevoegdheden 
Nr. 24   De Vlaamse Gemeenschap en het Waalse Gewest 
Nr. 25   De Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest 
Nr. 26   Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
Nr. 27   De Duitstalige Gemeenschap 
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Nr. 28   De provincies 
Nr. 29   De gemeenten 
Nr. 30   Samenwerking en conflictoplossing in de Federale Staat België 
Nr. 31   Het Arbitragehof 
Nr. 32   Internationale parlementaire vergaderingen 
    Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad 
Nr. 33   Internationale parlementaire vergaderingen 
    De Raad van Europa 
 
 
Verslag van de parlementaire onderzoekscommissie « Het faillissement van Sabena » 
 
Op 7 november 2001 bleven de Airbussen  aan de grond en circa 14.000 mensen verloren 
rechtstreeks of indirect hun job. Het grootste faillissement uit de Belgische geschiedenis 
werd een feit. Op 20 december 2001 besloot de Kamer van volksvertegenwoordigers een 
parlementaire onderzoekscommissie op te richten.   
Het onderzoek is neergeschreven in een rapport dat uitgegeven is als parlementair 
document maar ook onder boekvorm. Het boek bevat een lexicon en een inhoudstafel . De 
bijlagen bevatten de uitgebreide revisorenverslagen alsook het schriftelijk getuigenis van 
voormalig Swissair-topman Philippe Bruggisser. Het  is gepubliceerd in het Nederlands en 
het Frans.  Van de belangrijkste hoofdstukken is een Engelse vertaling beschikbaar.  Het 
boek kost 27 euro. 
 
 
Meer gespecialiseerde informatie 
 
 
De Grondwet 
 
De Grondwet definieert de staatsvorm, bepaalt de bevoegdheden van de gezagsdragers en 
de wijze waarop zij hun bevoegdheden uitoefenen.  Omdat de Grondwet de fundamentele 
regels van de staatsorganisatie vermeldt, komt de grondwettelijke norm vóór de wet en het 
decreet in de hiërarchie van de normen.  De Belgische Grondwet is een geschreven 
Grondwet, die in totaal 198 artikels bevat.  Uitgegeven in vier talen (Nederlands, Frans, 
Duits, Engels) kan ze worden besteld via de dienst Algemene Zaken van de Kamer of 
gekocht worden tegen de prijs van 2,50 euro voor de gewone uitgave en tegen 10 euro voor 
de luxe-uitgave bij de documentenbalie in het onthaalcentrum. 
 
 
Het Reglement van de Kamer 
 
Artikel 60 van de Grondwet stelt: “Elke Kamer bepaalt, in haar reglement, de wijze waarop zij 
haar bevoegdheden uitoefent”. 
Het reglement van de Kamer regelt zeer gevarieerde materies zoals de organisatie van de 
parlementaire werkzaamheden, de samenstelling en de werking van de commissies, het 
spreekrecht, het voeren van het woord en de spreektijd, de wijzen van stemmen, de 
handhaving van de orde tijdens de vergaderingen (houden van de orde in de assemblee), 
wijze van behandeling van de wetsontwerpen en wetsvoorstellen, procedure met betrekking 
tot de vragen en interpellaties. 
Het Reglement van de Kamer is te verkrijgen bij de dienst Algemene zaken van de Kamer of 
kan worden gekocht tegen de prijs van 2,50 euro bij de documentenbalie in het 
onthaalcentrum. 
De laatste versie dateert van juni 2003 
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De reeks “Parlementair recht in kort bestek” 
 
DE PARLEMENTAIRE ONSCHENDBAARHEID (NOVEMBER 2000)  -  DE PARLEMENTAIRE 
ONVERANTWOORDELIJKHEID (NOVEMBER 2000) 
 
Die brochures behandelen het thema in drie delen.  Het eerste behandelt het thema onder 
de vorm van vraag en antwoord.  Via deze methode worden de belangrijkste problemen 
aangemaakt en verduidelijkt voor een niet gespecialiseerd publiek.  Wie grondiger maar ook 
wetenschappelijker wenst voorgelicht te worden, heeft er belang bij het tweede deel te 
raadplegen.  Dit hoofdstuk richt zich meer tot een gespecialiseerd publiek.  In het derde deel 
van de brochure worden bepaalde interne documenten gepubliceerd. 
 
 
HET ARBITRAGEHOF: BEVOEGDHEID, INRICHTING EN WERKING 
 
De brochure geeft algemene informatie over dat rechtscollege. 
 
 
DE INVLOED VAN DE ARRESTEN VAN HET ARBITRAGEHOF OP HET PARLEMENTAIR WERK 
 
In deze brochure wordt ingegaan op hoe de arresten van het Arbitragehof als onafhankelijk 
rechtscollege voor het wetgevende werk bepalend zijn. In het tweede deel van deze 
brochure geeft de Kamervoorzitter zijn visie op de interactie tussen het parlement en het 
Arbitragehof. 
 
 
BEGROTINGSREGELS VOOR HET PARLEMENTAIR GEBRUIK 
 
Ieder jaar stelt de federale regering de Staatsbegroting op en legt ze vervolgens aan de 
Kamer van volksvertegenwoordigers voor.  In begrotingszaken heeft de Kamer het laatste 
woord. 
 
De kamerleden krijgen jaarlijks een aantal lijvige begrotingsdocumenten op hun bureau die  
ze moeten doorworstelen. 
Deze parlementaire kerntaak is politiek geladen, maar ook zeer technisch en vergt dus veel 
deskundigheid. 
Om kamerleden hierbij een helpende hand toe te steken, werd een handige brochure 
samengesteld.  Enkel die aspecten van het begrotingsrecht die de kamerleden aanbelangen 
werden opgenomen.  Maar de ambtenaar, de student en iedereen die over dit onderwerp iets 
meer wil weten, kan er ook zijn voordeel bij doen. 
 
In de brochure worden de diverse parlementaire begrotingsdocumenten besproken.  
Begrippen als begrotingsruiter, het kredietoverschrijdingsrecht van de ministerraad worden 
uitgelegd.  Een trefwoordenregister vergemakkelijkt het opzoekwerk. 
 
Deze brochures worden besteld bij de Dienst Algemene Zaken van de Kamer of kunnen 
worden gekocht tegen 2,5 euro bij de documentenbalie in het onthaalcentrum. 
 
 
De reeks geschiedenis 
 
DE GESCHIEDENIS VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS, 1831 - 2003  

 
Naar aanleiding van haar 170ste verjaardag heeft de Kamer een werk uitgebracht over haar 
geschiedenis. 
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De professoren Emmanuel Gerard, Els Witte, Eliane Gubin en Jean-Pierre Nandrin vormden 
het redactiecomité.  
Het boek is eerder een thematische benadering dan een chronologische. De gekozen 
invalshoek is die van de Kamer als strijdtoneel van de Belgische politiek, als reëel of virtueel 
knooppunt van de besluitvorming en als spiegel van de maatschappij met haar traditionele 
breuklijnen, aldus het redactiecomité. 
 
De inhoud : 
1. Het parlementarisme in België (Dirk Luyten en Paul Magnette) 
2. Kiesstelsels en verkiezingen, 1830 - 1914 (Romain Van Eenoo) 
3. De vertegenwoordigers van de natie, 1918 - 2002 (Wilfried Dewachter) 
4. De fysionomie van de Kamer (Stefaan Fiers en Eliane Gubin) 
5. Politieke partijen in de Kamer, 1830 - 1914 (Henk De Smaele) 
6. Democratie of particratie? (Marc D’Hoore) 
7. De interne werking van de Kamer (Rik Röttger, Marc Van der Hulst en Stefaan van der 

Jeught) 
8. De Kamer als wetgever (Caroline Sägesser) 
9. Kamer versus Regering (Emmanuel Gerard) 
10. Het parlementaire onderzoeksrecht (Jean-Pierre Nandrin) 
11. De parlementaire verslaggeving in en over de Kamer (Els Witte en Jan Ceuleers) 
12. Het streven naar waardigheid. Zelfbeelden en gedragscodes van de 

volksvertegenwoordigers (Marnix Beyen en Rik Röttger) 
13. Constanten en verschuivingen sedert 1830. (Els Witte, Eliane Gubin, Emmanuel Gerard 

en Jean-Pierre Nandrin) 
 
Het boek telt 518 bladzijden en 47 illustraties. Het is een must voor wie geïnteresseerd is in 
de Belgische geschiedenis en een waardevolle informatiebron voor iedereen.  
Het boek kan worden besteld bij de dienst Algemene Zaken van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers aan de prijs van 15 euro. Telefoon: 02/549.81.95 of 02/549.81.60, 
fax: 02/549.89.43. Het verschuldigde bedrag moet worden gestort op postrekening 000-
0019220-14. 
 
 
HONDERD JAAR ONGEWONE DEBATTEN IN KAMER EN SENAAT 
 
Emiel Toebosch verhaalt over de sleutelmomenten die de Wetgevende Kamers in onze 
vaderlandse geschiedenis een plaats gaven als centrum van het levendig politiek debat.  Hij 
licht een tip van de sluier en schetst de feiten en achtergronden van belangrijke 
gebeurtenissen in de jarige staat België (Prijs 5 euro).  Te bestellen bij de Dienst Algemene 
Zaken. 
 
 
Parlementaire Mededelingen 
 
De “Parlementaire mededelingen” is een wekelijks informatiebulletin dat over de activiteiten 
van de Kamer van de afgelopen week bericht.  In de parlementaire mededelingen vindt men 
o.a. een samenvatting met betrekking tot de audiënties en ontmoetingen van de 
Kamervoorzitter met verschillende personaliteiten en delegaties; een overzicht van de 
beslissingen die door de conferentie van voorzitters genomen worden, een samenvatting van 
de werkzaamheden van de commissies, van de plenaire vergaderingen, van de mondelinge 
vragen en van het ministeriële antwoord, de stemmingsresultaten, een opsomming van de 
ingediende interpellatieverzoeken, de vermelding van de gepubliceerde documenten 
(wetsvoorstellen, en –ontwerpen, commissierapporten), de Kameragenda, en de 
voortschrijdingtabel van wetsvoorstellen en –ontwerpen. 
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Naast deze specifieke Kamerrubrieken wordt ook informatie verstrekt m.b.t. de beslissingen 
van de Ministerraad, de arresten van het Arbitragehof en de Raad van State en de 
activiteiten van internationale organisaties. 
In deze reeks worden ook sommige rapporten van parlementaire zendingen gepubliceerd. 
Deze publicatie kan ook worden geraadpleegd op de internetsite van de Kamer 
(www.dekamer.be). 
 
Tijdens het zittingsjaar 2002-2003 werden 22 nummers gepubliceerd (PM 109-130). Elk 
nummer wordt op 1.200 exemplaren gedrukt (600 N en 600 F). 
 
Zeven speciale edities werden gepubliceerd ter gelegenheid van parlementaire zendingen 
naar: 
- China (15 tot 24 juni 2002) 
- Algerije (26 tot 29 juli 2002) 
- Kroatië (2 en 3 oktober 2002) 
- Marokko (28 tot 31 oktober 2002) 
- Kopenhagen (5 en 6 november 2002) 
- Canada (7 tot 13 januari 2003) 
- New-York en Washington (3 tot 7 maart 2003) 
 
 
Internetsite 
 
Een ander communicatiemiddel dat aan belang wint, is de Internetsite van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers dat op het volgend adres is te raadplegen : www.dekamer.be. 
 
Op deze Internetsite kan men voor de volgende informatie terecht : 
- algemene informatie over het Federale Parlement; 
- de persmededelingen; 
- curriculum vitae van de Kamerleden en de nodige informatie om ze te contacteren; 
- de samenstelling van de commissies; 
- de statistieken m.b.t. het parlementaire werk; 
- een lexicon van parlementaire termen; 
- de parlementaire werkzaamheden van de voorbije weken via de wekelijkse 

“Parlementaire mededelingen”; 
- Hoe word ik Belg ? 
- de agenda’s van de plenaire vergaderingen en van de commissievergaderingen; 
- het beknopt verslag van de plenaire en commissievergaderingen; 
- de parlementaire documenten. 
 
Op deze site kunnen eveneens vergaderingen van de Kamer rechtstreeks worden gevolgd.  
Het is ook mogelijk gearchiveerde audio-sequenties terug te zoeken. 
 
Er wordt geantwoord op vele informatievragen over het Federale Parlement en over de 
Belgische Staatsstructuren via ons e-mail adres (PRI@dekamer.be). 
 
De Public Relations van de Kamer beantwoordt zo snel mogelijk informatieve vragen die 
burgers stellen met betrekking tot de parlementaire instellingen.  Informatievragen die 
verstrekkend zijn worden aan de bevoegde diensten doorgemaild. 
Andere dan informatievragen worden niet beantwoord. 
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 7.2. PERS 
 
 
Persmededelingen  
 
Zie ook hoofdstuk 5.2.1. : Voorzitterschap – ontmoetingen met de pers. 
 
Sinds de 50ste legislatuur wordt de pers op een systematische wijze geïnformeerd, vooral via 
persmededelingen. 
Tijdens het zittingsjaar 2002-2003 werden 116 persmededelingen gepubliceerd. 
De persmededelingen worden verspreid aan een tachtigtal journalisten en persorganismen. 
Iedere journalist die het wenst, kan de persmededelingen via e-mail of via fax ontvangen. 
Het volstaat de vraag te richten aan D. Van den Bossche, Public Relationsdienst – Kamer 
van Volksvertegenwoordigers 1008 Brussel – fax 02/549.83.02 – e-mail PRI@dekamer.be. 
De persmededelingen behandelen de meest diverse topics.  Een goed deel van de 
mededelingen heeft betrekking op de Kameragenda. 
Sinds 1 juli 2002 worden de persmededelingen ook op de website van de Kamer 
gepubliceerd onder de rubriek nieuwsflash: mededelingen dienst Public relations en 
internationale betrekkingen. 
 
 
"Broadcast – camera’s" in het halfrond 
 
Sinds januari 2002 worden de plenaire vergaderingen van de Kamer opgenomen door het 
systeem Broadcast Quality, dat is uitgerust met 6 camera’s die worden bediend vanuit een 
regiekamer in één van de tribunes. De regie van deze beelden wordt verzorgd door een 
privé-firma. 
Gewoonlijk worden de vergaderingen van donderdagnamiddag systematisch opgenomen, 
maar op vraag van de Kamervoorzitter kunnen ook andere vergaderingen worden 
opgenomen. 
De beeldsignalen worden gratis ter beschikking gesteld van de televisiestations. Daartoe 
werd in een tweede technische cabine voorzien ter hoogte van de perstribune op de eerste 
verdieping. 
Televisiestations die geen technische ploeg ter plaatse kunnen sturen (zoals bijvoorbeeld 
regionale zenders) kunnen bovendien een beroep doen op kopieën van de opnames van de 
vergaderingen, die ter beschikking worden gesteld op Betacam SX-cassettes. 
 
Sinds 8 oktober 2002 werden 37 plenaire vergaderingen opgenomen. 
Tot die vergaderingen behoren ook de volgende buitengewone vergaderingen:  
 
- dinsdag 8 oktober 2002: opening van het parlementair jaar – regeringsverklaring 
- woensdag 9 oktober 2002: plenair debat – bespreking van de regeringsverklaring 
- maandag 9 december 2002: plenair debat over de programmawet 
- dinsdag 10 december 2002: plenair debat over de ecotaksen en Francorchamps 
- woensdag 11 december 2002: plenair debat over de programmawet 
- vrijdag 13 december 2002: plenair debat over de programmawet 
- maandag 16 december 2002: plenair debat over de kruispuntbank en de 

verkeersveiligheid 
- woensdag 18 december 2002: plenair debat over de verkeersveiligheid, de 

Rijksmiddelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting 
- vrijdag 17 januari 2003: plenair debat: interpellaties over Irak 
- woensdag 5 februari 2003: plenaire bespreking van het verslag van de 

onderzoekscommissie Sabena 
- woensdag 12 februari 2003: plenair debat over cannabis 
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- dinsdag 1 april 2003: plenair debat over het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 
juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal 
humanitair recht 

- woensdag 2 april 2003: plenair debat over het onderzoek op en de bescherming van het 
embryo in vitro 

- vrijdag 4 april 2003: plenair debat over het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 
maart 1995 tot instelling van de federale ombudsmannen 

- dinsdag 8 april 2003: plenair debat – afsluiting van het parlementaire jaar en legislatuur. 
 

De media en de politieke fracties vroegen 44 kopieën van de opnames van deze plenaire 
vergaderingen.  
De regionale zenders doen steeds vaker een beroep op deze dienst. 

 
 

Ontmoetingen met de pers 
 

Persvoorstelling verslag onderzoekscommissie Sabena 
 

De parlementaire onderzoekscommissie Sabena heeft op 30 januari 2003 het eerste 
gedeelte openbaar gemaakt van het verslag over de omstandigheden die leidden tot het 
faillissement van Sabena, de eventuele verantwoordelijkheden en de aanbevelingen voor de 
toekomst. 
 
Een zeventigtal journalisten, voornamelijk Belgen, Fransen en Zwitsers, woonden de 
voorstelling bij van het eerste gedeelte van het verslag, dat gewijd is aan de conclusies van 
de commissie; het tweede gedeelte, dat ongeveer duizend bladzijden beslaat, is 
voorbehouden aan de bijlagen. 
 
In zijn inleiding verduidelijkte de heer Raymond Langendries, voorzitter van de 
Onderzoekscommissie, dat het de eerste maal was dat een onderzoekscommissie zich over 
een faillissement boog. Na een algemene beschrijving van het verslag bedankte hij de 
deskundigen, en het personeel die de commissievergaderingen ondersteunden. 
 
Daarna becommentarieerde volksvertegenwoordiger en rapporteur J. Chabot kort het eerste 
gedeelte van het verslag, met name een eerste hoofdstuk gewijd aan de voorbereidende 
werkzaamheden, een tweede betreffende de juridische en economische toestand van de 
vennootschap (solvabiliteit, rendabiliteitsfactoren, …), en een derde over de 
getuigenverklaringen: de werking van Sabena vóór 1975, van 1975 tot 1991, van 1991 tot 
1995, na 1995, en tijdens de periode van het gerechtelijk akkoord.  
Hij wees eveneens op de kwaliteit van het voorzitterschap van de commissie. 

 
Volksvertegenwoordiger en rapporteur L. Vanoost nam vervolgens het woord over de 
vaststellingen (hoofdstuk 4): hij vermeldde de elementen die hebben geleid tot het 
faillissement aan de hand van een chronologisch overzicht, de herstructureringen, de 
beweegredenen van Swissair, … 
 
Het hoofdstuk over de verantwoordelijkheden en meer bepaald de politieke 
verantwoordelijkheid, de druk vanwege Swissair, … werd uiteengezet door 
volksvertegenwoordiger en rapporteur S. Verherstraeten. Wat betreft de aanbevelingen 
benadrukte hij de nood aan een kenniscentrum, de invoering van een jaarverslag van de 
federale overheid over alle participaties die aan de regering en het parlement dienen te 
worden voorgelegd, een toezicht op de bedrijven door het Rekenhof, een Europese 
regelgeving, een sociale wetgeving, … 
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Ten slotte stelde voorzitter R. Langendries de deskundigen voor en verwees hij naar de 
samenwerking met rechter Van Espen, procureur-generaal bij het Hof van Beroep van 
Brussel. Hij verduidelijkte ook dat het verslag in boekvorm verschijnt, inclusief de bijlagen. 
 
Het verslag van de Onderzoekscommissie (document 1514/003) kan worden ingekeken op 
de website van de Kamer: www.lachambre.be - www.dekamer.be. 

 
De geschiedenis van de Kamer 

 
Op dinsdag 25 maart 2003 werd het boek «De geschiedenis van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers, 1830 - 2003» voorgesteld aan de pers. 
 
Historici, juristen en sociologen verleenden hun medewerking aan dit werk, dat de 
geschiedenis schetst van de parlementaire instelling van 1830 tot 2002. 
Het werk wordt uitgegeven door de Kamer en behandelt onderwerpen zoals de idee van het 
parlementarisme in België, de kiesstelsels en de verkiezingen sinds 1830, de politieke 
partijen, de interne organisatie van de Kamer, het parlementair recht van onderzoek, … , dit 
alles verfraaid met illustraties. 
Het boek werd op 25 maart 2003 in de internationale zaal van de Kamer aan de pers 
voorgesteld. 
De inleiding werd gegeven door de Kamervoorzitter, die het voorwoord schreef, en nadien 
werd het boek voorgesteld door de professoren Gérard (KUL) en Gubin (ULB). Vervolgens 
wisselden de heren Nothomb en Tobback van gedachten over de toekomst van de 
parlementaire instelling. De journalisten ontvingen een exemplaar van het werk, dat te koop 
wordt aangeboden door de dienst Algemene Zaken. 
 
Persvoorstelling verslag onderzoekscommissie Sabena in boekvorm 
 
Zie ook hoofdstuk 7.1. 
Op 27 maart 2003 werd het verslag van de onderzoekscommissie Sabena in boekvorm aan 
de pers voorgesteld. De heer Raymond Langendries, voorzitter van de commissie, en de 
leden van de commissie waren bij de persvoorstelling aanwezig. 

 
Deze voorstelling volgt op de persvoorstelling van het verslag in de vorm van een 
parlementair document op 30 januari 2003. 
Dit tweede verslag werd uitgegeven in de vorm van een boek en er werd een tweede 
boekdeel met de bijlagen toegevoegd. 
Een beknopte Engelse vertaling van de belangrijkste hoofdstukken werd eveneens ter 
beschikking gesteld van de Europese pers. 
 
 
Verkiezingskoorts 
 
In de aanloop van de verkiezingen werd de persdienst overstelpt met vragen voor interviews 
en sfeerbeelden.   
Zo heeft het programma Villa Politica het gebrek aan federaal parlementair nieuws 
opgevangen met gesprekken tussen jongeren en politici.   
De VRT zond op 20 april vanuit het halfrond van de Kamer het programma “Doe de 
stemtest” uit.   De VRT nodigde hiervoor een 200-tal min of meer bekende partijgebonden 
burgers uit.  
De Stemtest liet via een reeks vragen toe te bepalen tot welk partijprofiel de deelnemers 
behoren.  De antwoorden van de partijvoorzitters dienden als referentie.  Via de VRT-website 
en via sms namen duizenden Vlaamse burgers aan de stemtest deel.  Gedurende het 
rechtstreeks uitgezonden programma werden de resultaten ervan becommentarieerd door 
de VRT-journalisten Phara de Aguirre en Yvan De Vadder. 
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Bel-RTL zond in uitgesteld relais een debat uit met zijn luisteraars.    
 
Daarenboven organiseerden de diensten van Kamer en Senaat debatten voor krantenlezers 
(zie verkiezingskoorts onder 7.3).   
 
De Conferentie van Voorzitters legde aan de persdienst strikte richtlijnen op, opdat de Kamer 
niet van vooringenomenheid tegenover bepaalde kandidaten zou kunnen verdacht worden :  
-  de debatpanels staan niet alleen open voor uittredende parlementsleden maar ook  
 voor niet-parlementsleden die kandidaat zijn; 
-  de deelnemers aan de debatten worden aangeduid door de partijhoofdkwartieren; 
-  in debatpanels die de kamerdiensten samenstellen moeten alle partijen met  
 nationaal lijstnummer aan bod kunnen komen; 
-  de pers is verantwoordelijk voor de samenstelling van panels van debatten die ze in de 

Kamer organiseert. 
 

 
Informatieve debatten 

 
Samen met Nederlandstalige en Franstalige kranten organiseerde de Kamer informatieve 
debatten over de verkiezingen, en dit op 15 maart – 22 maart – 29 maart en 5 april 2003 (zie 
verder). 
 
 
 7.3. BEZOEKEN AAN HET PALEIS DER NATIE 
 
 
Onthaalcentrum 
 
Het onthaalcentrum ligt aan de toegang Leuvenseweg 13, 1000 Brussel. 
Het onthaalcentrum omvat een onthaalkamer en een vestiaire. Er is ruimte om documentaire 
informatie en de websites van het federale Parlement te raadplegen. Een televisierelais met 
de plenumzalen van Kamer en Senaat laat toe de werkzaamheden van de plenaire 
vergaderingen te volgen. 
De bezoekersfracties worden hier onthaald evenals de individuele burger die een openbare 
commissie of de plenaire vergadering van de Kamer wenst bij te wonen. Hij/zij moet hiervoor 
geen bijzondere formaliteiten vervullen. Op voorlegging van de identiteitskaart wordt toegang 
verleend tot de tribunes. 
Bovendien kan iedere individuele burger in het onthaalcentrum terecht om zich te informeren 
over het Belgische politieke stelsel. De meeste fracties van de Kamer bieden er hun 
voorstellingsbrochure aan.  
De betalende informatie wordt hier eveneens aangeboden. 
 
 
De gidsen 
 
Sinds 2000 beschikt de Kamer over 6 gidsen die deel uitmaken van de dienst Public 
Relations en Internationale Betrekkingen. 
De gidsen leiden bezoekersgroepen rond in het Paleis van de Natie.  Zij kregen hiervoor de 
nodige theoretische en praktische opleiding. De rondleidingen kunnen in vier talen: 
Nederlands, Frans, Duits en Engels. Daarnaast worden de gidsen belast met de typische 
PR-taken zoals begeleiding van de journalisten, persconferenties enzovoort. 
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Groepsbezoeken 
 
Op aanvraag kunnen groepen, liefst beperkt tot 30 personen, het Federale Parlement 
bezoeken. De aanvraag dient minstens één à twee maanden vooraf gericht te worden aan 
de dienst Public Relations en Internationale Betrekkingen van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers (tel.: 02/549.81.36 – postadres: Kamer van Volksvertegenwoordi-
gers – dienst PRI – 1008 Brussel). De inschrijvingen gebeuren via een inschrijvingsformulier, 
te verkrijgen bij deze dienst. De bezoeken zijn gratis en gebeuren onder de begeleiding van 
een gids. 
 
Naargelang van de parlementaire activiteiten krijgen de bezoekers een rondleiding in het 
Paleis der Natie of hebben zij toegang tot de publieke tribunes van Kamer en Senaat. Elk 
bezoek wordt ingeleid door een videofilm (20’) die de werking van het federale Parlement 
toelicht. 
 
Een ontmoeting met een parlementslid kan worden aangevraagd. Een groepsbezoek aan 
Kamer en Senaat duurt ongeveer anderhalf uur tot twee uur (videofilm inbegrepen). 
 
Tijdens de zitting 2002-2003 bezochten 25.222 personen en 979 groepen het federale 
Parlement. Piekmaanden waren februari (194 groepen) en maart (249 groepen) 2003. 
 
Naar herkomst kunnen de bezoekers als volgt ingedeeld worden: 
- onderwijs:      16.599 bezoekers (632 groepen) 
- sociaal-culturele sector:    1.514 bezoekers (71 groepen) 
- genodigden van kamerleden/senatoren:  4.189 bezoekers (98 groepen) 
- beroepsgebonden groepen en bedrijven:  953 bezoekers (51 groepen) 
- politieke sector:     459 bezoekers (18 groepen) 
- senioren:       526 bezoekers (21 groepen) 
- sociaal-economische sector:   1.056 bezoekers (53 groepen) 
- individuele bezoekers:     320 bezoekers (129 N, 117 F, 67 E, 7 D) 
 
De herkomst van de groepen die dit jaar het Parlement bezochten bleef nagenoeg dezelfde 
als het voorgaande jaar, met uitzondering van de groepen die op uitnodiging van politici of 
ministers kwamen.  
536 Nederlandstalige groepen, 416 Franstalige groepen, 24 Engelstalige groepen en 3 
Duitstalige groepen bezochten het federale Parlement. 
 
 
Tribunebezoekers  
 
De plenaire vergaderingen van de Kamer en de commissievergaderingen zijn meestal 
openbaar.  De individuele burgers kunnen deze vergaderingen bijwonen.  Het volstaat zich 
aan te melden in het onthaalcentrum voor de bezoekers Leuvenseweg 13 te 1000 Brussel.  
Op voorlegging van de identiteitskaart krijgen zij een bezoekersbadge en worden zij via een 
metaaldetector toegelaten tot de tribune. 
Via de internetsite www.dekamer.be of telefonisch kan de burger te weten komen welke 
openbare vergaderingen plaatsvinden in de Kamer. 
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Speciale bezoeken 
 

WOENSDAG 20 NOVEMBER 2002 
 
-  Een dertigtal jongeren heeft in het kader van “What do you Think?” van Unicef een 

vergadering gehouden in de Kamer van volksvertegenwoordigers. In de voormiddag 
werd er in commissie vergaderd, en in de namiddag was er een plenaire zitting. Deze 
zitting werd voorgezeten door Kamervoorzitter De Croo, bijgestaan door Kamerlid Zoe 
Genot. De jongeren hebben gediscussieerd en gestemd over de armoedeproblematiek. 

-  Een 25-tal studenten rechten van de KU Leuven brachten een bezoek aan het federale 
parlement. Zij hadden een gesprek met kamerlid M. Eyskens. 

 
 

DONDERDAG 5 DECEMBER 2002 
 
-  Een groep van “The Swedish Trade Union Confederation” bezocht het parlement en 

hadden een gesprek met kamerleden D. Schalck en D. Van der Maelen. 
-  Een groep studenten van de voortgezette opleiding journalistiek bezochten het parlement 

en werden ontvangen door de kamervoorzitter. 
 
 

DINSDAG 28 JANUARI 2003 : Bezoek van diplomaten-stagiairs aan het Federaal 
Parlement 

 
De lichting 2002 van diplomaten-stagiairs heeft op dinsdag 28 januari 2003 een werkbezoek 
gebracht aan het Federaal Parlement. 
 
De groep, onder leiding van stagebeleider en gevolmachtigd minister Joris Couvreur, 
bestond uit tien Nederlandstalige en vijf Franstalige stagiairs.  
 
Op het programma stond een uiteenzetting over de werking en de organisatie van de 
federale kamers. De diplomaten-stagiairs hadden verder een gedachtewisseling met de heer 
Willy Henrard, griffier van de Senaat, en met de heer Robert Myttenaere, adjunct-griffier van 
de Kamer, over o.a. de ontwikkeling van de interparlementaire relaties en de inzet van de 
parlementaire diplomatie. 
 
Vervolgens was er een gesprek met de heren Jacques Lefèvre en Pieter De Crem, 
respectievelijk eerste ondervoorzitter en lid van de commissie Buitenlandse Zaken van de 
Kamer, over de ervaringen van de volksvertegenwoordigers op het vlak van internationale 
betrekkingen. 
 
Tot slot werden de diplomaten-stagiairs door de Voorzitters van Kamer en Senaat in het 
voorzitterschap van de Kamer ontvangen voor een officiële lunch, waarop ook de voorzitters 
van de delegaties van het Federaal Parlement bij de internationale parlementaire 
assemblees uitgenodigd waren. 
 
 

VRIJDAG 14 MAART 2003  
 
Een groep leerlingen Internationale politiek van een hogeschool in Oslo heeft het federale 
parlement bezocht. 
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VRIJDAG 21 MAART 2003  
 
-  48 Amerikaanse studenten, die in Londen Europese politiek studeren, hebben het 

federale parlement bezocht en kregen een uitleg over de geschiedenis van de Belgische 
politiek, het Belgische politieke systeem en de verschillende beleidsniveaus van kamerlid 
M. Eyskens. 

-  Een 180-tal jongeren bezochten op uitnodiging van Minister van Defensie Flahaut het 
Federale parlement. Ondervoorzitter van de kamer J.P. Henry en Minister Fahaut hebben 
de jongeren toegesproken in het halfrond van de kamer. Achteraf volgde een gegidste 
rondleiding in Kamer en Senaat. 

 
 

ZATERDAG 22 MAART 2003 
 
De Jonge Kamer Brussel (JKB) organiseerde zijn finale “debatteren voor scholieren” in de 
Internationale zaal, zaal 5, zaal van de Vaste Afdelingen en Rotonde 1. De beste 
scholierenploegen uit het Vlaamse landsgedeelte moesten het tegen mekaar opnemen tot er 
1 winnaar overbleef. De winnende ploeg mocht toen debatteren tegen een ploeg politici, 
bestaande uit Minister Tavernier, de heer El Khadraoui en Senator Vandenberghe. 
Kamervoorzitter De Croo zetelde in de jury. 
 
 

WOENSDAG 26 MAART 2003  
 
Een groep bezoekers van Mr. Evans, een Brits parlementslid van Labour, heeft het Federale 
Parlement bezocht. Een kamerlid van sp.a heeft de groep ontvangen. 

 
 

MAANDAG 31 MAART 2003  
 
Het O.L.Vrouw van de Ham-Instituut kwam met 2 groepen leerlingen van de laatste jaren van 
de humaniora naar de Kamer voor debatten met politici, in het kader van de lessen die ze 
kregen over de verkiezingen.  
Volgende kamerleden hebben hun medewerking verleend: B. Somers (VLD), B. Van De 
Wever (NV.a), J. Wauters (Agalev), S. Verherstraeten (CD&V) en sp.a fractiemedewerker R. 
Cuyt. 
 
 

VRIJDAG 9 MEI 2003  
 
Naar jaarlijkse gewoonte hield de vzw Globelink de slotzitting van het Scholierenparlement in 
het Vlaamse en Federale Parlement. Thema dit jaar was “De Media”. In de kamer 
verzamelden 270 jongeren. Tijdens de voormiddag werden ze onderverdeeld in commissies, 
waar ze hun thema’s bespraken en uitwerkten tot resoluties. Tijdens de middagpauze gingen 
de jongeren naar het Warandepark, waar allerlei standjes stonden en allerlei activiteiten 
georganiseerd werden. Tijdens de namiddag kwam iedereen weer samen voor de plenaire 
vergadering in het halfrond van de Kamer. Iedere commissie stelde daar zijn ontwerp voor, 
de andere jongeren konden reageren en amendementen of veranderingen aanbrengen. 
Uiteindelijk werd over iedere resolutie gestemd.  
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Verkiezingskoorts 
 

DEBATTEN MET JONGEREN 
 
Onder de noemer “verkiezingskoorts” organiseerden Kamer en Senaat vier 
woensdagnamiddagen debatten voor jongeren die voor de eerste keer moesten gaan 
stemmen. De jongeren werden uitgenodigd via de provinciegouverneurs. Alle politieke 
fracties konden iemand afvaardigen in het panel. 
 
Bij het begin van de debatten stelden de politieke partijen zich voor aan de jongeren. Nadien 
ontspon er zich een debat over de politieke actualiteit: de oorlog in Irak, de 
wapentransporten over Belgisch grondgebied, de nieuwe drugswet, stemrecht op 16...  
Een merendeel van de jongeren sprak zich alvast uit voor meer politieke vorming in de 
laatste jaren van het middelbaar onderwijs.  
 
De jongeren konden ook een bezoek brengen aan het Paleis der Natie onder begeleiding 
van een gids. 
 
 

WOENSDAG 12 MAART 2003  
 
Debat met jongeren uit de provincies Antwerpen, Limburg en West-Vlaanderen. 
Aanwezige parlementsleden: R. Deseyn, D. Douifi, B. Schoofs en G. Bourgeois 
Moderator: Guy Tegenbos (De Standaard)  

 
 
WOENSDAG 19 MAART 2003 

 
Debat met jongeren uit de provincies Namen, Luik en Luxemburg 
Aanwezige parlementsleden : A. De Decker, N. de T’Serclaes, M. Barbeaux, Ph. Mahoux,  
M. Gerkens en J. Morael 
Moderator: Paul Germain (RTBF)  
 
 

WOENSDAG 26 MAART 2003 
 
Debatten met jongeren uit Oost-Vlaanderen, Vlaams Brabant en Brussel.  
Aanwezige parlementsleden: K. Grauwels, H. Bonte, S. Goris en H. Goyvaerts  
Moderator: Wim De Vilder (VRT)  
 
 

WOENSDAG 2 APRIL 2003 
 
Debatten met jongeren uit de provincies Henegouwen, Waals Brabant en Brussel  
Aanwezige parlementsleden: G. Dallemagne en Ph. Mahoux, N. de T’Serclaes, M. Nagy en 
Cl. Nyssens.    
Moderator: René Thierry (voormalig RTBF-journalist) 
 
 

DEBATTEN MET KRANTENLEZERS OP ZATERDAG 
 
Naast de debatten voor jongeren op woensdag organiseerde het Federaal Parlement ook 
debatten voor krantenlezers.  
Deze debatten vonden telkens op zaterdagnamiddag plaats. Alle politieke fracties werden 
uitgenodigd om eraan deel te nemen. Met dit initiatief wilde de Kamer aan de 
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geïnteresseerde krantenlezers de kans geven om de standpunten van de diverse partijen 
beter te leren kennen.  
 
Het namiddagvullende programma bevatte de volgende onderdelen: 
- ontvangst met broodjesmaaltijd in het peristilium 
- een rondleiding in het Paleis der Natie 
- het debat in de plenumzaal 
- een receptie in het peristilium in aanwezigheid van de panelleden 
 
Een aantal thema’s die telkens terugkeerden tijdens deze debatten waren de (nakende) 
oorlog in Irak, de wapentransporten, de bestuurscrisis in Antwerpen... In het verlengde 
daarvan werden er heel veel vragen gesteld over de organisatie van de democratie en over 
politieke cultuur: lege zitjes in het halfrond van de Kamer, de vergoeding van de 
parlementsleden, de zin of onzin van een kiesdrempel, pre-electorale afspraken... 
 
 

ZATERDAG 15 MAART 2003 
 
Debat met lezers van De Morgen en Het laatste Nieuws 
Moderator: Koen Vidal (De Morgen) 
Aanwezige kamerleden: H. De Croo, H. Van Rompuy, M. De Meyer, L. Sevenhans en L. 
Laenens 
 
 

ZATERDAG 22 MAART 2003 
 
Debat met lezers van Gazet van Antwerpen en Metro 
Moderator: Désirée De Poot (Gazet van Antwerpen) 
Aanwezige kamerleden: S. Verherstraeten, J. Peeters, G. Annemans, H. Coveliers, E. Van 
Weert en K. Grauwels 
 
 

ZATERDAG 29 MAART 2003 
 
Debat met lezers van La province, L’Echo en La Libre Belgique  
Moderator: Jean-Jacques Deleeuw (RTL) 
Aanwezige kamerleden: J.J. Viseur, J. Simonet, Y. Mayeur en M.T. Coenen 
 
 

ZATERDAG 5 APRIL 2003  
 
Debat met lezers van La Meuse, La Capitale, Vers l’Avenir en Metro 
Moderator: Hubert Van Slembrouck (Sud Presse) 
Aanwezige kamerleden: M. Bacquelaine, Z. Genot, J.P. Henry en J.J. Viseur 
 
 

DEBAT MET TOEMEKA 
 
Eveneens in het kader van de actie “Verkiezingskoorts” organiseerde de Kamer op zaterdag 
26 april 2003 een debat in samenwerking met Toemeka, een sociaal-culturele 
vormingsinstelling voor mensen met een verstandelijke handicap. Via dat initiatief wilde de 
Kamer aan mentaal gehandicapte stemplichtigen de kans geven om zich voor te bereiden op 
de verkiezingen.  Tijdens de ochtend werden in kleine commissievergaderingen de 
deelnemers voorbereid via specifieke pedagogische procédés.  De verschillende politieke 
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fracties waren uitgenodigd om hun standpunten en hun belangrijkste verkiezingsthema’s op 
een eenvoudige en zeer begrijpelijke manier voor te stellen aan de aanwezigen. 
 
 
 
 7.4. OPENHUIS 
 
 

MAANDAG 11 NOVEMBER 2002 – DAG VAN DE VREDE 
 
Op 11 november zette het Federaal Parlement zijn deuren open voor oudstrijders, hun 
familie en een 130-tal jongeren. De ruim 80 oudstrijders werden door Senaatsvoorzitter De 
Decker ontvangen in zijn halfrond. 
De jongeren, tussen 12 en 18 jaar en allen lid van een jeugdbeweging konden kiezen uit 
verschillende ateliers, zoals: “Leidt televisie tot discriminatie?”, “Hoe afrekenen met pesten 
op school en in de jeugdvereniging?”, “Solidariteit met de armen”, “Ouders en kinderen: als 
ze eens naar elkaar zouden luisteren”, “WO II, Symbool voor vrede en tolerantie.”, en andere 
werkgroepen die kaderden in het thema vrede en verdraagzaamheid. 
De jongeren discussieerden in die werkgroepen en leverden op het einde een tekst af waar 
iedereen het mee eens was, net als in een echte commissie. Daarna volgde een plenaire 
vergadering, voorgezeten door Kamervoorzitter De Croo en legden de jongeren hun teksten 
voor aan iedereen. Er werd gediscussieerd en tenslotte gestemd over de verschillende 
voorstellen.  
Deze jongeren kwamen met de volgende opmerkingen: ze waren voor een gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen en Belgen en niet-Belgen. Voorts merkten ze op dat 
de media in Vlaanderen en Wallonië weinig belangstelling hebben voor het andere 
landsgedeelte en dat daardoor vooroordelen kunnen ontstaan, wegens gebrek aan kennis. 
De tieners beklemtoonden ook de rol van het onderwijs, meer bepaald in het aanleren van 
het respect voor anderen en voor de leefomgeving en in het aanleren van het gebruik van de 
nieuwe media, vooral internet, zodat sommigen niet achterop geraken. Meerdere 
kamerleden waren aanwezig om de vragen van de jongeren te beantwoorden: M.T. Coenen, 
R. Deseyn, R. Fourneaux, Z. Genot, J. Herzet en K. Lalieux. 
 
 
 
 7.5. COLLOQUIA, STUDIEDAGEN 
 
 
 
In het halfrond 
 

VRIJDAG 31 JANUARI 2003 
 
De Commissies Justitie van Kamer en Senaat hebben in samenwerking met de Federale 
overheidsdienst Justitie een colloquium georganiseerd in het halfrond van de Kamer over 
“Het Voorontwerp van Wetboek strafprocesrecht”. 
 
 
In de congreszaal 
 

MAANDAG 30 SEPTEMBER TOT VRIJDAG 4 OKTOBER 2002 
 
Het Centrum voor politiestudies organiseerde met de steun van Comité-P een colloquium 
met als titel “Policing ethics and corruption”. 



278 - PUBLIC RELATIONS  Hoofdstuk 7 
 

 
 

DINSDAG 15 OKTOBER 2002 
 
De dienst Administratieve vereenvoudiging, die rechtstreeks afhangt van het kabinet van de 
Eerste Minister heeft een studiedag over “Administratieve vereenvoudiging en bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer – een nieuw evenwicht” georganiseerd.  
 
 

WOENSDAG 16 TOT VRIJDAG 18 OKTOBER 2002 
 
Het instituut voor Europese studies van de UCL hield een colloquium over “De economische 
netwerken in het proces van de Europese constructie. 
 

 
DONDERDAG 17 OKTOBER 2002 

 
De heer V. Decroly, onafhankelijk kamerlid, organiseerde in zaal 10 van het huis van de 
parlementsleden een seminarie over “Het transnationale regime van investeringen”  
 
 

VRIJDAG 18 OKTOBER 2002 
 
Het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij heeft een 
studiedag georganiseerd over  “het gebruik van de gerechtelijke archieven over de repressie 
van de collaboratie na WOII”. 
 
 

DINSDAG 22 OKTOBER 2002 
 
Het Belgische Overlevingsfonds heeft in samenwerking met verschillende ngo’s, in het kader 
van “Wereldvoedseldag” een informatiemoment met parlementsleden gehouden. 
 
 

ZATERDAG 9 NOVEMBER 2002 
 
De Ecolo kamerfractie organiseerde in de congreszaal een evaluatieforum over het 
regeringsbeleid vanuit de invalshoek van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. 
 
 

WOENSDAG 13 EN DONDERDAG 14 NOVEMBER 2002 
 
De Kamer en de Senaat hielden in samenwerking met EPRI de “5th European conference of 
the members of Parliaments of European countries on ICT”. 
 

 
VRIJDAG 22 NOVEMBER 2002 

 
De organisatie “Onderzoekssteunpunt en Databank Intermediaire structuren in Vlaanderen 
19de – 20ste Eeuw (ODIS) hield een workshop over “Historische en sociologische 
benaderingen van Nieuwe Sociale Bewegingen”. 
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WOENSDAG 4 DECEMBER 2002 
 
Op initiatief van het “Interdisciplinair Centrum voor de Ombudsdienst (ICOM)” werd er een 
studiedag georganiseerd over  “De ombudsman in België na een decennium: een zoektocht 
naar de meerwaarde van de ombudsfunctie in de samenleving”. 
 
 

ZATERDAG 14 DECEMBER 2002 
 
De “Advocaten zonder grenzen” vierden hun 10e verjaardag en maakten er een ontmoetings- 
en evaluatiedag. 
 
 

WOENSDAG 18 DECEMBER 2002 
 

De Vlaamse Vereniging voor Verzorgingsinstellingen heeft samen met Vlaamse Steden en 
Gemeenten de resultaten van het inlevingsproject “Oude liefde roest niet” voorgesteld.  
Het project bestond eruit dat Vlaamse en Federale politici een dag in een rusthuis zouden 
doorbrengen. 

 
 

DINSDAG 14 JANUARI 2003 
 
De Ecolo-Kamerfractie hield een informatiemiddag over “het statuut van de Marokkaanse 
vrouwen hier en in hun land”. 
 
 

VRIJDAG 17 JANUARI 2003 
 
O. Maingain hield een bijeenkomst over “De hervorming van het Gerechtelijk Wetboek”. 
 
 

MAANDAG 20 JANUARI 2003 
 
De sp.a-Kamerfractie, met vooral Dirk Van Der Maelen organiseerden een seminarie over 
“Het verhogen van de toegang tot de Europese markt voor producten uit het Zuiden”. 
 

 
VRIJDAG 24 JANUARI 2003 

 
De heer V. Decroly, onafhankelijk kamerlid, organiseerde een colloquium over “Het Wetboek 
van de Belgische nationaliteit”. 
 
 

ZATERDAG 1 FEBRUARI 2003 
 
Mevrouw K. Lalieux en de heer T. Giet, beiden kamerlid, hielden een bijeenkomst in rotonde 
0, met als onderwerp “De rol van de advocaat in de democratie”. 
 
 

MAANDAG 10 FEBRUARI 2003  
 
Het Parlementair Adviescomité voor wetenschappelijke en technologische aangelegenheden 
van de Kamer, organiseerde samen met het observatorium van de rechten op het internet 
een “internet Forum”. 
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VRIJDAG 14 FEBRUARI 2003 
 
De rechtsfaculteit van de UCL, onder leiding van Francis Delpérée organiseerde een 
colloquium over “De procedure tot herziening van de grondwet”. 
 
 

ZATERDAG 22 FEBRUARI 2003 
 
De VLD-fractie hielden samen met de Liberale Vrouwen een studievoormiddag over “geweld 
binnen het gezin”. 
 
 

VRIJDAG 28 FEBRUARI 2003 
 
De Agalev-fractie hield een studiedag over geweld op vrouwen, met als titel “Privé geweld: 
publieke zaak”. 

VRIJDAG 21 MAART 2003 
 
De Europese Federatie voor Werknemers-aandeelhouderschap en Participatie (EFES) 
organiseerde een conferentie over het “werknemers-aandeelhouderschap”. 
 
 

ZATERDAG 29 MAART 2003 
 
In de voormiddag heeft de Unie van Vrijzinnige verenigingen zijn Algemene vergadering 
gehouden. 
 
 

ZATERDAG 5 APRIL 2003  
 
De Europese beweging, onder voorzitterschap van de heer Ch. F. Nothomb, organiseerde 
een informatievergadering i.v.m. de Europese Conventie over de toekomst van Europa. 
 
 

DINSDAG 15 APRIL 2003 
 
Het Centrum voor politiestudies heeft zijn openingszitting gehouden van een congres met als 
thema “De inbreng van het onderzoek bij democratische controle van de politiediensten”. 
 
 
 
 7.6. TENTOONSTELLINGEN 
 
 

 
WOENSDAG 16 OKTOBER TOT WOENSDAG 30 OKTOBER 2002 

 
Het Belgisch Overlevingsfonds heeft in samenwerking met verschillende ngo’s een 
tentoonstelling opgezet in het peristilium naar aanleiding van “Wereldvoedseldag”. 
 
 

MAANDAG 21 OKTOBER TOT WOENSDAG 30 OKTOBER 2002 
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In het kader van “Europalia Bulgarije” en naar aanleiding van het bezoek van een Bulgaarse 
delegatie in het Federale parlement werd de tentoonstelling “De betrekkingen tussen België 
en Bulgarije eind 19e eeuw – begin 20e eeuw” opgezet in het Peristilium. De tentoonstelling 
kwam tot stand door de samenwerking van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de 
Bulgaarse Ambassade. 
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ALFABETISCHE LIJST VAN DE KAMERLEDEN 
(G. Z. 2002 - 2003) 

 
 
 
 
Annemans Gerolf VL. BLOK 
Ansoms Jos CD&V 
Anthuenis Filip VLD 
Arens Joseph cdH 
Avontroodt Yolande VLD 
Bacquelaine Daniel MR 
Baille Bernard ECOLO  
Bartholomeeussen Marcel sp•a 
Barzin Anne MR 
Bellot François MR 
Bonte Hans sp•a 
Borginon Alfons VU-ID21 
Bourgeois Geert VU-ID21 
Bouteca Roger VL. BLOK 
Brepoels Frieda VU-ID21 
Brouns Hubert CD&V 
Bultinck Koen VL. BLOK 
Burgeon Colette PS 
Cahay-André Pierrette MR   
Campstein Léon PS   
Canon José PS 
Chabot Jacques PS 
Chastel Olivier MR 
Chevalier Pierre VLD 
Clerfayt Georges MR 
Coenen Marie-Thérèse ECOLO 
Colen Alexandra VL. BLOK 
Collard Philippe MR   
Cortois Willy VLD 
Coveliers Hugo VLD 
Creyf Simonne CD&V 
Dardenne Martine ECOLO 
De Block Maggie VLD 
De Cock Liliane AGALEV  
De Crem Pieter CD&V 
Decroly Vincent ONAFH 
De Croo Herman VLD 
Dehu Maurice PS   
Delizée Jean-Marc PS 
De Man Filip VL. BLOK  
De Meyer Magda sp•a   
Denis Robert MR 
De Permentier Corinne MR 
Depreter Jean PS 
Descheemaeker Anne-Mie AGALEV 
Deseyn Roel CD&V 
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Detremmerie Jean-Pierre cdH 
D'haeseleer Guy VL. BLOK 
D'hondt Denis MR 
D'hondt Greta CD&V 
Douifi Dalila sp•a  
Drion Claudine ECOLO 
Dufour François PS 
Eeman Jan VLD 
Eerdekens Claude PS 
Erdman Fred sp•a 
Eyskens Mark CD&V 
Féret Daniel FN 
Fournaux Richard cdH 
Frédéric André PS 
Genot Zoé ECOLO   
Gerkens Muriel ECOLO   
Germeaux Jacques VLD  
Giet Thierry PS 
Gilkinet Michèle ECOLO 
Gobert Gérard ECOLO 
Goris Stef VLD 
Goutry Luc CD&V 
Goyvaerts Hagen VL. BLOK 
Grafé Jean-Pierre cdH 
Grauwels Kristien AGALEV 
Haegeman Els sp•a 
Harmegnies Yvon PS 
Hendrickx Marcel CD&V 
Henry Jean-Pol PS 
Herzet Jacqueline MR 
Hondermarcq Robert MR 
Hove Guy VLD 
Janssens Charles PS  
Laenens Leen AGALEV   
Laeremans Bart VL. BLOK 
Lahaye Martial VLD 
Lalieux Karine PS   
Langendries Raymond cdH 
Lano Pierre VLD 
Lansens Patrick sp•a   
Larcier Guy PS 
Leen Simonne AGALEV 
Lefevre Jacques cdH 
Lejeune Josée MR 
Lenssen Georges VLD 
Leterme Yves CD&V 
Maingain Olivier MR 
Mayeur Yvan PS 
Milquet Joëlle cdH 
Minne Mirella ECOLO 
Moerman Fientje VLD 
Moriau Patrick PS 
Mortelmans Jan VL. BLOK 
Paque Luc cdH 
Peeters Jan sp•a 
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Pelzer-Salandra Géraldine ECOLO 
Philtjens Hugo VLD 
Pieters Danny VU-ID 
Pieters Dirk CD&V 
Pieters Trees CD&V 
Pinxten Karel ONAFH 
Schalck Daan sp•a   
Schauvliege Joke CD&V  
Schellens André sp•a  
Schoofs Bert VL. BLOK  
Seghin Philippe MR  
Sevenhans Luc VL. BLOK  
Simonet Jacques MR  
Smets André cdH  
Smets Tony VLD   
Somers Bart VLD  
Spinnewyn John VL. BLOK  
Talhaoui Fauzaya AGALEV  
Tant Paul CD&V  
Tastenhoye Guido VL. BLOK 
Valkeniers Jef VLD  
Van Aperen Arnold VLD  
Van Campenhout Ludo VLD  
Van de Casteele Annemie VU-ID  
Van den Broeck Jaak VL. BLOK  
Van den Eynde Francis VL. BLOK  
Vandenhove Ludwig sp•a  
Van der Maelen Dirk sp•a  
Vandeurzen Jo CD&V  
Vande Walle José  CD&V (tot 01/10/2002) 
Van Eetvelt Jozef CD&V  
Van Grootenbrulle Bruno PS  
Van Hoorebeke Karel VU-ID  
Vanhoutte Peter AGALEV  
Vanoost Lode AGALEV  
Van Overtveldt Serge MR  
Van Parys Tony CD&V  
Van Peel Marc CD&V  
Vanpoucke Daniël CD&V  
Van Rompuy Herman CD&V  
Vanvelthoven Peter sp•a  
van Weddingen Eric MR   
Van Weert Els VU-ID  
Verherstraeten Servais CD&V  
Verlinde Henk sp•a  
Versnick Geert VLD  
Viseur Jean-Jacques cdH  
Wauters Joos AGALEV  
Willems Ferdy VU-ID 
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SAMENSTELLING VAN DE BUREAU’S VAN DE VASTE COMMISSIES, DE 
BIJZONDERE COMMISSIES, DE ADVIESCOMITES, DE WERKGROEPEN EN HUN 

SUBCOMMISSIES 
 
 
 

GEWONE ZITTING 2002-2003 
 
 
Commissie voor de Sociale Zaken 
 
Voorzitter  : Hans Bonte 
1e ondervoorzitter : Jean-Marc Delizée 
2e ondervoorzitter : Maggie De Block 
 
 
Commissie voor de Landsverdediging 
 
Voorzitter  : Philippe Monfils 
1e ondervoorzitter : Hilde Vautmans 
2e ondervoorzitter : Jean-Pol Henry 
 
 
Commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de 
nationale wetenschappelijke en culturele Instellingen, de Middenstand en de 
Landbouw 
 
Voorzitter  : Paul Tant 
1e ondervoorzitter : Pierre-Yves Jeholet 
2e ondervoorzitter : Dalila Douifi 
 
 
Commissie voor de Financiën en de Begroting  
 
Voorzitter  : François-Xavier de Donnéa 
1e ondervoorzitter : Stef Goris 
2e ondervoorzitter : Carl Devlies 
 
 
Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven 
 
Voorzitter  : Francis Van den Eynde 
1e ondervoorzitter : Karine Lalieux 
2e ondervoorzitter : Hilde Vautmans 
 
 
Commissie voor de Binnenlandse Zaken, de algemene Zaken en het openbaar Ambt 
 
Voorzitter  : Thierry Giet 
1e ondervoorzitter : Paul Tant 
2e ondervoorzitter : Corinne De Permentier  
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Commissie voor de Justitie 
 
Voorzitter  : Alfons Borginon 
1e ondervoorzitter : André Perpète 
2e ondervoorzitter : Tony Van Parys 
 
 
Commissie belast met de problemen inzake Handels- en economisch Recht  
 
Voorzitter  : Annemie Roppe 
1e ondervoorzitter : Anne Barzin 
2e ondervoorzitter : Liesbeth Van der Auwera 
 
 
Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen 
 
Voorzitter  : Anne-Mie Neyts 
1e ondervoorzitter : Patrick Moriau 
2e ondervoorzitter : Dirk Van der Maelen 
 
 
Commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming van de Instellingen 
 
Voorzitter  : Herman De Croo 
1e ondervoorzitter : Thierry Giet 
2e ondervoorzitter : Servais Verherstraeten 
 
 
Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de maatschappelijke 
Hernieuwing 
 
Voorzitter  : Yvan Mayeur 
1e ondervoorzitter : Luc Goutry 
2e ondervoorzitter : Dominique Tilmans 
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LIJST VAN DE VERSLAGEN, BALANSEN EN REKENINGEN DIE 
KRACHTENS WETGEVENDE BEPALINGEN AAN DE KAMER WERDEN 

OVERGEZONDEN TIJDENS DE GEWONE ZITTING 2002-2003 
 
 
 

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM 
LAATSTE 

MEDEDELING 
 

INDIENING 
VERWIJZING 

Wet 
18.07.1991 
Art. 11 

Activiteitenverslag 2001 van 
het Vast Comité van 
toezicht op de 
politiediensten 

16.10.2002 − Bijzondere 
commissies belast 
met de parlementaire 
begeleiding van de 
Vaste Comités  P en 
I 

    
Wet 
18.07.1991 
Art. 35 

Activiteitenverslag 2001 van 
het Comité van toezicht op 
de inlichtingendiensten 

16.10.2002 − Bijzondere 
commissies belast 
met de parlementaire 
begeleiding van de 
Vaste Comités  P en 
I 

    
Gerechtelijke 
Wetboek 
Art. 259bis-7 

Jaarverslag 2001 van de 
Hoge Raad voor de Justitie 

16.10.2002 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 4 

Jaarverslag 2001-2002 van 
het Hof van Cassatie 

16.10.2002 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Wet 
21.12.1998 
Art. 23, § 5 

Jaarverslag 2001 
betreffende het dagelijks 
beheer van de Belgische 
Technische Coöperatie 

06.11.2002 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Buitenlandse 
Betrekkingen 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 259bis-18 

Verslag van de Hoge Raad 
voor de Justitie over de 
doorlichting van de 
strafrechtelijke instanties 
van Charleroi 

14.11.2002 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Wet 
07.02.1994 
Art. 3 

Verslagen aangaande de 
ontwikkelingssamenwerking 
en de mensenrechten voor 
de periode 2001 

21.11.2002 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Buitenlandse 
Betrekkingen 

    



Bijlage 3 
 

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM 
LAATSTE 

MEDEDELING 
 

INDIENING 
VERWIJZING 

Wet 
08.09.1983 
Art. 2 

Verslag 2001-2002 van het 
Belgisch-Kongolees Fonds 
voor Delging en Beheer 

21.11.2002 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
    
Wet 
30.07.1938 
Art. 32 

Verslag 2001 betreffende 
het gebruik der talen bij het 
leger 

28.11.2002 − Indiening  
ter griffie 

− Bibliotheek 
    
Wet 
05.09.2001 
Art. 4, § 3 

Evaluatieverslagen en 
financiële overzichten over 
de aanwending van de wet 
tot verbetering van de 
werkgelegenheidsgraad van 
de werknemers voor het 
jaar 2001 

10.12.2002 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Sociale 

Zaken 

    
Wet 
11.01.1991 
Enig artikel, 11° 

Jaarverslag 2001 en de 
jaarrekeningen per 31 
december 2001 van de 
Nationale Instelling voor 
Radioactief Afval en 
Verrijkte Splijtstoffen 
(NIRAS) 

17.12.2002 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 

    
Wet 
15.01.1990 
Art. 46, 9° 

Activiteitenverslag 2002 van 
het Toezichtscomité bij de 
Kruispuntbank van de 
sociale zekerheid 

09.01.2003 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 

    
Wet 
02.08.1955 
Art. 8 

Beheersrekening van de 
Amortisatiekas betreffende 
het jaar 2001 

09.01.2003 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Financiën 
    
Grondwet 
Art. 180 

Deel IIB van het 150e boek 
van opmerkingen van het 
Rekenhof 

09.01.2003 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Financiën 

    
Grondwet 
Art. 180 

Deel IIA van het 158e boek 
van opmerkingen van het 
Rekenhof 

09.01.2003 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Financiën 

    
Grondwet 
Art. 180 

Delen IIIA en IIIB van het 
150e boek van 
opmerkingen van het 
Rekenhof 

23.01.2003 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Financiën 

    



Bijlage 3 
 

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM 
LAATSTE 

MEDEDELING 
 

INDIENING 
VERWIJZING 

Grondwet 
Art. 180 

Deel IIA (bijvoegsel) van het 
156e boek van 
opmerkingen van het 
Rekenhof 

23.01.2003 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Financiën 

    
Wet 
02.12.1957 
Art. 2 

Jaarverslag 2001 over de 
werkzaamheden van de 
Europese Unie 

30.01.2003 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Buitenlandse 
Betrekkingen 

− Adviescomité 
Europese 
Aangelegen-heden 

− Ronddeling (Stuk nr. 
2251/1) 

    
Wet 
05.08.1991 
Art. 19, § 5 

Jaarverslag 2001 van de 
Raad voor de Mededinging 

19.02.2003 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Bedrijfsleven 
    
Wet 
05.05.1997 
Art. 8 

Federaal rapport inzake 
duurzame ontwikkeling 
2002 "Een stap naar 
duurzame ontwikkeling ?" 
van de "Task Force 
Duurzame Ontwikkeling" 
van het Federaal 
Planbureau 

12.03.2003 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Bedrijfsleven 

    
Wet 
22.03.1995 
Art. 15 

Jaarverslag 2002 van het 
College van de federale 
ombudsmannen 

12.03.2003 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Verzoek-

schriften 
− Ronddeling 

    
Wet 
25.05.1999 
Art. 6, § 2, 2de lid 

Sectorale en thematische 
strategienota's van de 
Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking 

27.03.2003 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Buitenlandse 
Betrekkingen 

    
Grondwet 
Art. 180 

Deel IIA (bijvoegsel) van het 
157e boek van 
opmerkingen van het 
Rekenhof 

28.03.2003 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Financiën 



Bijlage 3 
 

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM 
LAATSTE 

MEDEDELING 
 

INDIENING 
VERWIJZING 

    
K.B. 
27.04.1997 
Art. 17 

Jaarverslag 2002 van de 
Ombudsdienst Pensioenen 

01.04.2003 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Sociale 

Zaken 
    
Wet 
25.05.1999 
Art. 7, § 2, alinéa 2 

Strategienota 
"Basisinfrastructuur" van de 
Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking 

03.04.2003 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Buitenlandse 
Betrekkingen 

    
Wet 
25.05.1999 
Art. 6 

Landenstrategienota's van 
de Belgische 
Ontwikkelingssamen-
werking 

03.04.2003 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Buitenlandse 
Betrekkingen 

    
Wet 
05.05.1997 
Art. 19 

Verslag 2002 van de 
Interdepartementale 
Commissie Duurzame 
Ontwikkeling en de 
rapporten 2002 van de 
leden van de 
Interdepartementale 
Commissie Duurzame 
Ontwikkeling 

04.04.2003 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Bedrijfsleven 
− Commissie Volks-

gezondheid 

    
Grondwet 
Art. 180 

Delen IIIA en IIIB van het 
151e boek van 
opmerkingen van het 
Rekenhof 

08.04.2003 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Financiën 

 
 



MONOGRAFIEËN VAN DE KAMER   -   BESTELBON 
 

 
TITEL EURO AANTAL TOT. 

PRIJS 
Wetgeving 
De Belgische Grondwet  

   N     F     D     E 
 Wet van 13 mei 1880 op het parlementair onderzoek 

 gewijzigd door de wet van 30.6.1996 
 De Belgische Grondwet – luxe-editie 

2,50

1,20
5,00

 
------ 

 
 

------ 
------ 

 
------ 

 
 

------ 
------ 

Reeks Parlementair recht in kort bestek 
 De parlementaire onverantwoordelijkheid (november 2000) 
 De parlementaire onschendbaarheid (november 2000) 
 Het Arbitragehof: bevoegdheid, inrichting en werking 
 De invloed van de arresten van het Arbitragehof op het 

parlementaire werk 
 De bijzondere wetten tot hervorming der instellingen 
 Begrotingsregels voor parlementair gebruik 

2,50
2,50
2,50

2,50
2,50
2,50

 
------ 
------ 
------ 

 
------ 
------ 
------ 

 
------ 
------ 
------ 

 
------ 
------ 
------ 

Parlementaire informatie 
 Biografisch handboek  
 Adressenlijst van de volksvertegenwoordigers  - politieke 

 samenstelling -taalgroepen -commissies samenstelling  -
 statistieken van de parlementaire werkzaamheden 

 Controle verkiezingsuitgaven: verkiezing van de provincie- en 
 gemeenteraden (wettelijke bepalingen 2000) 

 Jaarverslag 2001-2002 
 Reglement van de Kamer 

2,50
2,50

1,20

2,50
2,50

 
------ 
------ 

 
 

------ 
 

------ 
------ 

 
------ 
------ 

 
 

------ 
 

------ 
------ 

Parlementaire stukken 
 De Federale regeringsverklaring - doc. nr. 50-20/1 3,05

 
------ 

 
------ 

 Geïllustreerde gids: "Parlamentum Belgicum" - luxe-uitgave 5,00 ------ ------ 
Parlementaire info-steekkaarten 
Informatie over de staatsstructuren en de werking van het federale 
Parlement:  

   N     F                    D     E 

1,20
 

------ 
 

------ 

Videofilm: "Het Federaal Parlement van België" 
   N     F     D     E 

6,20 ------ ------- 

50STE Verjaardag van het vrouwenstemrecht (1998) 
Folder (max. 10 ex.) 
Folder (vanaf het 11de exemplaar) 
Brochure "Een vrouw, een stem" 

   N     F 

gratis
0,12
2,50

 
------ 

 

 
------ 

Honderd jaar ongewone debatten in Kamer en Senaat, Emile 
Toebosch, Kamer van volksvertegenwoordigers, 2001, 182 blz. 

   N     F 

      5 ------- ------ 

Geschiedenis van de Belgische Kamer van 
Volksvertegenwoordigers 1830-2002, 518 blz., 47 illustraties 

   F     N 
15 €

  

« Het failliet vanSabena », 2 delen, 668 blz. 
   F     N 27 €

  

Varia 
Folder "Het Federale Parlement van België" 

   N     F     D     E 
 Pin met logo van de Kamer 

gratis

1,20

 
------ 

 
------ 

 
------ 

 
------ 

 
BESTELBON   -   MONOGRAFIEËN VAN DE KAMER 

Terug te sturen naar: Kamer van volksvertegenwoordigers, Dienst Algemene Zaken - 1008  BRUSSEL 
  
NAAM   

ADRES   
   
 
Gelieve het verschuldigde bedrag te willen storten op postrekening nr. 000-0019220-14 van de  
Kamer van volksvertegenwoordigers - 1008 Brussel  
 
De bestelling wordt uitgevoerd na ontvangst van de betaling. Er wordt geen factuur opgestuurd. 

 



 
PUBLICATIES VAN DE KAMER 

 
 
 
 BELGIË BUITENLAND 
 
 

ABONNEMENT PER 
PARLEMENTAIRE 

ZITTING (1) 
LOSSE NUMMERS 

ABONNEMENT PER 
PARLEMENTAIRE 

ZITTING (1) 
LOSSE NUMMERS 

Definitief integraal verslag 
Kamer en handelingen 
Senaat 
Volledig verslag van de 
debatten in de Wetgevende 
Kamers, in de taal van de 
spreker 

 
79,33 euro (2) 

 
1,74 euro (3) 

 
223,10 euro (2) 

 
4,46 euro (3) 

Bulletin van vragen en 
antwoorden (tweetalig) 
Vragen gesteld door de 
parlementsleden en 
antwoorden van de regering 

 
49,58 euro (2) 

 
1,24 euro (3) 

 
148,74 euro (2) 

 
3,22 euro (3) 

Beknopt verslag Kamer 
Samenvatting van de 
debatten (tweetalig) 

12,39 euro 0,50 euro 37,18 euro 1,49 euro 

Parlementaire 
mededelingen 
Wekelijks bulletin 

12,39 euro / 37,18 euro / 

Prijs per blad in digitale 
vorm (PDF)∗ / 0,25 euro** / 0,25 euro** 

(1) parlementaire zitting: in principe van oktober tot oktober 
(2) Kamer en Senaat 
(3) Kamer of Senaat 
Inlichtingen en bestellingen voor bovenstaande publicaties: 
Dienst Algemene zaken  -  tel.: (02) 549 81 79               fax: (02)549 82 74 
Rekening nr. 000-1648428-10 van "Publicaties van de Kamer van volksvertegenwoordigers - 1008 Brussel 
Gelieve duidelijk te vermelden: 
- Naam en volledig adres van de inschrijver 
- Verzendingsadres indien dit verschilt van het adres van de inschrijver 
- Nauwkeurige omschrijving van de gewenste publicaties (titel, datum, nummer, zittingsjaar en taal)  

 Het abonnementsbedrag is geheel verschuldigd, ongeacht de datum van inschrijving; de nummers 
 die voor de datum van betaling zijn verschenen worden niet bezorgd 

 Het abonnement begint te lopen bij ontvangst van betaling en kan niet worden opgezegd 
 De Kamer is niet BTW-plichtig 

 
Parlementaire stukken van de Kamer 
Wetsontwerpen en -voorstellen, amendementen, 
voorstellen van resolutie, commissieverslagen, 
adviezen van de Raad van State, enz. 
- volledig abonnement met begrotingen  
- volledig abonnement zonder begrotingen 
- thematische abonnementen 
- losse nummers 
Administratieve kosten voor bestellingen van 
losse nummers beneden de 100 BEF  
(2,48 euro) 
 
 

BELGIË 
 

0,06197 euro 
per gedrukte 

bladzijde 
 
 
 

BUITENLAND 
 

0,25+0,74 euro 
 

+ verzendings-
kosten 

 
Inlichtingen en bestellingen: 
 
Kamer van volksvertegenwoordigers: 
Dienst Algemene Zaken 
1008 BRUSSEL 
tel.: (02) 549 81 58: inlichtingen  
       (02) 549 81 60: bestellingen 
fax: (02) 549 82 74 
 
Rekening nr. 000-1648428-10 van 
"Publicaties van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers 
 
Betaling na ontvangst van de 
afrekening 

∗ De prijs van de drager zal worden aangerekend behalve indien het een diskette of een CD-rom betreft. 
**plus de portkosten. 
 
14.10.2003 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het jaarverslag van de Kamer wordt uitgegeven door de dienst Documentatie en Archief. 
De gegevens die het bevat werden verstrekt door de diensten van de Kamer en de secretariaten 
van de politieke fracties. 
 
Lay-out : Documentatie en Archief 
Drukwerk : Centrale drukkerij 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 
Paleis der Natie 

Brussel 
 

Postadres   Kamer van volksvertegenwoordigers  
    1008 Brussel 
 
Bezoeken  Leuvenseweg 13 - 1000 Brussel 
 
Telefooncentrale 02/549.81.11 
 
Fax   Wetgevende diensten 02/512.65.33 
   Quaestuur   02/549.88.00 
   Public relations en   02/549.83.02 
   Internationale betrekkingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


