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Dit jaarverslag bestrijkt de gewone zitting 2004-2005. 
 
- Koningsdag werd voor het vierde opeenvolgende jaar gevierd in het Paleis der Natie, een 
locatie met een grote symboolwaarde, en werd dit keer extra luister bijgezet. Het eerbetoon 
aan het staatshoofd kaderde dit jaar immers in de festiviteiten omtrent de 175ste verjaardag 
van de onafhankelijkheid van België. Het zeer uitgebreide programma van die 
feestelijkheden bood tevens de gelegenheid om het imago van ons land een extra impuls te 
geven. 
 
Onder meer door 200 vertegenwoordigers van de civiele maatschappij uit te nodigen, die 
zich met de koninklijke familie hebben onderhouden, heeft de Kamer de banden tussen de 
bevolking en de monarchie, die de eenheid belichaamt en garant staat voor de continuïteit 
en de stabiliteit, willen versterken. 
 
In diverse opzichten wil de Kamer duidelijk een brugfunctie tussen de burger en de 
staatsinstellingen vervullen. Uit een analyse van de diverse activiteiten van onze Assemblee 
blijkt dat de Kamer van volksvertegenwoordigers zich het voorbije decennium weliswaar 
nauwgezet van haar kerntaken op het stuk van wetgevend werk en controle heeft gekweten, 
maar ook dat zij mettertijd haar actieterrein heeft uitgebreid, aldus de meer traditionele rol 
van een parlement overstijgend. De talrijke bezoeken, tentoonstellingen, open dagen, 
studiedagen, wetenschappelijke bijeenkomsten, enz. zijn een perfecte illustratie van die 
bekommernis om de instelling en de bevolking dichter bij elkaar te brengen. Een goed 
voorbeeld daarvan zijn de samenwerkingsprotocollen die met de assemblees van jonge 
democratieën werden ondertekend, en waarbij we hun onze steun toezeggen bij de uitbouw 
van hun administratie. Andere markante gebeurtenissen in dat verband waren het bezoek 
van Bill Gates in februari 2005, in het kader van de invoering van de elektronische 
identiteitskaart in ons land, en het parlementair forum over het internet.  
Onze democratie streeft naar een almaar grotere zichtbaarheid en transparantie en de 
Kamer wil een bindmiddel zijn tussen de wetgevende macht en de burgers. Dat was 
trouwens ook de filosofie achter de oprichting – op initiatief van de Kamer en het Hof van 
Cassatie – van de Kruispuntbank van de wetgeving, die in maart jongstleden in gebruik werd 
genomen.  
 
- Het voorbije parlementaire jaar was niet het gemakkelijkste jaar, en onze democratieën 
moeten tal van klippen omzeilen. Wij leven immers in een wereld waarin de onderlinge 
afhankelijkheid steeds groter wordt en de gevolgen van de globalisering almaar meer 
voelbaar worden. De Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers heeft trouwens een 
commissie opgericht die zich over de daaruit voortvloeiende problemen buigt. 
 
Na drie jaar van laagconjunctuur wekt de economische groei in de eurozone maar weinig 
enthousiasme. Op termijn dreigt die zorgwekkende situatie het Europees sociaal model, dat 
per definitie moet berusten op een stevige economische basis, te ondermijnen.  
 



Europa speelt op dat gebied ontegensprekelijk een belangrijke rol, maar het is duidelijk dat 
de nieuwe EU-lidstaten niet noodzakelijk dezelfde opvatting hebben over de toekomst of de 
vooruitgang van ons continent als de oprichtende landen. Terwijl zich almaar meer nieuwe 
kandidaat-EU-lidstaten aandienen, botst het "federale" Europa op grote weerstand. Wat dat 
betreft moeten de moeilijkheden met betrekking tot de Europese begroting en de negatieve 
uitslag van de referenda over de Europese Grondwet in Frankrijk en Nederland ons tot 
nadenken stemmen. Het is van cruciaal belang dat de Europese instellingen een 
afspiegeling zijn van de nieuwe situatie, en de beleidsmakers zullen de nodige 
verbeeldingskracht aan de dag moeten leggen om de werking van de Europese instellingen 
te doen sporen met de ambities van de Unie. De afwijzing van de Europese Grondwet toont 
op schrijnende wijze aan welke gevolgen een gebrekkige communicatie en voorlichting 
kunnen hebben.  
 
Onze Kamer heeft de afgelopen jaren kosten nog moeite gespaard om de burger zo goed 
mogelijk te informeren. Het onderhavige jaarverslag is maar een van de vele voorbeelden 
van dat streven naar communicatie met de burger. 
De beslissingen die nodig zijn om de samenhang van onze maatschappij te vrijwaren vergen 
in de huidige omstandigheden veel moed van de beleidsmakers, want de  - op het eerste 
gezicht -  aanlokkelijkste uitweg biedt niet noodzakelijk uitzicht op een duurzame oplossing 
voor de economische, sociale of milieuproblemen. 
 
- Wie de balans opmaakt van het voorbije jaar, kan niet om de tragische natuurrampen heen 
die Zuid-Oost-Azië, Louisiana en Pakistan getroffen hebben. De tsunami die grote 
verwoestingen aangericht heeft in Azië, heeft onze bevolking bewogen tot een nooit geziene 
solidariteit. Hoewel de omstandigheden buitengewoon dramatisch waren, en gezien het 
opflakkerende nationale egoïsme, is die golf van solidariteit zonder weerga een hoopgevend 
teken, want wereldwijde solidariteit is wellicht een fundamenteel onderdeel van de oplossing 
voor de problemen van de hele mensheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Herman DE CROO 

Voorzitter van de 
Kamer van volksvertegenwoordigers 

 
 

 



INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 
 
 

 
GEWONE ZITTING 2004-2005 

 
 

 
  VOORWOORD 

 
 
 

 
 1.  SAMENSTELLING EN WERKZAAMHEDEN VAN DE KAMER 

 
 
1.1. SAMENSTELLING VAN DE KAMER 
 
1.1.1. Plan van het halfrond ......................................................................................3 
1.1.2.  Politieke samenstelling....................................................................................4 
1.1.3. Sociologische kaart van de Kamer..................................................................5 
1.1.4. De vrouwen in het halfrond .............................................................................5 
 
1.2.   WERKZAAMHEDEN VAN DE KAMER IN CIJFERS 
 
1.2.1.  Plenaire vergadering .......................................................................................6 
1.2.2.  Parlementaire overlegcommissie ....................................................................9 
1.2.3.  Commissies.....................................................................................................9 
1.2.4.  Wetsontwerpen en -voorstellen.....................................................................14 
1.2.5.  Publicatie van de aangenomen wetten .........................................................17 
1.2.6.  Interpellaties..................................................................................................18 
1.2.7.  Mondelinge en schriftelijke vragen................................................................20 
1.2.8.  Naturalisaties ................................................................................................22 
  

 
 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 .......................................................25 
2.1.1.1. Grondwet.......................................................................................................25 
2.1.1.2. Wetsontwerpen en wetsvoorstellen ..............................................................27 
  Vaste commissies en subcommissies....................................................27 
   Commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het  
   Onderwijs, de Nationale Wetenschappelijke en Culturele  
   Instellingen, de Middenstand en de Landbouw...............................27 
   Commissie voor de  Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en  
   het Openbaar Ambt.........................................................................31 
   Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen..............................33 
   Commissie voor de Financiën en de Begroting ..............................34 
   Commissie belast met de problemen inzake Handels- en  
   Economisch Recht  ........................................................................35 
   Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de  
   Overheidsbedrijven .........................................................................38 
   Commissie voor de Justitie .............................................................42 
   Commissie voor de Landsverdediging ............................................46 
   Commissie voor de Sociale Zaken..................................................48 



   Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de  
   Maatschappelijke Hernieuwing .......................................................54 
2.1.2.  Werkzaamheden van de commissies ...........................................................60 
  Vaste commissies en subcommissies....................................................60 
   Commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het  
   Onderwijs, de Nationale Wetenschappelijke en Culturele  
   Instellingen, de Middenstand en de Landbouw...............................60 
   Commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en  
   het Openbaar Ambt.........................................................................63 
   Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen..............................64 
   Commissie voor de Financiën en de Begroting ..............................66 
   Subcommissie van de commissie voor de Financiën en de  
   Begroting belast met het onderzoek van de boeken van  
   opmerkingen van het Rekenhof ......................................................70 
   Commissie voor de Herziening van de Grondwet en de  
   Hervorming der Instellingen ............................................................71 
   Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de  
   Overheidsbedrijven .........................................................................72 
   Commissie voor de Justitie .............................................................75 
   Subcommissie van de Commissie voor de Justitie belast met het  
   ‘Familierecht’ ...................................................................................80 
   Commissie voor de Landsverdediging ............................................82 
   Commissie belast met de Problemen inzake Handels- en  
   Economisch Recht ..........................................................................84 
   Commissie voor de Sociale Zaken..................................................86 
   Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de  
   Maatschappelijke Hernieuwing .......................................................86 
  Bijzondere commissies ..........................................................................91 
   Commissie voor de Comptabiliteit...................................................91 
   Commissie voor de Legeraankopen ...............................................93 
   Commissie voor de Naturalisaties...................................................94 
   Parlementaire overlegcommissie ....................................................95 
   Bijzondere commissie belast met de parlementaire begeleiding  
   van het Vast Comité van toezicht op de politiediensten  
   (Comité P) .......................................................................................95 
   Bijzondere commissie voor het Reglement en voor de hervorming  
   van de parlementaire werkzaamheden ...........................................96 
   Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de  
   boekhouding van de politieke partijen.............................................96 
   Commissie voor de Vervolgingen ...................................................97 
   Commissie voor de Verzoekschriften..............................................98 
  Adviescomités ......................................................................................100 
   Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden .....................100 
   Adviescomité voor Maatschappelijke Emancipatie .......................100 
   Adviescomité voor Wetenschappelijke en Technologische  
   Aangelegenheden .........................................................................101 
2.1.3.  Raad van State ...........................................................................................103 
2.1.4.  Arbitragehof.................................................................................................104 
 
2.2. PARLEMENTAIRE CONTROLE 
 
2.2.1.  Begrotingscontrole ......................................................................................104 
2.2.2.  Administratieve controle .....................................................................................105 
 



2.3.   BIJZONDERE OPDRACHTEN VAN DE KAMER 
 
2.3.1.  Benoemingen van de leden van het Rekenhof ...........................................106 
2.3.2. Benoeming van de leden van het Arbitragehof ...........................................107 
2.3.3. Benoeming van de staatsraden en assessoren bij de Raad van State.......107 
2.3.4. Benoemingen bij het Vast Comité P ...........................................................109 
2.3.5. Benoemingen Federale Ombudsmannen ..................................................110 
2.3.6. Benoemingen van de leden van de commissie voor de Bescherming van de 

Persoonlijke Levenssfeer ............................................................................110 
2.3.7. Benoemingen bij het Informatie- en Adviescentrum inzake schadelijke en  
 sektarische organisaties..............................................................................111 
2.3.8. Benoemingen bij de Nederlandstalige Benoemingscommissie en de  
 Franstalige Benoemingscommissie voor het Notariaat...............................112 
 

 
 3.  ORGANISATIE VAN DE KAMER 

 
 
3.1.   BEHEER VAN DE KAMER 
 
3.1.1.  Beleidsorganen ...........................................................................................117 
3.1.1.1. Bureau..................................................................................................117 
3.1.1.2. Conferentie van Voorzitters..................................................................118 
3.1.1.3. Conferentie van de Voorzitters van de zeven Parlementaire  
 assemblees ..........................................................................................119 
3.1.1.4. College van Quaestoren ......................................................................120 
3.1.1.5. De Griffier van de Kamer .....................................................................121  
3.1.2.  Administratieve werkgroepen......................................................................122 
3.1.2.1. Commissie voor de Parlementaire gebouwen .....................................122 
3.1.2.2. Commissie voor de Veiligheid van het Paleis der Natie.......................123 

 
3.2. WERKINGSMIDDELEN VAN DE KAMER 
 
3.2.1.  Begroting van de Kamer .............................................................................124 
3.2.2.  Personeel van de Kamer.............................................................................125 
3.2.3.  Diensten van de Kamer...............................................................................126 
3.2.3.1. Wetgevende diensten ..........................................................................126 
3.2.3.1.1.   Secretariaat-generaal....................................................................126 
3.2.3.1.2.   Wetgevend Secretariaat................................................................126 
3.2.3.1.3.   Dienst Commissies .......................................................................126 
3.2.3.1.4.   Juridische Dienst...........................................................................127 
3.2.3.1.5.   Dienst Documentatie en Archief....................................................128 
3.2.3.1.6.   Vertaaldienst van de Parlementaire stukken.................................129 
3.2.3.1.7.   Dienst vertaling van beknopte verslagen, parlementaire  
   vragen en simultaanvertaling in commissie ..................................130 
3.2.3.1.8.   Dienst Beknopt Verslag.................................................................130 
3.2.3.1.9.   Dienst van het Integraal Verslag ...................................................131 
3.2.3.1.10.  Tolkendienst..................................................................................133 
3.2.3.2. Dienst Public Relations en Internationale Betrekkingen ......................133 
3.2.3.3. Bibliotheek van het parlement .............................................................133 
3.2.3.4. Dienst Boekhouding .............................................................................143 
3.2.3.5. Quaestuurdiensten...............................................................................143 
3.2.3.5.1.   Algemene directie .........................................................................143 
3.2.3.5.2.   Dienst Personeel en Sociale Zaken ..............................................143 
3.2.3.5.3.   Dienst Algemene Zaken, Financiën en Huisbestuur .....................143 
3.2.3.5.4.   Dienst Gebouwen..........................................................................144 
3.2.3.5.5.   Dienst Informatica en Burotica ......................................................144 

  



 
 4.  WERKZAAMHEDEN VAN DE POLITIEKE FRACTIES 

 
 
4.1.   Vlaamse Liberalen en Democraten (VLD) ..................................................151 
4.2.   Parti Socialiste (PS) ....................................................................................152 
4.3.   Mouvement Réformateur (MR) ...................................................................155 
4.4.   Socialistische Partij . anders-Spirit (sp.a-spirit)...........................................162 
4.5.   Christen-Democratisch en Vlaams (CD&V) ................................................163 
4.6.   Vlaams Belang............................................................................................168 
4.7.   Centre démocrate humaniste (cdH) ............................................................172 
 

 
 5.  VOORZITTERSCHAP 

 
 
5.1. BILATERALE PARLEMENTAIRE BETREKKINGEN 
 
5.1.1. Buitenlandse Delegaties .............................................................................179 
5.1.2. Diverse activiteiten ......................................................................................205 
5.1.3. Audiënties van Ambassadeurs bij de Kamervoorzitter................................208 
 
5.2. PUBLIC RELATIONS 
 
5.2.1. Ontmoetingen met de Pers .........................................................................209 
5.2.2. Parlementaire zendingen ............................................................................214 
 

 
 6.  INTERNATIONALE BETREKKINGEN 

 
 
6.1.   BETREKKINGEN MET INTERNATIONALE PARLEMENTAIRE ASSEMBLEES 
 
6.1.1.  Europese integratie en interparlementaire samenwerking..........................219 
6.1.1.1. Conferentie van de voorzitters van de Europese parlementaire 

 Assemblees..........................................................................................219 
6.1.1.2. Deelname aan de COSAC (Conferentie van de Commissies voor  
 Europese Aangelegenheden) ..............................................................220 
6.1.1.3. Het Euromediterraan Parlementair Partnerschap ................................224 
6.1.1.4. Adviescomité voor Europese aangelegenheden..................................227 
6.1.1.5. Bijzondere commissie Globalisering ....................................................232 
6.1.2.  Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad ..........................................238 
6.1.3.  Parlementaire vergadering van de Raad van Europa .................................240 
6.1.4.  Parlementaire vergadering van de West-Europese Unie............................245 
6.1.5. Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor de Veiligheid en de  
 Samenwerking in Europa............................................................................251 
6.1.6.  Parlementaire Navo-Assemblee (PNA).......................................................255  
6.1.7.  Interparlementaire Unie...............................................................................258 
6.1.8.  Vereniging van de Secretarissen-Generaal van de Parlementen (AGSP)..262 



 
 

 7.  PUBLIC RELATIONS 
 

 
7.1.   Informatie en communicatie ........................................................................265 
7.2.   Pers.............................................................................................................274 
7.3.   Bezoeken aan het Paleis der Natie.............................................................278 
7.4.   Openhuis.....................................................................................................283 
7.5.   Colloquia, studiedagen................................................................................284 
7.6. Tentoonstellingen........................................................................................289 

 
 

 
 
BIJLAGEN 
 
1. Alfabetische lijst van de Kamerleden 
2.  Lijst van de commissies en van de adviescomités 
3.  Lijst van de verslagen, balansen en rekeningen 
 
 
 





HOOFDSTUK      1 
 
 
 
 
 
 
 
 

SSAAMMEENNSSTTEELLLLIINNGG    EENN  
 
  

WWEERRKKZZAAAAMMHHEEDDEENN  
  
  

VVAANN    DDEE  
  
  

KKAAMMEERR  
 
 
 



2 – SAMENSTELLING EN WERKZAAMHEDEN  Hoofdstuk 1  
 

 
 
 
 
 
 



Hoofdstuk 1  SAMENSTELLING EN WERKZAAMHEDEN - 3  
 

 
1. SAMENSTELLING  EN  WERKZAAMHEDEN  VAN  DE  KAMER 

 
 
 

1.1. SAMENSTELLING VAN DE KAMER 

1. 1. 1. P L AN  V AN  H E T  H AL F R O N D

 

K
A

M
E

R
VA

N
V

O
L

K
S

V
E

R
T

E
G

E
N

W
O

O
R

D
IG

E
R

S

15
0 

re
ch

ts
tr

ee
ks

 v
er

ko
ze

n
le

d
en

 in
 1

1 
ki

es
kr

in
g

en

U
itg

eg
ev

en
 d

oo
r 

de
 K

am
er

 v
an

vo
lk

sv
er

te
ge

nw
oo

rd
ig

er
s

REGERING

G
O

U
V

E
R

N
E

M
E

N
T

REGERING

Vo
or

zi
tte

r
Pr

és
id

en
t

H.
 D

E 
CR

OO

R
. D

es
ey

n

M
ev

r.

K
. S

ch
ry

ve
rs

C
hr

is
te

n-
D

em
oc

ra
tis

ch
Vl

aa
m

s

+

2
3

4

2
5

1

1

1
8

2
1

7

2
5

2
5

H
.V

an
R

om
pu

y

J. Va
nd

eu
rz

en

P.
Ta

nt

M
ev

r.

S
. C

re
yf

T.
V

an
P

ar
ys

M
ev

r.
G

. 
D

’h
on

d
t

L
. G

ou
tr

y

D
. C

la
es

P.
 D

e 
C

re
m

M
ev

r.
T.

 P
ie

te
rs

. S
. 

V
er

he
rs

tr
ae

te
n

J.
V

an
 d

en

B
er

gh

M
ev

r. 
N

.

M
uy

lle

C
. D

ev
lie

s
H

. B
og

ae
rt

M
ev

r. 
L.

V
an

 d
er

A
uw

er
a

M
ev

r. 
N

.

La
nj

ri

M
.V

er
ha

eg
en

T.
 K
el

ch
te

rm
an

s

14
4

10
4

68
38

70
40

16

10
2

14
2

14
6

14
8

15
0

15
4

15
6

15
8

16
0

16
2

16
4

15
2

10
6

10
8

11
011

4

11
6

11
8

12
0

12
2

12
4

11
2

727476

78

424446

48

50

52

54

86

84

82

80

18
24

6

8

20

22

24

26

28

16
6

16
8

17
0

17
2

13
0

12
8

12
6

17
4

17
8

18
0

18
2

18
4

13
2

13
4

13
6

13
8

14
0

58

56

30

10

12
1436

34

32

60
62

64
66

88

90

92

94
96

98
10

0

29

31

33
35

9

11
13

55

57

59

61
63

65

87

89

91

93
95

97
99

12
5

12
7

12
9

13
1

13
3

13
5

13
7

13
9

16
5

16
7

16
9

17
1

17
3

17
5

17
7

17
9

18
1

18
3

23

25

27

5

7

47

49

51

53

79

81

83

85

11
5

11
7

11
9

12
1

12
3

15
5

15
7

15
9

161

16
3

1517
1

1921

39

3

414345 37

69717375

77

67

10
3

10
5

10
7

10
9

11
1

11
3 10

1
14

1

14
3

18
5

14
5

14
7

14
9

15
1

15
3

20
-1

0-
20

05

Mev
r. H

.
Dieric

kx

18
6

17
6

J.
-C

. M
ae

ne

   
   

M
m

e 
S.

 P
éc

ria
ux

M
m

e 
V.

 D
éo

m

B.
 V

an
Gr

oo
te

nb
ru

lle
   

   
A.

 P
er

pe
te

M
m

e
C.

 D
ie

u

tohta
M.A

J.
-M

.D
el

izé
e

   
   

   
M

m
e

 C
. B

ur
ge

on

   
   

   
  M

m
e 

D.
Va

n 
Lo

m
be

ek
-

Ja
co

bs

   
M

m
e 

K.
 L

al
ie

ux

T.
 G

ie
t

A.
 F

ré
dé

ric

P
uai r o

M.Y.
 M

ay
eu

r

E.
 M

as
si

n

   
  M

m
e

T.
 B

el
ho

ua
ri

   
   

M
m

e
V.

 G
he

nn
e

.A
e

m
M

reyoduaS

J.
 C

ha
bo

t

   
 Y

.
Ha

rm
eg

ni
es

J.
-P

. H
en

ry

M
. B

ou
ko

ur
na

M
m

e 
M

.-C
.

La
m

be
rt

M
m

e 
A.

De
 C

le
rc

q

 P. De Groote

P.
Coc

ria
mon

t

T. B
ni el e mmo

t daP e D. G

W. Cortois

R. Daems
 P. Lano

 Mevr. M. 
De Block

.

 L. Van Campenhout

G. Lenssen

H. D
e 

Cro
o

L. Van Biesen

Mevr. I. M
eeus

G.V
ersn

ick

C. Marinower

Mev
r. H.V

autm
ans

S. Goris

Mevr.Y. Avontroodt

F. A
nthuenis

 A. Borginon

Mevr. M. Taelman

G
. H

ov
e

M. C
heva

lie
r

Mevr. A.
Turtelboom

Mevr
.  S

.
La

ha
ye-

Batt
he

u

K. Pinxten

T. G

eyohnet sa

F
V.

na
ednyE

ned

sna
mennA. G

rve
M

nel oC. A.

F

na
MeD.

sna
ml etr o

M. J

l ee N. S

V. J

kceor B
ned

na

rve
M

F.
.

V

ehcs
mehT

na

sna
mereaL. B

snahneveS. L

O.
 D

ep
oo

rte
re

rve
M

.
streavoG.

M

kcnitl uB. K

H.
 G

oy
va

er
ts

rve
M

. N. ol saC

sf oohcS. B
reel esea h' D. G

rveM

sealC.H.

   
 M

ev
r. 

I.
Ve

rh
ae

rt

M
ev

r. 
A.

St
or

m
s

nennewS.G

   
   

  M
ev

r.
A.

-M
. B

ae
ke

eneoCeD.hP
D. 

Ca
sa

er

rve
M

.G.
V

looG
na

H
. B

on
te

rve
M

.

ifiuoD.D

J.
Pe

et
er

s

V.D

redna nelea
M

K
. T

'S
ije

n

D
. G

ee
rt

s

G
. L

am
be

rt

xeB.S

C.
 C

av
da

rli

rve
M

eppoR.A.

   
   

 M
ev

r. 
K.

   
  J

iro
flé

e

rve
M

.
M.

reye
MeD

M
ev

r. 
M

.
D

et
iè

ge

W
slu

M.

   
   

J.
 

Va
nd

e 
La

no
tte

M
m

e 
M

.

Nag
y

M
m

e 
M

.

Ger
ke

ns

Mme Z.

Genot

J.-
M. N

ollet

O. Maingain

F.-X
.

de Donnea

D. Bacquelaine

sineD.R

siotruoC.A

   Mme P.

Cahay-André

emM
enuejeL.J

P dralloC.

nitsuG.L

Mme

A. Barzin

.C-.MemM mehgraM

.JemM tnalaG

sineD emracuD

trebiL.E

P. M
onfils

H. Hasquin

O. Chast
el

Daniel

Ducar
me

Ch. Michel
q

VemM
.

euBeD

.CemM
reitnemrePeD

F
tolleB.

J.-P
.

 Malmendier

D. T
ilm

ans

xuanruoF.R

M
m

e
J.

 M
ilq

ue
t

M
m

e
B.

 W
ia

ux

D.
 L

av
au

x

J.
-J

.  
Vi

se
ur

J.
 A

re
ns

B.
 D

rè
ze

M
. W

at
he

le
t



4 – SAMENSTELLING EN WERKZAAMHEDEN  Hoofdstuk 1  
 

 
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 
10.10.2005): 
 
  1. VLD  25 
  2. PS 25 
  3. MR 25 
  4. sp•a- spirit                 23 
  5. CD&V 21 
  6. VB  18 
  7. cdH 7 
  8. Ecolo 4 
  9. N-VA  1 
 10. FN   1 
   
 
 

CD&V

PS

VLD

sp.a-spirit

MR

cdH
FN

VB
ECOLON-VA
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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 109 
  Hoger niet-universitair 29 
  Secundair onderwijs 12 
  Zonder diploma -- 
 
  b) Beroepscategorieën 
 
  Burgemeesters 29 
  Schepenen 18 
 
  Vrije beroepen 41 
  Onderwijs 28 
  Bedienden 40 
  Ambtenaren 20 
  Zelfstandigen 9 
  Journalisten 3 
  Gepensioneerden -- 
  Zonder 9 
 
 
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 
B.Z. 2003 (op 13.10.2003)  54 
2003-2004 (op 11.10.2004)  52 
2004-2005 (op 10.10.2005)  53 
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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  
 
 
Tijdens de gewone zitting 2004-2005 :  
 
nam 1 lid ontslag :  
  ANSOMS, Jos (vervangen door SCHRYVERS, Katharina.) 
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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
 
2004-
2005 

74 239 u 30 173 404 17 158 33 1 

(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 
B.Z. 2003 
2003-2004 
2004-2005 

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

109 
89 
13 
71 
74 

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 
 33 u 21 
219 u 28 
239 u 30 
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PLENAIRE VERGADERINGEN 
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 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 10 april 2003 
B.Z. 2003 5 juni 2003 tot 13 oktober 2003 
2003-2004 14 oktober 2003 tot 11 oktober 2004 
2004-2005 12 oktober 2004 tot 10 oktober 2005 
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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 

 
2004-2005 
 

 
11 

 
4 u 20 

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

2004-2005  
 
 
 
 

AANTAL DUUR 

 
Vergaderingen met gesloten deuren 
 

76 77 u 58 

 
Openbare vergaderingen 
 

697 1422 u 15 

 
TOTAAL 
 

773 1500 u 13 

 
Gedachtewisselingen en 
uiteenzettingen 
 

91 -- 

 
Behandelde interpellaties 
 

190 -- 

Tot besluit van een interpellatie 
ingediende moties 222 -- 

 
Hoorzittingen 
 

58 -- 
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STATISTIEKEN PER COMMISSIE – GEWONE ZITTING 2004-2005 

 
 

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  

69 144 u 08   22 

Commissie voor de Binnenlandse zaken, de 
Algemene zaken en het Openbaar Ambt  57 121 u 12   32 

Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen 39 68 u 51 1 1 u 40 13 
Verenigde Commissies voor de Buitenlandse 
Betrekkingen en het federaal Adviescomité 
voor de Europese Aangelegenheden 

10 18 u 15    

Commissie voor de Comptabiliteit 3 5 u 40    
Federaal adviescomité voor Europese 
aangelegenheden 4 6 u 00    

Commissie voor de Financiën en de Begroting 63 142 u 02   30 
Subcommissie van de commissie voor de 
Financiën belast met het onderzoek van het 
boek van opmerkingen van het Rekenhof 

5 5 u 38 2 3 u 10  

Commissie belast met de problemen inzake 
Handels- en Economisch Recht 

17 25 u 35    

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

10 15 u 20 2 1 u 55  

Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer 
en de Overheidsbedrijven 

62 119 u 57   9 

Commissie voor de Justitie 115 280 u 21   14 
Commissie voor de Landsverdediging 20 50 u 49   33 
Commissie ad hoc “Legeraankopen”   4 5 u 45  
Adviescomité voor de Maatschappelijke 
Emancipatie 

8 10 u 38    

Commissie voor de Naturalisaties   11 15 u 05  
Bijzondere commissie voor het Reglement en 
voor de Hervorming van de Parlementaire 
werkzaamheden 

3 5 u 00    

Parlementaire overlegcommissie   11 4 u 20  
Bijzondere commissie belast met de 
parlementaire begeleiding van het vast comité 
van Toezicht op de politiediensten  

  8 15 u 35  

Commissie voor de Sociale Zaken 83 139 u 17   11 
Controlecommissie betreffende de 
Verkiezingsuitgaven en de Boekhouding van 
de politieke partijen 

5 4 u 30    

Commissie voor de Verzoekschriften 7 7 u 40    
Commissie voor de Volksgezondheid, het 
Leefmilieu en de Maatschappelijke 
Hernieuwing 

71 166 u 41   26 

Adviescomité voor wetenschappelijke en 
technologische aangelegenheden 3 3 u 30    
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COMMISSIES  

 
OPENBARE 

VERGADERINGEN 
VERGADERINGEN MET 

GESLOTEN DEUREN 
INTERPEL-

LATIES 
 
 AANTAL DUUR AANTAL DUUR  

Globalisering 16 34 u 15    
Verenigde commissies Sociale Zaken en 
Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing 

3 9 u 35    

Subcommissie “Familierecht” 16 24 u 47 18 10 u 58  
Vervolgingen   4 3 u 15  
Werkgroep “Titel II van de Grondwet” 3 3 u 30 5 3 u 55  
Werkgroep belast met de opvolging van de 
aanbevelingen van de parlementaire 
onderzoekscommissie “sekten” 

  8 9 u 50  

Gemeenschappelijke vergadering van de 
commissie voor de Financiën en de Begroting 
en de commissie belast met de problemen 
inzake Handels- en economisch Recht 

1 2 u 54    

Gemeenschappelijke vergadering van de 
commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer 
en de Overheidsdiensten en van de commissie 
voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene 
Zaken en het Openbaar Ambt 

1 2 u 00    

Gemeenschappelijke vergadering van de 
commissie voor de Financiën en de Begroting 
en de commissie voor het Bedrijfsleven, het 
Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de 
nationale wetenschappelijke en culturele 
Instellingen, de Middenstand en de Landbouw 

1 1 u 38    

Gemeenschappelijke vergadering van het 
federaal adviescomité voor Europese 
Aangelegenheden, de commissie voor de 
Buitenlandse Betrekkingen en de commissie 
voor de Landsverdediging 

1 1 u 05    

Gemeenschappelijke vergadering van de 
commissie voor de Landsverdediging, de 
commissie "Legeraankopen" en de 
subcommissie "Rekenhof" van de commissie 
voor de Financiën en de Begroting 

1 1 u 27    

Werkgroep betreffende de organisatie van een 
volksraadpleging over het verdrag tot instelling 
van een Europese Grondwet 

  2 2 u 30  

TOTAAL 697 1422 u 15 76 77 u 58 190 
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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 
B.Z. 2003  52      86 u 12 18    8 u 19 
2003-2004 670 1 395 u 12 95 127 u 38 
2004-2005 697 1422 u 15 76 77 u 58 
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OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN 
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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 

 
2004-2005 
 

173 404 17 281 

 
(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 
B.Z. 2003   7   4 -- 241 --   5 
2003-2004 206 173 2 842 38 52 
2004-2005 173 158 1 404 33 48 
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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 
  B.Z. 2003    1 
  2003-2004  30 

 2004-2005  25 
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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 * 

 
2004-2005 
 

76 50 14 14 

 
 
 
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 * 

 
2004-2005 
 

-- -- 1 1 

 

                                                 
∗ Tot 10.10.2005 
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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 

 
2004-2005 
 

235 -- 215 376 

 
 
 
IN DE COMMISSIES  
 
 
 

 
 

AANTAL AFGEHANDELDE 
INTERPELLATIES 

AANTAL TOT BESLUIT VAN 
INTERPELLATIES INGEDIENDE 

MOTIES 
 
2004-2005 
 

190 222 
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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 
B.Z. 2003 -- 32 
2003-2004 10 289 
2004-2005 -- 190 
 
 

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 

 
2004-2005 
 

464 3662 3653 
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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 
B.Z. 2003    4   454 
2003-2004 504 2 752 
2004-2005 464 3 662 
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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 ** 
B.Z. 2003 5 039    
2003-2004 12 099 6 716 2 653 5 452 *** 
2004-2005 13 565 6 650 2 933 6 876 **** 
 

(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 
*** waarvan 3031 voorstellen tot verwerping 
**** waarvan 3849 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 25 FEBRUARI 2005 VAN DE GRONDWET – VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN 

DE TERMINOLOGIE VAN DE GRONDWET (TOEPASSING VAN ARTIKEL 198 VAN DE GRONDWET) 
 
Doc. 51 1326/2004-2005 
Onderzocht in de commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming der 
Instellingen  
Rapporteur : mevr. Marie-Claire Lambert 
Aangenomen door de Kamer op 18.11.2004 
Aangenomen door de Senaat op 03.02.2005 
Belgisch Staatsblad : 11.03.2005 
 
Deze grondwetsherziening strekt ertoe de terminologie van diverse grondwetsbepalingen 
aan te passen aan het nieuwe opschrift van titel III, hoofdstuk IV, afdeling I, onderafdeling I 
van de Grondwet. In dat opschrift werd verwezen naar de gemeenschaps- en gewestraden, 
maar sinds de hervorming van 9 juli 2004 (Belgisch Staatsblad van 13 augustus 2004) wordt 
gewag gemaakt van de gemeenschaps- en gewestparlementen. Derhalve moeten alle 
bepalingen waarin naar de gemeenschaps- en gewestraden wordt verwezen, worden 
aangepast om de samenhang van de tekst van de Grondwet te vrijwaren. 
 
 
Bijzondere commissie voor het Reglement en voor de Hervorming van de 
parlementaire werkzaamheden 
 
 
♦ VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN HET REGLEMENT VAN DE KAMER VAN 

VOLKSVERTEGENWOORDIGERS MET BETREKKING TOT PROGRAMMAWETTEN 
 
Doc. 51 0051/2003 (B.Z. 2003) 
Onderzocht in de bijzondere commissie voor het Reglement en voor de Hervorming van de 
parlementaire werkzaamheden 
Rapporteur : mevr. Hilde Vautmans 
Aangenomen door de Kamer op 24.03.2005 
Belgisch Staatsblad : 19.05.2005 
 
Het aangenomen voorstel, waarvan de oorspronkelijke tekst werd vervangen door een 
amendement waarover in commissie een consensus werd bereikt, heeft artikel 72 van het 
Reglement van de Kamer met punt 4 aangevuld. Dat laatste strekt ertoe een praktijk te 
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bestrijden die de laatste jaren binnen de regering meer en meer ingang heeft gevonden, 
namelijk het feit dat de regering systematisch verschillende bepalingen in de ontwerpen van 
programmawet inlast die geen rechtstreeks verband houden met de uitvoering van de 
begroting of de aanpassing ervan. 
 
Concreet leidt deze aanvulling tot een procedure die het mogelijk maakt, enerzijds die 
bepalingen op basis van formele regels uit het ontwerp van programmawet te lichten en 
anderzijds de genomen beslissing betreffende het lichten van die bepalingen door een 
laatste bespreking in plenum te legitimeren. 
 
♦ WETSVOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE GECOÖRDINEERDE WETTEN OP DE 

RIJKSCOMPTABILITEIT MET HET OOG OP HET TIJDIG INDIENEN VAN DE BELEIDSNOTA’S BIJ DE 
KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 

 
Doc. 51 1556/2004-2005 
Onderzocht in de bijzondere commissie voor het Reglement en voor de Hervorming van de 
parlementaire werkzaamheden 
Rapporteur : mevr. Hilde Vautmans 
Aangenomen door de Kamer op 24.03.2005 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 13.07.2005 
 
Het aangenomen voorstel (dat de wet van 3 juli 2005 is geworden) heeft tot doel, door een 
wettelijke verankering de reglementaire bepalingen kracht bij te zetten die uit de 
aanpassingen van het Reglement van de Kamer voortvloeien. Deze aanpassingen zijn het 
gevolg van het aangenomen voorstel tot wijziging van het Reglement met het oog op het 
tijdig indienen van de beleidsnota’s bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers (zie 
hieronder). 
 
Meer concreet worden met het aangenomen voorstel twee elementen in de wet 
geïntegreerd: enerzijds de door het Reglement van de Kamer vastgelegde deadline van 31 
oktober voor de indiening van de beleidsnota's en anderzijds de te respecteren vereisten 
inzake de minimale inlichtingen die die nota's moeten bevatten. Bovendien maakt het 
voorstel elk lid van de regering – en dus niet alleen de minister van Begroting – 
verantwoordelijk voor het respecteren van die deadline. 
 
♦ VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN HET REGLEMENT MET HET OOG OP HET TIJDIG INDIENEN VAN 

DE BELEIDSNOTS’S BIJ DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 
 
Doc. 51 1557/2004-2005 
Onderzocht in de bijzondere commissie voor het Reglement en voor de Hervorming van de 
parlementaire werkzaamheden 
Rapporteur : mevr. Hilde Vautmans 
Aangenomen door de Kamer op 24.03.2005 
Belgisch Staatsblad : 19.05.2005 
 
Het aangenomen voorstel past de parlementaire procedure aan om een grondige bespreking 
van de begroting en de beleidsnota’s mogelijk te maken en om de regering meer tijd te 
geven om die nota's op te stellen. 
 
Het wijzigt daarom verschillende artikels van het Reglement van de Kamer: 
- artikel 107, nr 1., eerste lid, om ervoor te zorgen dat, met name wanneer de beleidsnota's 

op 31 oktober niet zijn rondgedeeld, de commissie voor de Financiën en de Begroting in 
ieder geval in de loop van de eerste tien dagen van de maand november vergadert; 
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-  artikel 110, in die zin dat een nieuw lid onder nr 2 wordt ingevoegd, dat bepaalt dat 
slechts indien het verslag houdende het advies van een commissie nog niet beschikbaar 
is, de rapporteur mondeling verslag uitbrengt aan de commissie voor de Financiën en de 
Begroting, rekening houdend met het feit dat de voor advies geraadpleegde commissies 
voortaan over meer tijd zullen beschikken om hun verslag op te stellen; 

-  artikel 111, om respectievelijk de datum van 31 oktober (in plaats van 10 oktober), die de 
deadline is voor het indienen van het ontwerp van begroting, als uiterste datum voor het 
indienen van de beleidsnota’s bij de Kamer vast te stellen, alsmede de datum van 5 
december voor het uitbrengen van de adviezen van de geraadpleegde commissies. Deze 
wijziging moet er ook voor zorgen dat de conferentie van voorzitters (en niet langer de 
voorzitter) beslist in welke mate er aan de voor advies geraadpleegde commissies meer 
tijd wordt toegemeten ten gevolge van het niet tijdig indienen van de beleidsnota’s. 

 
 
 
2.1.1.2. 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 
 
♦ WET VAN 22 MEI 2005 HOUDENDE DE OMZETTING IN BELGISCH RECHT VAN DE EUROPESE 

RICHTLIJN 2001/29/EG VAN 22 MEI 2001 BETREFFENDE DE HARMONISATIE VAN BEPAALDE 
ASPECTEN VAN HET AUTEURSRECHT EN DE NABURIGE RECHTEN IN DE 
INFORMATIEMAATSCHAPPIJ                                                                                                                                                

 
Doc. 51 1137/2004-2005 
Onderzocht in de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de 
Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw  
Rapporteur : de h. Guy Hove 
Aangenomen door de Kamer op 03.03.2005 
Aangenomen door de Senaat op 14.04.2005 
Belgisch Staatsblad : 27.05.2005 
 
De toepassing van auteursrecht en naburige rechten in de digitale omgeving (Internet, cd-
rom, DVD) neemt sinds enkele jaren opvallend in belang toe en roept vele ingewikkelde en 
belangrijke juridische vragen op. Deze materie raakt vele belangen, die zelf in omvang en 
betekenis blijven groeien. De maatschappelijke, economische en technologische 
werkelijkheid is sinds de goedkeuring van de wet van 30 juni 1994 betreffende het 
auteursrecht en de naburige rechten, enorm geëvolueerd.  
 
Het auteursrecht en internet kunnen finaal hetzelfde doel nastreven, namelijk het bevorderen 
en het verspreiden van kennis en cultuur. Naast een nieuwe markt, kan het internet echter 
ook worden gezien als een reële bedreiging voor de bestaande markt van auteursrechtelijk 
beschermd materiaal. Omgekeerd mag het auteursrecht de ontwikkeling van het internet niet 
in de weg staan. Men dient het juiste evenwicht te vinden tussen de toepassing van het recht 
en techniek. Het komt er thans op aan deze realiteit en het regelgevend kader met elkaar in 
overeenstemming te brengen. 
 
Voormelde richtlijn heeft tot doel de inhoud van twee verdragen van de Wereldorganisatie 
voor de intellectuele eigendom (WIPO) respectievelijk inzake het auteursrecht (WCT) en 
inzake uitvoeringen en fonogrammen (WPPT) om te zetten in gemeenschapsrecht.  
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Ten opzichte van de Belgische auteurswet brengt de richtlijn aanpassingen met zich inzake 
volgende punten: het reproductierecht, het recht op mededeling aan en beschikbaarstelling 
voor het publiek, het distributierecht, de uitzonderingen op het auteursrecht, de technische 
maatregelen en de informatie betreffende het beheer van rechten. De wet heeft tot doel om 
de bestaande wetgeving in overeenstemming te brengen met de voorschriften van 
voormelde richtlijn. Ze voorziet ook in de toevoeging van nieuwe uitzonderingen op het 
auteursrecht, op grond van de richtlijn, die de lidstaten toestaat deze in hun nationale 
wetgeving in te voegen. 
 
Tot slot wordt in de wet tevens in een strafrechtelijke sanctionering voorzien van de niet 
toegestane omzeiling van elke doeltreffende technische voorziening ter voorkoming of 
beperking van handelingen die niet door de rechthebbenden zijn toegestaan. 
 
Tijdens de commissievergaderingen werd het wetsontwerp, tengevolge van hoorzittingen en 
bijkomende adviezen, op een aantal belangrijke punten  geamendeerd, namelijk wat betreft 
de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik en de technische voorzieningen. 
 
De in de commissie goedgekeurde tekst van het wetsontwerp voorziet dat er een vergoeding 
verschuldigd is voor de reproductie voor eigen gebruik van werken en prestaties op eender 
welke drager andere dan papier of soortgelijke drager. De vergoeding geldt enkel voor 
dragers of apparaten die kennelijk worden gebruikt voor dergelijke reproductie. De beslissing 
over welke dragers en apparaten onderworpen zijn aan dergelijke vergoeding behoort toe 
aan de bevoegde minister, bijgestaan door een adviescommissie. Computers kunnen maar 
onderworpen aan of uitgesloten worden van de vergoeding voor de reproductie voor eigen 
gebruik door in de Ministerraad vastgesteld koninklijk besluit. Het omzeilen van technische 
voorzieningen die de reproductie voor eigen gebruik moeten tegengaan, is maar strafbaar 
als deze omzeiling bewust gebeurt.    
 
Er is eveneens een vergoeding voorzien voor reproductie van werken op papier of 
soortgelijke drager. De vergoeding geldt enkel voor apparaten of dragers die kennelijk 
gebruikt worden voor dergelijke reproductie.  
 
♦ WETSONTWERP TOT WIJZIGING, WAT DE VERZEKERING TEGEN NATUURRAMPEN BETREFT, 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. 51 1732/2004-2005 
Onderzocht in de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de 
Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw  
Rapporteur : de h. Guy Hove 
Aangenomen door de Kamer op 07.07.2005 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
                                                                                                                                                                                     
De wet van 21 mei 2003 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 is tot op heden niet in werking 
getreden. De oorzaak van dit uitblijven is tweeërlei: 
 
1° de wet omschrijft de verzekeringssolidariteit op enge basis en slaat enkel op goederen 
gelegen in risicogebieden, hetgeen de verzekeringssolidariteit de facto onmogelijk maakt; 
 
2° de inwerkingtreding van de wet werd afhankelijk gemaakt van het afbakenen van de 
zogenaamde risicozones, plaatsen die aan terugkerende en belangrijke overstromingen 
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blootgesteld werden of kunnen worden. Het is gebleken dat het afbakenen van deze zones 
door de Gewesten een werk van lange adem is, waardoor de inwerkingtreding van de wet 
nog meer wordt uitgesteld.  
 
Het is de bedoeling van dit wetsontwerp om deze hinderpalen uit de weg te ruimen alsmede 
enkele kleine verbeteringen aan de wettekst aan te brengen. 
 
Tijdens de werkzaamheden in commissie werden een aantal amendementen aangenomen 
om: 
- de termijnen vast te leggen waarbinnen het deskundigenonderzoek, de vaststelling van 

het schadebedrag en de betaling van de schadevergoeding moeten plaatsvinden; 
- de maximum-vrijstelling te verlagen van 1.325 euro naar 610 euro; 
- het Tariferingsbureau te verplichten jaarlijks verslag over zijn werking te laten uitbrengen 

aan de federale Wetgevende Kamers. 
 
♦ WET VAN 4 JULI 2005 TOT WIJZIGING VAN 25 JUNI 1993 BETREFFENDE DE UITOEFENING VAN 

AMBULANTE ACTIVITEITEN EN DE ORGANISATIE VAN OPENBARE MARKTEN 
 
Doc. 51 1534/2004-2005 
Onderzocht in de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de 
Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw  
Rapporteur : mevr. Véronique Ghenne 
Aangenomen door de Kamer op 24.03.2005 
Aangenomen door de Senaat op 19.05.2005 
Belgisch Staatsblad : 25.08.2005 
 
Deze wet beoogt twee doelstellingen. Enerzijds komt het tegemoet aan de verwachtingen 
van de foorkramers die wensen geïntegreerd te worden in de wetgeving op de ambulante 
activiteiten en daardoor een legaal statuut en een betere juridische bescherming wensen te 
bekomen in navolging van hun collega’s de ambulante handelaars. Anderzijds actualiseert 
het de wetgeving op de ambulante activiteiten die niet meer in staat is om te beantwoorden 
aan de socio-economische evolutie noch aan de vereisten van een modern commercieel 
beleid. 
  
Tijdens de behandeling van het wetsontwerp in de commissie werd een amendement 
aangenomen dat het uitoefenen van ambulante activiteiten eveneens ten huize van 
consumenten toelaat, voor zover deze activiteiten betrekking hebben op producten of 
diensten voor een totale waarde van minder dan 250 euro per consument. De Koning kan 
afwijking verlenen op dit bedrag voor bepaalde noodwendigheden. 
 
♦ WETSONTWERP BETREFFENDE DE PRECONTRACTUELE INFORMATIE BIJ COMMERCIELE 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN 
 
Doc. 51 1687/2004-2005 
Onderzocht in de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de 
Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw  
Rapporteur : mevr. Véronique Ghenne 
Aangenomen door de Kamer op 07.07.2005 
Niet geëvoceerd door de Senaat 

 
Bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten zoals franchising komt het vaak voor dat 
diegene die het recht verkrijgt om bvb. een gemeenschappelijke commerciële naam of een 
gemeenschappelijk uithangbord te gebruiken, een zwakkere, economische positie bekleedt 
en niet over dezelfde middelen beschikt als degene die het recht verleent. Dit leidt in hoofde 
van een aantal mogelijke kandidaten ongetwijfeld tot een zekere terughoudendheid. 
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Nochtans kunnen commerciële samenwerkingsovereenkomsten in het voordeel zijn van alle 
betrokken partijen. 
 
Een wetgevend initiatief op dit vlak ondersteunt een verdere ontwikkeling van de 
commerciële samenwerking en van een gezonde economische activiteit. Dit initiatief strekt 
ertoe een aantal regels vast te leggen omtrent de precontractuele fase, zodat de 
rechtverkrijgenden geen essentiële of belangrijke informatie wordt onthouden en zij over 
voldoende tijd beschikken om met kennis van zaken te beslissen om al dan niet in te gaan 
op een voorstel tot commerciële samenwerking. 
 
Het wetsontwerp heeft tot doel te voorzien dat in het precontractuele stadium elke 
initiatiefnemer van een formule van commerciële samenwerking aan zijn kandidaat-partners 
alle noodzakelijke informatie meedeelt voor het maken van een correcte, juridische en 
bedrijfseconomische evaluatie. Daarom wordt ook voorzien dat in een afzonderlijk document 
de doorslaggevende contractuele bepalingen worden herhaald. 
 
Tijdens de precontractuele fase kan gevoelige informatie worden uitgewisseld tussen de 
betrokken partijen. Het is evident dat deze moet worden beschermd, zodat een 
discretieplicht terzake is opgenomen. 
 
Tijdens de bespreking van het wetsontwerp in de commissie werd een amendement 
aangenomen dat de regering evenals een nog op te richten Arbitragecommissie verplicht om 
voor 1 juli 2006 een evaluatierapport te bezorgen aan de Kamer van 
volksvertegenwoordigers over de naleving van de precontractuele informatieverplichtingen.  
 
♦ WET VAN 28 APRIL 2005 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 28 MAART 1984 OP DE 

UITVINDINGSOCTROOIEN, WAT BETREFT DE OCTROOIEERBAARHEID VAN BIOTECHNOLOGISCHE 
UITVINDINGEN 

 
Doc. 51 1348/2004-2005 
Onderzocht in de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de 
Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw  
Rapporteur : mevr. Magda De Meyer 
Aangenomen door de Kamer op 10.03.2005 
Aangenomen door de Senaat op 14.04.2005 
Belgisch Staatsblad : 13.05.2005 
 
De huidige wet heeft tot doel de Richtlijn 98/44/EG van het Europees Parlement en van de 
Raad van de Europese Unie van 6 juli 1998 betreffende de rechtsbescherming van 
biotechnologische uitvindingen (hierna de Richtlijn) om te zetten en de Belgische wet van 28 
maart 1984 op de uitvindingsoctrooien in overeenstemming te brengen met het 
communautaire recht. 
 
Er moet gewezen worden op het feit dat de biotechnologie, samen met de 
informatiemaatschappij, een van de twee sleutelsectoren is voor de economie van de XXIste 
eeuw. De biotechnologie is van bijzonder belang in het domein van de menselijke en dierlijke 
farmacie, met name de vaccins, van enzymen en agrovoeding. 
 
Gelet op het aanzienlijk volume van risicovolle investeringen die vaak vereist zijn inzake 
biotechnologie, en in het bijzonder in het domein van de genetische engineering, is een 
passende bescherming door het octrooirecht noodzakelijk om de investeringen aan te 
moedigen en om de concurrentiepositie van de Europese Gemeenschap in dit domein te 
bewaren. Het is met dit doel dat de Richtlijn na een debat van meer dan tien jaar in de 
Europese Raad en het Europees Parlement, werd aangenomen. 
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Na verscheidene overlegrondes met het publiek en met de belanghebbende sectoren heeft 
de Ministerraad geoordeeld dat de volgende beginselen dienen te worden geëerbiedigd in 
het kader van de omzetting van de richtlijn: de onderwerping van de octrooieerbaarheid aan 
het principe van het niet-vermogensrechtelijk karakter van het menselijk lichaam, de 
verduidelijking van de octrooieerbaarheid van delen van het menselijk lichaam, de 
vermelding van de geografische oorsprong van het   biologische materiaal waarvan de 
uitvinding ontwikkeld werd, indien deze bekend is, en de mogelijkheid om een dwanglicentie 
te verlenen in het belang van de volksgezondheid. 
 
Er moet opgemerkt worden dat de richtlijn zelf bepalingen bevat inzake het respect van de 
fundamentele principes die de integriteit en waardigheid van de mens waarborgen. Zij wijkt 
overigens niet af van de traditionele criteria inzake de octrooieerbaarheid van uitvindingen, 
die van toepassing blijven inzake biotechnologie net als in de andere domeinen van de 
techniek. 
 
Tijdens de bespreking van het wetsontwerp in de commissie werd een amendement 
aangenomen dat de aanvraagprocedure voor een dwanglicentie in het belang van de 
volksgezondheid verder uitwerkt op het vlak van termijnen en taakverdeling. De duur, het 
toepassingsgebied en de andere exploitatievoorwaarden van de dwanglicentie worden 
bepaald bij een besluit vastgelegd na overleg in de ministerraad. In geval van een 
volksgezondheidscrisis kan gebruik gemaakt worden van een versnelde aanvraagprocedure 
waarbij het advies van het Comité voor Bio-ethiek niet vereist is. 
 
 
Commissie voor de  Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt 
 
 
♦ PROGRAMMAWET VAN 31 DECEMBER 2004 
 
Doc. 51 1437/2004-2005 
Onderzocht in de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het 
Openbaar Ambt 
Rapporteur : mevr. Jacqueline Galant 
Aangenomen door de Kamer op 16.12.2004 
Aangenomen door de Senaat op 23.12.2004 
Belgisch Staatsblad : 31.12.2004 (erratum : 18.01.2005) 
 
Meerdere bepalingen van de programmawet betreffen de bevoegdheden van de commissie. 
 
Een eerste belangrijke bepaling die onder de bevoegdheden van de commissie ressorteert, 
betreft de invoeging in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen van een nieuw 
hoofdstuk dat de afname van biometrische gegevens (vingerafdrukken en fotografisch materiaal) 
van vreemdelingen mogelijk maakt. 
 
Een tweede belangrijke bepaling is deze krachtens welke – met het oog op een snelle 
vergoeding van de slachtoffers van de “Gellingen-ramp” of hun nabestaanden – een bijzondere 
vergoeding in het leven geroepen wordt in geval van fysieke schade geleden door leden van 
politie- en hulpdiensten. 
 
Verder bevat deze wet de nodige voorzieningen ter hervorming van het Secretariaat van de 
geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus (SSGPI). Dit secretariaat ressorteert 
voortaan onder de rechtstreekse bevoegdheid van de minister, enerzijds, en het toezicht erop 
wordt uitgeoefend door een comité ad hoc, anderzijds. 
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Ten slotte verdient de wijziging van de wet van 10 april 1990 ter regeling van de private 
veiligheid de nodige aandacht. Deze behelst immers het creëren van een wettelijk kader 
waarbinnen de openbare vervoermaatschappijen kunnen overgaan tot de oprichting van een 
eigen veiligheidsdienst. 
 
♦ WET VAN 16 MAART 2005 TOT WIJZIGING VAN ARTIKEL 57/12 VAN DE WET VAN 15 DECEMBER 

1980 BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET GRONDGEBIED, HET VERBLIJF, DE VESTIGING EN DE 
VERWIJDERING VAN VREEMDELINGEN 

 
Doc. 51 1449/2004-2005 
Onderzocht in de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het 
Openbaar Ambt 
Rapporteur : mevr. Annick Saudoyer 
Aangenomen door de Kamer op 27.01.2005 
Aangenomen door de Senaat op 17.02.2005 
Belgisch Staatsblad : 10.05.2005 
 
Deze wet kadert in de inspanning om de behandeling van een asielaanvraag te stroomlijnen en 
zodoende humaner te maken. 
 
In tegenstelling tot zowel de dienst Vreemdelingenzaken als het Commissariaat-generaal voor 
de Vluchtelingen en Staatlozen blijkt de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen het 
moeilijk te hebben om de instroom van procedures onder controle te houden. Dit heeft 
geresulteerd tot een belangrijke achterstand. 
 
Ten einde hieraan te verhelpen wordt de mogelijkheid geschapen om een dossier dat bij dit 
administratief rechtscollege aanhangig gemaakt wordt, voortaan door een alleenzetelend 
magistraat te laten behandelen. 
 
Aangezien deze bepaling de verantwoordelijkheid van de betrokken magistraat in gevoelige 
mate verhoogt, worden eveneens strengere aanwervingsvoorwaarden voorzien. 
 
♦ WET VAN 1 JUNI 2005 BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN HET AANVULLEND PROTOCOL VAN 22 

SEPTEMBER 1998 BIJ DE INTERNATIONALE OVEREENKOMST VAN 5 APRIL 1973 TER UITVOERING 
VAN ARTIKEL III, LEDEN 1 EN 4, VAN HET VERDRAG VAN 1 JULI 1968 INZAKE DE NIET-
VERSPREIDING VAN KERNWAPENS 

 
Doc. 51 1487/2004-2005 
Onderzocht in de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het 
Openbaar Ambt 
Rapporteur : de h. Jean-Claude Maene 
Aangenomen door de Kamer op 17.03.2005 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 22.08.2005 
 
Artikel III van het Verdrag van 9 juli 1968 inzake de niet-verspreiding van kernwapens stipuleert 
dat alle niet-kernwapenlidstaten hun kerninstallaties moeten laten controleren door de 
Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA). 
 
Om hieraan tegemoet te komen werd op 5 april 1973 de Internationale Overeenkomst ter 
uitvoering van artikel III, leden 1 en 4, van dit verdrag ondertekend en bij wet van 14 maart 1975 
bekrachtigd. Deze overeenkomst was echter niet waterdicht : een aantal landen zijn immers in 
staat gebleken een militair nucleair programma te ontwikkelen ondanks de vigerende controles 
op de boekhouding van het nucleair materiaal dat zich in hun faciliteiten bevindt.  
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Ten einde deze risico’s het hoofd te bieden werd op 22 september 1998 bovengenoemd 
Aanvullend Protocol afgesloten met het oog op de intensifiëring van het 
veiligheidscontrolesysteem. 
 
Deze wet moet het mogelijk maken dat dit Aanvullend Protocol kan worden toegepast. 
 
♦ WET VAN 20 JULI 2005 HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN 
 
Doc. 51 1845/2004-2005 
Onderzocht in de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het 
Openbaar Ambt 
Rapporteur : mevr. Jacqueline Galant 
Aangenomen door de Kamer op 13.07.2005 
Aangenomen door de Senaat op 15.07.2005 
Belgisch Staatsblad : 29.07.2005 
 
Meerdere bepalingen van deze wet ressorteren onder de bevoegdheden van de commissie. 
 
Hierbij dient vooreerst te worden stilgestaan bij de wijziging van de wet van 15 april 1994 
betreffende de bescherming van de bevolking en het leefmilieu tegen de uit ioniserende 
stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire 
Controle (FANC). Krachtens deze wijziging kunnen de inspecteurs van dit agentschap – naast 
het aanhangig maken van een gerechtelijk dossier – voortaan ook administratieve geldboetes 
opleggen aan exploitanten die zich niet aan de voorschriften houden.  
 
Een tweede belangrijk punt waarover de commissie zich heeft uitgesproken is de wijziging van 
artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet dat het systeem van de gemeentelijke 
administratieve sancties invoert. Afgaande op de eerste vaststellingen uit de praktijk wordt 
vooreerst de procedure verbeterd. Hierin kaderen de wijzigingen inzake de terugstuurtermijn 
door het parket, de vaststellingsbevoegdheid, de overzendingsprocedure, de cumulatie van 
kwalificaties en de termijnen waarbinnen een sanctie moet worden opgelegd. Naast deze 
procedurele wijzigingen wordt ook de toepasbaarheid van het systeem op minderjarige 
overtreders verbeterd. 
 
 
Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen 
 
 
♦ WETSONTWERP HOUDENDE INSTEMMING MET HET VERDRAG TOT VASTSTELLING VAN EEN 

GRONDWET VOOR EUROPA, EN MET DE SLOTAKTE, GEDAAN TE ROME OP 29 OKTOBER 2004 
 
Doc 51 1744/2004-2005 
Onderzocht in de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen 
Rapporteur : mevr. Nathalie Muylle 
Aangenomen door de Kamer op 19.05.2005 
Aangenomen door de Senaat op 28.04.2005 
 
Nadat vastgesteld werd dat de structuren en het besluitvormingsproces uit het verleden niet 
langer aangepast zouden zijn aan de realiteit van de Europese Unie na de uitbreiding, werd 
in 2004 het ontwerp voor een Europese Grondwet goedgekeurd, na een Conventie (de 
Europese Raad koos voor die formule tijdens haar bijeenkomst in Laken in december 2001) 
en een Intergouvernementele Conferentie. 
 
Het nieuwe Europese Verdrag regelt, voor het eerst sinds 1957, een grondige herziening van 
de Europese Verdragen.  
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Het bestaat uit vier delen: de algemene bepalingen, het Handvest van de grondrechten (die 
twee delen vormen de tekst van de "Grondwet" in de eigenlijke zin van het woord), de 
beleidslijnen van de Unie en de slotbepalingen. 
 
Het nieuwe Verdrag is een lijvig en complex document, met tegenstrijdige kenmerken. Het 
beleid van de Europese Unie wordt lichtjes bijgestuurd, en krijgt veeleer een supranationale 
dimensie, terwijl de instellingen fundamenteel hervormd worden en een meer supranationaal 
karakter krijgen. 
 
Na het Franse en Nederlandse "nee" bij het referendum over de Europese Grondwet is de 
toekomst van die Grondwet nu erg onzeker geworden. 
 
 
Commissie voor de Financiën en de Begroting 
 
 
♦ WET VAN 22 JUNI 2005 TOT INVOERING VAN EEN BELASTINGAFTREK VOOR RISICOKAPTIAAL 
 
Doc 51 1778/2004-2005 
Onderzocht in de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen 
Rapporteur : de h. Bart Tommelein 
Aangenomen door de Kamer op 02.06.2005 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 30.06.2005 
 
Deze wet wil het gebruik van risicokapitaal voor de financiering van een onderneming fiscaal 
op een gelijke manier behandelen als het gebruik van vreemd vermogen. Wanneer op heden 
een onderneming voor haar financiering beroep doet op leningen, mag zij de betaalde 
intresten en kapitaalaflossingen van haar belastbare basis aftrekken. Wanneer zij zich echter 
financiert met eigen middelen is dat niet mogelijk. Voortaan zullen ondernemingen een 
“notionele” (fictieve) intrest op het risicokapitaal  van hun belastbare basis kunnen aftrekken. 
Dat zal gebeuren via de berekening van de intrest die de onderneming had moeten betalen 
indien ze zich niet met eigen middelen maar met vreemd vermogen had gefinancierd. De 
kleine en middelgrote ondernemingen zullen kunnen kiezen tussen ofwel een 
investeringsreserve, ofwel de nieuwe formule van de notionele intrest.  
 
Bovendien schaft de wet het registratierecht op de inbrengen in een vennootschap af.  
 
De wet voorziet ook in meerdere budgettaire compensatiemaatregelen : 
- de wijziging van de definitie van de verwezenlijkte meerwaarde, vermeld in artikel 43, 

WIB 92; 
- de afschaffing van de investeringsaftrek tegen het basispercentage voor de 

vennootschappen (artikel 201, WIB 92); 
- de afschaffing van het belastingkrediet (artikel 289bis, §2, WIB 92).  
 
♦ WET VAN 27 DECEMBER 2004 HOUDENDE DE RIJKSMIDDELENBEGROTING VOOR HET 

BEGROTINGSJAAR 2005 
 
♦ WET VAN 27 DECEMBER 2004 HOUDENDE DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VOOR HET 

BEGROTINGSJAAR 2005 
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Doc 51 1370/2004-2005 en 51 1371/2004-2005 
Onderzocht in de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen 
Rapporteurs : de hh. Dirk Van der Maelen en Hendrik Bogaert 
Aangenomen door de Kamer op 23.12.2004 
Belgisch Staatsblad : 31.12.2004 (tweede editie) en 04.03.2005 (eerste editie) 
 
De bespreking in commissie had voornamelijk betrekking op: 
- de begrotingsresultaten voor 2004, 
- de raming van de economische groei, 
- de evolutie van de primaire uitgaven en de besparingen op de personeelskredieten, 
- de evolutie van de fiscale druk, 
- de evolutie van het financieringssaldo op federaal vlak en voor elke gedefedereerde 

entiteit afzonderlijk, 
- de accijnzen op motorbrandstoffen, 
- het Zilverfonds, 
- de effectisering van achterstallige belastingen,  
- de fiscale hervorming, 
- de Europese spaarrichtlijn, 
- de fiscale maatregelen ten voordele van ploegenarbeid en de werkbonus,  
- de inhouding op het vakantiegeld.  
 
 
Commissie belast met de problemen inzake Handels- en Economisch Recht 
 
  
♦ WET VAN 2 FEBRUARI 2005 TOT WIJZIGING VAN ARTIKEL 82, TWEEDE LID, VAN DE 

FAILLISSEMENTSWET VAN 8 AUGUSTUS 1997 
 
Doc. 51 1320/2003-2004 
Onderzocht in de commissie belast met de problemen inzake Handels- en Economisch Recht 
Rapporteur : de h. Eric Massin 
Aangenomen door de Kamer op 23.12.2004 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 21.02.2005 
 
Deze wet strekt ertoe te verhelpen aan de ongrondwettigheid van het tweede lid van artikel 
82 van de faillissementswet van 8 augustus 1997, zoals die door het Arbitragehof werd 
vastgesteld in zijn arrest nr. 78/2004 van 12 mei 2004. 
 
Op grond van de initiële tekst van artikel 82 van de faillissementswet wordt de echtgenoot 
van de gefailleerde die zich persoonlijk aansprakelijk heeft gesteld voor de schuld van deze 
laatste, ingevolge de verschoonbaarheid, bevrijd van die verplichting. 
 
Het Arbitragehof oordeelde evenwel dat de wetgever door niet de bevrijding van de 
echtgenoot van de gefailleerde toe te laten voor schulden waartoe hij persoonlijk is 
gehouden als gevolg van de wet en zonder enige vrijwillige tussenkomst van zijnentwege, 
een discriminatie heeft laten bestaan die een schending van grondwettelijke bepalingen 
inhoudt. 
 
De wet vervangt artikel 82, tweede lid, door een nieuwe bepaling dat de echtgenoot van de 
gefailleerde die persoonlijk aansprakelijk is voor de schuld van deze laatste, ingevolge de 
verschoonbaarheid, bevrijd wordt van die verplichting. De bevrijding van de echtgenoot van 
de gefailleerde wordt aldus van toepassing op het geheel van de schulden van de 
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gefailleerde waartoe hij persoonlijk is gehouden, hetzij als gevolg van wettelijke bepalingen, 
hetzij uit vrije wil. 
 
Als gevolg van de aanneming van het wetsontwerp nr. 51/1320 verviel het wetsvoorstel tot 
wijziging van artikel 98 van de faillissementswet van 8 augustus 1997 teneinde de gevolgen 
van de verschoonbaarheid uit te breiden tot de echtgenoot van de gefailleerde (doc nr. 51 
1276/001) van de heer Melchior Wathelet en mevrouw Catherine Doyen-Fonck, waarvan de 
bespreking aan die van het eerstgenoemde was toegevoegd. 
 
♦ WET VAN 21 FEBRUARI 2005 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 13 APRIL 1995 BETREFFENDE 

DE HANDELSAGENTUUROVEREENKOMST MET HET OOG OP DE BESCHERMING VAN DE 
KANDIDATEN EN DE LEDEN VAN DE PARITAIRE OVERLEGORGANEN 

 
Doc. 51 1184/2003-2004 
Onderzocht in de commissie belast met de problemen inzake Handels- en Economisch Recht 
Rapporteur : de h. Guy Hove 
Aangenomen door de Senaat op 27.05.2004 
Aangenomen door de Kamer op 03.02.2005 
Belgisch Staatsblad : 16.03.2005 
 
Met het oog op het veiligstellen van de rechtszekerheid voegt de wet in de wet van 13 april 
1995 een regeling in betreffende de bescherming bij ontslag, ten voordele van kandidaten 
voor en leden van de paritaire overlegorganen, wanneer het gaat om handelsagenten die 
hun beroep in de financiële sector uitoefenen. 
 
♦ WET VAN 15 JULI 2005 TOT AANVULLING VAN DE ARTIKELEN 10 EN 46 VAN DE 

FAILLISSEMENTSWET VAN 8 AUGUSTUS 1997  
 
Doc. 51 1541/2004-2005 
Onderzocht in de commissie belast met de problemen inzake Handels- en Economisch Recht 
Rapporteur : de h. Claude Marinower 
Aangenomen door de Kamer op 09.06.2005 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 01.08.2005 
 
Samen met het wetsvoorstel tot aanvulling van de artikelen 10 en 46 van de 
faillissementswet van 8 augustus 1997, werd eveneens het wetsvoorstel tot wijziging van de 
faillissementswet van 8 augustus 1997 teneinde de curator de mogelijkheid te bieden de 
werknemers bij wijze van voorschot het loon te betalen voor de sinds de faillietverklaring 
gepresteerde dagen (DOC 51 0954/2003-2004) van mevrouw Camille Dieu c.s., besproken. 
Door de aanneming van het wetsvoorstel nr. 51 1541 verviel echter het wetsvoorstel nr. 51 
954. 
 
Ingevolge de aangenomen wet kunnen de curators op een vlottere en efficiëntere manier 
hun taak uitvoeren bij de afhandeling van een faillissement. Aldus kunnen zij onder meer 
sneller toegang krijgen tot individuele rekeningen en tot het elektronisch personeelsregister 
aan de hand waarvan zij de nodige sociale documenten kunnen afleveren aan de ontslagen 
werknemers. 
 
Indien de curators bij het vonnis van faillietverklaring uitdrukkelijk of stilzwijgend hun wil te 
kennen geven de bestaande arbeidsovereenkomsten te beëindigen, zijn zij niet verplicht de 
bijzondere formaliteiten en procedures te vervullen die van toepassing zijn op de beëindiging 
van die overeenkomsten.  
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Na de faillietverklaring en vóór de sluiting van de vereffening van het faillissement, hebben 
de curators de mogelijkheid de ontslagen werknemers, met toestemming van de rechter-
commissaris, een voorschot toe te kennen dat gelijk is aan de verschuldigde bezoldigingen 
en vergoedingen, en dat niet hoger mag liggen dan 80% van het in artikel 19, 3° bis, eerste 
lid, van de hypotheekwet van 16 december 1851 bedoelde bedrag.  
 
♦ WET VAN 20 JULI 2005 TOT WIJZIGING VAN DE FAILLISSEMENTSWET VAN 8 AUGUSTUS 1997 

EN HOUDENDE DIVERSE FISCALE BEPALINGEN (ARTIKELEN 1-10) 
 
Doc. 51 1811/2004-2005 
Onderzocht in de commissie belast met de problemen inzake Handels- en Economisch Recht 
Rapporteur : de h. Eric Massin 
Aangenomen door de Kamer op 07.07.2005 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 28.07.2005 
 
De wet beoogt te verhelpen aan de ongrondwettigheid van artikel 82, eerste lid, van de 
faillissementswet van 8 augustus 1997, inzake het bevrijden van de borg van de gefailleerde, 
zoals aan het licht gebracht door het Arbitragehof in zijn arrest nr. 114/2004 van 30 juni 
2004. 
 
De belangrijkste kenmerken van de wet zijn de volgende:  
- opheffing van het automatisch karakter van de bevrijding: de rechtbank van koophandel 

beschikt over beoordelingsbevoegdheid; 
-  de bevrijding die kan worden uitgesproken door de rechtbank komt ten voordele van de 

personen die zich kosteloos persoonlijk zeker stelden voor de gefailleerde, eender of 
deze laatste een natuurlijke of een rechtspersoon is; 

-  de beoordeling van de rechtbank past in het kader van het proportionaliteitsonderzoek: 
de bevrijding moet worden uitgesproken indien en in de mate dat de verbintenis niet in 
verhouding staat tot de inkomsten en het patrimonium; 

-  teneinde een «wedloop naar de borgen» te vermijden, wat zou kunnen gebeuren tijdens de 
procedure en in afwachting van de beslissing van de rechtbank, wordt het voordeel van de 
opschorting van de middelen van tenuitvoerlegging uitgebreid ten voordele van de 
betrokken personen; 

- het voordeel van de bevrijding zal expliciet moeten worden aangevraagd door de 
betrokken persoon. 

 
♦ WETSVOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE FAILLISSEMENTSWET VAN 8 AUGUSTUS 1997 MET 

BETREKKING TOT DE PROCEDURE VAN VERIFICATIE VAN SCHULDVORDERINGEN 
 
Doc. 51 0169/2003 (B.Z.)  
Onderzocht in de commissie belast met de problemen inzake Handels- en economisch recht. 
Rapporteur : de heer Dylan Casaer. 
Aangenomen door de Kamer op 13.07.2005 
 
Het wetsvoorstel beoogt een nieuwe procedure voor de aangifte van schuldvorderingen in te 
voeren die het huidige stelsel vervangt door een waarbij opeenvolgende aanvullende 
processen-verbaal van verificatie in het faillissementsdossier worden neergelegd en waarbij 
de schuldeisers zeer gedetailleerd de vooruitgang van het proces van verificatie kunnen 
volgen.  
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Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven 
 
 
♦ WET VAN 5 DECEMBER 2004 TOT HERSTRUCTURERING VAN PENSIOENVERPLICHTINGEN 

VAN BRUSSELS INTERNATIONAL AIRPORT COMPANY EN BELGOCONTROL 
 
Doc. 51 1429/2004-2005 
Onderzocht in de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven 
Rapporteur : de h. Roel Deseyn 
Aangenomen door de Kamer op 18.11.2004 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 06.12.2004 
 
De wet strekt ertoe de pensioenstelsels van het personeel van BIAC en Belgocontrol anders 
te organiseren in het raam van een schuldherschikking. Momenteel staan beide bedrijven in 
voor de betaling van het wettelijk pensioen van hun personeel. Deze verplichting, die niet op 
andere bedrijven rust, kan de bedrijfsvoering in de toekomst ernstig bezwaren  omdat de 
ondernemingen de facto steeds meer in een concurrentiele omgeving zullen moeten werken, 
kunnen de pensioenverplichtingen tot een aanzienlijk nadeel aanleiding geven. 
- BIAC, een overheidsbedrijf waarin de overheid slechts nog een derde bezit, kan de 

landingsrechten niet eenzijdig verhogen en moet in concurrentie treden met naburige 
luchthavens. 

- Door de overname van de pensioenverplichtingen door de Belgische Staat zal 
Belgocontrol, een kleine onderneming die vandaag een aanzienlijke pensioenlast draagt 
(46 % van de inkomsten), de mogelijkheid hebben om haar ‘unit rates’ (eenheidstarieven) 
te verlagen tot het niveau van de buurlanden en zo haar concurrentiele handicap weg te 
werken. 

 
In concreto wordt de regering gemachtigd om te beslissen dat de wettelijke 
pensioenverplichtingen van BIAC en Belgocontrol door de overheid worden overgenomen en 
dat de ondernemingen voor de betaling van de pensioenen van hun personeel vanaf 2005 
aan de RSZ een vaste bijdrage op het loon van hun werknemers moeten doorstorten (7,5 % 
werkgeversbijdrage en 13,5 % werknemersbijdrage).  
 
De waarde van de pensioenfondsen van de beide bedrijven bedraagt telkens circa 130 
miljoen euro, een bedrag dat voor de overheid niet zeer hoog uitvalt, maar voor bedrijven 
met relatief weinig personeel (circa 700 in BIAC, circa 400 in Belgocontrol) wel een 
aanzienlijke last vormt.  
 
De aanpassing zal worden opgenomen in de nieuwe beheersovereenkomsten, die de 
overheid met de bedrijven zal afsluiten.  
 
♦ WET VAN 13 JUNI 2005 BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE 
 
Doc. 51 1425/2004-2005 en Doc. 51 1426/2004-2005 
Onderzocht in de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven 
Rapporteur : de h. Roel Deseyn 
Aangenomen door de Kamer op 23.03.2005 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 20.06.2005 
 
In 2002 hadden reeds vijf Europese richtlijnen inzake harmonisering en één inzake 
mededinging omgezet moeten zijn in Belgisch recht. Het Europees Hof heeft trouwens een 
procedure opgestart tegen de Belgische Staat wegens laattijdige omzetting. Een en ander 
dient te geschieden in het raam van de wet van 21 maart 1991 op de autonome 



Hoofdstuk 2   BEVOEGDHEDEN - 39 
 

overheidsbedrijven – waarin een hoofdstuk telecommunicatie is opgenomen onder de 
hoofding van Belgacom – en de wet van 30 juli 1979 op de radioberichtgeving, een materie 
die inmiddels grotendeels naar de Gemeenschappen is overgeheveld. 
 
De telecomsector krijgt thans een stabiel en eenvoudig juridisch kader, temeer daar het 
Arbitragehof bij arrest van 14 juli 2004 artikel 17 van de zogeheten ‘BIPT-wet’ (wet van 17 
januari 2003) wegens machtsoverschrijding vanwege de federale wetgever die het BIPT 
bevoegdheid had verleend over gemengde structuren, waarin telecommunicatie en media 
door elkaar verweven zijn. 
 
De vier krachtlijnen van het ter bespreking voorliggend ontwerp zijn : 
- het optimaliseren van de concurrentie; 
- het vereenvoudigen van de toegang tot de sector ten behoeve van de marktspelers; 
- het beschermen van de gebruikers; 
- het garanderen van de universele dienstverlening. 
 
Dankzij de wet zal het BIPT ingeval van concurrentievervalsing kunnen optreden, wat het tot 
dusver noch op grond van de Belgische noch op grond van de Europese concurrentieregels 
kon. 
 
Een zeer belangrijk aspect is de vereenvoudiging van de toegangsvoorwaarden, waarbij een 
marktspeler, in plaats van een voorafgaande toelating, alleen moet notificeren dat hij in de 
telecomsector actief is. Er zijn geen retributies noch doorgangsrechten meer verschuldigd. 
 
De bepalingen met betrekking tot de regulator slaan op de machtiging, de nummers en 
frequenties, de administratieve bijdrage en de heffing van gebruiksrechten. 
 
Tevens wordt de zogeheten ‘toegangsrichtlijn’ omgezet en de sectorspecifieke 
‘privacyrichtlijn’. 
 
De consument zal beter worden geïnformeerd. Modelcontracten en algemene voorwaarden 
zullen op de webstek van de gekozen operator publiek dienen te worden gemaakt en ook op 
eenvoudige aanvraag verkrijgbaar zijn. De prijslijsten zullen zowel het totaalbedrag als de 
verschillende onderdelen dienen te bevatten. Bovendien zullen essentiële wijzigingen – dit 
zijn de wijzigingen die slaan op de prijs en op het aanbod – een maand op voorhand aan de 
gebruiker dienen te worden meegedeeld. Na ontvangst van de factuur zal de gebruiker nog 
een maand de tijd hebben om zijn contract op te zeggen zonder enige vorm van vergoeding 
hoeven te betalen. De informatie die over de tarieven wordt verstrekt zal ‘vergelijkbaar’ 
moeten zijn zodat de gebruiker door de bomen het bos nog kan zien en niet zelf allerlei 
ingewikkelde berekeningen dient te maken. Op de webstek van het BIPT zal overigens een 
lijst van het aanbod worden gepubliceerd zodat men op grond van zijn eigen profiel de beste 
keuze qua tarieven en aanbod zal kunnen maken. Elke operator dient over een telefonische 
hulpdienst te beschikken, betalingsfaciliteiten toestaan (hetzij via voorafbetaalde 
telefoonkaarten, hetzij via betalingen op termijn), voorzien in de mogelijkheid van 
nummerblokkering en zelfs lokalisering, voor commercieel gebruik uiteraard (de 
politiediensten kunnen deze faciliteit sowieso gebruiken) en mits men vooraf zijn 
toestemming heeft gegeven en de dienst op eenvoudig verzoek kan worden stopgezet. 
Verboden zijn spionagesoftware, opdoemende ‘cookies’ en identificatoren (tenzij de 
gebruiker hier uitdrukkelijk om heeft gevraagd). 
 
De informatie over de consument zal via het ‘out-principe’ worden geregeld : men wordt niet 
opgenomen in een repertorium zo men de wens heeft uitgedrukt er niet in te worden 
opgenomen. Tot dusver gold het ‘in-principe’ : men moest verklaren dat men in een bepaald 
repertorium wou worden opgenomen. 
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‘Slamming’ – het bombarderen van de gebruiker met ongevraagde diensten – zal slechts 
mogelijk zijn mits men schriftelijk daartoe toestemming heeft gegeven (om geen stilzwijgend 
akkoord dienaangaande te kunnen vooropstellen). 
 
Om over de naleving van al deze regels te waken zal de Ethische Commissie inzake 
telecommunicatie worden geïnstalleerd. Voorheen was de zegen van de Vlaamse overheid 
hiervoor nodig.  
 
Wat de universele dienstverlening betreft, is België met één betaaltelefoon per 700 inwoners 
Europees koploper. Deze telefooncellen zijn echter duur en worden steeds minder gebruikt. 
Bovendien staan zij vaak bloot aan vandalisme. Sedert de opgang van de mobiele telefoon, 
worden steeds minder telefooncellen gebruikt. Daarom werd de afspraak gemaakt dat het 
aantal zou verminderen naargelang de dekkings- en spreidingsgraad (territoriaal en 
individueel) van mobieltjes zou verhogen. 
 
De mobiele telefonie zal in de kenniseconomie een steeds grotere rol vervullen. Het is dan 
ook noodzakelijk op dit gebied ervoor te zorgen dat geen nieuwe kloof ontstaat. Sociale 
tarieven (thans wordt aan circa 400.000 gebruikers korting verleend) zullen zowel voor vaste 
als mobiele telefonie door alle operatoren dienen te worden aangeboden. 
 
Het toepassingsgebied van de universele dienstverlening zal slaan op alle componenten ; 
over het hele grondgebied moet deze dienstverlening eenzelfde prijs en kwaliteit garanderen. 
 
Bij de aanwijzing van de universele dienstverlener zal – voornamelijk op vraag van Europa – 
geen enkele operator a priori worden uitgesloten. Slechts ingeval er geen enkele offerte 
wordt ingediend, zal de toewijzing ambtshalve gebeuren teneinde de potentiële gebruikers 
niet in de kou te laten staan. 
 
Het universele-dienstverleningsfonds zal automatisch worden opgestart en gestijfd worden 
door alle operatoren naargelang van hun marktaandeel. Het BIPT waakt over de 
aangerekende kosten en controleert of de aangegane dienstverplichtingen ook effectief 
worden nagekomen. Voor elk afzonderlijk element van de universele dienstverlening – met 
uitzondering van de sociale tarieven die voortaan door alle operatoren zullen kunnen worden 
aangeboden – zal een verschillende operator kunnen worden aangeduid : dit geldt zowel 
voor betaaltelefoons als voor de universele inlichtingendienst en de universele telefoongids. 
Na een periode van vijf jaar zal de operator voor eventuele verliezen worden vergoed. 
 
♦ WET VAN 20 JULI 2005 TOT WIJZIGING VAN DE GECOORDINEERDE WETTEN VAN 16 MAART 

1968 BETREFFENDE DE POLITIEK OVER HET WEGVERKEER 
 

Doc. 51 1428/2004-2005  
Onderzocht in de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven 
Rapporteur : mevr. Hilde Vautmans 
Aangenomen door de Kamer op 30.06.2005 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 11.08.2005 
 
Op 25 mei 2005 dienen de heren Dylan Casaer (sp.a-spirit), Guido De Padt (VLD), François 
Bellot (MR) en Jef Van den Bergh (CD&V), alsook de dames Hilde Vautmans (VLD) en 
Annick Saudoyer (PS), amendement nr. 6 (Doc 51 1428/004) in, dat door de commissie 
eenparig als basistekst wordt aangenomen. Het amendement vloeit voort uit een door de 
regering op vrijdag 13 mei 2005 aangenomen voorontwerp en vervangt de tekst van het 
wetsontwerp zoals het werd ingediend. 
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Het beslaat de volgende onderwerpen :  
 
1° Categorisering overtredingen : 
 
Artikel 7 van de nieuwe tekst (Doc 51 1428/004) wijzigt artikel 29 van de verkeerswet. Dat is 
in zijn huidige formulering niet door het Arbitragehof vernietigd. Wel was gevraagd beter te 
omschrijven wat het begrip ‘zwaar’ in ‘zware’ overtreding omvatte. Thans wordt niet meer 
gewag gemaakt van zware overtredingen, maar worden de vier categorieën aangepast 
naargelang van het risico op ongevallen dat ze inhouden. Overtredingen van de vierde 
categorie houden rechtstreeks een risico op ongeval in, overtredingen van de derde 
categorie creëren rechtstreeks een dergelijk risico, overtredingen van de tweede categorie 
doen dit indirect, terwijl alle overtredingen die niet in de drie hoogste categorieën kunnen 
worden ondergebracht als overtredingen van de eerste categorie worden aangemerkt.  
 
Telkens de regering een bepaalde overtreding in een bepaalde categorie onderbrengt, moet 
ze dit verantwoorden. Aldus wordt tegemoet gekomen aan de basisopmerking van het 
Arbitragehof. Om tegemoet te komen aan een opmerking van de Raad van State aangaande 
de vaagheid van de begrippen ‘rechtstreeks’, ‘onrechtstreeks’ en ‘onvermijdbare schade’, 
dient de regering een amendement in krachtens hetwelk het koninklijk besluit ter uitvoering 
van de wet ophoudt uitwerking te hebben indien het niet binnen het jaar bij wet wordt 
bekrachtigd. 
 
2° Intrekking rijbewijs 
 
De intrekking van het rijbewijs door de procureur des Konings voor een periode langer dan 
15 dagen kan niet als een beveiligingsmaatregel worden aangemerkt. Aangezien het een 
sanctie betreft, moet de rechter de intrekking kunnen toetsen. Thans zou de procureur des 
Konings het rijbewijs kunnen intrekken voor een periode die korter of gelijk is aan 15 dagen. 
Daarna zou de maatregel weliswaar tweemaal voor een periode van drie maand verlengd 
kunnen worden, maar wel dienen uitgesproken te worden door een politierechter. Via een 
amendement van de heer Guido De Padt wordt het volgende nog verfijnd : gelet op de korte 
tijdspanne waarbinnen de politierechter een beslissing moet nemen aangaande de 
verlenging van de intrekking van het rijbewijs is de procedure bij dagvaarding – met een 
termijn van zeven dagen die voldoende is vermits geen beslissing ten gronde wordt 
genomen – de enige procedure die de rechten van verdediging garandeert. Tevens moet het 
duidelijk zijn dat deze verlenging een beveiligingsmaatregel is en geen straf of uitspraak 
aangaande de aansprakelijkheid. 
 
3° Voogdij over aanvullende verkeersreglementen 
 
De verkeerswet van 7 februari 2003 wilde het toezicht van de federale overheid over de 
aanvullende, door de gemeentes uitgevaardigde verkeersreglementen afschaffen. Hierdoor 
werd evenwel ook de toezichtbevoegdheid van de gewesten afgeschaft. Deze laatste wordt 
thans in ere hersteld terwijl de federale toezichtbevoegdheid wel degelijk, zoals 
oorspronkelijk de bedoeling was, is afgeschaft. 
 
4° Depenalisering van tijdelijk parkeren 
 
Parkeren is per definitie altijd tijdelijk. Er ontstond derhalve, mede door de omzendbrief van 
de procureurs-generaal terzake, verwarring over het begrip ‘tijdelijk parkeren’. Beurtelings 
parkeren wordt hier thans van uitgesloten. Dit impliceert dat de enge interpretatie, welke ook 
de oorspronkelijke interpretatie was, in ere wordt hersteld. 
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Commissie voor de Justitie 
 
 
♦ WET VAN 9 DECEMBER 2004 BETREFFENDE DE WEDERZIJDSE INTERNATIONALE 

RECHTSHULP IN STRAFZAKEN EN TOT WIJZIGING VAN ARTIKEL 90TER VAN HET WETBOEK 
VAN STRAFVORDERING 

 
Doc. 51 1278/2004-2005 
Onderzocht in de commissie voor de Justitie 
Rapporteur : de h. Walter Muls 
Aangenomen door de Kamer op 25.11.2004 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 24.12.2004 
 
De wet strekt er in de eerste plaats toe het Belgische recht in overeenstemming te brengen 
met de Overeenkomst van 29 mei 2000 betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken 
tussen de lidstaten van de Europese Unie. 
Daarenboven omschrijft de wet uitdrukkelijk de grondregels inzake de wederzijdse 
rechtshulp in strafzaken, met inbegrip van de regels inzake de betrekkingen met niet-EU-
lidstaten. 
 
De wet telt zes hoofdstukken : 
- in hoofdstuk I worden een aantal technische termen gedefinieerd, en wordt een 

verklaring gegeven van de afkortingen van Europese instellingen die in de overige 
hoofdstukken ter sprake komen (Europol, Eurojust, OLAF); 

-  hoofdstuk II bevat de algemene beginselen van de internationale rechtshulp in 
strafzaken: het algemene beginsel van de goede samenwerking, de weigeringsgronden 
voor de tenuitvoerlegging van een buitenlands rechtshulpverzoek bij ontstentenis van 
een toepasselijk internationaal instrument, de rol van de minister van Justitie, het recht 
dat van toepassing is op de tenuitvoerlegging van een buitenlands rechtshulpverzoek en 
ten slotte de procedure inzake de overzending en de ontvangst van de 
rechtshulpverzoeken; 

-  hoofdstuk III betreft de oprichting van gemeenschappelijke onderzoeksteams. De 
procedure inzake de oprichting van een dergelijk team, de werking ervan en de 
aanwending van in dat kader in het buitenland verkregen gegevens worden erin 
behandeld; 

- hoofdstuk IV regelt het statuut van de buitenlandse ambtenaren op het Belgische 
grondgebied. Het voorziet in regels inzake de wapendracht en inzake de burgerlijke en 
strafrechtelijke aansprakelijkheid met betrekking tot de handelingen van die ambtenaren; 

- hoofdstuk V betreft het gebruik in België van in het buitenland verzameld bewijsmateriaal. 
In het kader van een in België gevoerde strafrechtspleging mag geen gebruik worden 
gemaakt van bewijsmateriaal dat in het buitenland op onregelmatige wijze is verzameld 
indien de onregelmatigheid volgens het recht van de Staat waarin het bewijsmateriaal is 
verzameld, volgt uit de overtreding van een op straffe van nietigheid voorgeschreven 
vormvereiste of de betrouwbaarheid van het bewijsmateriaal aantast; noch van 
bewijsmateriaal waarvan de aanwending een schending inhoudt van het recht op een 
eerlijk proces; 

- in hoofdstuk VI ten slotte wordt ingegaan op de wijzigingen van de wetgeving inzake het 
afluisteren van telecommunicatie (artikel 90ter van het Wetboek van strafvordering). 
Voortaan mag een bevoegde buitenlandse overheid, in het raam van een strafrechtelijk 
onderzoek en onder bepaalde voorwaarden, tijdelijk privé-telecommunicatie afluisteren, 
er kennis van nemen en opnemen tijdens de overbrenging ervan, ingeval de persoon op 
wie deze maatregel betrekking heeft, zich op het Belgische grondgebied bevindt. 
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♦ WET VAN 31 MEI 2005 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 13 MAART 1973 BETREFFENDE DE 
VERGOEDING VOOR DE ONWERKDADIGE VOORLOPIGE HECHTENIS, TOT WIJZIGING VAN DE 
WET VAN 20 JULI 1990 BETREFFENDE DE VOORLOPIGE HECHTENIS EN TOT WIJZIGING VAN 
SOMMIGE ARTIKELEN VAN HET WETBOEK VAN STRAFVORDERING 

 
Doc. 51 1317/2004-2005 
Onderzocht in de commissie voor de Justitie 
Rapporteur : de h. Alain Courtois 
Aangenomen door de Kamer op 17.03.2005 
Aangenomen door de Senaat op 31.05.2005 
Belgisch Staatsblad : 16.06.2005 
 
Deze wet heeft tot doel op gerichte wijze in te grijpen in de procedure van de voorlopige 
hechtenis zodat deze op een vlottere en efficiëntere wijze kan verlopen. Dit punctueel 
ingrijpen in de procedure kan aldus indirect een invloed uitoefenen zowel op het aantal 
afgegeven aanhoudingsbevelen als op de duur van de voorlopige hechtenis. 
 
In het vooruitzicht hiervan zijn de krachtlijnen van het ontwerp in het kort geschetst als volgt :  
- de continuïteit van de bevoegdheden van de onderzoeksrechter inzake de voorlopige 

hechtenis; 
- de versterking van het toezicht van de kamer van inbeschuldigingstelling; 
- de vereenvoudigde regeling van de procedure voor de raadkamer; 
- de verduidelijking van de sancties bij het niet naleven van de wezenlijke formaliteiten die 

nodig zijn voor de afgifte van een aanhoudingsbevel; 
- de versoepeling van de maandelijkse controle op de voorlopige hechtenis voor niet 

correctionaliseerbare misdrijven; 
- de aanpassing van de duur van de uitwerking van de arresten van de kamer van 

inbeschuldigingstelling; 
- de verduidelijking van de termijn van de invrijheidstelling onder voorwaarden. 
 
Er wordt eveneens van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aanpassing door te voeren 
van de wet van 13 maart 1973 naar aanleiding van het arrest van 26 november 2003 van het 
Arbitragehof dat oordeelde dat het eerste lid van § 5 van artikel 28 strijdig is met de artikelen 
10 en 11 van de Grondwet. 
 
♦ WET VAN 10 AUGUSTUS 2005 TOT VERRUIMING VAN DE STRAFRECHTELIJKE BESCHERMING 

VAN DE MINDERJARIGEN 
 
Doc. 51 1559/2004-2005 
Onderzocht in de commissie voor de Justitie 
Rapporteur : de h. André Perpète 
Aangenomen door de Kamer op 07.07.2005 
Aangenomen door de Senaat op 02.06.2005 
Belgisch Staatsblad : 02.09.2005 
 
De wet strekt er in de eerste plaats toe personen die minderjarigen misbruiken om misdrijven 
te plegen strenger te straffen.  
Te dien einde wordt een nieuw artikel 433 in het Strafwetboek ingevoegd, waarbij de 
minimumstraf voor elk wanbedrijf en elke misdaad zoals bedoeld in dit Wetboek, wordt 
verzwaard ingeval een minderjarige, rechtstreeks of via een tussenpersoon, aangetrokken of 
gebruikt wordt om de misdaad of het wanbedrijf te plegen. 
Bovendien wordt voorzien in een bijkomende strafverzwaring indien er sprake is van 
specifieke verzwarende omstandigheden. Dat is met name het geval als de minderjarige 
jonger is dan zestien jaar; als er misbruik gemaakt wordt van de bijzonder kwetsbare positie 
waarin de minderjarige verkeert; als de dader de vader, de moeder of een andere 
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bloedverwant in de opgaande lijn is, de adoptant of een andere persoon die gezag heeft over 
de minderjarige of die hem onder zijn bewaring heeft; of als een gewoonte wordt gemaakt 
van het aantrekken of gebruiken van minderjarigen om een misdaad of een wanbedrijf te 
plegen. De straffen voor heling van weggenomen, verduisterde of door de misdaad of het 
wanbedrijf bedoeld in artikel 433 verkregen zaken of een gedeelte ervan, worden eveneens 
verzwaard (artikel 505bis (nieuw) van het Strafwetboek). 
 
Tot slot wordt er met deze wet een nieuw artikel 433bis in het Strafwetboek ingevoegd, 
waarmee beoogd wordt de persoonlijke levenssfeer van minderjarigen te beschermen: de 
identiteit van personen die vervolgd worden voor de jeugdrechtbanken of ten aanzien van 
wie door die rechtbanken maatregelen zijn uitgesproken, mag niet onthuld worden, en de 
publicatie en verspreiding van het verslag van de debatten voor de jeugdrechtbank, voor de 
onderzoeksrechter en voor de kamers van het hof van beroep die bevoegd zijn om over het 
hoger beroep tegen hun beslissingen te oordelen, zijn verboden. 
 
♦ WET VAN 10 AUGUSTUS 2005 TOT WIJZIGING VAN DIVERSE BEPALINGEN MET HET OOG OP 

DE VERSTERKING VAN DE STRIJD TEGEN MENSENHANDEL 
 
Doc. 51 1560/2004-2005 
Onderzocht in de commissie voor de Justitie 
Rapporteurs : de hh. André Perpète en Walter Muls 
Aangenomen door de Kamer op 07.07.2005 
Aangenomen door de Senaat op 02.06.2005 
Belgisch Staatsblad : 02.09.2005 
 
De wet strekt er in de eerste plaats toe de nodige wetswijzigingen aan te brengen met 
betrekking tot de mensenhandel en mensensmokkel als misdrijf, teneinde het Belgisch recht 
in overeenstemming te brengen met diverse instrumenten van het internationaal en het 
Europees recht.  
 
De belangrijkste bepalingen van de wet zijn de volgende: 
- er wordt een nieuw artikel 433ter in het Strafwetboek ingevoegd ter bestraffing van 

diegenen die bedelarij door een ander exploiteren, en ter bestraffing van al wie een 
persoon aanwerft, meeneemt, wegbrengt of bij zich houdt teneinde hem over te leveren 
aan de bedelarij, hem ertoe aanzet te bedelen of door te gaan met bedelen, of hem ter 
beschikking van een bedelaar stelt opdat deze laatste zich van hem bedient om het 
openbaar medelijden op te wekken; 

-  de strafbaarstelling mensenhandel wordt nader omschreven en is niet langer beperkt tot 
vreemdelingen, maar heeft voortaan betrekking op zowel Belgen als vreemdelingen. De 
strafbaarstelling mensenhandel geldt voortaan uitdrukkelijk een aantal vormen van zowel 
seksuele uitbuiting (pornografie, ontucht, prostitutie) als economische uitbuiting (uitbuiting 
door arbeid, exploitatie van bedelarij, wegnemen van organen). Gepreciseerd wordt dat 
in die gevallen de toestemming van de persoon die het slachtoffer is van de uitbuiting niet 
ter zake doet (behalve in gevallen zoals bedoeld in artikel 433quinquies, § 1, 5° van het 
Strafwetboek). Voorts werd er voorzien in nieuwe verzwarende omstandigheden, zoals 
het in gevaar brengen van het leven van een slachtoffer, de betrokkenheid van een 
criminele organisatie of het misbruik van de bijzonder kwetsbare situatie van de 
betrokkene; 

-  in het Strafwetboek wordt een bepaling ingevoegd waarbij wie misbruik maakt van de 
bijzonder kwetsbare positie van een persoon ten gevolge van diens onwettige of precaire 
administratieve toestand of diens precaire sociale toestand door, met de bedoeling een 
abnormaal profijt te realiseren, een roerend goed, een deel ervan, een onroerend goed, 
een kamer of een andere in artikel 479 bedoelde ruimte te verkopen, te verhuren of ter 
beschikking te stellen in omstandigheden die in strijd zijn met de menselijke waardigheid, 
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zodanig dat de betrokken persoon in feite geen andere echte en aanvaardbare keuze 
heeft dan zich te laten misbruiken, strafbaar gesteld wordt. 

 
♦ WET VAN 10 AUGUSTUS 2005 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 3 APRIL 1953 

BETREFFENDE DE RECHTERLIJKE INRICHTING EN TOT TIJDELIJKE TOELATING TOT 
OVERTALLIGE BENOEMINGEN VAN MAGISTRATEN, VOOR WAT HET HOF VAN BEROEP TE 
GENT BETREFT 

 
Doc. 51 1836/2004-2005 
Onderzocht in de commissie voor de Justitie 
Rapporteur : de h. Tony Van Parys 
Aangenomen door de Kamer op 07.07.2005 
Aangenomen door de Senaat op 15.07.2005 
Belgisch Staatsblad : 02.09.2005 
 
Deze wet strekt tot de versterking van de personeelsformatie van de magistraten en de 
griffiers van het hof van beroep te Gent en ook van de personeelsformatie van het parket-
generaal bij dit hof. 
 
In de algemene context van de strijd tegen de gerechtelijke achterstand werden in 2004 
samenwerkingsprotocollen afgesloten met de korpschef van de hoven van Antwerpen en van 
Brussel. 
 
Met hetzelfde perspectief voor ogen werden in 2005 nieuwe protocollen ondertekend met de 
gerechtelijke autoriteiten van de hoven van beroep en de parketten-generaal van Gent en 
van Luik. 
 
Eén van de luiken van die protocollen heeft betrekking op het aanpassen van de 
personeelsformatie aan de stroom van de gerechtelijke dossiers. Dit is het luik dat in deze 
wet ten aanzien van het hof van beroep te Gent wordt behandeld. 
 
Bij dit hof van beroep worden in totaal vijf raadsheren voorzien om het bestaande team te 
versterken, teneinde de gerechtelijke achterstand in te dijken. 
 
De drie eerste van deze raadsheren zullen vanaf begin 2006 in dienst kunnen worden 
genomen. Daarna kunnen twee bijkomende raadsheren in dienst worden genomen: één in 
september 2006 en de andere in januari 2007. Ze zullen beiden in overtal worden benoemd. 
 
Om het aan het parket-generaal mogelijk te maken om bij te dragen aan het uitgewerkte 
plan, zal het hiervoor twee substituten van de procureur-generaal toegekend krijgen : de 
eerste, effectief, vanaf september 2006 en de tweede, in overtal, vanaf januari 2007. 
 
Het griffiepersoneel van het hof van beroep zal ook versterkt worden om de uitbreiding van 
de personeelsformatie van de magistraten ten volle te optimaliseren : een extra griffier is 
voorzien in september 2006, en een andere in januari 2007.  
 
Tot slot zullen de administratieve personeelskaders van de griffie en van het parket 
eveneens worden aangepast. 
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Commissie voor de Landsverdediging 
 
 
♦ PROGRAMMAWET VAN 27 DECEMBER 2004 (ART. 502 EN 503) 
 
Doc. 51 1437/2004-2005 
Onderzocht in de commissie voor de Landsverdediging 
Rapporteur : mevr. Dalila Douifi 
Aangenomen door de Kamer op 16.12.2004 
Aangenomen door de Senaat op 23.12.2004 
Belgisch Staatsblad : 31.12.2004 (erratum : 18.01.2005) 
 
Artikel 502 van de programmawet heeft betrekking op de wijziging van artikel 43 van de 
programmawet van 19 juli 2001 (Belgisch Staatsblad van 28 juli 2001) dat handelt over de 
verzekering voor risico’s tijdens operaties. Het beoogt een permanente wettelijke basis te 
creëren voor het aanbieden van deze specifieke verzekering aan belanghebbende 
burgerlijke personeelsleden van andere federale publieke autoriteiten indien zij, samen met 
personeelsleden van het departement van Landsverdediging, op zending vertrekken naar het 
buitenland (vb. Inspectie van Financiën, gerechtelijk detachement, enz..). Artikel 503 bepaalt 
de inwerkingtreding van de nieuwe bepaling.  
 
♦ WET VAN 15 FEBRUARI 2005 TOT WIJZIGING VAN DE WETTEN VAN 1 MAART 1958 

BETREFFENDE HET STATUUT VAN DE BEROEPSOFFICIEREN VAN DE KRIJGSMACHT, 27 
DECEMBER 1961 BETREFFENDE HET STATUUT VAN DE ONDEROFFICIEREN VAN HET ACTIEF 
KADER VAN DE KRIJGSMACHT EN 12 JULI 1973 BETREFFENDE HET STATUUT VAN DE 
VRIJWILLIGERS VAN HET ACTIEF KADER VAN DE KRIJGSMACHT 

 
Doc. 51 1351/2004-2005 
Onderzocht in de commissie voor de Landsverdediging 
Rapporteur : mevr. Dalila Douifi 
Aangenomen door de Kamer op 23.12.2004 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 04.03.2005 
 
De wet beoogt onder meer enkele bepalingen van het statuut van de officieren, 
onderofficieren en vrijwilligers te vervangen door nieuwe bepalingen met betrekking tot de 
schorsing bij ordemaatregel, dit voor elke categorie. Een andere bepaling slaat op de situatie 
waarbij, voor de bevordering tot de graden van hoofd- en opperofficier, alle kandidaten met 
dezelfde anciënniteit tegelijk gunstig zijn aanbevolen door de bevorderingscomités. 
 
♦ WET VAN 16 JULI 2005 TOT WIJZIGING VAN DIVERSE WETTEN BETREFFENDE HET STATUUT 

VAN DE MILITAIREN 
 
Doc. 51 1715/2004-2005 
Onderzocht in de commissie voor de Landsverdediging 
Rapporteur : de h. David Geerts 
Aangenomen door de Kamer op 09.06.2005 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 10.08.2005 
 
De wet voert grotendeels een reeks technische aanpassingen door aan verschillende 
aspecten van het statuut van de militairen, die noodzakelijk zijn omwille van de invoering van 
de eenheidsstructuur in het departement van Landsverdediging. Het betreft, enerzijds, 
wijzigingen van benamingen en aanpassingen van bevoegdheden. Anderzijds, wordt onder 
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meer een versoepeling ingevoerd voor het halftijds werken als gevolg van een afwezigheid 
om gezondheidsredenen, voor de reclassering van een kandidaat-officier of -onderofficier die 
definitief mislukt is in de wettelijk opgelegde taalexamens, voor de reclassering van de 
kandidaten die op fysiek gebied niet geslaagd zijn, maar bijvoorbeeld ook voor de 
reclassering van een kandidaat-beroepsofficier-piloot als kandidaat-hulpofficier-piloot. Het 
wetsontwerp brengt verder nog aanpassingen aan, aan het moederschapsverlof, het verlof 
van ouderschapsbescherming en het verlof voor de verzorging van een zwaar zieke 
verwante. Het departement van Landsverdediging volgt hiermee de recente wijzigingen van 
de arbeidswetgeving. 
 
♦ WET VAN 16 JULI 2005 HOUDENDE DE OVERPLAATSING VAN SOMMIGE MULITAIREN NAAR 

EEN OPENBARE WERKGEVER 
 
Doc. 51 1807/2004-2005 
Onderzocht in de commissie voor de Landsverdediging 
Rapporteur : mevr. Ingrid Meeus 
Aangenomen door de Kamer op 09.06.2005 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 10.08.2005 
 
De wet is ingegeven door de problematiek die wordt gesteld door de huidige onevenwichtige 
leeftijdspiramide bij de Krijgsmacht. Het departement van Landsverdediging wordt 
geconfronteerd met een structureel probleem van veroudering van zijn personeel, waarvan 
het grootste deel zich situeert in de leeftijdsgroep tussen 35 en 45 jaar. Als gevolg hiervan, 
dringt een verjonging van het personeel, meer in het bijzonder in de leeftijdsklasse 25–35 
jaar, zich op. Om daaraan te verhelpen wordt een overplaatsingsstelsel naar andere 
overheidsdiensten ingevoerd. Dit is zowel in het voordeel van het departement van 
Landsverdediging, dat zijn personeel kan verjongen, als in dit van de openbare dienst waar 
de militair naar toe gaat, die van zijn ervaring kan gebruik maken. 
 
♦ WET  VAN 20 JULI 2005 HOUDENDE DIVERSE BEPALIGNEN (ART. 19 – 35) 
 
Doc. 51 1845/2004-2005 
Onderzocht in de commissie voor de Landsverdediging 
Rapporteur : de h. Walter Muls 
Aangenomen door de Kamer op 13.07.2005 
Aangenomen door de Senaat op 15.07.2005 
Belgisch Staatsblad : 29.07.2005 (erratum : 30.08.2005) 
 
De wet heeft onder meer tot doel de wettelijke grondslag voor de evaluatie van kandidaten 
voor bepaalde functies te versterken. De essentiële aspecten van de evaluatie worden bij 
wet vastgelegd (de wijze waarop de evaluatie plaatsvindt, het optreden van de deliberatie-, 
evaluatie- en beroepscommissies, enz.). Een ander deel strekt ertoe te voorzien in de 
wettelijke grondslag op basis waarvan de burgerlijke en militaire repetitoren die aan de 
diplomavoorwaarden voldoen, belast kunnen worden met een bijkomende deeltijdse 
onderwijsopdracht als docent. Vervolgens wordt de wettelijke grondslag vervolledigd op 
basis waarvan voorschotten op de vergoedingen kunnen worden toegekend. Een belangrijk 
onderdeel is gewijd aan de wettelijke basis om militairen van het actief kader, onder 
bepaalde voorwaarden en op vrijwillige basis, gelegenheid tot een professionele 
heroriëntatie te bieden met het oog op een loopbaan in de privé-sector. Die heroriëntatie zal 
geschieden op grond van «partnerschapsakkoorden» met de in aanmerking komende 
sectoren, welke zullen worden aangevuld met individuele overeenkomsten of zogenaamde 
«geïndividualiseerde bijlagen» met de partnerwerkgevers.  Ingevolge een amendement van 
de heer Geerts, tenslotte, werd het onderscheid tussen vrijwillige en verplichte (of 
ambtshalve) disponibiliteit opgeheven. 
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Commissie voor de Sociale Zaken 
 
 
♦ WET VAN 25 NOVEMBER 2004 TOT WIJZIGING VAN ARTIKEL 191, EERSTE LID, 15°QUARTER, 

§ 2, VAN DE WET BETREFFENDE DE VERPLICHTE VERZEKERING VOOR GENEESKUNDIGE 
VERZORGING EN UITKERINGEN, GECOÖRDINEERD OP 14 JULI 1994 

 
Doc. 51 1387/2004-2005 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur : mevr. Pierrette Cahay-André 
Aangenomen door de Kamer op 28.10.2004 
Belgisch Staatsblad : 07.12.2004 
 
Artikel 191, eerste lid, 15°quater, § 2, van de gecoördineerde ZIV-wet stelt een voorschot in 
in afwachting van de vaststelling van de aanvullende heffing ten laste van de farmaceutische 
firma’s met betrekking tot de eventuele overschrijding van de uitgaven voor farmaceutische 
specialiteiten. 
 
Voor het jaar 2004 bedroeg het voorschot 2,55 percent. Uit technische ramingen van het 
RIZIV bleek echter dat de begroting van de geneesmiddelen in 2004 in belangrijke mate zou 
overschreden worden. Bijgevolg heeft de wet het huidige voorschot opgetrokken tot 4,50 
percent, wat voor de firma’s betekent dat ze een tweede voorschot van 1,95 percent dienen 
bij te betalen. 
 
♦ PROGRAMMAWET VAN 27 DECEMBER 2004 (ARTIKELEN 133 TOT 144, 147 TOT 175, 177 

EN 178) 
 
Doc. 51 1437/2004-2005 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur : mevr. Annemie Turtelboom 
Aangenomen door de Kamer op 16.12.2004 
Aangenomen door de Senaat op 23.12.2004 
Belgisch Staatsblad: 31.12.2004 
 
De bepalingen die aan de commissie voor de Sociale Zaken werden voorgelegd, betreffen 
de volgende aangelegenheden :  
 
1.  werk : 
- de doelgroep van het ervaringsfonds wordt verruimd tot de 45-plussers. Bovendien richt 

het fonds zich voortaan op alle acties om de betrokken werknemers aan de slag te 
houden; 

- de werkbonus wordt in de wetgeving opgenomen als een van de maatregelen ter 
bestrijding van de werkloosheidsvallen; 

- de stempelcontrole wordt afgeschaft; 
- de wet brengt een aantal technische correcties aan in de strafbepalingen over de 

onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (Dimona); 
- om het aantal brugpensioenen van het type “Canada Dry” terug te dringen voorziet de 

wet in een heffing van werkgevers- en werknemersbijdragen op de vergoedingen die 
bovenop de sociale uitkering worden toegekend en die bovendien niet als een loon 
worden beschouwd; 

- in de hoofdstuk gewijd aan het welzijn op het werk worden een aantal maatregelen tegen 
arbeidsongevallen uitgewerkt, in de eerste plaats de rapportering en follow-up van 
ernstige ongevallen. Voorts bevat het bepalingen omtrent de erkenning van 
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ondernemingen belast met het verwijderen van asbest uit gebouwen, en worden de 
diverse commissies die over de arbeidsbescherming waken, voortaan in één commissie 
ondergebracht die onder de vleugels van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming 
werkt; 

- een vermindering van de bijdragen voor de sociale zekerheid voor de non-profitsector om 
de middelen waarover de sociale maribel beschikt, efficiënter te beheren; 

- de financiering van het samenwerkingsakkoord sociale economie tussen de federale 
Staat, de Gewesten en de Gemeenschappen en de erkenning van de PWA’s in het kader 
van dienstencheques. 

 
2.  pensioenen : 
- maatregelen met betrekking tot het pensioenstelsel van de vastbenoemde 

personeelsleden van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen 
(CBFA) die is ontstaan ingevolge de samenvoeging van de Commissie voor het Bank- en 
Financiewezen (CBF) en de Controledienst voor de Verzekeringen (CDV) ; 

- harmonisering van het pensioenstelsel van het personeel van de provinciale en de 
gemeentelijke diensten die bij de RSZPPO zijn aangesloten; 

- consolidatie van bestaande regelingen inzake het minimumpensioen; 
- vereenvoudiging van de bewijslast van de loopbaanjaren vóór 1955; 
- de vrijstellingsregeling  voor de aanvullende pensioenvoordelen van het overheids-

personeel; 
- technische aanpassingen aan de regelgeving met betrekking tot de aanvullende 

pensioenen, meer bepaald wat de werking van de Raad en de Commissie voor 
Aanvullende Pensioenen en de pensioenfondsen betreft. 

 
3. sociale zaken :  
- diverse bepalingen inzake de correcte inning van de socialezekerheidsbijdragen, 

inzonderheid een hervorming van het solidariteitsbijdragestelsel op de bedrijfsvoertuigen, 
het eenvormig maken van de sancties die kunnen worden opgelegd door de 
verschillende instellingen die belast zijn met de inning van de socialezekerheidsbijdragen 
en de onderwerping van de deeltijdse werknemers; 

- het sociaal secretariaat van de overheden die bij de RSZPPO zijn aangesloten; 
- diverse aanpassingen aan de wetten betreffende de kinderbijslag; 
- bepalingen die een wettelijke grondslag verlenen aan de beslissingen die ervoor zorgen 

dat de sociale zekerheid in het kader van de alternatieve financiering de nodige middelen 
krijgt; 

- diverse wijzigingen aan de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en aan aan de wet van 6 
augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. 

 
♦ WET VAN 17 SEPTEMBER 2005 HOUDENDE INVOERING VAN EEN EGALISATIEBIJDRAGE 

VOOR PENSIOENEN 
 
Doc. 51 1444/2004-2005 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur : mevr. Greet van Gool 
Aangenomen door de Kamer op 02.06.2005 
Aangenomen door de Senaat op 23.06.2005 
Belgisch Staatsblad : 06.10.2005 
 
De doelstelling van de wet bestond erin de inhouding van 13,07 percent op het vakantiegeld 
toegekend aan het personeel van de overheidssector om te zetten in een persoonlijke 
bijdrage bestemd hetzij voor het globaal beheer (vakantiegeld van de contractuele 
personeelsleden), hetzij voor het Fonds voor het Evenwicht van de Pensioenstelsels 
(statutaire personeelsleden). 
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Deze maatregel was zowel voor het personeel van de federale overheid als voor het 
personeel van de gefedereerde entiteiten bedoeld. 
 
Het Vlaams Parlement heeft op 24 november 2004 omtrent deze wet een belangenconflict 
opgeworpen, op grond waarvan de in artikel 32, §§ 1bis tot 1quater, van de gewone wet van 
9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen bedoelde overlegprocedure werd opgestart. 
 
De commissie voor de Sociale Zaken heeft dit wetsontwerp op 30 november 2004 
ongewijzigd aangenomen. De overlegvergadering tussen het Vlaams Parlement en de 
Kamer van volksvertegenwoordigers heeft evenwel niet tot een akkoord geleid.  
 
Het geschil werd vervolgens aan de Senaat voorgelegd die een voorstel van gemotiveerd 
advies voor het Overlegcomité heeft aangenomen.  
 
Daar over het voorstel van de federale regering geen overeenstemming kon worden bereikt 
bij dat Comité, werd de aangevatte wetgevende procedure voortgezet en heeft de Kamer dit 
wetsontwerp tijdens de plenaire vergadering van 28 april 2005 ongewijzigd aangenomen. 
 
Op het wetsontwerp, dat door de Senaat werd geëvoceerd, werden tijdens de plenaire 
vergadering van 2 juni 2005 amendementen ingediend. Na zijn overzending naar de Kamer 
werd het wetsontwerp ook daar in zijn geamendeerde vorm aangenomen. 
 
In de geamendeerde tekst worden de gemeenschappen en gewesten aan het 
toepassingsgebied van het wetsontwerp onttrokken. In het kader van het akkoord dat tussen 
de federale regering en de regeringen van de gemeenschappen en gewesten werd bereikt, 
behouden deze laatsten in hun begroting het met de heffing van 13,07 percent 
overeenkomende bedrag, op voorwaarde dat zij hun in het akkoord overeengekomen 
budgettaire doelstellingen opvoeren.  
 
♦ WET VAN 11 APRIL 2005 HOUDENDE AANPASSING VAN DE FRANSE TEKST EN 

VASTSTELLING VAN DE NEDERLANDSE TEKST VAN DE ALGEMENE WET VAN 21 JULI 1844 OP 
DE BURGERLIJKE EN KERKELIJKE PENSIOENEN 

 
Doc. 51 1410/2004-2005 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur :  mevr. Danielle Van Lombeek-Jacobs 
Aangenomen door de Kamer op 27.01.2005 
Belgisch Staatsblad: 10.06.2005 
 
Deze wet beoogt de vaststelling van de Nederlandse tekst van de algemene wet van 21 juli 
1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen, die de basiswet vormt voor de pensioenen 
in de overheidssector. Tot op heden bestond van die wet alleen een rechtsgeldige Franse 
tekst. 
 
♦ WET VAN 9 MAART 2005 TOT WIJZIGING VAN HOOFDSTUK V “BIJZONDERE BEPALIGNEN 

BETREFFENDE DE TIJDELIJKE OF MOBIELE BOUWPLAATSEN” VAN DE WET VAN 4 AUGUSTUS 
1996 BETREFFENDE HET WELZIJN VAN DE WERKNEMERS BIJ DE UITVOERING VAN HUN 
WERK 

 
Doc. 51 1579/2004-2005 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur : mevr. Maggie De Block 
Aangenomen door de Kamer op 03.02.2005 
Belgisch Staatsblad: 06.04.2005 
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De wet geeft uitvoering aan de beslissing van de buitengewone ministerraad van 20 en 21 
maart 2004 te Raversijde om het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de 
tijdelijke of mobiele bouwplaatsen te wijzigen, zodanig dat de procedures en de bij de 
coördinatie te gebruiken documenten beter aangepast zouden zijn aan de omvang en de 
complexiteit van de bouwplaatsen. 
 
Te dien einde schept de wet de rechtsgrond die aan de Koning de bevoegdheid verleent om, 
inzake de toe te passen regels, een onderscheid te maken tussen verschillende categorieën 
van bouwwerken en stelt ze de criteria vast op basis waarvan zulk een onderscheid kan 
gemaakt worden. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de bouwwerken waarvan de 
totale oppervlakte kleiner is dan 500 m² en deze met een totale oppervlakte gelijk aan of 
groter dan 500 m². 
 
♦ WET VAN 3 JULI 2005 HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN BETREFFENDE HET SOCIAAL 

OVERLEG 
 
Doc. 51 1767/2004-2005 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur: mevr. Annemie Turtelboom 
Aangenomen door de Kamer op 02.06.2005 
Belgisch Staatsblad : 19.07.2005 
 
De wet geeft uitvoering aan het akkoord van 18 januari 2005 dat na het centraal overleg 
tussen de sociale partners tot stand is gekomen. De regering was van oordeel dat het 
akkoord evenwichtig was en dat het dus moest worden uitgevoerd, ook al was gebleken dat 
het niet door alle betrokken partijen zou worden bekrachtigd. 
 
De elementen van evenwicht waarvoor het akkoord zorgt, beogen een grotere soepelheid 
van de arbeidsmarkt. Het betreft onder meer een soepeler regeling voor de overuren en de 
ploegenarbeid, een betere bescherming van de werknemers in geval van faillissement van 
de werkgever, een matige stijging van de lonen met indicatieve norm, een verbetering van de 
koopkracht van de minima en een inspanning om personen met een handicap aan de slag te 
krijgen. Voorts stelt de wet de innovatiepremies die aan de gestelde voorwaarden voldoen 
vrij van belasting en heeft zij tot doel door een aanpassing van de verjaringstermijnen te 
zorgen voor meer rechtszekerheid bij de inning van de sociale bijdragen. 
 
♦ PROGRAMMAWET VAN 11 JULI 2005 
 
Doc. 51 1820/2004-2005 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur: mevr. Greet van Gool 
Aangenomen door de Kamer op 30.06.2005 
Belgisch Staatsblad: 12.07.2005 
 
De bepalingen die aan de commissie voor de Sociale Zaken werden voorgelegd, betroffen 
de volgende aangelegenheden: 
 
1.  werk: 
- uitvoering van de beslissing van de ministerraad in Oostende om het loonplafond op dat 

van de ziekte- en invaliditeitsverzekering af te stemmen; 
- verhoging van het aantal arbeidsdagen in het kader van een overeenkomst voor 

tewerkstelling van studenten voor wie de gewone socialezekerheidsbijdragen niet 
verschuldigd zijn, tot  46 dagen, d.w.z. 23 dagen in de loop van de maanden juli, 
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augustus en september en  23 dagen gedurende de periodes van niet verplichte 
aanwezigheid in de onderwijsinstellingen; 

- invoering van de mogelijkheid om bij koninklijk besluit te voorzien in een verschillend 
werkbonus-regime voor verschillende werknemerscategorieën; 
 

2. pensioenen: 
- de geleidelijke afschaffing van de verplichte aangifte van de toegelaten beroepsbezigheid 

door de werkgever en de werknemers aan de administratie der Pensioenen, daar de 
elektronische uitwisseling van gegevens tussen de verschillende databanken die aangifte 
overbodig maakt; 

- harmonisering van de regels inzake de al dan niet betaling van het pensioen van de 
maand van overlijden die geldt in de overheidssector met wat geldt in de sector van de 
werknemers; 

 
3.  sociale zaken: 
- de alternatieve financiering van de sociale zekerheid; een amendement heeft betrekking 

op de subsidie van de Staat; 
- een tijdelijke verhoging van de werkgeversbijdrage bestemd voor de sector 

beroepsziekten; 
- de algemene voorwaarden die de werkgever moet vervullen om aanspraak te maken op 

de vrijstelling of op de vermindering van socialezekerheidsbijdragen en om aanspraak te 
maken op forfaitaire of verlaagde bijdragen; 

- kinderbijslag. 
 
♦ WET VAN 20 JULI 2005 HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN 
 
Doc. 51 1845/2004-2005 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur: mevr. Nahima Lanjri 
Aangenomen door de Kamer op 13.07.2005 
Belgisch Staatsblad : 29.07.2005 (erratum : 30.08.2005) 
 
De bepalingen die aan de commissie voor de Sociale Zaken werden voorgelegd, betroffen 
de volgende aangelegenheden: 
 
1.  werk: 
- de regelgeving inzake de arbeidsduur van toepassing op de personen die in een 

fooronderneming zijn tewerkgesteld; 
- het bijwerken van de lijst van de openbare kredietinstellingen die onder de wet van 5 

december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire 
comités ressorteren; 

- de afschaffing van de verplichting voor de minister die bevoegd is voor Werk om de 
collectieve arbeidsovereenkomsten die betrekking hebben op een afwijking op de 
minimumarbeidsduur, goed te keuren; 

 
2.  sociale zaken: 
- omzetting in het Belgisch recht van de communautaire richtsnoeren betreffende 

staatssteun voor het zeevervoer voor de sector van de baggervaart; 
- wijzigingen aan de Dimona-reglementering wat de tijdelijke werknemers van de 

horecasector en van de tuinbouwsector betreft; 
- de kinderbijslag. 
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♦ WET VAN 10 AUGUSTUS 2005 HOUDENDE BEGELEIDENDE MAATREGELEN MET BETREKKING 
TOT DE INSTELLING VAN EEN BIJZONDERE ONDERHANDELINGSGROEP, EEN VERTEGEN-
WOORDIGINGSORGAAN EN PROCEDURES BETREFFENDE DE ROL VAN DE WERKNEMERS IN 
DE EUROPESE VENNOOTSCHAP (ARTIKEL 78 VAN DE GRONDWET) 

 
♦ WET VAN 10 AUGUSTUS 2005 HOUDENDE DIVERSE BEPALIGNEN MET BETREKKING TOT DE 

INSTELLING VAN EEN BIJZONDERE ONDERHANDELINGSGROEP, EEN VERTEGEN-
WOORDIGINGSORGAAN EN PROCEDURES BETREFFENDE DE ROL VAN DE WERKNEMERS IN 
DE EUROPESE VENNOOTSCHAP (ARTIKEL 77 VAN DE GRONDWET) 

 
Doc. 51 1821/2004-2005 en 51 1822/2004-2005 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur: mevr. Sabien Lahaye-Battheu 
Aangenomen door de Kamer op 07.07.2005 
Belgisch Staatsblad : 07.09.2005 
 
Onderhavige wetten hebben tot doel de CAO nr. 84 betreffende de rol van de werknemers in 
de Europese vennootschap te omkaderen en de omzetting van de richtlijn 2001/86/EG van 
de Raad van 8 oktober 2001 tot aanvulling van het statuut van de Europese vennootschap 
met betrekking tot de rol van de werknemers af te werken. 
 
Zij omvatten verschillende maatregelen op het vlak van de bescherming van de 
vertrouwelijkheid, de bescherming van de werknemersvertegenwoordigers en de rechterlijke 
controle teneinde de goede werking te waarborgen van de procedures aangaande de rol van 
de werknemers die in de Europese vennootschappen zullen worden aangewend. 
 
♦ WETSONTWERP HOUDENDE INSTEMMING MET HET SAMENWERKINGSAKKOORD VAN 30 

APRIL 2004 TUSSEN DE FEDERALE STAAT, DE GEWESTEN EN DE GEMEENSCHAPPEN 
BETREFFENDE DE ACTIEVE BEGELEIDING EN OPVOLGING VAN WERKLOZEN 

 
Doc. 51 1907/2004-2005  
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur : mevr. Sabien Lahaye-Battheu 
Aangenomen door de Senaat op 30.06.2005 
Aangenomen door de Kamer op 13.07.2005 
 
Dit wetsontwerp beoogt de goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 30 april 2004 
betreffende de actieve begeleiding en follow-up van werklozen en legt de financiële middelen 
vast voor de financiële steun van de federale Staat. 
 
Met het samenwerkingsakkoord is het de bedoeling om, door middel van een gezamenlijke 
aanpak van de federale overheid, de gewesten en de gemeenschappen, de inzetbaarheid en 
«weerbaarheid» van de doelgroepen aanzienlijk te verhogen om hun positie op de 
arbeidsmarkt te versterken. 
 
♦ WET VAN 20 JULI 2005 HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN 
 
Doc. 51 1922/2004-2005  
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur: mevr. Greet van Gool 
Aangenomen door de Kamer op 13.07.2005  
Aangenomen door de Senaat op 15.07.2005 
Belgisch Staatsblad: 28.07.2005 
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De wet: 
- voorziet in een bijkomende vermindering van de bijdrage «beroepsziekten»; 
- voert, om een correcte inning van de solidariteitsbijdrage te verzekeren, een weerlegbaar 

vermoeden in dat elk voertuig dat voor privé-doeleinden van werknemers kan worden 
gebruikt, inderdaad ook voor privé-doeleinden wordt gebruikt; 

- heft het in onbruik geraakte stelsel van de vrijwillig verzekerden op; 
- voert, teneinde het financieel evenwicht in het globaal beheer van de sociale zekerheid te 

waarborgen, een aantal maatregelen in, waarbij sommige lasten, die normaal door het 
globaal beheer worden gedragen, uitzonderlijk en tijdelijk ten laste worden gelegd van 
het wettelijk kapitalisatiestelsel. 

 
♦ WET VAN 3 JULI 2005 BETREFFENDE DE RECHTEN VAN VRIJWILLIGERS 
 
Doc. 51 455/2004-2005  
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteurs: de dames Annemie Turtelboom en Nahima Lanjri 
Aangenomen door de Kamer op 19.05.2005  
Aangenomen door de Senaat op 15.07.2005 
Belgisch Staatsblad : 29.08.2005 
 
Het wetsvoorstel werd ingediend door Greet van Gool, Magda De Meyer, Annelies Storms, 
Anissa Temsamani, Maggie De Block, Muriel Gerkens, Geert Bourgeois, Alain Courtois, 
Jean-Marc Delizée en Jean-Jacques Viseur. Een wetsvoorstel van de dames Simonne Creyf 
en Greta D’hondt werd aan de bespreking toegevoegd. 
 
De wet strekt ertoe het optreden van vrijwilligers behoorlijk te erkennen, te ondersteunen en 
te begeleiden. 
 
Daartoe bakent het het begrip vrijwilligerswerk af en:   
- legt het de organisaties die vrijwilligers inschakelen, de verplichting op hun een 

organisatienota ter  beschikking te stellen waarin ze over de organisatie, de aard van de 
activiteiten, de eventuele vergoedingen en de risicodekking door een verzekering worden 
geïnformeerd; 

- legt het de respectieve aansprakelijkheid van de organisatie en de vrijwilliger vast; 
- verplicht het de organisatie een verzekering af te sluiten die minstens de 

burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de organisatie en van de vrijwilliger dekt; 
- legt het de bovengrens van de vrijwilligersvergoeding vast; 
- laat het uitdrukkelijk de cumulatie van de aan vrijwilligers toegekende vergoeding met de 

sociale uitkeringen toe.  
 
 
Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke 
Hernieuwing 
 
 
♦ WET VAN 24 MEI 2005 TOT WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT NR 143 VAN 30 

DECEMBER 1982 TOT VASTSTELLING VAN DE VOORWAARDEN WAARAAN DE LABORATORIA 
MOETEN VOLDOEN VOOR DE TEGEMOETKOMING VAN DE ZIEKTEVERZEKERING VOOR 
VERSTREKKINGEN VAN KLINISCHE BIOLOGIE 
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Doc. 51 1014/2004-2005 
Onderzocht in de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing 
Rapporteur : mevr. Josée Lejeune 
Aangenomen door de Kamer op 28.04.2005 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 02.09.2005 
 
Met deze wet, die ertoe strekt het koninklijk besluit nr. 143 met het Europees recht in 
overeenstemming te brengen, wordt aan een met redenen omkleed advies van de Europese 
Commissie gevolg gegeven. In dat advies stelde de Commissie dat de uitbatings-
voorwaarden voor laboratoria voor klinische biologie, zoals ze bij het koninklijk besluit nr. 143 
zijn bepaald, niet met het beginsel van de vrijheid van vestiging stroken. De Europese 
Commissie maakt met name bezwaar tegen de regel volgens welke de verplichte 
verzekering voor geneeskundige verzorging alleen in een terugbetaling voorziet voor 
verstrekkingen in laboratoria die door erkende klinische biologen worden uitgebaat. 
Dientengevolge wordt met deze wet dan ook vooral de afschaffing beoogd van de regel 
volgens welke dergelijke laboratoria enkel mogen worden uitgebaat door klinische biologen 
of door een personenvennootschap waarin de vennoten, zaakvoerders of bestuurders van 
de rechtspersoon uitsluitend klinisch biologen zijn. De oorspronkelijke versie van de tekst 
bevatte reeds een aantal verplichtingen die de kwaliteit van de zorgverlening en de 
professionele onafhankelijkheid van de klinische biologen ten aanzien van de uitbaters van 
laboratoria moesten waarborgen. Teneinde tegemoet te komen aan de bekommernissen van 
de sector van de klinische biologie, die enig mercantilisme vreesde, werd het wetsontwerp 
geamendeerd zodat het nieuwe waarborgen in het koninklijk besluit nr. 143 inbouwt. 
 
♦ WET VAN 16 DECEMBER 2004 BETREFFENDE DE BESTRIJDING VAN DE UITWASSEN VAN 

GENEESMIDDELENPROMOTIE 
 
Doc. 51 1272/2004-2005 
Onderzocht in de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing 
Rapporteurs : mevr. Yolande Avontroodt en de h. Luc Goutry 
Aangenomen door de Kamer op 18.11.2004 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 23.02.2005 
 
Deze wet bekrachtigt het beginsel van de wet van 25 maart 1964 volgens hetwelk het 
verboden is om premies en voordelen te beloven, aan te bieden of toe te kennen aan  al 
degenen die gemachtigd zijn om geneesmiddelen – die zowel voor mensen als dieren 
bestemd zijn – voor te schrijven, af te leveren of toe te dienen, en aan al wie zich 
geneesmiddelen aanschaft. De wet wijzigt tevens de wet van 28 augustus 1991 op de 
uitoefening van de diergeneeskunde en het koninklijk besluit nr. 78 betreffende de 
uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, teneinde eraan te herinneren dat het niet 
alleen verboden is om premies en voordelen aan te bieden of toe te kennen, maar ook om 
ernaar te vragen of ze te aanvaarden. 
 
Op dit algemene beginsel worden slechts enkele uitzonderingen toegestaan, die beperkend 
zijn opgesomd. 
De eerste uitzondering betreft het voordeel met een te verwaarlozen waarde, dat verband 
houdt met de uitoefening van het beroep van degene die het ontvangt. 
De tweede uitzondering betreft wetenschappelijke bijeenkomsten – die aan de bij wet 
omschreven cumulatieve voorwaarden voldoen – waarop de gezondheidswerkers worden 
uitgenodigd en waarvoor zij gastvrijheid kunnen ontvangen. Daarvoor moeten zij evenwel 
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vooraf toestemming vragen, zodat de administratie zich ervan kan vergewissen dat een als 
wetenschappelijk aangekondigde bijeenkomst niet zuiver publicitair is. 
De derde uitzondering betreft de redelijke vergoeding van de gezondheidswerkers voor 
legitieme prestaties die zij hebben geleverd. 
Daarnaast voorziet de wet in de mogelijkheid om een voorafgaand advies aan de overheid te 
vragen inzake de wettigheid van een bijeenkomst, een voordeel of een premie. 
 
Bovendien wordt het Meldpunt “Geneesmiddelen” binnen het Directoraat-Generaal 
Volksgezondheid gelast de beslissingen en adviezen van de bevoegde instanties openbaar 
te maken. Alle feiten of handelingen die een overtreding op de wetsbepalingen kunnen 
betekenen, kunnen bovendien aan het Meldpunt kenbaar worden gemaakt. 
 
Het Meldpunt zal om de twee jaar aan de Kamer verslag uitbrengen. 
 
♦ WET VAN 7 APRIL 2005 HOUDENDE UITVOERING VAN HET PROTOCOL BETREFFENDE 

MILIEUBESCHERMING BIJ HET VERDRAG INZAKE ANTARCTICA 
 
Doc. 51 1332/2004-2005 
Onderzocht in de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing 
Rapporteurs : mevr. Hilde Dierickx en de h. Miguel Chevalier 
Aangenomen door de Kamer op 03.02.2005 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 19.05.2005 
 
Het Protocol betreffende milieubescherming bij het Verdrag inzake Antarctica strekt ertoe de 
globale bescherming van het Antarctisch milieu en de ervan afhankelijke of ermee 
geassocieerde ecosystemen te waarborgen. Het Protocol legt de beginselen inzake 
milieubescherming vast voor de activiteiten die in de Antarctische zone worden uitgeoefend, 
verbiedt handelsactiviteiten in verband met minerale rijkdommen en onderwerpt alle 
activiteiten aan een voorafgaand milieueffectenrapport. 
Voor de toepassing van het Protocol is in eerste instantie de “Consultatieve Vergadering van 
het Verdrag inzake Antarctica” verantwoordelijk. Daartoe behoren de landen die het statuut 
van « consultatieve partij » hebben. Het gaat om landen die, zoals België, actief aan 
wetenschappelijk onderzoek ter plaatse doen. 
Daarnaast verbindt elk land dat partij is bij het Protocol zich ertoe passende maatregelen te 
nemen om de naleving van het Protocol te waarborgen. Met de wet van 7 april 2005 worden 
de verbintenissen die België als partij bij het Protocol van Madrid is aangegaan in Belgisch 
recht vertaald. De tekst omvat derhalve vergunningsregels voor wetenschappelijke en 
toeristische activiteiten in Antarctica, een exploitatieverbod op de minerale rijkdommen, een 
verbod tot introductie van niet-inheemse species, regels inzake aangepaste 
afvalverwijdering, vervuiling door schepen en speciaal beschermde zones. 
De minister van Leefmilieu, die voor de afgifte van de vergunningen en het toezicht op de 
toegelaten activiteiten bevoegd is, ziet erop toe dat de wetsbepalingen worden nageleefd. 
 
♦ WET VAN 23 FEBRUARI 2005 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 24 APRIL 1958 TOT 

TOEKENNING, ONDER SOMMIGE VOORWAARDEN, VAN EEN PENSIOEN AAN DE WEDUWEN 
DIE NA HET SCHADELIJK FEIT IN HET HUWELIJK ZIJN GETREDEN MET EEN GERECHTIGDE VAN 
DE WETTEN OP DE VERGOEDINGSPENSIOENEN, TOT HET INSTELLEN VAN EEN 
STIJDERSRENTE EN EEN GEVANGENSCHAPSRENTE TEN VOORDELE VAN DE STRIJDERS, DE 
POLITIEKE GEVANGENEN EN DE KRIJGSGEVANGENEN VAN 1940-1945 EN TER 
VERWEZENLIJKING VAN SOMMIGE AANPASSIGNEN INZAKE FRONTSTREPEN 
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Doc. 51 1405/2004-2005 
Onderzocht in de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing 
Rapporteur : de h. Miguel Chevalier 
Aangenomen door de Kamer op 02.12.2004 
Aangenomen door de Senaat op 27.01.2005 
Belgisch Staatsblad : 16.03.2005 
 
Met deze wet wordt beoogd de toekenning van de oorlogsrente uit te breiden tot 
buitenlandse oud-strijders die tijdens de oorlog van 1940-1945 vrijwillig in het geallieerde 
leger hebben meegevochten en die later de Belgische nationaliteit hebben verworven. 
 
♦ PROGRAMMAWET VAN 27 DECEMBER 2004 
 
Doc. 51 1437/2004-2005 
Onderzocht in de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing 
Rapporteur : mevr. Hilde Dierickx 
Aangenomen door de Kamer op 16.12.2004 
Aangenomen door de Senaat op 23.12.2004 
Belgisch Staatsblad : 31.12.2004 (errata : 18.01.2005) 
 
De commissie voor de Volksgezondheid boog zich over de artikelen 62 tot 64, 86 tot 132, 
205 tot 229 en 236 tot 244 van het ontwerp van programmawet (artikelen 61 tot 63, 85 tot 
127, 200 tot 225 en 233 tot 239 van de aldus bekendgemaakte wet). 
 
Wat de volksgezondheid betreft, biedt de programmawet van 27 december 2004 onder 
andere de mogelijkheid om een tegemoetkoming toe te kennen voor tabaksontwenning bij 
zwangere vrouwen en hun partner. Bovendien wordt jaarlijks een bedrag van twee miljoen 
euro voor het fonds tot bestrijding van het tabaksgebruik vrijgemaakt. 
De wet wijzigt tevens de regeling voor de betaling van inhaalbedragen aan de ziekenhuizen 
en stelt de regels voor de bepaling van hun tekorten bij. 
Teneinde op diverse gezondheidsrisico’s te kunnen inspelen, bevat de programmawet 
tevens bepalingen die het mogelijk maken om strategische voorraden van geneesmiddelen 
aan te leggen. 
 
Wat het hoofdstuk “maatschappelijke integratie” betreft, voorziet de programmawet in de 
oprichting van een Sociaal Stookoliefonds. Dat moet financieel zwakkeren de kans bieden 
om hun verwarmingskosten te betalen indien de brandstofprijzen een uitzonderlijke stijging 
kennen. Het Fonds, dat door de oliesector wordt voorgefinancierd, wordt gespijsd door 
middel van een bijdrage die de verbruiker op het geheel van de verwarmingsproducten 
betaalt. De programmawet legt het toepassingsgebied van dat mechanisme vast, evenals de 
drempel voor de tegemoetkoming, de opdrachten van de OCMW’s en de categorieën van 
rechthebbenden. 
 
Wat het milieu betreft, voegt de programmawet het begrip “biobrandstof” in 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. Deze 
verwijzing geeft de minister van Leefmilieu de mogelijkheid om de criteria voor de 
bescherming van het leefmilieu te doen naleven, zodat dit soort producten op de markt kan 
worden gebracht. Dankzij deze verwijzing kan de minister ook producten uit de handel halen 
die niet aan de criteria voor de bescherming van het leefmilieu voldoen. 
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♦ WET VAN 27 APRIL 2005 BETREFFENDE DE BEHEERSTING VAN DE BEGROTING VAN DE 
GEZONDHEIDSZORG EN HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN INZAKE GEZONDHEID 

 
Doc. 51 1627/2004-2005 
Onderzocht in de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing 
Rapporteurs : mevr. Colette Burgeon en de h. Luc Goutry 
Aangenomen door de Kamer op 13.04.2005 
Aangenomen door de Senaat op 21.04.2005 
Belgisch Staatsblad : 20.05.2005 
 
Deze wet bevat maatregelen om de patiënten te beschermen en de zorgverstrekkers te 
responsabiliseren, evenals bepalingen inzake geneesmiddelen. 
 
Van de maatregelen ten gunste van de patiënt vallen vooral de volgende te onthouden: 
- de uitbreiding van de vergoedingsvoorwaarden van het bijzonder solidariteitsfonds; 
-  de toekenning van een tegemoetkoming voor thuisverpleging aan personen met een niet-

aangeboren hersenletsel die zware chronische verzorging nodig hebben. 
 
De maatregelen tot responsabilisering zijn onder andere de volgende: 
- de artsen kunnen hun accreditering enkel behouden indien ze de regels en de 

aanbevelingen inzake het rationeel voorschrijven van geneesmiddelen naleven; 
-  het systeem van de referentiebedragen wordt aangepast en het wordt mogelijk om 

sommige van die bedragen door forfaits te vervangen; 
-  het wordt verboden om aan de patiënt verstrekkingen aan te rekenen met apparaten of 

diensten, evenals medisch-technische diensten, die zonder erkenning of met miskenning 
van de programmatie worden gebruikt; 

-  er worden zorgregio’s ingevoerd teneinde ziekenhuisdiensten uit te bouwen die aan de 
echte noden van de bevolking zijn aangepast; 

-  het wordt verboden om een forfaitaire bijdrage in de spoeddiensten te vorderen, met 
uitzondering van een overgangsmaatregel: een patiënt die zich bij de spoeddiensten 
aanbiedt zonder het bij wet bepaalde zorgtraject te hebben gevolgd, wordt verzocht een 
bedrag van 9,5 euro te betalen; 

-  er worden erkenningsnormen en regels vastgelegd betreffende het maximum aantal 
diensten van medische beeldvorming met een magnetische resonantie tomograaf en 
diensten nucleaire geneeskunde met een PET-scanner. 

 
Over geneesmiddelen valt het volgende op te merken: 
- de terugbetaling van generische geneesmiddelen wordt bevorderd; 
-  de referentieterugbetaling wordt uitgebreid tot alle “vormen” van de molecule teneinde 

het “me too”-fenomeen tegen te gaan; 
-  de mogelijkheid van een systeem van offerteaanvragen wordt in de wet ingeschreven. 
 
Ten slotte bevat de wet een bepaling die de Koning ertoe machtigt de nodige maatregelen te 
nemen om ervoor te zorgen dat de groeinorm in 2005 strikt wordt nageleefd. Die 
maatregelen moeten ertoe strekken oneigenlijk gebruik en misbruiken tegen te gaan, een 
doeltreffende controle van de uitgaven te waarborgen of de tegemoetkoming door de 
verzekering, de voorwaarden voor de toekenning evenals de erelonen voor de 
geneeskundige verstrekkingen waarin de wet voorziet, aan te passen. 
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♦ WET VAN 30 MEI 2005 TOT OPHEFFING VAN HET TWEEDE LID VAN ARTIKEL 9, § 2, VAN DE 
WET VAN 11 MEI 2003 BETREFFENDE HET ONDERZOEK OP EMBRYO’S IN VITRO 

 
Doc. 51 1750/2004-2005 
Onderzocht in de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing 
Rapporteur : mevr. Karine Jiroflée 
Aangenomen door de Senaat op 28.04.2005 
Aangenomen door de Kamer op 19.05.2005 
Belgisch Staatsblad : 18.08.2005 
 
Deze wet heeft tot doel de onverenigbaarheid van de hoedanigheid van lid van het 
Raadgevend Comité voor bio-ethiek en van de Federale Commissie voor medisch en 
wetenschappelijk onderzoek op te heffen. 
 
♦ WETSWONTWERP HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET VAN 20 JANUARI 1999 TER 

BESCHERMING VAN HET MARIENE MILIEU IN DE ZEEGEBIEDEN ONDER DE 
RECHTSBEVOEGDHEID VAN BELGIË 

 
Doc. 51 1805/2004-2005 
Onderzocht in de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing 
Rapporteur : mevr. Magda De Meyer 
Aangenomen door de Kamer op 16.06.2005 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
 
Dit wetsontwerp wijzigt de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu 
in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België en heeft vooral tot doel de 
naleving van de Vogelrichtlijn (79/409/EEG) en de Habitatrichtlijn (92/43/EEG) te 
waarborgen. 
 
♦ PROGRAMMAWET VAN 11 JULI 2005 
 
Doc. 51 1820/2004-2005 
Onderzocht in de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing 
Rapporteur : mevr. Maya Detiège 
Aangenomen door de Kamer op 23.06.2005 
Aangenomen door de Senaat op 30.06.2005 
Belgisch Staatsblad : 12.07.2005 
 
De commissie voor de Volksgezondheid heeft de artikelen 25, 26, 28 en 29 (artikelen 24, 25, 
29 en 30 in de oorspronkelijke tekst) besproken. 
 
De tekst biedt onder andere een wettelijk kader om wachtposten van huisartsen in vijf grote 
steden (Brussel, Gent, Charleroi, Antwerpen en Luik) te financieren. Die wachtposten 
moeten samen met de huisartsenkringen, de plaatselijke overheden en de betrokken 
ziekenhuizen worden uitgebouwd. 
In het kader van de uitbreiding van het stelsel van de referentieterugbetaling is de minister 
gemachtigd om de lijst van farmaceutische specialiteiten maandelijks aan te passen. Op die 
manier kan onmiddellijk rekening worden gehouden met de specialiteiten die een 
therapeutische meerwaarde bieden. 
Ten slotte bevat de tekst de wettelijke grondslag die de Schatkist de mogelijkheid biedt om 
vanaf 1 januari 2005 de prefinanciering van de BSE-testen op zich te nemen, in afwachting 
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van de inwerkingtreding van het nieuwe financieringssysteem voor het FAVV. De 
terugbetalingsvoorwaarden voor de voorschotten die aldus worden toegekend, zullen worden 
vastgelegd in een protocol dat tussen de Schatkist en het FAVV moet worden afgesloten. 
 
♦ WETSONTWERP TOT AANVULLING VAN DE WET VAN 28 MEI 2002 BETREFFENDE DE 

EUTHANASIE MET BEPALINGEN OVER DE ROL VAN DE APOTHEKER EN HET GEBRUIK EN DE 
BESCHIKBAARHEID VAN EUTHANATICA 

 
Doc. 51 1832/2004-2005 
Onderzocht in de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing 
Rapporteur : mevr. Maya Detiège 
Aangenomen door de Senaat op 02.06.2005 
 
Het wetsontwerp bevestigt dat de apotheker die een euthanaticum aflevert, geen enkel 
misdrijf pleegt wanneer hij dit doet op grond van een voorschrift waarop de arts uitdrukkelijk 
vermeldt dat hij handelt in overeenstemming met de wet van 28 mei 2002 betreffende de 
euthanasie. De apotheker overhandigt het euthanaticum persoonlijk aan de arts.  
 
Bovendien is de Koning gemachtigd de zorgvuldigheidsregels en voorwaarden te bepalen 
waaraan het voorschrift en de aflevering van geneesmiddelen die als euthanaticum worden 
gebruikt, moeten voldoen. De Koning moet tevens de nodige maatregelen nemen om de 
beschikbaarheid van euthanatica te verzekeren, ook in voor het publiek opengestelde 
apotheken. 
 
 
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 of houdende diverse bepalingen heeft de commissie voor het 
Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de nationale wetenschappelijke en 
culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw volgende wetsontwerpen 
aangenomen : 
 
- wetsontwerp houdende de omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 

2001/29/EG van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van 
het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, stuk nr. 1137/1-
2003/2004. 
Bijgevolg vervielen de twee toegevoegde wetsvoorstellen : 
- wetsvoorstel tot aanpassing van de wet van 30 juni 1994 betreffende het 

auteursrecht en de naburige rechten aan het gemeenschapsrecht, stuk nr. 
0674/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het 
auteursrecht en de naburige rechten in de context van de ontwikkeling van de 
informatiemaatschappij, stuk nr. 0714/1-2003/2004. 
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- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien, 
wat betreft de octrooieerbaarheid van biotechnologische uitvindingen, stuk nr. 1348/1-
2003/2004. 
Bijgevolg verviel het toegevoegd wetsvoorstel : 
- wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindings- 

octrooien teneinde rechtsbescherming te verlenen aan biotechnologische 
uitvindingen, stuk nr. 0108/1-2003 (B.Z.). 

 
- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van 

ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten, stuk nr. 1534/1-
2004/2005. 
Bijgevolg verviel het toegevoegd wetsvoorstel : 
- wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening 

van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten teneinde de 
markt- en straathandelaren toe te staan uitzendkrachten in dienst te nemen ter 
vervanging van een door ziekte of een ongeval getroffen werknemer, stuk nr. 
0690/1-2003/2004. 

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

gasachtige producten en andere door middel van leidingen, stuk nr. 1595/1-2004/2005. 
 
- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van 

de elektriciteitsmarkt, stuk nr.1596/1-2004/2005. 
 
- wetsontwerp met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het 

bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen, stuk nr. 1607/1-
2004/2005. 

 
- wetsontwerp betreffende de precontractuele informatie bij commerciële 

samenwerkingsovereenkomsten, stuk nr. 1687/1-2004/2005. 
Bijgevolg vervielen de vier toegevoegde wetsvoorstellen : 
- wetsvoorstel betreffende de informatiedoorstroming, in de precontractuele fase, 

over contracten waarbij een persoon aan een andere persoon het recht verleent 
om een handelsactiviteit uit te oefenen, stuk nr. 0256/1-2003 (B.Z.); 

- wetsvoorstel tot regeling van de franchiseovereenkomst, stuk nr. 0361/1-
2003/2004; 

- wetsvoorstel betreffende de franchiseovereenkomst, stuk nr. 0747/1-2003/2004. 
- wetsvoorstel tot regeling van franchising, ter verbetering van de 

handelspraktijken in die sector, stuk nr. 0924/1-2003/2004. 
 
- wetsontwerp betreffende de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van 

bepaalde instellingen, stuk nr. 1694/1-2004/2005. 
Bijgevolg vervielen de twee toegevoegde wetsvoorstellen :  
- wetsvoorstel tot regeling van het statuut van personen belast met een mandaat in 

een openbare of private instelling, stuk nr. 1631/1-2004/2005; 
- wetsvoorstel tot wijziging van koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende 

inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, in verband met de 
onderwerping van de openbare mandatarissen aan het sociaal statuut van de 
zelfstandigen, stuk nr. 1632-2004/2005. 

 
- wetsontwerp tot wijziging, wat de verzekering tegen natuurrampen betreft, 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, stuk nr. 1732/1-2004/2005. 
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- wetsontwerp tot omzetting van verschillende bepalingen van de richtlijn financiële 
diensten op afstand en van de richtlijn privacy en elektronische communicatie, stuk nr. 
1776/1-2004/2005. 

 
- wetsontwerp betreffende de pensioenen voor zelfstandigen, stuk nr. 1844/1-

2004/2005. 
 
- wetsontwerp betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan 

zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het 
openbaar domein, stuk nr. 1751/1-2004/2005. 
Bijgevolg vervielen de twee toegevoegde wetsvoorstellen : 
- wetsvoorstel betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding 

aan zelfstandigen voor hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein, 
stuk nr. 0821/12003/2004; 

- wetsvoorstel betreffende de vergoeding bij hinder tengevolge van openbare 
werken, stuk nr. 1041/1-2003/2004. 

 
- wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 

betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen wat de schorsing en de 
herkrijging van het recht op een overlevingspensioen betreft, stuk nr. 0207/1 en 207/7-
2003 (B.Z.). 

 
Hoorzittingen 
 
In het kader van de bespreking van het Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 maart 
1984 op de uitvindingsoctrooien, wat betreft de octrooieerbaarheid van biotechnologische 
uitvindingen (stuk nr. 1348/1-2003/2004) werden op 23 november 2004 de volgende 
instanties gehoord : 
- De heren Neels, Bostijn en Rudelsheim (Belgobio); 
- Prof. K. Debackere (KUL); 
- Prof. Dr. G. Van Overwalle (KUL); 
- Prof. Ch. Verellen-Dumoulin (St. Lucas Hospitaal); 
- Prof. G. Matthijs (Vlaamse Liga tegen Kanker vzw). 
 
Op 17 mei 2005 werden, in het kader van de bespreking van het Wetsontwerp betreffende 
de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten (stuk nr. 
1687/1-2004/2005) volgende personen gehoord : 
- De heer Pierre Colin – “Union des Classes moyennes”; 
- Mevrouw Nathalie Pint – FEDIS; 
- De heer Pierre Demolin – Advocaat; 
- De heer Didier Depreay en de heer JP Jaucot – Belgische Federatie voor franchise; 
- De heer Joe Sepulchre – Advocaat; 
- De heren Michiel Verhamme en Luc Ardies – Unizo. 
 
Zending 
 
Een delegatie van de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het 
Onderwijs, de nationale wetenschappelijke en culturele Instellingen, de Middenstand en de 
Landbouw heeft, onder voorzitterschap van de heer Paul Tant, van dinsdag 31 mei tot 
vrijdag 3 juni 2005 een bezoek gebracht aan de Tsjechische Republiek.  Hiermee werd 
ingegaan op de uitnodiging voor een tegenbezoek, vanwege de delegatieleider van de 
commissie voor de Landbouw van de Kamer van volksvertegenwoordigers van de 
Tsjechische Republiek, de heer Jaroslav Pesan.  Deze laatste bracht met zijn delegatie een 
bezoek aan de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers op 27 april 2004.  Doel van 
de zending was het leggen van een aantal contacten met de bevoegde 
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parlementscommissies (economie en landbouw), met het ministerie van Landbouw en met 
de representatieve landbouworganisaties.  Daarnaast werden representatieve 
landbouwondernemingen bezocht, evenals vestigingen van Belgische bedrijven, die hebben 
geïnvesteerd in de Tsjechische Republiek. 
 
 
Commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt 
 
 
Naast haar werkzaamheden in het kader van de begrotingsprocedure heeft de commissie 
voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt volgende 
wetsontwerpen aangenomen: 
 
- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 mei 1999  tot regeling van de 

bevoegdheidsverdeling ingevolge de integratie van de zeevaartpolitie, de 
luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de federale politie, stuk nr. 1254/1-
2003/2004; 

- 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, 
stuk nr. 1427/1-2004/2005; 

- ontwerp van programmawet, stuk nr. 1437/1-2004/2005; 
- wetsontwerp houdende diverse bepalingen, stuk nr. 1438/1-2004/2005; 
- wetsontwerp houdende administratieve vereenvoudiging, stuk nr. 1439/1-2004/2005; 
- wetsontwerp tot wijziging van artikel 57/12 van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 
van vreemdelingen, stuk nr. 1449/1-2004/2005;  

- wetsontwerp betreffende de toepassing van het aanvullend protocol van 22 september 
1998 bij de Internationale Overeenkomst van 5 april 1973 ter uitvoering van artikel III, 
leden 1 en 4, van het Verdrag van 1 juli 1968 inzake de niet-verspreiding van 
kernwapens, stuk nr. 1487/1-2004/2005; 

- wetsontwerp tot wijziging van bepaalde aspecten van het statuut van de 
personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse bepalingen met 
betrekking tot de politiediensten, stuk nr. 1680/1-2004/2005; 

- wetsontwerp houdende vereenvoudiging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van 
de private en bijzondere veiligheid, stuk nr. 1775/1-2004/2005; 

- ontwerp van programmawet, stuk nr. 1820/1-2004/2005; 
- wetsontwerp houdende diverse bepalingen, stuk nr. 1845/1-2004/2005. 
 
De commissie vatte de bespreking aan van het wetsontwerp tot aanvulling van de wet van 7 
december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus, met het oog op de openbaarheid van de criminaliteitsgegevens in politiezones, 
overgezonden door de Senaat, stuk nr. 1503/1-2004/2005. 
 
Andere activiteiten 
 
De commissie wijdde heel wat vergaderingen aan het onderzoek van de problematiek van de 
splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. Zo hoorde ze meermaals de regering over 
de toestand binnen de werkgroep van de Interministeriële Conferentie betreffende Brussel-
Halle-Vilvoorde. Ze organiseerde voorts een hoorzitting met professoren-
grondwetspecialisten, meer bepaald met de heren Hugues Dumont, Marc Verdussen en 
Marc Uyttendaele. 
 
Tijdens haar vergadering van 2 maart 2005 bracht de commissie een advies uit aan de 
commissie voor de Justitie betreffende het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 23 mei 
1990 inzake de overbrenging tussen Staten van de gevonniste personen en van de wet van 
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15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 
de verwijdering van vreemdelingen, stuk nr. 1555/1-2004/2005. 
 
Op 23 maart 2005 organiseerde de commissie een gedachtewisseling over de veiligheid bij 
de NMBS, tijdens een gemeenschappelijke vergadering met de commissie voor de 
Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven. 
 
Een delegatie van het Federaal Agentschap voor nucleaire controle werd driemaal gehoord 
door de commissie. 
 
Op 26 april 2005 belegde de commissie een gemeenschappelijke vergadering met de 
commissie voor de Binnenlandse en Administratieve Zaken van de Senaat voor een 
hoorzitting met de heer C. Paulus, gouverneur van de provincie Antwerpen en voorzitter van 
de commissie voor de Hervorming van de Civiele Veiligheid. 
 
In de commissie vonden twee gedachtewisselingen plaats met professor emeritus Etienne 
Vermeersch over het verslag van de commissie belast met de evaluatie van de instructies 
inzake de verwijdering (II). 
 
Een delegatie van de commissie heeft in Madrid en Sevilla de vraagstukken met betrekking 
tot het terrorisme, de vreemdelingen, de verkiezingen en de politie uitgediept. Een andere 
delegatie van de commissie bestudeerde in Londen de problematiek van de 
bewakingscamera’s. 
 
 
Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen 
 
 
De commissie was niet alleen actief in het kader van de begrotingsprocedure maar heeft 
eveneens tal van door de Senaat overgezonden wetsontwerpen besproken, waarvan het 
merendeel houdende instemming met internationale verdragen. 
 
Eén van de belangrijkste verdragen waarover de commissie zich heeft gebogen, is het 
Verdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa, doc. nr. 1744-2004/2005. 
 
Daarnaast behandelde de commissie talrijke vragen en interpellaties over de belangrijkste 
aspecten van de internationale actualiteit. 
 
Zij volgde de ontwikkeling van de toestand in Centraal-Afrika op de voet. Daartoe  wisselde 
zij tot driemaal toe van gedachten met de minister van Buitenlandse Zaken en besprak zij 
deze aangelegenheid tevens met de minister van Ontwikkelingssamenwerking. 
 
Vóór en na elk van de Europese toppen besprak de commissie de Europese dossiers met de 
eerste minister. Daartoe organiseerde zij gezamenlijke vergaderingen met het Adviescomité 
voor Europese Aangelegenheden en de overeenstemmende organen van de Senaat. 
Gelijksoortige vergaderingen werden aan hoorzittingen gewijd: zo werd onze permanente 
vertegenwoordiger gehoord over het werkprogramma van de Europese Commissie voor 
2005 en werden europarlementsleden gehoord over het ontwerp van Europese grondwet. 
Over de Turkse kandidatuur voor de toetreding tot de Unie vergaderde de commissie dan 
weer apart met de minister van Buitenlandse Zaken, van zodra de regering een standpunt 
over dit dossier had ingenomen. 
 
Ook over de overige hoofdthema’s van de internationale actualiteit organiseerde de 
commissie gedachtewisselingen en hoorzittingen: gedachtenwisseling met de minister van 
Buitenlandse Zaken over de hervorming van de Verenigde Naties; hoorzitting met de 
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ambassadeur van de Verenigde Staten over de transatlantische betrekkingen en 
gedachtewisseling met de minister van Buitenlandse Zaken over hetzelfde onderwerp; 
hoorzitting met de Belgische vertegenwoordigers bij het Comité 133 over de GATS-
onderhandelingen (General Agreement on Trade in Services); hoorzitting met de heer Louis 
Michel, Europees Commissaris, over het Europese ontwikkelingsbeleid. 
 
Vóór de jaarlijkse vergadering van de commissie voor de Mensenrechten van de Verenigde 
Naties hoorde de commissie een delegatie van Amnesty International. 
 
Verder keurde de commissie verscheidene voorstellen van resolutie goed: 
- over de alternatieve financieringsmogelijkheden van de officiële ontwikkelingshulp en, 

meer bepaald, de instelling van een taks van het Tobintype, doc. nr. 1547-2004/2005; 
- over « de rechten van het kind in de partnerlanden waarop het Belgische 

ontwikkelingsbeleid is gericht », doc. nr. 1656-2004/2005; 
- over « de verlening van de waarnemersstatus aan Taiwan tijdens de jaarlijkse 

algemene vergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie », doc. nr. 1684-
2004/2005; 

- over « de inachtneming van het internationaal recht door Israël en de Palestijnse 
Autoriteit en ertoe strekkend de beide partijen te steunen in hun vredesinspanningen », 
doc. nr. 1517-2004/2005; 

- over « de Belgische ondersteuning van de transitieperiode en de organisatie van vrije, 
democratische en transparante verkiezingen in Congo », doc. nr. 1840-2004/2005; 

- over « het Belgisch engagement inzake seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten in de internationale samenwerking », doc. nr. 1883-2004/2005; 

- over « het beleid inzake non-proliferatie en nucleaire ontwapening », doc. nr. 1545-
2004/2005; 

- teneinde «de diplomatieke betrekkingen en een bevoorrecht partnerschap tussen 
Latijns-Amerika, België en de Europese Unie uit te bouwen en nieuw leven in te 
blazen », doc. nr. 1406-2004/2005. 

 
Bovendien wisselde de commissie van gedachten met de volgende genodigden: 
- de heer Akiba, burgemeester van Hiroshima en voorzitter van de « Mayors for 

Peace »; 
- de heer Sassou Nguesso, president van de Republiek Congo (Brazzaville) en 

voorzitter in functie van de Economische Gemeenschap van Centraal-Afrikaanse 
Staten, en mevrouw Maathai, winnares van de Nobelprijs voor de Vrede in 2004 en 
reizend ambassadeur van de staatshoofden van Centraal-Afrika, bevoegd voor het 
Congobekken; 

- een Turkse parlementaire delegatie; 
- een Pakistaanse parlementaire delegatie; 
- de heer Karzai, president van de Islamitische Republiek Afghanistan. 
 
Ten slotte ging een delegatie van de commissie in op de uitnodiging van de Islamitische 
Raadgevende Vergadering om een bezoek aan de Islamitische Republiek Iran te brengen. 
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Commissie voor de Financiën en de Begroting 
 
 
Op 27 oktober 2004 heeft de commissie samen met de commissie belast met de problemen 
inzake Handels- en Economisch recht een hoorzitting gehouden over het ontwerp van 
Belgische Corporate Governance Code met: : 
- de heer Maurice Lippens, voorzitter van de Corporate Governance Commissie;  
- mevrouw Lutgart Van den Berghe, lid van de Commissie; 
- de heer Philippe Lambrecht, secretaris 
- de heer Michel Van Pée, adjunct-secretaris. 
 
Op 15 maart 2005 vond een hoorzitting plaats met de volgende personen:  
- de heer Jan De Haes, voorzitter van de Federatie Ho.Re.Ca. Vlaanderen; 
- de heer P. Poriau, secretaris-generaal van de Federatie Ho.Re.Ca. Wallonië en 
- de heer Georges Neefs, voorzitter van de Federatie Ho.Re.Ca. Brussel.  
 
Op 22 maart 2005 was er een gedachtewisseling met de vice-eerste minister en minister van 
Financiën en de staatssecretaris voor Modernisering van de Financiën en de Strijd tegen de 
fiscale fraude, over de fiscale fraude en de fiscale achterstand.  
Dezelfde dag heeft de commissie de heer Jean-Claude Laes, Voorzitter van het 
directiecomité van de FOD Financiën, de heer Jean-Marc Delporte, Administrateur generaal 
van de belastingen en de invorderingen en de heer Daniël De Brone, Administrateur 
generaal van de patrimoniumdocumentatie gehoord over de stand van zaken van de 
Coperfin-hervorming.  
 
Op 12 april 2005 vond een gedachtewisseling plaats met de heer Guy Quaden, gouverneur 
van de Nationale Bank van België over het jaarverslag 2004 van die instelling. 
 
Op 19 april 2005 was er een gedachtewisseling met vertegenwoordigers van de American 
Chamber of Commerce in Belgium: 
- de heer Leonard H. Schrank, voorzitter; 
- de heer Howard Liebman, Chair of the Legal and Tax Committee; 
- de heer Ludo Deklerck, Executive Committee Member; 
- de heer Chris Engels, Human Ressources Committee; 
- de heer Marcel Claes, Chief Executive.  
 
Op 26 april 2005 vond een nieuwe gedachtewisseling plaats met de staatssecretaris voor 
Modernisering van de Financiën en de Strijd tegen fiscale fraude, toegevoegd aan de 
minister van Financiën en de heer Jean-Claude Laes, voorzitter van het directiecomité van 
de FOD Financiën, over de strijd tegen de fiscale fraude en de Coperfin-hervorming. 
 
Ten slotte heeft de commissie op 15 juni 2005 een hoorzitting georganiseerd over sport en 
fiscaliteit met vertegenwoordigers van:  
- de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB): 
- de Koninklijke Belgische Basketbalbond; 
- het Koninklijk Belgisch Volleyverbond; 
- de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond (KBW) en  
- de “Fédération francophone de tennis”, alsook met 
- de heer Trudo Dejonghe, docent aan de “Lessius Hogeschool” en 
- de heer Jos Vaessen, voorzitter van voetbalclub KRC Genk.  
 
De commissie heeft bovendien volgende wetsontwerpen goedgekeurd: 
- het wetsontwerp betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale 

bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot 
financiële instrumenten, stuk nr. 1407/001; 
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- het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 2003 houdende invoering 
van een eenmalige bevrijdende aangifte, stuk nr. 1418/001; 

- het wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de 
Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met het 
samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waals Gewest met betrekking 
tot de instelling van het systeem van de eenmalige bevrijdende aangifte, stuk nr. 
1419/001; 

- de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2005, stuk nr. 1370/001; 
- het ontwerp van Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2005, stuk nr. 

1371/008 en 009; 
- het ontwerp van programmawet (artikelen 145 en 146, 191 tot 193, 315 tot 340 en 477 

tot 481) stuk nr. 1437/001. Bijgevolg vervallen wetsvoorstellen stukken nrs. 895/001, 
1291/001 en 1335/001;  

- het wetsontwerp houdende de derde aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting 
voor het begrotingsjaar 2004, stuk nr. 1488/001; 

- het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht 
op de financiële sector en de financiële diensten en van artikel 40 van het koninklijk 
besluit van 25 maart 2003 tot uitvoering van artikel 45, § 2, van die wet, stuk nr. 
1440/001; 

- het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 2003 houdende invoering 
van een eenmalige bevrijdende aangifte, stuk nr. 1553/001; 

- het wetsontwerp tot wijziging van artikel 3 van de wet van 10 december 2001 
betreffende de definitieve omschakeling op de euro, stukken nrs. 1578/001 en 006 
(Overgezonden en geamendeerd door de Senaat); 

- het wetsontwerp tot wijziging van artikel 67 van de wet van 26 maart 1999 betreffende 
het Belgisch actieplan voor werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen, 
stuk nr. 1589/001; 

- het wetsontwerp tot wijziging van artikel 205, § 2 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 inzake aftrekken van de belastbare winst, stuk nr. 
1608/001; 

- het wetsontwerp houdende plafonnering van de taks op de beursverrichtingen, stuk nr. 
1609/001; 

- het wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 1969 met 
betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde, de 
faillissementswet van 8 augustus 1997 en het Wetboek van de inkomstenbelastingen 
1992, strekkende tot een rechtvaardiger fiscale behandeling van de schuldeisers in het 
kader van een gerechtelijk akkoord of faillissement, stuk nr. 1637/001 (overgezonden 
door de Senaat); 

- het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1979 betreffende de wederzijdse 
bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit bepaalde 
bijdragen, rechten, belastingen en andere maatregelen, in uitvoering van de Richtlijn 
2004/79/EG van de Commissie van 4 maart 2004, stuk nr. 1644/001; 

- het wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 131 en 133 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1964, stuk nr. 1663/001 (overgezonden door de Senaat); 

- het wetsontwerp houdende aanpassing van de wet van 9 juli 1975 betreffende de 
controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van 
en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van 
en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de 
beleggingsadviseurs en de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van 
collectief beheer van beleggingsportefeuilles, en houdende andere diverse bepalingen, 
stuk nr. 1713/001; 

- het wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en 
van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen inzake de wederzijdse 
bijstand van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten op het gebied van de directe 
belastingen en heffingen op verzekeringspremies, stuk nr. 1735/001; 
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- het wetsontwerp tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal, stuk nr. 
1778/001. Daardoor vervallen de wetsvoorstellen stukken nrs. 1704/001 en 1377/001; 

- het wetsontwerp houdende bepalingen die gelijkwaardig zijn aan de bepalingen waarin, 
wat België betreft, is voorzien in de overeenkomsten betreffende belastingheffing op 
inkomsten uit spaargelden, die werden gesloten tussen het Koninkrijk België en het 
Koninkrijk der Nederlanden met betrekking tot de Nederlandse Antillen enerzijds en 
Aruba anderzijds, en tussen het Koninkrijk België en respectievelijk Guernsey, het 
eiland Man, Jersey, Anguilla, de Britse Maagdeneilanden, Montserrat en de Turks en 
Caicos Eilanden, stuk nr. 1791/001; 

- het ontwerp van domaniale wet, stuk nr. 1787/001; 
- het ontwerp van programmawet (art. 31 tot 47), stuk nr. 1820/001. Bijgevolg vervallen 

de artikelen 4 en 5 (partim) van het wetsontwerp houdende wijziging van sommige 
bepalingen inzake studentenarbeid, stuk nr. 1833/001 (overgezonden door de Senaat) 
alsook de wetsvoorstellen stuk nr.  0148/001 en stuk nr. 1300/001; 

- het wetsontwerp houdende aanpassing van de Rijksmiddelenbegroting van het 
begrotingsjaar 2005, stuk nr. 1747/001; 

- het wetsontwerp houdende eerste aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting van 
het begrotingsjaar 2005, stukken nrs. 1746/001 en 002; 

- het wetsontwerp houdende diverse bepalingen (art. 105) stuk nr. 1845/001; 
- het wetsontwerp tot wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997, en 

houdende diverse fiscale bepalingen (art. 11 tot 17) stuk nr. 1811/001;  
- het wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op 

het vlak van de bedrijfsvoorheffing ingevolge de Communautaire richtsnoeren 2004/43 
van 17 januari 2004 van de Commissie van de Europese Unie betreffende de 
staatssteun voor het zeevervoer, stuk nr. 1859/001; 

- het wetsontwerp tot invoeging van een artikel 314bis in het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992, stuk nr. 1857/001; 

- het wetsontwerp tot wijziging van artikel 394 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 en van artikel 2 van het Wetboek van de met de 
inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, teneinde de fiscale invordering 
humaner te maken ten aanzien van de echtgenoten, stuk nr. 1877/001 (overgezonden 
door de Senaat); 

- het wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde 
waarde en het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde in te gaan tegen 
de organisatie van onvermogen in het kader van bedrieglijke overdracht van een 
geheel van goederen, stuk nr. 1878/001 (overgezonden door de Senaat); 

 
De commissie heeft eveneens volgende wetsvoorstellen aangenomen: 
 
- het wetsvoorstel (de heren Pierre Lano en Bart Tommelein) tot wijziging van een aantal 

wetten betreffende de dotaties aan het Rekenhof, de vaste comités van toezicht op de 
politie- en inlichtingendiensten, de federale ombudsmannen en de 
benoemingscommissies voor het notariaat, stuk nr. 608/001; 

- het wetsvoorstel (de heren Pierre Lano en Bart Tommelein) tot wijziging van een aantal 
wetten betreffende de dotaties aan het Rekenhof, de vaste comités van toezicht op de 
politie- en inlichtingendiensten, de federale ombudsmannen en de 
benoemingscommissies voor het notariaat, stuk nr. 736/001; 

- het wetsvoorstel (de heer Pierre Lano) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, 
betreffende de dotatie aan de Hoge Raad voor de Justitie, stuk nr. 722/001;  

- het voorstel van bijzondere wet (de heren Pierre Lano en Bart Tommelein) tot wijziging 
van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof betreffende de dotatie 
aan dit hof, stuk nr. 590/001; 

- het wetsvoorstel (de heren Bart Tommelein, Thierry Giet, François-Xavier de Donnea 
en Dirk Van der Maelen) houdende diverse bepalingen, stuk nr. 1922/001. 
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Zij heeft daarentegen het voorstel van resolutie (de heren Carl Devlies, Jos Ansoms, Dirk 
Claes, Pieter De Crem, Theo Kelchtermans, Paul Tant en Mark Verhaegen) tot oprichting 
van een BTW-compensatiefonds bij de Federale Overheidsdienst Financiën, stuk nr. 
925/001 verworpen. 
 
Ook heeft de commissie een advies uitgebracht aan de commissie voor de Sociale Zaken 
over:  
 
- het voorstel van resolutie (de dames Greet Van Gool, Magda  De Meyer, Karin Jiroflée, 

Anne-Marie Baeke, Els Van Weert Annelies Storms) betreffende de erkenning van 
pleegzorg op federaal niveau, stuk nr. 715/001; 

-  het wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende het sociaal overleg, stuk 
nr. 1767/001.  

 
De commissie heeft ook het onderzoek voortgezet van het wetsvoorstel (de heren Georges 
Lenssen, Stef Goris, Rik Daems en Bart Tommelein) tot wijziging van artikel 44 van het 
BTW-wetboek, stuk nr. 617/001. 
 
Ten slotte heeft de commissie de bespreking aangevat van de volgende wetsvoorstellen:  
 
- het wetsvoorstel (de heren Alain Mathot, Karel Pinxten en François-Xavier de Donnea 

en mevrouw Anne-Marie Baeke) tot wijziging van de artikelen 190 en 195 van het 
Wetboek van met het zegel gelijkgestelde taksen, wat het bedrag betreft van de 
belasting, voor aanplakking en de betaling ervan, stuk nr. 1546/001; 

 
- de samengevoegde wetsvoorstellen: 

- wetsvoorstel (de heer Paul Tant) tot uitbreiding van het verlaagde BTW-tarief 
voor de sierteelt tot de levering van planten en bloemen bij tuinaanleg, stuk nr. 
204/1; 

- wetsvoorstel (de heer Miguel Chevalier en de dames Annemie Turtelboom en 
Hilde Vautmans) tot verlaging van  de belasting over de toegevoegde waarde op 
beplantingen door tuinaanleggers geleverd, stuk nr. 1558/1; 

 
- het wetsvoorstel (de heer François-Xavier de Donnea en mevrouw Marie-Christine 

Marghem) tot wijziging van artikel 170 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 
1992, stuk nr. 0384/1.  

 
- het wetsvoorstel (de heren Daniel Bacquelaine, François-Xavier de Donnea, Luc 

Gustin en mevrouw Marie-Christine Marghem) tot wijziging van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 om de toepassing van de afzonderlijke aanslag van 
achterstallen voor vergoedingen ter compensatie van een tijdelijke inkomstenderving 
uit te breiden tot de zelfstandigen, de landbouwers, de beoefenaren van vrije beroepen 
en de bedrijfsleiders, stuk nr. 0421/1.  

 
- de samengevoegde wetsvoorstellen: 

- wetsvoorstel (de heren Georges Lenssen, Hendrik Daems, Bart Tommelein en 
Stef Goris) tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met 
het oog op het toekennen van een fiscale tegemoetkoming aan studenten en aan 
ouders van studenten, stuk nr. 618/001; 

- wetsvoorstel (de heer Joseph Arens) tot wijziging van artikel 25, C, van de wet 
van 10 augustus 2001 houdende hervorming van de personenbelasting en van 
artikel 289ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde te 
voorzien in een verhoging van de belastingvrije som voor de kinderen die hoger 
onderwijs volgen en in een verhoging van het belastingkrediet, stuk nr. 0070/1; 
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- de samengevoegde wetsvoorstellen: 

- wetsvoorstel (Mevrouw Hilde Dierickx en de heren Bart Tommelein en Karel 
Pinxten) tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat 
betreft de fiscale aftrekbaarheid van lidgelden van jongeren voor 
sportbeoefening, stuk nr. 759/001; 

- wetsvoorstel (de heren Alain Courtois en François-Xavier de Donnea) houdende 
wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde het 
gebruik van sport- en cultuurcheques aan te moedigen, stuk nr. 787/001; 

 
- het wetsvoorstel (de heer Carl Devlies) houdende vervanging van de aanvullende 

crisisbijdrage voor vennootschappen door een aanvullende gemeentelijke 
vennootschapsbelasting in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, stuk nr. 
274/001; 

 
- het wetsvoorstel (de heer Dirk Van der Maelen) tot wijziging van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de voordelen van alle aard, stuk nr. 
1172/001;  

 
- het wetsvoorstel (de heer Dirk Van der Maelen) tot wijziging van de wet van 11 januari 

1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van 
geld en de financiering van terrorisme wat betreft de gelden en activa die als illegaal 
worden beschouwd, stuk nr. 1499/001; 

 
- het wetsvoorstel (de heer Jacques Chabot) tot wijziging van artikel 49 van het Wetboek 

van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde de werklozen in staat te stellen de kosten 
voor het zoeken van een baan af te trekken, stuk nr. 300/001; 

 
- het wetsvoorstel (de heren Bart Tommelein, François-Xavier de Donnea en Dirk Van 

der Maelen) tot wijziging van de inkomstenbelastingen 1992 inzake gelijkstelling van 
winstbewijzen met gestort kapitaal, stuk nr. 1661/001; 

 
het voorstel van resolutie (de heren Yvan Mayeur en Eric Massin) houdende uitbreiding van 
het verlaagd BTW-tarief van 6% tot de levering van gas en elektriciteit aan alle gezinnen met 
een laag of middelgroot inkomen, stuk nr. 247/001. 
 
 
Subcommissie van de commissie voor de Financiën en de Begroting belast met het 
onderzoek van de boeken van opmerkingen van het Rekenhof 
 
 
De Subcommissie heeft in totaal acht keer vergaderd. Tijdens haar vergadering van 18 
november 2004 heeft zij eenparig de heer Luk Van Biesen (VLD) tot voorzitter verkozen.  
Op 24 november 2004 heeft zij tijdens een vergadering met gesloten deuren de kandidaten 
gehoord voor het ambt van raadsheer (F) en griffier (N) bij het Rekenhof. Op 14 december 
2004 heeft zij hieromtrent een beslissing genomen.  
In het kader van haar onderzoek van het 161e Boek van het Rekenhof heeft de 
Subcommissie op 16 februari 2005 de voorlopige regeling inzake het voorafgaand visum, die 
door haar voorzitter op 31 januari 2005 met het Rekenhof was afgesproken, bekrachtigd. 
Tijdens dezelfde vergadering heeft zij het standpunt gehoord van de vice-eerste minister en 
minister van Begroting en Overheidsbedrijven met betrekking tot de uitvoering van de 
begrotingshervorming van mei 2003.  
Op 16 maart 2005 heeft zij een vergadering gewijd aan de vraag om het Rekenhof te belasten 
met een audit van de uitgaven in de sociale zekerheid (sector geneeskundige verzorging). 
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Tijdens de vergadering van 20 april 2005 hoorde de Subcommissie de repliek van het 
Rekenhof op twee nota’s van de minister van Begroting over de invoering van een 
analytische of dubbele boekhouding en over de oprichting van interne auditcellen in de 
FOD’s en de POD’s. Bij die gelegenheid heeft het Rekenhof ook zijn verslag van maart 2005 
over de bestuursovereenkomsten van de instellingen  van sociale zekerheid toegelicht.  
In het kader van het onderzoek van het 161e Boek van het Rekenhof heeft de Subcommissie 
op 7 juni 2005 een vergadering gewijd aan het aankoopbeleid van de magistratuur en de 
justitiehuizen.  
Ten slotte werd op 5 juli 2005 samen met de Commissie voor de Landsverdediging en de 
Commissie “Legeraankopen” het verslag van het Rekenhof besproken over de uitvoering van 
economische compensaties bij de aankoop van specifiek militair materieel. 
 
 
Commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming der Instellingen  
 
 
- De commissie heeft het voorstel (de heer Herman De Croo) tot wijziging van de 

terminologie van de Grondwet, stuk nr. 1326/1-2003/2004, aangenomen. 
 
- De commissie heeft volgende voorstellen verworpen: 
 

- wetsvoorstel (de heer Hendrik Daems) houdende organisatie van een 
volksraadpleging over het verdrag tot instelling van een grondwet voor Europa, 
stuk nr. 0281/1-2003/2004 
Bijgevolg vervallen het voorstel van resolutie (mevrouw Els Van Weert en de 
heer Geert Lambert) tot organisatie van een volksraadpleging over de 
toekomstige Europese Grondwet, stuk nr. 0317-2003-2004, en het voorstel van 
resolutie (mevrouw Marie Nagy) betreffende het organiseren van een 
volksraadpleging over het ontwerp van Europese Grondwet, stuk nr. 0297/1-
2003-2004; 

 
- voorstel tot herziening van artikel 167, § 2, tweede volzin van de Grondwet (de 

heren Daniel Bacquelaine, Olivier Maingain, Hervé Hasquin en Charles Michel) 
teneinde er de mogelijkheid in op te nemen een volksraadpleging te houden in 
het kader van de procedure tot instemming met de in artikel 34 van de Grondwet 
bedoelde internationale verdragen, stuk nr. 1531/1-2004/2005. 

 
- De commissie heeft de bespreking van volgende voorstellen en ontwerp aangevat:  
 

- voorstel van resolutie (de heer Paul Tant) betreffende de systematische 
opvolging van de vernietigingsarresten van het Arbitragehof, stuk nr. 1367/1-
2003/2004; 

- voorstel van bijzondere wet (de heren Hendrik Daems, Dirk Van der Maelen, 
Daniel Bacquelaine en Thierry Giet) tot wijziging 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 en van de bijzondere 
wet van 26 juni 2004 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, stuk nr. 1397/1-
2004/2005; 

- wetsvoorstel (de heren Hendrik Daems, Dirk Van der Maelen, Daniel 
Bacquelaine en Thierry Giet) tot wijziging van de wet van 2 mei 1995 betreffende 
de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een 
vermogensaangifte in te dienen, en van de wet van 26 juni 2004 tot uitvoering en 
aanvulling van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van 
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mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, 
stuk nr. 1398/1-2004/2005; 

- ontwerp van herziening van artikel 22bis van de Grondwet teneinde een lid toe te 
voegen betreffende de bescherming van aanvullende rechten van het kind, 
overgezonden door de Senaat, stuk nr. 1501/1-2004/2005. 

 
- Op haar vergadering van 16 november 2004 heeft de commissie beslist een werkgroep 

betreffende de organisatie van een volksraadpleging over het verdrag tot instelling van 
een Europese grondwet, onder het voorzitterschap van de heer Geert Lambert, op te 
richten. Die werkgroep is op 2 en 13 december 2004 met gesloten deuren 
bijeengekomen (stuk nr. 0281/5-2003/2004, bijlage). 

 
Ten slotte heeft de commissie zich in haar hoedanigheid van opvolgingscommissie op haar 
vergadering van 28 juni 2005 uitgesproken over de beroepen ingediend op grond van artikel 
7, § 2, van de wet van 26 juni 2004 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. 
 
 
Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven  
 

 
Belangrijke voorstellen 
 
- De volgende samengevoegde wetsvoorstellen, die tot doel hebben de 

overheidsbedrijven te hervormen en de overheidsbestuurders een apart statuut te 
geven, werden besproken op 30 juni, 29 september, 10, 17 en 24 november, 1 
december 2004 zonder evenwel ter stemming te worden voorgelegd : 
- wetsvoorstel (Muriel Gerkens, Gérard Gobert) tot wijziging van de wet van 29 

oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof en de wet van 21 maart 1991 
betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, wat 
de controle op de autonome overheidsbedrijven betreft, nr. 0036/1-2003 (B.Z.); 

- wetsvoorstel (Muriel Gerkens, Gérard Gobert) tot vaststelling van het statuut van 
de overheidsbestuurders en de overheidsbeheerders, nr. 0037/1-2003 (B.Z.); 

- wetsvoorstel (Raymond Langendries, Joëlle Milquet, Jean-Jacques Viseur) tot 
wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige 
economische overheidsbedrijven, nr. 0106/1-2003 (B.Z.); 

- wetsvoorstel (Karine Lalieux) tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 
betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, 
nr. 0114/1-2003 (B.Z.). 

 
Het is de bedoeling dat deze wetsvoorstellen hun beslag krijgen tijdens het volgend 
parlementair jaar. 
 
Hoorzittingen 
 
In het raam van de bespreking van wetsvoorstellen nr. 36, 37, 106 en 114 (zie supra), gericht 
op de hervorming van de overheidsbedrijven, werd : 
- op 10 november 2004 een hoorzitting gehouden met : 

- de heer Pierre Klees, voorzitter van "la Fondation des administrateurs"; 
- de heren David Szafran, secretaris-generaal, Peter Berger, ondervoorzitter, en 

Ludo Swolfs, ere-voorzitter van het Instituut der bedrijfsrevisoren; 
- de heer Luc Van Couter (KPMG), voorzitter van het Forum over de commissie 

"corporate governance"; 
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- op 17 november 2004 met : 

- de heren Karel Vinck en Alain Deneef, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van 
de NMBS; 

- de heren Pierre Klees, voorzitter, en Baudouin Meunier, lid van het directiecomité 
van De Post; 

- mevrouw Rosette S'Jegers, professor bestuurskunde aan de VUB; 
- vertegenwoordigers van Belgacom : de heren Wilfried Van Lishout, secretaris-

generaal, en Pascal De Roeck, hoofd juridische dienst;  
- op 24 november 2004 met : 

- de heer Philippe Janssens, voorzitter van het adviescomité van gebruikers bij de 
NMBS; 

- de heer Dominique Dalne, ACV Transcom; 
- de heer Jean Scaillet, ACOD-Telecom; 

- op 1 december 2004 met : 
- Professor Lutgart Van den Berghe (Vlerick Management School); 
- de heer David De Roy (Universitaire Faculteiten Namen); 
- de heer Eric Gillet (Advocatenkantoor De Backer). 

 
In het raam van de bespreking van wetsontwerp stuk nr 1428/1-2004/2005 houdende 
wijziging van de ‘verkeerswet’ van 7 februari 2003 (zie supra), dat een beschikking tot inning 
wenste in te voeren, werden de volgende personen gehoord :  
- op 9 maart 2005, in aanwezigheid van de minister van Mobiliteit :  

- mevrouw Liebeth Deben, verkeersspecialiste; 
- mevrouw Kathleen Stinckens, politieparket Leuven; 
- de heren Luc Soetemans en Peter Van Damme, politierechters Brugge; 
- de heren Patrick Van Buggenhout en Francis Snoeck, Nationale kamer van 

gerechtsdeurwaarders en Conferentie van Vlaamse Gerechtsdeurwaarders; 
- de heer Herman Dams, eerste substituut Antwerpen; 
- de heer Jacques Evenepoel, verkeerspolitie Brussel;  
- de heer Christiaan Vanhoorebeke, politieparket Gent;  
- de heer Thierry Papart, politierechter Luik; 
- de heer Robert Stas, politierechter Genk/Koninklijk Verbond van politierechters; 
- de heer Geert Popelier, hoofd juridische dienst Vlaamse Automobilisten Bond; 
- de heer Karel Van Coillie, hoofd juridische dienst Touring; 
- de heer Paul Kenis, advocaat-generaal Gent; 
- de heer Jean-Pierre Sherrington, eerste substituut Luik. 

 
Gedachtewisselingen 
 
Op 21 september 2004 werd in de verenigde commissies ‘Bedrijfsleven’ en ‘Infrastructuur’ 
een debat gehouden met de heer Guy Verhofstadt, eerste minister, over de stand van zaken 
in het dossier ‘DHL’ in het licht van de ontwikkeling van de luchthaven van Brussel-Nationaal. 
 
Op 1 juni 2005 had een gedachtewisseling plaats met de heer Jannie Haek, gedelegeerd 
bestuurder van de NMBS Holding; de heer Luc Lallemand, gedelegeerd bestuurder van 
Infrabel en de heer Marc Descheemaecker, gedelegeerd bestuurder van de NMBS, naar 
aanleiding van de opsplitsing in de NMBS in drie onderscheiden entiteiten (Stuk nr. 1887/1-
2004/2005). 
 
Op 29 juni 2005 had een gedachtewisseling plaats met de heer Johnny Thijs, gedelegeerd 
bestuurder van De Post, over de recente ontwikkelingen in de postsector (Stuk nr. 1970/1-
2004/2005). 
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Op 4 juli 2005 werd met de heer Renaat Landuyt, minister van Mobiliteit, een debat 
gehouden over de huidige toestand van het dossier "lawaaihinder rond de nationale 
luchthaven Brussel-Nationaal". 
 
Europese aangelegenheden 
 
De commissie werd in het raam van de nieuwe Europese Grondwet bij wijze van test door de 
COSAC (Conferentie van Parlementaire Assemblees) betrokken bij de subsidiariteitscontrole 
van het "derde spoorwegpakket". 
Na rijp beraad waren de conclusies de volgende : 
1° De onderzoekstermijn van 6 weken is te kort, temeer als rekening wordt gehouden met 

het feit dat de ‘regionale’ parlementen als ‘nationale’ parlementen worden aangemerkt 
en zich allen terzake dienen uit te spreken. 

2° De commissie voor Europese Aangelegenheden dient steeds bij de subsidiariteitstoets 
door de terzake bevoegde commissie te worden betrokken. 

3° In het raam van de voortdurende wisselwerking tussen wetgevende en uitvoerende 
macht inzake Europese aangelegenheden dienen de regering en de ervan afhangende 
deskundigen steeds te worden gehoord. 

4° Het advies van de Raad van State behoort slechts eenmaal te worden gevraagd maar 
wel terzelfder tijd te worden meegedeeld aan alle parlementen. 

5° De europromotoren dienen de drijvende kracht te worden om de subsidiariteitscontrole 
tot een goed einde te brengen. 

6° Aan deze subsidiariteitscontrole dient het nodige politieke gewicht te worden gegeven ; 
er moet worden vermeden deze controle uitsluitend als een juridische toets te 
beschouwen. 

7° De commissie die de subsidiariteitstoets heeft gedaan behoort na afloop van de 
bevoegde minister op federaal vlak een synthese te krijgen van de door de 
verschillende parlementen ingenomen standpunten met bijzondere aandacht voor de 
redenen waarom afwijkende standpunten zijn geformuleerd. 

8° Elk parlement dat de subsidiariteitstoets moet doen, zal via de gegevensbank IPEX 
kunnen te vernemen wat de andere parlementen terzake doen. 

 
Bezoeken 
 
Op 26 november 2004 bracht een delegatie van de commissie een bezoek aan Proximus en 
Belgacom. In het gedeelte terreinbezoek was een demo van digitale interactieve televisie en 
een bezoek aan een Call-Center in de Belgacom Towers geïntegreerd. De delegatie werd te 
woord gestaan door de heer Didier Bellens, gedelegeerd bestuurder van Belgacom. 
 
Op 14 februari 2005 werd, samen met de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en 
minister van Begroting en Overheidsbedrijven, en de heer Johnny Thijs, gedelegeerd 
bestuurder van De Post, met een delegatie van de commissie een bezoek gebracht in het 
Mechelse en het Namense aan de “postwinkels” (PostPunten), die worden beheerd in 
samenwerking met winkelketens, banken en krantenverkopers.  
 
Op 3 juni 2005 bracht een delegatie van de commissie een bedrijfsbezoek aan Telenet. 
Voornaamste aandachtspunt was de uitbreiding van de activiteiten van Telenet, van 
kabeldistributeur naar verstrekker van breedbandinternet, vaste en zelfs (gebaseerd op een 
virtueel netwerk) mobiele telefonie. De delegatie er onder meer te woord gestaan door de 
heer Duco Sickinghe, gedelegeerd bestuurder van Telenet. 
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Commissie voor de Justitie 
 
 
Aangenomen wetsontwerpen en -voorstellen : 
 
- voorstel van basiswet (de heer Tony Van Parys, mevrouw Anne Barzin, de heren Guy 

Hover, Melchior Wathelet, Geert Bourgeois, Guy Swennen en mevrouw Karine Lalieux) 
betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden, stuk nr. 
0231/1-2003 (B.Z.); 

 
- wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek in verband met de bemiddeling, 

stuk nr. 0327/1-2003/2004; 
 
- wetsvoorstel (de heer Giet, de dames Karine Lalieux et Valérie Déom, de heer André 

Perpète en mevrouw Annick Saudoyer) tot wijziging van de bepalingen van het 
Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het vaststellen van de afstamming en de 
gevolgen ervan, stuk nr. 597/1-2003/2004. 
Toegevoegde wetsvoorstellen : 
- wetsvoorstel (de heren Olivier Maingain, Eric Libert en mevrouw Martine Payfa) 

tot wijziging van artikel 319, § 3 en § 4, van het Burgerlijk Wetboek, teneinde het 
door het Arbitragehof vastgestelde discriminerende karakter ervan weg te 
werken, stuk nr. 0209/1-2003 (B.Z.); 

- wetsvoorstel (de heer Olivier Chastel) tot opheffing van artikel 335, § 3, tweede 
lid, van het Burgerlijk Wetboek, stuk nr. 0338/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel (de heer Guy Swennen) tot wijziging van artikel 332 van het 
Burgerlijk Wetboek om de termijn waarbinnen de echtgenoot het vaderschap kan 
betwisten, te verlengen, stuk nr. 0495-2003/2004; 

- wetsvoorstel (mevrouw Marie-Christine Margem, de heren Guy Swennen en 
Olivier Maingain) tot wijziging van artikel 321 van het Burgerlijk Wetboek, 
teneinde een door het Arbitragehof aangestipte vorm van discriminatie weg te 
werken, stuk nr. 0701-2003/2004;  

- wetsvoorstel (de heer Geert Bourgeois) tot wijziging van artikel 313 van het 
Burgerlijk Wetboek., stuk nr. 0707-2003/2004; 

- wetsvoorstel (de heren Alain Courtois, Olivier Maingain en Jean-Pierre 
Malmendier) tot wijziging van artikel 337, § 1, van het Burgerlijk Wetboek 
betreffende de door een kind ingestelde vordering tot uitkering voor 
levensonderhoud, opvoeding en passende opleiding, om een door het 
Arbitragehof aangestipte discriminatie op te heffen, stuk nr. 1353/1-2003/2004. 

 
- wetsvoorstel (de heren Daniel Bacquelaine, Thierry Giet, Fons Borginon en Olivier 

Maingain en de dames Karine Lalieux en Hilde Claes) tot wijziging van artikel 216ter 
van het Wetboek van Strafvordering, teneinde de afschaffing te voorkomen van de 
dienstverlening in het kader van de bemiddeling in strafzaken, stuk nr. 1146/1-
2003/2004; 

 
- wetsvoorstel (Servais Verherstraeten en Nahima Lanjri en Inge Vervotte) tot wijziging 

van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting, van de wet van 29 
november 2001 tot vaststelling van een tijdelijke personeelsformatie van raadsheren 
teneinde de gerechtelijke achterstand bij het hof van beroep te Antwerpen weg te 
werken en van artikel 156ter van het gerechtelijk wetboek, stuk nr. 1259/1-2003/2004; 

 
- wetsontwerp betreffende de wederzijdse internationale rechtshulp in strafzaken en tot 

wijziging van artikel 90ter van het Wetboek van strafvordering, stuk nr. 1278/1-
2003/2004; 
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- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 november 2000 betreffende de 
informaticacriminaliteit, de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de 
naburige rechten, en van de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, 
minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede 
wereldoorlog door het Duitse nationaal socialistische regime is gepleegd, stuk nr. 
1284/1-2003/2004; 

 
- wetsontwerp houdende bepalingen betreffende de termijnen, het verzoekschrift op 

tegenspraak en de procedure van collectieve schuldenregeling, stuk nr. 1309/1-
2003/2004; 
Samengevoegde wetsvoorstellen en wetsontwerpen : 
- wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 81, 104, 569, 578, 579, 580, 583 en 

1395 van het Gerechtelijk Wetboek, stuk nr. 1310/1-2003/2004 ; 
- wetsvoorstel (de dames Magda De Meyer en Dalila Douifi) tot wijziging van het 

Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de collectieve schuldenregeling stuk nr. 
0199/1-2003 (B.Z.); 

- wetsvoorstel (de heer Melchior Wathelet) tot wijziging van het Gerechtelijk 
Wetboek wat de bevoegdheid van de arbeidsrechtbanken betreft stuk nr. 0449-
2003/2004;  

- wetsvoorstel (de heer Melchior Wathelet en mevrouw Marie Nagy) tot wijziging 
van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de rechters in handelszaken en de 
rechters in sociale zaken in staat te stellen zitting te houden in kort geding stuk 
nr. 0850/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel (de heren Eric Massin en Yvan Mayeur en de dames Sophie 
Pécriaux en Colette Burgeon) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van 
de hypotheekwet van 16 december 1851, teneinde overmatige schuldenlast 
tegen te gaan stuk nr. 0959/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel (de heer Melchior Wathelet en mevrouw Marie Nagy) tot wijziging 
van artikel 81 van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het rechters in sociale 
zaken mogelijk te maken zitting te hebben in aangelegenheden betreffende de 
onderwerping aan de sociale zekerheid voor werknemers of aan het sociaal 
statuut der zelfstandigen en in aangelegenheden betreffende rust- en 
overlevingspensioenen stuk nr. 1198/1-2003/2004;  

 
- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke 

inrichting, van de wet van 2 juli 1975 tot vaststelling van de personeelsformatie van de 
rechtbanken van eerste aanleg en van artikel 211 van het gerechtelijk wetboek, stuk nr. 
1314/1-2003/2004; 

 
- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 maart 1973 betreffende de vergoeding 

voor de onwerkdadige voorlopige hechtenis, tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 
betreffende de voorlopige hechtenis en tot wijziging van sommige artikelen van het 
Wetboek van Strafvordering, stuk nr. 1317/1-2003/2004; 
Toegevoegd wetsvoorstel : 
- wetsvoorstel (de heer Fons Borginon en mevrouw Sabine Lahaye-Battheu) tot 

wijziging van artikel 28 van de wet betreffende de vergoeding voor de 
onwerkzame voorlopige hechtenis, stuk nr. 0831-2003/2004; 

 
- wetsontwerp tot wijziging van artikel 45bis, § 2, van de wet van 15 juni 1935 op het 

gebruik der talen in gerechtszaken en van de wet van 15 juli 1970 tot vaststelling van 
de personeelsformatie van de rechtbanken van koophandel en tot wijziging van de wet 
van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek, stuk nr. 1350/1-2003/2004; 

 
- wetsontwerp betreffende de aanvaarding van het beginsel van herhaling inzake 

valsemunterij, stuk nr. 1396/1-2004/2005; 
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- wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 259bis-9 en 259bis-10 van het gerechtelijk 

wetboek en tot invoeging van de artikelen 187bis, 187ter, 191bis, 191ter, 194bis en 
194ter in het gerechtelijk wetboek, stuk nr. 1247/1-2003/2004; 

 
- wetsontwerp tot wijziging van artikel 844bis van het Burgerlijk Wetboek, stuk nr. 

1452/1-2004/2005; 
 
- ontwerp van programmawet (artikelen 245 tot 252 en 263 tot 303), stuk nr. 1437/1-

2004/2005; 
 
- ontwerp van wet houdende diverse bepalingen (artikelen 1 tot 18), stuk nr. 1438/1-

2004/2005; 
 
- wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het 

ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben 
gepleegd, stuk nr. 1467/1-2004/2005; 
Toegevoegde wetsvoorstellen : 
- wetsvoorstel (mevrouw Muriel Gerkens) tot wijziging van de wet van 8 april 1965 

betreffende de jeugdbescherming, stuk nr. 0099/1-2003 (B.Z.);  
- wetsvoorstel (mevrouw Muriel Gerkens en de heer Thierry Giet) tot wijziging van 

de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, stuk nr. 0100/1-2003 
(B.Z.);   

- wetsvoorstel (de heren Geert Bourgeois en Tony Van Parys) tot wijziging van de 
wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, stuk nr. 0288/1-
2003/2004;   

- wetsvoorstel (de heer Melchior Wathelet) tot wijziging van de wet van 8 april 
1965 betreffende de jeugdbescherming, wat de plaatsing van minderjarigen 
betreft, stuk nr. 0452/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel (de heren Daniel Bacquelaine, Jean-Pierre Malmendier en Alain 
Courtois) tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de 
jeugdbescherming, met het oog op de introductie van een sanctiemodel, stuk nr. 
1552/1-2004/2005; 

 
- wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 53, § 6, en 54bis van de wet van 15 juni 

1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken en tot invoeging van een artikel 54ter 
en een artikel 66bis, stuk nr. 1515/1-2004/2005; 
Toegevoegd wetsvoorstel : 
- wetsvoorstel (de heer Melchior Wathelet en mevrouw Marie Nagy) tot wijziging 

van artikel 53 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in 
gerechtszaken, teneinde de vereiste tweetaligheid voor de griffiers te beperken 
tot 2/3 van de personeelsformatie, stuk nr. 0930/1-2003/2004; 

 
- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 23 mei 1990 inzake de overbrenging tussen 

staten van de gevonniste personen 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, stuk nr. 1555/1-2004/2005; 
Toegevoegde wetsvoorstellen : 
- wetsvoorstel (de heer Olivier Maingain en mevrouw Martine Payfa) 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 
"dubbele bestraffing" te versoepelen, stuk nr. 0084-2003 (B.Z.); 

- wetsvoorstel (de heer Thierry Giet, mevrouw Karine Lalieux en heer Mohammed 
Boukourna en mevrouw Marie Nagy) tot wijziging van de regeling van de dubbele 
strafbaarstelling en tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende 
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de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen, stuk nr. 0160/1-2003 (B.Z.); 

 
- wetsontwerp tot verruiming van de strafrechtelijke bescherming van de minderjarigen, 

stuk nr. 1559/1-2004/2005; 
Toegevoegde wetsvoorstellen en -ontwerpen : 
- wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de versterking 

van de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel, stuk nr. 1560/1-
2004/2005; 

- wetsvoorstel (mevrouw Nahima Lanjri en de heren Tony Van Parys en Servais 
Verherstraeten) tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op de uitbreiding 
van de strafbaarstelling van de huisjesmelkerij, stuk nr. 1582/1-2004/2005; 

- wetsontwerp tot wijziging van het Strafwetboek en van de wet van 15 december 
1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen met het oog op een verzwaring van de straffen 
voor personen die zich schuldig maken aan smokkel van en handel in niet-
begeleide minderjarigen, stuk nr. 0640/1-2003/2004;  

- wetsvoorstel (mevrouw Hilde Claes) houdende bestraffing van personen die 
minderjarigen inzetten om een misdaad of een wanbedrijf te plegen, stuk nr. 
1109/1-2003/2004; 

 
- wetsontwerp tot invoering van bepalingen van de bemiddeling in de Voorafgaande Titel 

van het Wetboek van Strafvordering en in het Wetboek van Strafvordering, stuk nr. 
1562/1-2004/2005; 
Toegevoegde wetsvoorstellen : 
- wetsvoorstel (de heer Jean-Pierre Malmendier) betreffende de erkenning van 

bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk die bemiddelend optreden tussen 
dader en slachtoffer, met het oog op herstel van schade, stuk nr. 0194/1-
2003/2004; 

- wetsvoorstel (de dames Corinne De Parmentier en Pierrette Cahay-André en de 
heer Alain Courtois) tot wijziging van het Wetboek van strafvordering om de 
rechter in strafzaken de mogelijkheid te bieden de partijen voor te stellen het 
dossier naar een ambtenaar van de Dienst Justitiehuizen te verwijzen stuk nr. 
0235/1-2003 (B.Z.); 

 
- wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 11 december 1998 betreffende de 

classificatie en de veiligheidsmachtigingen, stuk nr. 1598-2004/2005; 
Samengevoegd wetsontwerp : 
- wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 11 december 1998 tot oprichting 

van een beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, stuk nr. 1599/1-
2004/2005; 

 
- wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, wat betreft de wedden van de 

referendarissen en de parketjuristen bij de hoven van beroep en bij de rechtbanken 
van eerste aanleg, van de griffiers en de secretarissen van het parket, stuk nr. 1611/1-
2003/2004; 

 
- wetsontwerp tot oprichting van het informatiesysteem Phenix, stuk nr. 1645/1-

2004/2005; 
 
- wetsontwerp tot wijziging van artikel 610 van het Gerechtelijk Wetboek; stuk nr. 

1646/1-2004/2005; 
 
- wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 64 en 1476 van het Burgerlijk Wetboek en 

artikel 59/1 van het Wetboek van Zegelrechten met het oog op de vereenvoudiging van 



Hoofdstuk 2   BEVOEGDHEDEN - 79 
 

de formaliteiten voor het huwelijk en de wettelijke samenwoning, stuk nr. 1762/1-
2004/2005; 

 
- ontwerp van programmawet (Art. 57 tot 59), stuk nr. 1820/1-2004/2005; 
 
- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke 

inrichting en tot tijdelijke toelating tot overtallige benoemingen van magistraten, voor 
wat het hof van beroep te Gent betreft, stuk nr. 1836/1-2004/2005; 

 
- wetsontwerp houdende diverse bepalingen (art. 1, 2 tot 8, 103 en 104), stuk nr. 1845/1-

2004/2005. 
 
Adviezen 
 
- ontwerp van Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2005 (Sectie 12 – 

Justitie), (Advies aan de commissie voor de Financiën en de Begroting), stuk nr. 
1371/1-2003/2004. (Verslag nr. 1370/3-2003/2004, blz. 53). 

 
- wetsontwerp houdende eerste aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van 

het begrotingsjaar 2005, (Advies aan de commissie voor de Financiën en de Begroting) 
stuk nr. 1746-2004/2005. (Verslag nr. 1747/3-2004/2005, blz. 185). 

. 
- wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten: 1° 

Overeenkomst, door de Raad vastgesteld overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie, betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken 
tussen de lidstaten van de Europese Unie, gedaan te Brussel op 29 mei 2000; 2° 
Protocol vastgesteld door de Raad overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie, bij de Overeenkomst betreffende de wederzijdse 
rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie, gedaan te 
Luxemburg op 16 oktober 2001 (Advies aan de commissie voor de Buitenlandse 
Betrekkingen), stuk nr. 1523/1-2004/2005. 

 
- wetsvoorstel (de heer Daniel Bacquelaine, mevrouw Annick Saudoyer, de heer Pierre-

Yves Jeholet, mevrouw Jacqueline Galant, de heer Georges Lenssens en mevrouw 
Marie Nagy) tot erkenning en bescherming van het beroep van auto-expert en tot 
oprichting van een Instituut van de auto-experts (Advies aan de commissie voor het 
Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de nationale wetenschappelijke 
en culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw), stuk nr. 0799/1-
2003/2004; 

 
- voorstel van resolutie (de dames Greet van Gool, Magda De Meyer, Karin Jiroflée, 

Anne-Marie Baeke en Els Van Weert) betreffende de erkenning van pleegzorg op 
federaal niveau (Advies aan de commissie voor de Sociale Zaken), stuk nr. 0715/1-
2003/2004. 

 
Europese Aangelegenheden 
 
De commissie besprak de voorbereiding voor de vergadering van de ministers van 
Binnenlandse Zaken en van Justitie van Europese Unie van 25 en 26 oktober 2004 en van 
31 mei 2005.  (Vergaderingen van 20 oktober en van 25 mei 2005). 
 
Andere activiteiten 
 
- De commissie vergaderde op 20 oktober 2004 met de heren Fred Erdman en Georges 

de Leval over de “Justitiedialogen”. 
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- Op 27 oktober vond een hoorzitting plaats met de Hoge Raad voor de Justitie over het 
jaarverslag 2004. 

- De vergadering van 4 februari 2004 was gewijd aan de bespreking van het jaarverslag 
2003 van het Hof van Cassatie. 

- Op maandag 27 juni besprak de commissie het verslag over het syntheseverslag van 
de “werkgroep forensisch psychiatrisch zorgcircuit”, opgesteld door prof. Paul Cosyns. 

 
Studiedagen 
 
- De commissie organiseerde op 22 oktober 2004 een colloquium naar aanleiding van 

“200 jaar Burgerlijk Wetboek”. 
- Op 9 mei 2005 vond een studiedag plaats over de dubbele nationaliteit. 
 
 
Subcommissie van de commissie voor de Justitie belast met het “Familierecht” 
 
 
Wetsvoorstellen waarover een advies aan de commissie voor de Justitie werd uitgebracht : 
 
1. Afstamming 
 
Samengevoegde wetsvoorstellen : 
- wetsvoorstel (Thierry Giet, Karine Lalieux, Valérie Déom, André Perpète, Annick 

Saudoyer) tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking 
tot het vaststellen van de afstamming en de gevolgen ervan, stuk nr. 0597/1-
2003/2004; 

- wetsvoorstel (Olivier Maingain, Eric Libert, Martine Payfa) tot wijziging van artikel 319, 
§ 3 en § 4, van het Burgerlijk Wetboek, teneinde het door het Arbitragehof vastgestelde 
discriminerende karakter ervan weg te werken, stuk nr. 0209/1-2003 (B.Z.); 

- wetsvoorstel (Marie-Christine Marghem) tot opheffing van artikel 335, § 3, tweede lid, 
van het Burgerlijk Wetboek, stuk nr. 0338/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel (Guy Swennen) tot wijziging van artikel 332 van het Burgerlijk Wetboek 
om de termijn waarbinnen de echtgenoot het vaderschap kan betwisten, te verlengen, 
stuk nr. 0495/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel (Marie-Christine Marghem, Guy Swennen, Olivier Maingain, Valérie 
Déom) tot wijziging van artikel 321 van het Burgerlijk Wetboek, teneinde een door het 
Arbitragehof aangestipte vorm van discriminatie weg te werken, stuk nr. 0701/1-
2003/2004; 

- wetsvoorstel ([Geert Bourgeois]) tot wijziging van artikel 313 van het Burgerlijk 
Wetboek, stuk nr. 0707/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel (Alain Courtois, Olivier Maingain, Jean-Pierre Malmendier) tot wijziging 
van artikel 337, § 1, van het Burgerlijk Wetboek betreffende de door een kind 
ingestelde vordering tot uitkering voor levensonderhoud, opvoeding en passende 
opleiding, om een door het Arbitragehof aangestipte discriminatie op te heffen, stuk nr. 
1353/1-2003/2004. 

 
De dames Liesbeth Van der Auwera, Martine Taelman en Marie-Christine Marghem hebben 
op 19 januari 2005 namens de subcommissie Familierecht verslag uitgebracht  aan de 
commissie voor de Justitie. 
De subcommissie heeft de commissie voor de Justitie geadviseerd om het wetsvoorstel stuk 
nr. 0597/1-2003/2004 als basis van bespreking te nemen. 
Tevens werden hierop een aantal amendementen voorgesteld waarover binnen de schoot 
van de subcommissie Familierecht een consensus werd bereikt.   
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2. Adoptie door personen van hetzelfde geslacht en het zorgouderschap  
 
Samengevoegde wetsvoorstellen : 
- wetsvoorstel (Servais Verherstraeten, Jo Vandeurzen, Tony Van Parys, Liesbeth Van 

der Auwera) tot aanvulling van het Burgerlijk Wetboek, met bepalingen inzake het 
zorgouderschap, stuk nr. 0393/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel (Zoé Genot) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erkenning 
van de afstamming betreft, stuk nr. 0520/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel (Guy Swennen) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde adoptie 
door koppels van gelijk geslacht toe te laten, stuk nr. 0664/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel (Martine Taelman, Maggie De Block, Geert Versnick, Hilde Vautmans, 
Hendrik Daems, Karel De Gucht, Annemie Turtelboom) tot wijziging van het Burgerlijk 
Wetboek teneinde adoptie door koppels van gelijk geslacht toe te laten, stuk nr. 
0666/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel ([Els Van Weert], Annelies Storms, Stijn Bex) tot wijziging van het 
Burgerlijk Wetboek teneinde adoptie door koppels van gelijk geslacht toe te laten, stuk 
nr. 0667/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel (Zoé Genot) tot wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk 
Wetboek, teneinde adoptie door ouders van hetzelfde geslacht mogelijk te maken, stuk 
nr. 0980/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel (Valérie Déom, Karine Lalieux, Marie-Claire Lambert, Yvan Mayeur) tot 
wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek teneinde de adoptie 
door personen van hetzelfde geslacht mogelijk te maken, stuk nr. 1144/1-2003/2004.  

 
De subcommissie heeft de volgende personen gehoord: 
- mevrouw Patricia Baetens, psycholoog verbonden aan het Centrum voor 

Reproductieve Geneeskunde, AZ-VUB; 
- professor Paul Devroey, directeur van het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde 

van het AZ-VUB; 
- vertegenwoordigers van de Holebifederatie, van de “Fédération des associations 

Gayes et Lesbiennes en Belgique francophone”, van de Homoliga en van de 
vereniging “Homoparentalité”; 

- de heer Frederik Swennen, professor aan de Universiteit Antwerpen; 
- de heer Olivier De Schutter, professor aan de UCL; 
- mevrouw Ria Convents, advocaat; 
- de heer Christoph Castelein, assistent aan de KULeuven; 
- de heer Jean-Louis Renchon, professor aan de UCL; 
 
Mevrouw Annelies Storms heeft op 24 mei 2005 namens de subcommissie Familierecht 
verslag uitgebracht  aan de commissie voor de Justitie. 
 
Wetsontwerp en toegevoegde wetsvoorstellen waarvan de bespreking werd aangevat : 
 
Samengevoegd wetsontwerp en wetsvoorstellen : 
- wetsontwerp tot het bevoorrechten van een gelijkmatig verdeelde huisvesting van het kind 

van wie de ouders gescheiden zijn en tot regeling van de gedwongen tenuitvoerlegging 
inzake huisvesting van het kind, stuk nr. 1673/1-2004/2005; 

- wetsvoorstel (Melchior Wathelet) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, in verband 
met de gedwongen tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen die maatregelen 
inhouden met betrekking tot de persoon van kinderen, stuk nr. 0434/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel (Servais Verherstraeten, Tony Van Parys, Jo Vandeurzen, Liesbeth Van 
der Auwera) tot wijziging van artikel 374 van het Burgerlijk Wetboek, stuk nr. 0591/1-
2003/2004; 

- wetsvoorstel (Guy Swennen) betreffende de verblijfsregeling van minderjarige kinderen 
bij hun niet-samenlevende ouders, stuk nr. 0975/1-2003/2004; 
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- wetsvoorstel (Guy Swennen) tot het waarborgen van het omgangsrecht tussen ouders 
en kinderen en tussen grootouders en kleinkinderen, stuk nr. 0976/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel (Corinne De Permentier, Alain Courtois, [Jean-Luc Crucke], Marie-
Christine Marghem) tot wijziging van artikel 374 van het Burgerlijk Wetboek betreffende 
het ouderlijk gezag en de huisvesting van de kinderen wanneer de vader en de moeder 
niet samenleven, teneinde in dat artikel het beginsel op te nemen dat moet worden 
nagegaan of rechterlijke beslissingen inzake het secundair recht van huisvesting 
worden nageleefd, stuk nr. 1070/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel (Martine Taelman, Alfons Borginon, Bart Tommelein, Hilde Vautmans, 
Sabien Lahaye-Battheu) teneinde de afdwingbaarheid van de persoonlijke omgang met 
de kinderen naar aanleiding van een echt- of feitelijke scheiding te verbeteren, stuk  nr. 
1288/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel (Melchior Wathelet, Joëlle Milquet) tot wijziging van artikel 374 van het 
Burgerlijk Wetboek en tot invoeging in hetzelfde Wetboek van de artikelen 374bis tot 
374quater, betreffende de wijze van huisvesting van het kind wiens ouders gescheiden 
leven, stuk nr. 1509/1-2003/2004. 

 
De subcommissie heeft 28 personen gehoord en 15 schriftelijke adviezen ingewonnen.  
De algemene bespreking van het wetsontwerp werd beëindigd.  
 
Andere activiteiten : 
 
Gedachtewisseling met mevrouw Gisèle Mandaila Malamba, Staatssecretaris voor het Gezin 
en Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid. 
 
 
Commissie voor de Landsverdediging 
 
 
Wetgevende werkzaamheden 
 
Naast haar werkzaamheden in het kader van de begrotingsprocedure en van de 
parlementaire controle, heeft de commissie voor de Landsverdediging onderstaande 
wetsontwerpen en voorstellen aangenomen: 
 
- ontwerp van programmawet (art. 482 en 483), stuk nr. 1437/1-2004/2005; 
 
- wetsontwerp tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2005, stuk nr. 1491/1-

2004/2005; 
 
- wetsontwerp tot wijziging van de wetten van 1 maart 1958 betreffende het statuut van 

de beroepsofficieren van de krijgsmacht, 27 december 1961 betreffende het statuut van 
de onderofficieren van het actief kader van de krijgsmacht en 12 juli 1973 betreffende 
het statuut van de vrijwilligers van het actief kader van de krijgsmacht, stuk nr. 1351/1-
2004/2005;  

 
- wetsontwerp tot wijziging van diverse wetten betreffende het statuut van de militairen, 

stuk nr. 1715/1-2004/2005; 
 
- wetsvoorstel (de heren Bruno Van Grootenbrulle, David Geerts, Philippe Monfils en 

mevrouw Hilde Vautmans) houdende de overplaatsing van sommige militairen naar 
een openbare werkgever, stuk nr. 1807/1-2004/2005; 

 
- wetsontwerp houdende diverse bepalingen (art. 19 – 35), stuk nr. 1845/1 – 2004/2005; 
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- voorstel van resolutie (mevrouw Ingrid Meeus, de heer Patrick De Groote, de heer 

Philippe Monfils, mevrouw Dalila Douifi, mevrouw Hilde Vautmans, de heer Guy Hove) 
over de invloed van buitenlandse missies op verzekeringen van militairen, stuk nr. 
1783/001-2004/2005.  

 
Daarnaast  heeft de commissie de bespreking aangevat van volgende wetsvoorstellen: 
 
Samengevoegde wetsvoorstellen: 
- wetsvoorstel (de heer François-Xavier de Donnea) tot wijziging van artikel 15 van de 

wet van 11 april 2003 houdende nieuwe maatregelen ten gunste van de 
oorlogsslachtoffers, stuk nr. 1306/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel (de heer Olivier Mangain) tot wijziging van de wet van 11 april 2003 
houdende nieuwe maatregelen ten gunste van de oorlogsslachtoffers, stuk nr. 0926/1-
2003/2004;  

 
Samengevoegde wetsvoorstellen: 
- wetsvoorstel (de dames Muriel Gerkens en Marie Nagy) tot wijziging van de wet van 3 

januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de 
handel in munitie, teneinde een verbod in te stellen op antidesactiveringsmechanismen, 
stuk nr. 1463/1-2004/2005; 

- wetsvoorstel (mevrouw Karine Lalieux en de heer Claude Eerdekens) tot wijziging van 
de wapenwet van 3 januari 1933, wat betreft het verbod op antides-
activeringsmechanismen, stuk nr. 0137/1-2003 (B.Z.).  

 
Andere activiteiten : 
 
Op 15 oktober 2004 werd Generaal Gangchuan Cao, Vice-Voorzitter van de Centrale 
militaire Commissie, Staatsraad en Minister van Defensie van de Volksrepubliek China, in de 
commissie ontvangen voor een gedachtewisseling. 
 
Op 20 oktober 2004 werd een gedachtewisseling gehouden over het Tweede sectoraal akkoord 
(stuk nr. 1459/1-2004/2005), in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de belangrijkste 
militaire syndicale organisaties. 
 
De commissie heeft op 27 oktober 2004, op uitnodiging van de minister van Landsverdediging, 
een vergadering van de Hoge raad van defensie bijgewoond, in het kwartier Koningin Elisabeth 
te Evere.  
 
Aan de Admiraal Benelux te Den Helder (hoofdkwartier van het Belgisch-Nederlands 
samenwerkingsverband inzake marine) werd op 29 oktober 2004 een bezoek gebracht. 
 
De heer Monfils, voorzitter van de commissie voor de Landsverdediging, ontving de heer 
Kolbow, de Duitse staatssecretaris van Defensie op 8 december 2004.   
 
De commissie bracht op 20 april 2005 een bezoek aan Thuin-Gozée waar de 
ontmijningsdienst van het leger een opruimingsoperatie van bommen uit de Eerste 
wereldoorlog uitvoert. 
 
Op 13 april 2005 werd een commissievergadering gewijd aan een overzicht van en een 
gedachtewisseling over de programma’s van militair partnerschap in Afrika (stuk nr. 1815/1-
2004/2005). 
 
De heer Hamid Karzai, President van de Islamitische Republiek Afghanistan, bracht op 12 
mei 2005 een bezoek aan het adviescomité voor de Europese aangelegenheden, de 
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commissie voor de Buitenlandse betrekkingen en de commissie voor de Landsverdediging 
die, samen met de homologe commissies van de Senaat, een gemeenschappelijke 
vergadering hielden. Na een inleiding over de hervormingen in zijn land, antwoordde de 
president op vragen van de leden. 
 
Op 8 juni 2005 werden een aantal deelnemers aan de Hogere Studies Veiligheid en Defensie, 
een door het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie georganiseerde hogere cyclus, in de 
commissie ontvangen.  
 
Samen met leden van de commissie voor de Buitenlandse betrekkingen en de 
Landsverdediging van de Senaat, werd de commissie voor de Landsverdediging op 23 juni 
2005 door de heer Jaap de Hoop Scheffer, secretaris-generaal van de Navo, op het 
hoofdkwartier van de Navo te Evere ontvangen.  
 
Op 29 juni 2005 werd door de minister van Landsverdediging toelichting verstrekt bij de 
buitenlandse operaties van Landsverdediging in 2005, gevolgd door een gedachtewisseling. 
 
Samen met de commissie Legeraankopen en de subcommissie Rekenhof werd op 5 juli 2005 
een bespreking gewijd aan het verslag van het Rekenhof (april 2005) over  “De uitvoering van 
economische compensaties bij de aankoop van specifiek militair materieel”. 
 
 
Commissie belast met de Problemen inzake Handels- en Economisch Recht  
 
 
Wetgevende werkzaamheden 
 
De commissie heeft onderstaande wetsontwerpen en voorstellen aangenomen: 
 
- wetsontwerp tot wijziging van artikel 82, tweede lid, van de faillissementswet van 8 

augustus 1997, stuk nr. 1320/1-2003/2004;  
 
- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 april 1995 betreffende de 

handelsagentuurovereenkomst met het oog op de bescherming van de kandidaten en de 
leden van de paritaire overlegorganen, stuk nr. 1184/1-2003/2004; 

 
- wetsvoorstel (de heer Guido De Padt en mevrouw Sabien Lahaye-Battheu) tot 

aanvulling van de artikelen 10 en 46 van de faillissementswet van 8 augustus 1997, 
stuk nr. 1541/1-2004/2005; 

 
- wetsontwerp tot wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997, en houdende 

diverse fiscale bepalingen (artikelen 1-10), stuk nr. 1811/1-2004/2005;  
 
- wetsvoorstel (de heer Claude Marinower en mevrouw Martine Taelman) tot wijziging 

van de faillissementswet van 8 augustus 1997 met betrekking tot de procedure van 
verificatie van schuldvorderingen, stuk nr. 0169/1-2003. 

 
Daarnaast  heeft de commissie de bespreking aangevat van de volgende samengevoegde 
voorstellen van resolutie, alsook van het volgende wetsontwerp en toegevoegde 
wetsvoorstellen: 
 
- voorstel van resolutie (de heer Hendrik Daems) betreffende de corporate governance 

code, stuk nr. 1356/1-2004/2005; 
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- voorstel van resolutie (de heren Eric Massin en Alain Mathot, mevrouw Camille Dieu en 
de heer Yvan Mayeur) betreffende de code inzake corporate governance, stuk nr. 
1670/1-2004/2005; 

 
- wetsontwerp tot aanvulling van het Wetboek van vennootschappen met bepalingen 

betreffende de openbaarmaking van bezoldigingen van bestuurders en van 
leidinggevende personen van genoteerde vennootschappen en vennootschappen van 
publiek recht, stuk nr. 1502/1-2004/2005 (ontwerp overgezonden door de Senaat); 
- wetsvoorstel (mevrouw Muriel Gerkens) tot openbaarmaking van de 

deelnemingen en de individuele bezoldigingen van de leiders van 
beursgenoteerde vennootschappen, stuk nr. 1505/1-2004/2005; 

- wetsvoorstel (de heer Yvan Mayeur) tot wijziging van het Wetboek van 
vennootschappen  en van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van 
belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot 
reglementering van de openbare overnamebiedingen, teneinde te voorzien in de 
transparantie van de salarissen en de andersoortige voordelen van onverschillig 
welke aard die de bedrijfsleiders ontvangen, stuk nr. 0243/1-2003 (B.Z.); 

- wetsvoorstel (de heren Ludo Van Campenhout en Georges Lenssen) betreffende 
de openbaarmakingsverplichting van de bezoldiging van bepaalde bestuurders, 
stuk nr. 1576/1-2004/2005. 

 
Andere activiteiten  : 
 
Op 27 oktober 2004 werd de Commissie corporate governance, onder voorzitterschap van 
de heer Maurice Lippens, op een hoorzitting uitgenodigd voor de verenigde vergadering van 
de commissie voor de Financiën en begroting en de commissie belast met de problemen 
inzake Handels- en economisch recht, van de Kamer van volksvertegenwoordigers, en de 
commissie voor de Financiën en economische aangelegenheden van de Senaat. Er had een 
gedachtewisseling plaats over het ontwerp van Belgische corporate governance code.    
 
De commissie hield op 12, 19 en 26 april 2005 een reeks hoorzittingen over deugdelijk 
ondernemingsbestuur met volgende personen: 
- de heer Eddy Wymeersch, voorzitter van de Commissie voor het Bank-, financie- en 

assurantiewezen (CBFA); 
- de heer Olivier Lefebvre, voorzitter van de raad van bestuur van Euronext Brussels; 
- de heer Paul Buysse, voorzitter van de Raad van bestuur van NV Bekaert, de heer 

Karel Van Eetvelt, gedelegeerd bestuurder van Unizo en de heer Jozef Lievens, 
advocaat; 

- de heer Eric De Keuleneer, gedelegeerd bestuurder Credibe; 
- mevrouw Katleen Van Havere, juridisch adviseur Unizo (Unie van zelfstandige 

ondernemers); 
- de heer David Szafran, secretaris-generaal van het Instituut der bedrijfsrevisoren (IBR); 
- de heer Luc Van Couter, bedrijsrevisor, vennoot KPMG bedrijfsrevisoren; 
- de heer Jean-Nicolas Caprasse,  managing partner Deminor; 
- de heer François Martou, voorzitter van het Mouvement ouvrier chrétien (MOC); 
- de heer Rudy De Leeuw, federaal secretaris van het Algemeen Belgisch vakverbond 

(ABVV); 
- de heer Guy Haaze, voorzitter van de Algemene centrale der liberale vakbonden van 

België (ACLVB). 
- de heer Maurice Lippens, voorzitter van de Commissie corporate governance; 
- de heer Hugo Vandamme, voorzitter van de Belgische vereniging van beursgenoteerde 

bedrijven: 
- prof. Koen Geens (KUL); 
- prof. Catherine Dendauw (UCL); 
- prof. Benoît Frydman (ULB).   
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Commissie voor de Sociale Zaken  
 
 
Tijdens haar vergaderingen van 24 en 31 mei en 7 juni 2005 luisterde de commissie naar 
een uiteenzetting van de minister van Werk over het evaluatieverslag "Dienstencheques". 
Over de uiteenzetting en de daaropvolgende gedachtewisseling werd een verslag 
opgemaakt door mevrouw Sabien Lahaye-Battheu (stuk nr. 1904/1-2004/2005). 
 
Verenigde commissies 
 
Tijdens een gemeenschappelijke vergadering met de commissie voor de Volksgezondheid, 
het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing op 10 november 2004 aanhoorde de 
commissie voor de Sociale Zaken een uiteenzetting van de minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid over de voorgestelde maatregelen inzake de gezondheidszorg. 
 
Tijdens een gemeenschappelijke vergadering van de commissie voor de Sociale Zaken en 
de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing 
van de Kamer met de commissie voor de Sociale Aangelegenheden van de Senaat, op 25 
januari 2005, werden hoorzittingen gehouden over het geneesmiddelenbeleid. 
 
De commissies hoorden: 
 
- de heer Verpooten (RIZIV); 
- Dr. Dirk Van Duppen, auteur van het boek "De cholesteroloorlog"; 
- Prof. Dr. Leo Neels, pharma.be; 
- de heer Vermeersch, pharma.be; 
- de heer Dirk Ramaekers, algemeen directeur van het Federaal Kenniscentrum voor de 

Gezondheidszorg; 
- de heer Luc Hutsebaut, vertegenwoordiger van het Intermutualistisch College; 
- Dr. Michel Vermeylen, voorzitter van het Comité voor de evaluatie van de medische 

praktijk inzake geneesmiddelen – BVAS; 
- Dr. Piet Vanden Bussche, voorzitter van het Vlaams huisartsenparlement; 
- Dr. Filip Babylon, Algemene Pharmaceutische Bond (APB); 
- de heer Marc-Henry Cornely, Vereniging der Coöperatieve Apotheken van België 

(OPHACO); 
- Prof. Hugo Robays, Ziekenhuisapotheek; 
- de heer Luc Slegers, voorzitter van Febelgem (Belgische Federatie van producenten 

van generische geneesmiddelen). 
 
Over de uiteenzettingen en de daaropvolgende gedachtewisselingen werd een verslag 
opgemaakt door mevrouw Magda De Meyer (Kamer) en de heer Wouter Beke (Senaat) 
(Kamer stuk nr. 1792/1-2004/2005). 
 
 
Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke 
Hernieuwing  
 
 
De commissie heeft volgende wetsontwerpen en -voorstellen aangenomen : 
 
- wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 143 van 30 december 1982 tot 

vaststelling van de voorwaarden waaraan de laboratoria moeten voldoen voor de 
tegemoetkoming van de ziekteverzekering voor verstrekkingen van klinische biologie, 
stuk nr. 1014/1-2003/2004; 
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- wetsontwerp tot wijziging van de regelgeving betreffende de bestrijding van de 
uitwassen van de promotie van geneesmiddelen, stuk nr. 1272/1-2003/2004; 

- wetsontwerp houdende uitvoering van het Protocol betreffende milieubescherming bij 
het Verdrag inzake Antarctica, het Aanhangsel en de Bijlagen I, II, III en IV, 
ondertekend te Madrid, op 4 oktober 1991, en Bijlage V, aangenomen te Bonn op 7 tot 
18 oktober 1991, stuk nr. 1332/1-2003/2004; 

- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 april 1958 tot toekenning, onder sommige 
voorwaarden, van een pensioen aan de weduwen die na het schadelijk feit in het 
huwelijk zijn getreden met een gerechtigde van de wetten op de 
vergoedingspensioenen, tot het instellen van een strijdersrente en een 
gevangenschapsrente ten voordele van de strijders, de politieke gevangenen en de 
krijgsgevangenen van 1940-1945 en ter verwezenlijking van sommige aanpassingen 
inzake frontstrepen, stuk nr. 1405/1-2004/2005; 

- ontwerp van programmawet, stuk nr. 1437/1-2004/2005; 
- wetsontwerp betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en 

houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, stuk nr. 1627/1-2004/2005; 
- wetsontwerp tot opheffing van het tweede lid van artikel 9, § 2, van de wet van 11 mei 

2003 betreffende het onderzoek op embryo's in vitro, stuk nr. 1750/1-2004/2005; 
- wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van 

het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België, stuk 
nr. 1805/1-2004/2005; 

- ontwerp van programmawet, stuk nr. 1820/1-2004/2005; 
- wetsontwerp tot aanvulling van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie met 

bepalingen over de rol van de apotheker en het gebruik en de beschikbaarheid van 
euthanatica, stuk nr. 1832/1-2004/2005; 

- wetsontwerp houdende diverse bepalingen, stuk nr. 1845/1-2004/2005; 
 
De commissie heeft voorts volgende voorstellen van resolutie aangenomen : 
 
- voorstel van resolutie tot preventieve bestrijding van kanker, stuk nr. 0188/1-2003 

(B.Z.); 
- voorstel van resolutie betreffende het alcoholgebruik bij minderjarigen, stuk nr. 1107/1-

2003/2004; 
- voorstel van resolutie betreffende de ondersteuning van de zorg bij kinderen met 

kanker die thuis verblijven door liaisonequipes, stuk nr. 1386/1-2004/2005; 
- voorstel van resolutie betreffende een verbod op de vestiging van nieuwe dolfinaria op 

het Belgische grondgebied en een medische en wetenschappelijke follow-up van het 
dolfinarium van Brugge, stuk nr. 1430/1-2004/2005; 

- voorstel van resolutie betreffende de implementatie en normering van borstklinieken in 
België, stuk nr. 1532/1-2004/2005; 

- voorstel van resolutie om 17 mei uit te roepen tot nationale dag ter bestrijding van de 
homofobie, stuk nr. 1659/1-2004/2005. 

 
De commissie heeft de bespreking aangevat van de volgende wetsvoorstellen en voorstellen 
van resolutie : 
 
- wetsvoorstel (de heren Jo Vandeurzen, Luc Goutry en mevrouw Greta D'hondt) tot 

wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, met het oog op de invoering 
van de mogelijkheid dat niet-gemengde beroepsorganisaties van artsen kunnen 
deelnemen aan de artsenverkiezingen, stuk nr. 186/1-2004/2005; 

- voorstel van resolutie (de heren Daniel Bacquelaine en Denis Ducarme) betreffende 
het ten laste nemen door de sociale zekerheid van de kosten die inherent zijn aan de 
behandeling van zwaar zieke kinderen, stuk nr. 0305/1-2003/2004; 
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- wetsvoorstel (de heren Koen Bultinck en Guy D'haeseleer) tot wijziging van de wijze 
waarop de verkiezingen worden georganiseerd op basis waarvan de 
vertegenwoordiging van de representatieve beroepsorganisaties van de geneesheren 
in diverse organen van het RIZIV wordt geregeld, stuk nr. 0772/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel (de heer Yvan Mayeur en mevrouw Magda De Meyer) houdende wijziging 
van de ziekenhuiswet, gecoördineerd op 7 augustus 1987, tot afschaffing van de 
honorariumsupplementen voor de door een ouder begeleide kinderen die in het 
ziekenhuis zijn opgenomen, stuk nr. 242/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel (de heer Yvan Mayeur) tot aanvulling van artikel 4 van koninklijk besluit 
nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de 
gezondheidszorgberoepen, met het oog op de reglementering van de bestemming van 
de voor het publiek toegankelijke ruimten in de apotheken, stuk nr. 264/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel (Jo Vandeurzen, Maggie De Block) tot wijziging van de wet betreffende de 
verplichte ziekteverzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 
gecoördineerd op 14 juli 1994, met het oog op de oprichting van een Comité voor de 
permanente doorlichting van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, 
stuk nr. 0413/1-2003/2004 (aangenomen als amendement op het wetsontwerp stuk 
nr. 1627/1-2004/2005); 

- wetsvoorstel (de heren Daniel Bacquelaine en Denis Ducarme), tot wijziging van de 
wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, betreffende de opvang 
van de kinderen in de ziekenhuizen, stuk nr. 0810/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel (de heren Philippe Monfils en Daniel Bacquelaine) tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 13 april 1977 tot vaststelling van de regels die toelaten de waarde 
van de overdracht der apotheken vast te stellen en toezicht uit te oefenen op deze 
overdracht, ter voorkoming van misbruiken bij de dubbele verkoop van vastgoed 
waarin een apotheek gevestigd is, stuk nr. 0827/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel (de heren Guido De Padt en Willy Cortois, mevrouw Hilde Vautmans en 
de heren Guy Hove, Georges Lenssen, Robert Denis en François Bellot) tot wijziging 
van de bijlage van het koninklijk besluit van 17 mei 2001 betreffende de toegestane 
ingrepen bij gewervelde dieren, met het oog op het nutsgebruik van de dieren of op de 
beperking van de voortplanting van de soort, stuk nr. 0969/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel (mevrouw Martine Taelman en de heren Georges Lenssen, Ludo Van 
Campenhout, Guido De Padt, Philippe De Coene, Pierre-Yves Jeholet, Thierry Giet, 
Miguel Chevalier en Raymond Langendries) tot wijziging van het koninklijk besluit van 
12 juni 1970 betreffende de bestrijding van de besmettelijke ziekten van pluimvee en 
andere neerhofdieren, alsook het in de handel brengen van broedeieren, 
eendagskuikens en fokpluimvee, stuk nr. 1039/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel (de heer Yvan Mayeur en mevrouw Marie-Claire Lambert) tot wijziging 
van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, met het oog op de 
afschaffing van de mogelijkheid voor de ziekenhuizen om aan de patiënten een 
financiële bijdrage te vragen voor de toegang tot de dienst spoedgevallenzorg, stuk 
nr. 1095/1-2003/2004 (dat geen reden van bestaan meer heeft ingevolge de 
aanneming van het wetsontwerp stuk nr. 1627/1-2004/2005); 

- wetsvoorstel (de dames Muriel Gerkens, Colette Burgeon en Catherine Doyen-Fonck 
en de heer Daniel Bacquelaine) tot oprichting van een Fonds voor de 
asbestslachtoffers, stuk nr. 1244/1-2003/2004); 

- wetsvoorstel (Karine Jiroflée en Maya Detiège) tot wijziging van de wet van 28 
december 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en betreffende het 
vergunningsrecht, om de verkoop van alcoholische dranken in drankautomaten aan 
jongeren jonger dan 16 jaar te verbieden, stuk nr. 1338/1-2003/2004); 

- wetsvoorstel (de heer Yvan Mayeur, de dames Marie-Claire Lambert en Sophie 
Pécriaux, de heer André Perpète en mevrouw Valérie Déom) tot uitvaardiging van 
veiligheids- en gezondheidsnormen voor de verzorgingsinstellingen en tot instelling van 
een vergoedingsregeling voor patiënten die het slachtoffer zijn van ziekenhuisinfecties, 
stuk nr. 1565/1-2004/2005); 
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Gedachtewisselingen :  
 
- Op 19 oktober 2004 stelden  de heren R. Lallemand, W. Distelmans en M. Englert het 

verslag van  de federale controle- en evaluatiecommissie van euthanasie voor. Daarna 
volgde  een gedachtewisseling met de leden van de commissie. Na afloop van de 
discussie werd besloten om een kopie van het verslag te zenden naar de 
Gemeenschappen  omdat sommige aanbevelingen die erin voorkomen tot hun 
bevoegdheid behoren. (zie stuk nr. 1374/2-2004/2005). 

 
- Op 10 november 2004 vat de minister van sociale Zaken en volksgezondheid de 

maatregelen met betrekking tot controle van de uitgaven van de gezondheidszorgen 
samen voor de gezamenlijke commissies van sociale Zaken en Volksgezondheid. Na 
afloop van de uiteenzetting hebben de leden van beide commissies de mogelijkheid de 
minister hun opmerkingen te laten kennen en hem vragen te stellen.  

 
- Tijdens de vergadering van 16 november 2004 heeft er een gedachtewisseling 

plaatsgevonden over ‘de sociale diensten van algemeen belang’ met ambtenaren van 
de FOD sociale Zaken en een vertegenwoordiger van het Kabinet van de 
staatssecretaris voor Europese aangelegenheden.  Nadien hebben de minister van 
sociale zaken en Volksgezondheid en de minister voor Ambtenarenzaken,  
Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen hun standpunt 
daarover gegeven evenals hun  gezichtspunt over de ‘Bolkesteinrichtlijn’.  Er volgde 
nog een gedachtewisseling. (zie stuk nr. 1486/1-2004/2005).  

 
- Op 17 mei 2005 heeft de commissie de resultaten van de klimaatconferentie van 

Buenos Aires besproken. Er vond een gedachtewisseling plaats met de minister van 
Leefmilieu en minister van Pensioenen.  Deze gedachtewisseling werd afgerond tijdens 
de vergadering van 28 juni 2005 (Zie stuk nr. 1983/1-2004/2005). 

 
- Op 24 mei 2005 stelde de heer E. Delruelle, rapporteur,  het eindverslag van de 

commissie voor de Interculturele Dialoog voor. Dit werd gevolgd door een 
gedachtewisseling met de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, 
Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen. Deze gedachtewisseling werd voortgezet tijdens 
de vergadering van 5 juli 2005. (zie stuk nr. 1965/1-2004/2005)). 

 
- Op 26 juni 2005 vond een gedachtewisseling plaats met de minister van 

Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen   
naar aanleiding van de tiende verjaardag van het algemeen Verslag over de Armoede. 
(Zie stuk nr. 1938/1-2004/2005). 

 
- De namiddagvergadering van 28 juni 2005 heeft de commissie gewijd aan het  

Federaal beleid duurzame ontwikkeling.  Daarin werd aandacht besteed aan de 
coördinatie van het federale beleid duurzame ontwikkeling en aan het   Federaal plan 
duurzame ontwikkeling.  Er werd een uiteenzetting gegeven door de heer M. de Fays, 
raadsheer  bij het  Rekenhof en door de staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling 
en Sociale Economie. De uiteenzettingen werden gevolgd door een gedachtewisseling 
in aanwezigheid van : 
- de heer H. de Beer, POD, duurzame ontwikkeling;  
- de heer J. Verschoten, Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling;   
- mevrouw N. Gouzée, Planbureau. 
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Hoorzittingen  
 
- Op 25 januari 2005 hebben de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en 

de Maatschappelijke Integratie en de commissie voor de Sociale Zaken van de Kamer 
samen met de commissie voor de Sociale Aangelegenheden van de Senaat 
hoorzittingen georganiseerd over het geneesmiddelenbeleid. Bij die  gelegenheid 
werden  vertegenwoordigers van de farmaceutische sector, van de producenten van 
generische geneesmiddelen,  vertegenwoordigers van de apothekers en van het RIZIV 
gehoord.  
De volgende personen werden gehoord: 
- de heer Gert Verpooten, Universiteit Antwerpen, gedetacheerd bij het RIZIV; 
- de heer Dr. Dirk Van Duppen, auteur van het boek ‘De cholesteroloorlog’; 
- prof. dr. Leo Neels, pharma.be; 
- de heer Dirk Ramaekers, MD, PhD, algemeen directeur, Federaal Kenniscentrum 

voor de Gezondheidszorg; 
- de heer Hutsebaut, vertegenwoordiger van het Intermutualistisch College; 
- Dr Michel Vermeylen, Voorzitter comité voor de evaluatie van de medische 

praktijk inzake geneesmiddelen (BVAS); 
- Dr Piet Vanden Bussche, Voorzitter Vlaams huisartsenparlement; 
- Dr Filip Babylon, Algemene Phamaceutische Bond (APB); 
- de heer Marc-Henry Cornely, Vereniging der Coöperatieve Apotheken van 

België; 
- Prof Hugo Robays, Ziekenhuisapotheek; 
- de heer Luc Slegers, voorzitter Belgische Federatie van producenten van 

generische geneesmiddelen (Febelgem). 
 
- Op 7 juni 2005 werden er hoorzittingen georganiseerd over het nationaal voedings- en 

gezondheidsprogramma. Bij die gelegenheid werden  artsen gehoord en 
vertegenwoordigers van de voedingssector.  
De volgende personen werden gehoord:  
- Mevr. Ann Tanghe, psychologe, obesitasteam, Zeepreventorium De Haan; 
- de heer Walter Burniat,  pediater, Universitair kinderziekenhuis Koningin Fabiola.; 
- de heren C. Morris, J. Hallaert en W. Van Wassenhove, Fevia (federatie van de 

voedingsindustrie); 
- de heer Jef Vervoort, vertegenwoordiger van EVA (Ethisch vegetarisch 

alternatief). 
 
Studiereis  
 
In het kader van het in uitvoering brengen van het federaal plan ter bestrijding van het 
tabaksgebruik heeft de minister van sociale Zaken en Volksgezondheid  een zending 
georganiseerd naar Dublin en Rome. In beide landen werd een wet ingevoerd die het 
gebruik van tabak in de Horeca sector beperkt. In Ierland is er een totaal rookverbod 
ingesteld terwijl in Italië een aantal beperkingen voor het gebruik van tabak werden 
ingevoerd.  Een aantal parlementsleden werden uitgenodigd mee te gaan op deze zending 
(de heer Yvan Mayeur, mevrouw Josée Lejeune en mevrouw Karin Jiroflée).  Tijdens de 
zending had de delegatie de kans de voorbereiding van de uitvoering van de wet te 
bespreken met de bevoegde overheidsdiensten. Bovendien was het mogelijk de opvatting 
van de burgers over het tabaksverbod in de Horeca te leren kennen. Ook 
vertegenwoordigers van de Horeca sector namen deel aan de reis.  
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Advies  
 
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien, wat 
betreft de octrooieerbaarheid van biotechnologische uitvindingen.(zie stuk nr. 1348/006-
2003/2004). 
 
Andere activiteiten 
 
Een aantal leden van de commissie voor de Volksgezondheid bezocht het dolfinarium in 
Brugge. De bedoeling van het bezoek was de omstandigheden waarin de dolfijnen leven te 
leren kennen. 
 
 
 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; 
- sedert 2001 : de Benoemingscommissies voor het notariaat; 
- sedert 2003 : de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer die, 

ingevolge een op 16 januari 2003 aangenomen wet, een orgaan is dat ressorteert 
onder de Kamer van volksvertegenwoordigers. 

 
De commissie voor de Comptabiliteit, die wordt voorgezeten door de Voorzitter van de 
Kamer, vergaderde op 29 juni, 24 november en 7 december 2004. 
 
 
Rekenhof  
 
 
De rekeningen 2003 van het Rekenhof werden gesloten met een boni van 3,249 miljoen €. 
Tevens waren er gerealiseerde financiële opbrengsten die nog niet op de begroting werden 
aangerekend (0,246 miljoen €). 
 



92 - BEVOEGDHEDEN  Hoofdstuk 2 
 

Beslist werd de gevraagde kredieten voor het begrotingsjaar 2005 (44,5587 miljoen EUR) te 
financieren met het boni van de rekeningen van 2003 (3,4963 miljoen €) en de eigen 
ontvangsten (0,222 miljoen €). Hierdoor werd een bedrag van 40,840 miljoen EUR 
ingeschreven in de dotatie rijksbegroting 2005. 
 
De begrotingsaanpassing 2004 vereiste geen herziening van de dotatie op de 
Rijksbegroting. 
 
 
Comité P  
 
 
De begroting van Comité P voor het jaar 2005 bedraagt 9,647 miljoen €; op de 
Rijksbegroting 2005 werd een dotatie van 7,955 miljoen € uitgetrokken. 
 
Het boni van de rekeningen 2003 van Comité P werd vastgesteld op 1,705 miljoen €.  
 
Beslist werd dit boni integraal aan te wenden voor de financiering van de begroting voor 
2005. 
 
De begrotingsaanpassing 2004 vereiste een vermindering van de boni 2003 met 13.000 €. 
 
 
Comité I  
 
 
De begroting van Comité I voor het jaar 2005 werd vastgesteld op 2,7 miljoen €; op de 
Rijksbegroting 2005 is een dotatie van 2,249 miljoen euro uitgetrokken. 
 
Het boni van de rekeningen 2003 van Comité I werd vastgesteld op 0,419 miljoen €.  
 
Beslist werd dit boni integraal aan te wenden voor de financiering van de begroting voor 
2005. 
 
 
Federale ombudsmannen  
 
 
De begroting van de federale ombudsmannen voor het jaar 2005 werd vastgesteld op 3,501 
miljoen €; op de Rijksbegroting 2005 is een dotatie van 3,331 miljoen € uitgetrokken. 
 
Op de rekeningen 2003 van het College van de federale ombudsmannen werd een boni van 
0,250 miljoen € genoteerd (0,170 miljoen € = saldo na begrotingsaanpassing 2004).  
 
Beslist werd dit boni integraal aan te wenden voor de financiering van de begroting voor 
2005. 
 
 
Hoge Raad voor Justitie  
 
 
De door de Hoge Raad voor de Justitie gevraagde kredieten voor het jaar 2005 bedragen 
6,237 miljoen €, waarvan 5,082 miljoen euro is ingeschreven op de Rijksbegroting 2005.  
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Op de rekeningen 2003 van de Hoge Raad voor Justitie werd een boni van 0,590 miljoen € 
genoteerd. 
 
Beslist werd dit boni integraal aan te wenden voor de financiering van de begroting voor 
2005. 
 
 
Arbitragehof 
 
 
De begroting van het Arbitragehof voor het jaar 2005 werd vastgesteld op 7,623 miljoen € 
(tegenover 7,406 miljoen € in 2004); op de Rijksbegroting 2005 is een dotatie van 6,861 
miljoen € uitgetrokken.  
 
De rekeningen 2003 vertoonden een positief saldo van 0,168 miljoen €. Beslist werd dit boni 
integraal aan te wenden voor de financiering van de begroting voor 2005. Tevens heeft de 
commissie voor de Comptabiliteit  beslist 0,593 miljoen € aan te rekenen op de reserve, 
waardoor de reserve wordt gebracht op 0,456 miljoen €. 
 
 
Benoemingscommissie voor het notariaat 
 
 
Aan de benoemingscommissies voor het notariaat werd een krediet van 0,483 miljoen € 
toegekend, met dien verstande dat een bedrag van 0,197 miljoen € uitgaven dient te worden 
aangerekend op de boni van de rekeningen van het begrotingsjaar 2003.  
 
 
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
 
 
De commissie voor de Comptabiliteit heeft beslist dat op de rijksbegroting voor het 
begrotingsjaar 2005 een dotatie van 4,043 miljoen € wordt uitgetrokken. 
 
 
 
Commissie voor de 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 1997 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 euro, aan de commissie te melden, waarna zij vervolgens kan besluiten om over 
te gaan tot de bespreking van een aankoopdossier.  
 
In de periode 2004-2005 besprak zij de volgende dossiers: de aankoop van munitie voor 120 
mm mortieren, de upgrade van het wide area network, de aanpassing van de platforms van 
Pandur-voertuigen, de aankoop van lichte voertuigen 4X4, de verwerving van armoured 
infantery vehicles (AIV) en de aankoop van twee M-fregatten.   
 
De commissie Legeraankopen, die ook bevoegd is voor het aspect van de 
nijverheidscompensaties bij militaire investeringen besprak op 5 juli 2005, samen met de 
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commissie voor de Landsverdediging en de subcommissie “Rekenhof”, het verslag van het 
Rekenhof (april 2005) over “De uitvoering van economische compensaties bij de aankoop 
van specifiek militair materieel”. 
 
 
Commissie voor de Naturalisaties 
 
 
De commissie heeft de naturalisatieaanvragen besproken op 28 oktober 2004, 25 januari 
2005, 20 april 2005 en 21 juni 2005. 
 
Rekening houdend met nieuwe gegevens waarvan de Kamer in kennis werd gesteld, heeft 
de commissie tijdens haar vergadering van 21 december 2004 beslist een naam uit het 
wetsvoorstel stuk nr. 1446/2-2004/2005 te lichten en het dossier van de aanvrager in kwestie 
opnieuw te bespreken na een bijkomend onderzoek. 
 
Gelet op een aantal gegevens die na de stemming in de plenaire vergadering van de Kamer 
van 3 maart 2005 werden meegedeeld, nam de commissie tijdens haar vergadering van 17 
mei 2005 het wetsvoorstel stuk nr. 1739/1-2004/2005 aan tot wijziging van de wetten van 16 
maart 2005 die naturalisaties verlenen. Dit voorstel strekt ertoe een naam uit de voormelde 
wetten te lichten en het dossier van de betrokkene voor verder onderzoek terug te sturen 
naar de commissie.  
 
De door de commissie aanvaarde aanvragen werden door de Kamer in plenaire vergadering 
aangenomen op 23 december 2004, 3 maart 2005 en 9 juni 2005. 
 
Ze werden op respectievelijk 11 februari 2005, 23 juni 2005 en 13 juli 2005 in het Belgisch 
Staatsblad gepubliceerd. 
 
OOvveerrzziicchhtt  vvaann  ddee  aaffggeehhaannddeellddee  ddoossssiieerrss  ggeedduurreennddee  hheett  ppaarrlleemmeennttaaiirree  jjaaaarr  22000044--22000055 

 
Procedure vanaf 01/01/1996 
Datum 
commissie 

Aangenomen Verdaagd Verworpen Voorstellen 
verwerping 

Totalen Ontvangen 
aanvragen 

28/10/2004 2434 960 1019 1350 5763 13565 

25/01/2005 1593 527 128 966 3214  
20/04/2005 910 478 1067 503 2958  
21/06/2005 1712 967 809 1029 4517  

Totalen 6649 2932 3023 3848 16452 

 

 
        
 
Oude procedure (voor 01/01/1996) 
Datum 
commissie 

Aangenomen Verdaagd Verworpen Voorstellen 
verwerping 

Totalen Ontvangen 
aanvragen 

28/10/2004 1 1 2 1 5 0 

25/01/2005 0 0 0 0 0  
20/04/2005 0 0 1 0 1  
21/06/2005 0 0 1 0 1  

Totalen 1 1 4 1 7 
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Parlementaire overlegcommissie 
 
 
De parlementaire overlegcommissie is tijdens de gewone zitting 2004-2005 11 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 8 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 geen formeel bevoegdheidsconflict aanhangig gemaakt 
(toepassing van artikel 11 van de wet van 6 april 1995). Ze heeft zich wél 2 maal uitgesproken 
over de te volgen wetgevingsprocedure, naar aanleiding van een verzoek tot 
spoedbehandeling. 
 
De overlegcommissie heeft tot slot 5 maal 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. 
 
 
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. 
 
De bijzondere commissie is tijdens de zitting 2004-2005 zeven maal samengekomen. 
 
Dit gebeurde viermaal samen met de Commissie belast met de begeleiding van het Vast 
Comité van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten van de Senaat. 
 
Tijdens deze gemeenschappelijke vergaderingen werd vooreerst een advies uitgebracht aan 
de commissie voor de Justitie van de Kamer betreffende de samengevoegde wetsontwerpen 
houdende wijziging van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de 
veiligheidsmachtigingen (Stuk nr. 1598/1-2004/2005) en houdende wijziging van de wet van 
11 december 1998 tot oprichting van een beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen 
(Stuk nr. 1599/1-2004/2005). 
 
Daarnaast werden – met toepassing van artikel 66bis, §3, 1°, van de wet van 18 juli 1991 tot 
regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten - de activiteitenverslagen over 
2004 van de Vaste Comités van Toezicht op de Politiediensten en op de Inlichtingen- en 
Veiligheidsdiensten besproken. 
 
Driemaal vergaderde de bijzondere commissie apart. 
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Tijdens deze vergaderingen werden de verslagen besproken van de verschillende 
toezichtsonderzoeken die haar in uitvoering van artikel 8, tweede lid, van de 
bovengenoemde wet van 18 juli 1991 door het Vast Comité van Toezicht op de 
Politiediensten werden overgezonden. 
 
 
Bijzondere commissie voor het Reglement en voor de hervorming van de 
parlementaire werkzaamheden  
 
 
De bijzondere commissie heeft tijdens de gewone zitting 2004-2005 driemaal vergaderd. 
 
Zij nam een wetsvoorstel aan van de heer Tant ”tot wijziging van de gecoördineerde wetten op 
de Rijkscomptabiliteit met het oog op het tijdig indienen van de beleidsnota’s bij de Kamer van 
volksvertegenwoordigers” (nr. 51-1556/1), evenals een daarmee samenhangend voorstel “tot 
wijziging van het Reglement met het oog op het tijdig indienen van de beleidsnota’s bij de 
Kamer van volksvertegenwoordigers” (stuk nr. 50-1557/1-2001/2002). 
 
De commissie wijdde voorts een grondige rechtsvergelijkende bespreking aan het probleem 
van (het misbruik van) de programmawetten en keurde een voorstel goed van de heer Tant “tot 
wijziging van het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers met betrekking tot 
programmawetten” (stuk nr. 51-0051/1-(B.Z.)2003). 
 
 
Controlecommissie betreffende de Verkiezingsuitgaven en de Boekhouding van de 
Politieke Partijen  
 
 
De opdrachten en de bevoegdheden van de Controlecommissie zijn : 
 
- controle op de naleving door de politieke partijen en de kandidaten van de wettelijke 

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

- controle op de naleving door politieke partijen, lijsten, kandidaten en politieke 
mandatarissen van de registratieplicht inzake giften van 125 euro en meer, verricht 
door natuurlijke personen; 

- toezicht op de officiële mededelingen van de federale overheid; 
- onderzoek van de financiële verslagen over de boekhouding van de politieke partijen 

en hun componenten: 
- 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 
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 eerste opdracht : 
- de controle verricht, onder meer op grond van het verplichte advies van het Rekenhof, 

van de verslagen van de voorzitters van de verkiezingshoofdbureaus over de 
verkiezingsuitgaven en de herkomst van de geldmiddelen van de politieke partijen en 
de individuele kandidaten voor de verkiezingen van het Europees Parlement op 13 juni 
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2004.  Ze heeft, naast de goedkeuring van alle verslagen, bij de bevoegde parketten 
klacht ingediend tegen tien kandidaten die, ondanks herhaalde aanmaningen om zich 
te conformeren aan de wet, hun aangifteplicht hebben verzuimd. (Zie stukken Kamer, 
nrs 1896/1-2004/2005 en 2). 

 
met betrekking tot haar tweede opdracht : 
- de controle verricht van de geregistreerde giften van 125 euro en meer die in 2003 en 

2004 werden gedaan door natuurlijke personen aan politieke partijen en hun 
componenten, lijsten, kandidaten en politieke mandatarissen; 

 
met betrekking tot haar derde opdracht : 
- een veertigtal adviezen uitgebracht na onderzoek van de synthesenota’s ingediend met 

toepassing van artikel 4bis 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; 

 
met betrekking tot haar vierde opdracht : 
- de financiële verslagen over de boekhouding van de politieke partijen en hun 

componenten voor het boekjaar 2003 onderzocht, na voorafgaandelijk het verplichte 
advies van het Rekenhof te hebben ingewonnen (zie stukken Kamer, nrs 1117/1-
2003/2004 tot 4): 
- de financiële verslagen van negen partijen werden eenparig goedgekeurd; 
- de partij GROEN ! die haar verslag laattijdig had ingediend, kon in de huidige 

stand van de wetgeving niet worden gesanctioneerd.  De Controlecommissie is 
van oordeel dat een wetswijziging moet worden overwogen teneinde partijen die 
geen dotatie meer genieten en hun verslag niet of laattijdig hebben ingediend, 
alsnog te kunnen sanctioneren; 

- de commissie besliste eenparig dat het ontbreken van het financieel verslag van 
de partij FN voor deze laatste het verlies tot gevolg had van de wettelijke dotatie 
gedurende een periode van drie maanden, te weten vanaf november 2004 tot 
januari 2005. 

- het onderzoek van de financiële verslagen voor het boekjaar 2004 aangevat (zie 
stukken Kamer, nrs 1752/1-2004/2005 en 2). 

 
De Controlecommissie heeft verder van gedachten gewisseld over : 
- de draagwijdte van artikel 1, eerste lid, 1° en 2°, 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, 
naar aanleiding van een aan de federale minister van Binnenlandse Zaken te 
verstrekken advies over een vraag van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap; 

- de controle van de naleving van de toekenningsvoorwaarden voor de uitbetaling van 
de wettelijke dotatie aan een politieke partij. 

 
 
Commissie voor de Vervolgingen 
 
 
- De commissie heeft één advies voor de plenaire vergadering geformuleerd. 

Daarin werd voorgesteld het, met toepassing van art. 59 van de Grondwet, door de 
Procureur-generaal bij het Hof van beroep te Luik geformuleerde verzoek ontvankelijk 
te verklaren en de parlementaire onschendbaarheid van het betrokken lid op te heffen 
(Stuk nr. 1714/1-2004/2005). 

 
- Een tweede onderzocht dossier kon als afgesloten worden beschouwd, nadat de 

Procureur-generaal bij het Hof van beroep te Brussel had laten weten af te zien van 
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zijn eerder geformuleerd verzoek tot opheffing van de parlementaire onschendbaarheid 
van een parlementslid, ingevolge een bereikte minnelijke schikking met de betrokkene. 

 
- Een werkgroep, opgericht door de Conferentie van de zeven assembleevoorzitters en 

samengesteld uit de voorzitters van de Kamercommissie voor de Vervolgingen en van 
de Senaatscommissie voor de Justitie, enerzijds, en het College van procureurs-
generaal, anderzijds, vergaderde tweemaal met als opdracht een oplossing te vinden – 
desgevallend geïnspireerd op de procedure in artikel 103 van de Grondwet (vervolging 
van ministers) – voor de tegengestelde visies omtrent het tijdstip in een gerechtelijke 
procedure, waarop door de procureur-generaal aan de bevoegde parlementaire 
assemblee verlof moet worden gevraagd om een parlementslid te verwijzen naar een 
hof of een rechtbank.  De uitgewerkte oplossing zou gelden voor alle assemblees. 

 
De werkgroep formuleerde de volgende besluiten : 
 
1. Met betrekking tot het tijdstip waarop het verzoek tot opheffing van de parlementaire 

onschendbaarheid van een parlementslid krachtens artikel 59, eerste lid, van de 
Grondwet bij de betrokken assemblee moet worden ingediend ingeval van een 
vordering door het parket tot verwijzing voor een hof of een rechtbank, stelt de 
werkgroep voor om, mede gelet op het feit dat de opheffing van de parlementaire 
onschendbaarheid een ontvankelijkheidsvoorwaarde is voor de strafvordering, het 
verzoek in te dienen vanaf het moment dat het onderzoek volledig is en de raadkamer, 
overeenkomstig artikel 127, zesde lid, Wb. Sv., een datum voor de behandeling van de 
zaak heeft bepaald, waarbij het van belang is de assemblee een voldoende tijd te laten 
om de vraag te onderzoeken. 

 
2. Ingeval van een vordering door het parket tot buitenvervolgingstelling, stelt de 

werkgroep vast dat er twee opties zijn : 
 

- het parallellisme met artikel 103, vijfde lid, van de Grondwet m.b.t. de vervolging 
van ministers, waarbij het aangewezen is de indiening van het verzoek tot 
opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van een parlementslid te 
situeren op het tijdstip waarvan sprake in 1; 

- de behandeling door het onderzoeksgerecht van een dossier m.b.t. een 
parlementslid zonder verzoek tot opheffing van de parlementaire 
onschendbaarheid. 

 
De Conferentie van de zeven assembleevoorzitters stemde op 27 juni 2005 in met het eerste 
besluit en schaarde zich, wat het tweede besluit betreft, achter de eerste optie. 
 
 
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. 
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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 bij de Kamer ter tafel 
neerleggen of seponeren. 
 
De commissie heeft zich gebogen over 33 verzoekschriften die haar tijdens de zitting 2004-
2005 werden overgezonden. De commissie heeft eveneens de antwoorden onderzocht van 
de betrokken ministers en commissievoorzitters op haar vragen om uitleg over de 
bovengenoemde verzoekschriften. 
 
Ombudspromotoren 
 
Artikel 38 van het Kamerreglement bepaalt dat iedere vaste commissie een ombudspromotor 
aanwijst die tot taak heeft binnen de vaste commissies de behandeling te volgen van de 
werkzaamheden van het College van federale ombudsmannen die onder haar bevoegdheid 
vallen evenals van de verzoekschriften die door de commissie voor de Verzoekschriften 
werden overgezonden. 
Elke vaste commissie heeft een ombudspromotor aangewezen. 
 
Werkzaamheden met betrekking tot het College van federale ombudsmannen 
 
Overeenkomstig artikel 144, tweede lid, van het Kamerreglement heeft de commissie het 
jaarverslag 2004 van het College van federale ombudsmannen besproken tijdens haar 
vergadering van 27 april 2005. Het verslag hiervan is terug te vinden in het stuk nr. 
1793/001-2004/2005. 
 
In zijn jaarverslag 2004 had het college ervoor gekozen geen enkele algemene aanbeveling 
te formuleren, zodat de Kamer de behandeling op zich kon nemen van de van vorige jaren 
daterende aanbevelingen die nog konden worden besproken. 
 
Naar aanleiding van die opmerking van de ombudsmannen heeft de commissie tijdens haar 
vergadering van 18 mei 2005 beslist om die aanbevelingen tijdens themavergaderingen 
(bijvoorbeeld Financiën, Sociale Zaken, Volksgezondheid) te bespreken teneinde een betere 
follow-up van de aanbevelingen van het College van federale ombudsmannen te 
waarborgen. Bovendien zouden de ombudspromotoren en de leden van de vaste commissie 
die terzake bevoegd is bij die bespreking worden betrokken. De federale ombudsmannen 
worden voortaan uitgenodigd om hun aanbevelingen toe te lichten. Zo nodig wordt de 
betrokken ombudspromotor uitdrukkelijk verzocht de bespreking bij te wonen om er een 
verslag van te maken en eventueel een wetsvoorstel of een door de leden van de commissie 
voor de Verzoekschriften medeondertekend voorstel van resolutie op te stellen. De 
ombudspromotor wordt vervolgens belast met de follow-up van de bespreking van het 
voorstel binnen zijn vaste commissie. 
 
Sinds 1 mei 2005 heeft de commissie aldus tijdens vier vergaderingen de aanbevelingen 
inzake Justitie en Binnenlandse Zaken besproken. De besprekingen zullen in een verslag 
worden gebundeld nadat alle thema’s van de aanbevelingen aan bod zijn gekomen. 
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 ADVIESCOMITÉS 
 
 
Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden 
 
 
Zie hoofdstuk 6. 
 
 
Adviescomité voor Maatschappelijke Emancipatie  
 
 
Een delegatie van het Adviescomité, samengesteld uit de dames Pierrette Cahay-André, 
ondervoorzitster, en Talbia Belhouari, heeft aan de jaarlijkse conferentie van het netwerk van 
parlementaire commissies bevoegd voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen van de 
parlementen van de EU-lidstaten deelgenomen. De conferentie stond in het teken van de 
economische zelfstandigheid van de vrouw in het algemeen, alsook van allochtone vrouwen 
en vrouwen van etnische minderheidsgroepen in het bijzonder. Het verslag van de delegatie 
werd in het stuk nr. 1538/1-2004/2005 gepubliceerd. 
 
Tijdens zijn gemeenschappelijke vergadering met het Adviescomité voor gelijke kansen voor 
vrouwen en mannen van de Senaat op 23 november 2004 had het Adviescomité voor 
Maatschappelijke Emancipatie een gedachtewisseling met de heer Christian Dupont, 
minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke 
Kansen. De vertegenwoordigers van de belangrijkste vrouwenorganisaties waren op deze 
vergadering uitgenodigd. 
 
Tijdens zijn gemeenschappelijke vergadering met het Adviescomité voor gelijke kansen voor 
vrouwen en mannen van de Senaat op 24 november 2004 had het Adviescomité voor 
Maatschappelijke Emancipatie een gedachtewisseling met een delegatie Iraanse vrouwen. 
De inleiding werd verzorgd door mevrouw Simone Susskind, voorzitster van de vereniging 
“Actions in the Mediterranean”. 
 
Tijdens zijn vergadering van 11 januari 2005 had het Adviescomité een gedachtewisseling 
met de dames Pascale Vielle en Veerle Pasmans, respectievelijk directrice en adjunct-
directrice van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. De dames Vielle en 
Pasmans stelden de begroting, de opdrachten en de grote lijnen van het richtplan van het 
Instituut voor. Het Instituut werd in 2002 opgericht maar is pas op 1 januari 2004 in werking 
getreden.  
 
Tijdens de vergadering van 1 februari 2005 werd het probleem van de obstetrische fistel 
besproken. Mevrouw France Donnay, sectiehoofd «reproductieve gezondheidszorg» bij het 
United Nations Population Fund, leidde de problematiek in. De heer Ludo Van Rossum, 
deskundige inzake gezondheidszorg bij de Directie-Generaal ontwikkelingssamenwerking, 
gaf een overzicht van de acties inzake reproductieve gezondheidszorg waaraan België in het 
kader van de internationale samenwerking deelneemt. 
 
In het vooruitzicht van de deelname van een delegatie van het Adviescomité aan de 49ste 
zitting van de commissie van de Verenigde Naties voor de status van de vrouw, hebben de 
Adviescomités van de Kamer en van de Senaat op 16 en 23 februari 2005 overleg gepleegd 
met de heer Christian Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, 
Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen. Tijdens die vergaderingen werden de standpunten 
besproken die België en Europa dienden te verdedigen op die internationale vergadering 
gewijd aan de evaluatie van de verworvenheden van de Wereldvrouwenconferentie van 
Peking in 1995. 



Hoofdstuk 2   BEVOEGDHEDEN - 101 
 

 
Van 7 tot 11 maart 2005 heeft een delegatie van het Adviescomité, samengesteld uit de 
dames Nahima Lanjri, Annemie Turtelboom en Talbia Belhouari, aan het tweede deel van de 
49ste zitting van de commissie van de Verenigde Naties voor de status van de vrouw 
deelgenomen. 
 
De vergadering van 31 mei 2005 handelde over de Belgische deelname aan die zitting van 
de commissie van de Verenigde Naties voor de status van de vrouw. De 
vertegenwoordigster van de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, 
Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen, de sociale attaché bij de Permanente 
Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie, de directrice van het Instituut voor de 
gelijkheid van vrouwen en mannen en de voorzitster van de commissie “Vrouwen en 
Ontwikkeling” woonden eveneens de vergadering bij. 
 
Tijdens de vergadering van 12 juli 2005 werd met de heer Christian Dupont, minister van 
Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen, van 
gedachten gewisseld over de “Verslagen van de regering, van de minister van Gelijke 
Kansen en van de minister van Ontwikkelingssamenwerking over het beleid dat is gevoerd 
overeenkomstig de doelstellingen van de Vierde Wereldvrouwenconferentie, die in 
september 1995 in Peking is gehouden (jaren 2002-2003)”. 
 
In het verslag nummer 2008 wordt ingegaan op het evaluatiewerk dat het Adviescomité in 
2005 inzake de verwezenlijkingen van de Wereldvrouwenconferentie te Peking heeft verricht. 
 
 
Adviescomité voor Wetenschappelijke en Technologische Aangelegenheden 
 
 
- Op 19 januari 2005 heeft de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en 

Wetenschapsbeleid een uiteenzetting gehouden over zijn zending naar Antarctica. 
 
- Op 22 december 2004 heeft het Adviescomité een gedachtewisseling gehouden over 

de organisatie van een debat over de Europese kenniseconomie (de zogenaamde 
Lissabon doelstellingen). 

 
- Mevrouw Simonne Creyf, Voorzitter van het Adviescomité voor Wetenschappelijke en 

Technologische Vraagstukken, heeft op maandagnamiddag 25 oktober en 
dinsdagvoormiddag 26 oktober 2004 deelgenomen aan de jaarlijkse conferentie van 
EPTA, die dit jaar plaatsvond in de gebouwen van de Assemblée nationale in Parijs.  
EPTA staat voor European Parliamentary Technology Assessment Network 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 2004 verzekerd 
door “OPECST” (office parlementaire d’évaluation de choix scientifiques et 
technologiques) dat de Franse “Assemblée nationale” evenals de Franse Senaat 
bijstaat.  De Conferentie had dit jaar als thema : “Comment accélérer l’effort de 
recherche et d’innovation en Europe ? 

 
- Op maandag 21 maart 2005 organiseerde de Adviescomité voor de vierde maal een 

parlementair Internetforum, onder voorzitterschap van mevrouw Simonne Creyf, in 
samenwerking met het Observatorium van de Rechten op het Internet. 
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Na een inleiding door mevrouw Simonne Creyf en de heer Herman De Croo, 
voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers hebben de volgende 
sprekers het woord genomen : 

- de heer Bernard Magrez (Voorzitter van het Observatorium van de Rechten op 
het Internet, advocaat bij de balie van Brussel) : “Het Observatorium van de 
Rechten op het Internet : perspectieven”; 

- de heer Yvan Verougstraete (Voorzitter van het Hof van Cassatie) : “Phenix, het 
informaticaproject voor hoven en rechtbanken”; 

- de heer Guy Hove (Kamerlid) : “Wetsontwerp betreffende het auteursrecht en de 
naburige rechten in de context van de ontwikkeling van de 
informatiemaatschappij : een overzicht van de debatten in de commissie 
Bedrijfsleven”; 

- de heer Etienne Montero (Lid van het Observatorium van de rechten op het 
internet, Professor aan de faculteiten Notre-Dame de la Paix (FUNDP, Namer)), 
(Lid van het “Centre de Recherches informatique et Droit (CRID)) ; “Recht van 
antwoord op het internet”; 

- de heer Marc Vandercammen (Lid van het Observatorium van de Rechten op het 
Internet, Directeur van het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de 
Verbruikersorganisaties (OIVO)) : “Safer internet – vanuit het oogpunt van de 
consumenten”; 

- de heer Koen Cooreman (Internetcoördinator van het Centrum voor de gelijkheid 
van kansen en voor racismebestrijding) : “Racisme op het internet”; 

- de heer Jan Steenlant (Lid van het Observatorium van de Rechten op het 
Internet, Eerste Adviseur – bedrijfsjurist VBO, Secretaris-generaal van Belcliv : 
“Safer Internet – vanuit het oogpunt van de industrie”; 

- de heer Alain Thys, Projectleider ISPA TRUST) : “ISPA TRUST – een nieuw 
Inter-ISP platform dat een veiliger en betrouwbaarder Internet verkeer mogelijk 
maakt voor personen en bedrijven”; 

- de heer Bregt Bourgeus (Projetleider Safe Sundays) : “Safe Sundays – een 
initiatief van de Belgische ICT industrie om het belang en de mogelijkheden van 
veilig Internet te promoten”; 

- de heer Jos Dumortier (Lid van het Observatorium van de Rechten op het 
Internet, Professor KUL Leuven) : “Anonimiteit op het internet”; 

- de heer Eric Gheur  (Lid van de privacycommissie) : “Veiligheid en bescherming 
van gegevens op het internet”; 

- de heer Peter Vanvelthoven (Staatssecretaris voor Informatisering van de 
Staat) : “Toespraak “Veilig Internet””. 

 
Deze uiteenzettingen werden gevolgd door een vraag en antwoordsessie. 
 
Werkgroepen 
 
 
Werkgroep belast met de opvolging van de aanbevelingen van de parlementaire 
onderzoekscommissie “sekten” 
 
 
Ingevolge de beslissing van de Conferentie van de Voorzitters van 21 april 2004 werd een 
werkgroep opgericht belast met de opvolging van de aanbevelingen van de parlementaire 
onderzoekscommissie belast met de beleidsvorming ter bestrijding van de onwettige 
praktijken van de sekten en van de gevaren ervan voor de samenleving en voor het individu, 
inzonderheid voor de minderjarigen (cf. het verslag van de heren Antoine Duquesne en Luc 
Willems,stuk nrs 313/7 en 8 – 95/96). 
Naast drie werkvergaderingen heeft de werkgroep vertegenwoordigers gehoord van de 
Staatsveiligheid, de federale politie, de magistratuur, het Informatie- en adviescentrum 
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inzake schadelijke sektarische organisaties, de Administratieve coordinatiecel inzake de 
strijd tegen schadelijke sektarische organisaties, alsook de heer Philippe Vuilque, 
volksvertegenwoordiger, voorzitter van de “groupe d’études sur les sectes” in de Franse 
Assemblée nationale. 
 
 
Werkgroep belast met het onderzoek van titel II van de Grondwet 
 
1. De werkgroep belast met het onderzoek van titel II van de Grondwet werd bij haar 

werkzaamheden door twee deskundigen begeleid: de professoren Jan Velaers (UA) en 
Sébastien Van Drooghenbroeck (FUSL). 

 
2. Tijdens deze zitting vergaderde de werkgroep acht keer. 
 
3. Tot op heden boog de werkgroep zich over de vraag of de invoeging van een of 

meerdere transversale clausules inzake grondrechten in de Grondwet aangewezen is. 
In eerste instantie werd de mogelijke invoeging van een transversale bepaling 
betreffende de beperkingen op de wetten en vrijheden onder de loep genomen. Dat 
onderzoek deed een andere vraag rijzen: is het aangewezen om een bepaling inzake 
het misbruik van die grondrechten enerzijds en inzake de uitzonderingen op die 
rechten anderzijds in te voegen ? 

 
4. De heer Jean-Jacques Viseur en mevrouw Hilde Claes werden als rapporteurs 

aangewezen. 
 
Het is de bedoeling om tegen eind 2005 conclusies over dit eerste thema uit te brengen. Die 
conclusies zullen aan de commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming 
van de Instellingen worden overgezonden. 
 
 
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 2004-2005 werd 17 keer advies gevraagd aan de Raad van State. 
Het betrof 24 wetsvoorstellen, 4 wetsontwerpen en diverse amendementen. 
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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 van titel II ("De Belgen en hun rechten") en de artikelen 170, 172 en 191 van 
de Grondwet. 
 
Tijdens de gewone zitting 2004-2005 heeft de voorzitter van de Kamer geen beroep tot 
vernietiging bij het Arbitragehof ingesteld. 
 
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 gewone zitting 2004-2005 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 ongrondwettig verklaard worden. Deze nota's worden eveneens 
gepubliceerd op de website van de Kamer en in de "Parlementaire Mededelingen"  
 
Daarnaast stelt de Juridische Dienst samenvattende tabellen op van de reacties van de 
wetgever op arresten tot vernietiging of ongrondwettigverklaring van het Arbitragehof. Die 
tabellen worden geüpdatet en om de drie maanden aan de regering overgezonden. Het 
wetsontwerp tot wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997, en houdende 
diverse fiscale bepalingen (DOC 51 1811) is het eerste ontwerp dat de regering als reactie 
op de samenvattende tabellen ingediend heeft. 
 
 
 
 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, aangevuld met 

afzonderlijke verslagen. 
- 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). 
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 Tijdens de gewone zitting 2004/2005 heeft het Hof drie opmerkingen 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 hebben vijf beraadslagingen 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. zijn personeel voor 
aan het bureau van de Kamer. 
 
De leden en de griffiers van het Rekenhof worden om de zes jaar 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). 
  
 
2.2.2.  ADMINISTRATIEVE CONTROLE 
 
 
 COLLEGE VAN FEDERALE OMBUDSMANNEN 
 
 
Het College van federale ombudsmannen werd opgericht bij de wet van 22 maart 1995 tot 
instelling van federale ombudsmannen. Die wet werd in 2004 gewijzigd wat de te volgen 
procedure voor de hernieuwing of de vervanging van de ombudsmannen betreft. De 
ombudsmannen worden benoemd door de Kamer van volksvertegenwoordigers voor een 
mandaat van zes jaar, dat eenmaal kan worden hernieuwd.  
 
De opdracht van het College van federale ombudsmannen bestaat erin na te gaan of de 
administratie de beginselen van goed bestuur naleeft. Het probeert voor de bestaande 
problemen concrete oplossingen te vinden en speelt een bemiddelende rol tussen de burger 
en de overheden. Op basis van de bevindingen gedaan bij de uitvoering van zijn opdracht, 
brengt het bij de Kamer verslag uit over de werking van de administratie en formuleert het 
aanbevelingen. De ombudsmannen publiceren een jaarverslag dat in de commissie voor de 
Verzoekschriften wordt besproken. 
 
Op 27 april 2005 heeft de commissie voor de Verzoekschriften zich over het jaarverslag van 
het College van federale ombudsmannen gebogen. Dat verslag bestaat uit drie delen: 
algemene beschouwingen, onderzoek van de dossiers en aanbevelingen. De algemene 
aanbevelingen hebben enerzijds betrekking op wetswijzigingen, anderzijds op disfuncties in 
de administratie. Soms komen die tot uiting in een individueel dossier, een andere keer gaat 
het om een algemener probleem. In 2004 behandelde de federale ombudsdienst 5 820 
dossiers, waarvan 3 515 ontvankelijk waren, 1 367 een vraag om inlichtingen betroffen en 
195 aan een andere ombudsdienst werden overgezonden. 
 
De ombudsmannen onderzoeken de klachten over de werking van de federale 
administratieve overheden. De klachten slaan uitsluitend op federale materies. 
 
Het Reglement van de Kamer bepaalt dat elke vaste commissie een ombudspromotor 
aanwijst die ermee wordt belast binnen de commissie de behandeling te volgen van de 
verslagen en aanbevelingen van het College van ombudsmannen die haar door de 
commissie voor de Verzoekschriften zijn overgezonden. Het Reglement bepaalt voorts dat 
elke vaste commissie eenmaal per kwartaal op haar agenda een vergadering inschrijft die 
gewijd is aan het onderzoek van die verslagen en aanbevelingen. 
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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 
 
 
Overeenkomstig artikel 1 van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof 
benoemt de Kamer van volksvertegenwoordigers de leden en griffiers van het Rekenhof. 
 
Ingevolge het overlijden op 9 juli 2004 van de eerste voorzitter van het Rekenhof, de heer 
William Dumazy, is het de voorzitter van de Nederlandse Kamer van het Hof, de heer Franky 
Vanstapel, die, overeenkomstig artikel 1, lid 4, van de wet van 29 oktober 1846 op de 
inrichting van het Rekenhof, de titel van eerste voorzitter voert. Hij heeft, in aanwezigheid 
van de Kamervoorzitter, de eed afgelegd in handen van de Koning. 
 
In de plenaire vergadering van 15 juli 2004 werd meegedeeld dat de Kamer van 
volksvertegenwoordigers moet overgaan tot de benoeming van de voorzitter (en 
desgevallend vervolgens van een raadsheer) van de Franse Kamer. Met deze mededeling 
werd de vacature van voorzitter van de Franse Kamer open verklaard. 
 
Aangezien de heer Philippe Roland, raadsheer bij het Rekenhof, de enige kandidaat was 
voor de functie van Voorzitter van de Franse Kamer van het Rekenhof, werd hij 
overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 22 september 2004 in 
toepassing van artikel 157.6 van het Kamerreglement voor verkozen verklaard. 
 
Op 16 december 2004 is de Kamer overgegaan tot de benoeming van een raadsheer van de 
Franse Kamer, ter vervanging van de heer Philippe Roland, die op 14 oktober 2004 tot 
voorzitter van het Rekenhof werd benoemd. 
Mevrouw Martine Feron werd benoemd tot raadsheer in het Rekenhof (Franse Kamer). 
 
Ingevolge de op ruststelling van de heer Frans Van Den Heede, hoofdgriffier van het 
Rekenhof en griffier van de Nederlandse Kamer, is de Kamer overgegaan tot de benoeming 
van een nieuwe griffier van het Rekenhof. Op 16 december 2004 werd de heer Jozef 
Van Ingelgem benoemd tot griffier in het Rekenhof (Nederlandse Kamer). 
 
Artikel 1 van de wet van 27 april 1978, tot invoering van de Nederlandse tekst van de wet 
van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof, gewijzigd door de wet van 
5 augustus 1992, bepaalt dat de leden van het Rekenhof om de zes jaar door de Kamer van 
volksvertegenwoordigers worden benoemd. 
 
Op 11 maart 1999 heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers de leden van het Rekenhof 
benoemd, met ingang van 1 juli 1999. 
 
Bij brief van 7 maart 2005 heeft de eerste voorzitter van het Rekenhof meegedeeld dat al de 
thans in functie zijnde leden van het Rekenhof verzoeken om de hernieuwing van hun 
mandaat dat ten einde loopt op 30 juni 2005. 
 
Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 13 april 2005 heeft de 
plenaire vergadering op 14 april 2005 ingestemd met deze hernieuwing. 
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Met ingang van 1 juli 2005 werden voor benoemd verklaard : 
 
a) voor de Nederlandse Kamer : 

- de heer Franki Vanstapel, eerste voorzitter 
- de heer Jozef Beckers, raadsheer 
- de heer Romain Lesage, raadsheer 
- de heer Ignace Desomer, raadsheer 
- de heer Jan Debucquoy, raadsheer 
- de heer Jozef Van Ingelgem, griffier 

 
b) voor de Franse Kamer : 

- de heer Philippe Roland, voorzitter 
- de heer Michel de Fays, raadsheer 
- de heer Pierre Rion, raadsheer 
- de her Didier Claisse, raadsheer 
- mevrouw Martine Feron, raadsheer 
- de heer Franz Wascotte, hoofdgriffier 

 
 
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. 
 
Overeenkomstig artikel 32, eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 
Arbitragehof, moet het dubbeltal worden aangenomen met een meerderheid van twee derde 
der stemmen van de aanwezige leden. 
 
Tijdens de gewone zitting 2004-2005 diende de Kamer van volksvertegenwoordigers geen 
kandidaten voor te dragen. 
 
 
2.3.3. BENOEMING VAN DE STAATSRADEN EN ASSESSOREN BIJ DE RAAD VAN STATE 
 
 
De 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 werd 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. 
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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. Zij 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.  
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. 

 
De algemene vergadering van de Raad van State is op 22 februari 2005, overeenkomstig 
artikel 80 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, overgegaan tot het opmaken 
van een lijst van drie kandidaten voor een vacant ambt van Franstalige assessor. 
 
Deze lijst zag er als volgt uit : 
- eerste kandidaat : de heer Georges Vandersanden, Advocaat bij de balie te Brussel, 

Hoogleraar aan de ULB; 
- tweede kandidaat : de heer Jean-Yves Carlier, Advocaat bij de balie te Nijvel, Hoogleraar 

aan de UCL; 
- derde kandidaat : de heer Yves Lejeune, Gewoon hoogleraar aan de rechtsfaculteit van 

de UCL. 
 
De plenaire vergadering van 26 mei 2005 heeft de door de Raad van State voorgedragen 
lijst bevestigd. 
 
De algemene vergadering van de Raad van State is op 26 april 2005 overgegaan tot het 
opmaken van een lijst van drie kandidaten voor een vacant ambt van assessor in het 
Nederlandstalig kader. Dit ambt was vacant ingevolge het verstrijken van het mandaat van 
de heer Guy Schrans, assessor, op 29 januari 2005. 
 
Werden door de Raad van State voorgedragen, evenwel zonder eenparigheid van stemmen: 
- eerste kandidaat : de heer Michel Tison, voltijds docent aan de Universiteit te Gent; 
- tweede kandidaat : de heer Jan Cerfontaine, advocaat aan de balie te Antwerpen en 

gastprofessor aan de Universiteit te Gent; 
- derde kandidaat : de heer Guy Schrans, advocaat aan de balie te Brussel en assessor in 

de afdeling wetgeving van de Raad van State. 
 
De plenaire vergadering van 16 juni 2005 heeft de door de Raad van State voorgedragen lijst 
bevestigd. 
 
De algemene vergadering van de Raad van State is op 17 mei 2005 overgegaan tot het 
opmaken van een lijst van drie kandidaten voor een vacant ambt van Staatsraad in het 
Nederlandstalig kader. Dit ambt was vacant ingevolge de inrustestelling van mevrouw M. 
Vrints, kamervoorzitter van de Raad van State. 
 
Werden door de Raad van State voorgedragen, evenwel zonder eenparigheid van stemmen: 
- eerste kandidaat : de heer Wilfried Van Vaerenbergh, eerste auditeur in de Raad van 

State; 
- tweede kandidaat : de heer Bert Thys, auditeur in de Raad van State; 
- derde kandidaat : de heer Jeroen Van Nieuwenhove, auditeur in de Raad van State. 
 
De plenaire vergadering van 16 juni 2005 heeft de door de Raad van State voorgedragen lijst 
bevestigd. 
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2.3.4. BENOEMINGEN BIJ HET VAST COMITÉ P 
 
 
Overeenkomstig artikel 4 van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- 
en inlichtingendiensten, gewijzigd door de wet van 1 april 1999, is het Comité P 
samengesteld uit vijf werkende leden, onder wie een voorzitter en een ondervoorzitter, en uit 
vijf plaatsvervangende leden. 
 
Met uitzondering van de voorzitter telt het Comité P evenveel Nederlandstalige als 
Franstalige leden.  
 
Gelet op het feit dat de voorzitter van het Comité I Franstalig is, is de voorzitter van het 
Comité P Nederlandstalig. 
Daarentegen is de ondervoorzitter van het Comité P Franstalig. Bovendien moet de 
voorzitter van het Comité P een magistraat zijn. 
 
De vijf werkende leden werden benoemd op 25 november 2004. 
 
Voor de voorzitter moest niet tot stemming worden overgegaan. Voor de mandaten van 
voorzitter, ondervoorzitter en het tweede ambt van Franstalig werkend lid was er immers 
telkens maar één kandidaat. 
 
Bijgevolg werd, met toepassing van artikel 157.6 van het Kamerreglement, de heer André 
Vandoren verkozen tot werkende voorzitter, de heer Guy Cumps verkozen tot werkende 
ondervoorzitter en de heer Gilis Bourdoux tot werkend lid F van het Comité P. 
 
De heer Walter Peeters  en de heer Frank Schuermans werden verkozen tot werkend lid N 
van het Comité P. 
 
Overeenkomstig artikel 4 van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- 
en inlichtingendiensten dient de Kamer voor elk van de vijf werkende leden van het Comité 
P, onder wie een voorzitter en een ondervoorzitter, een plaatsvervanger te benoemen.  
 
De Kamer dient dus te benoemen : 
- één Nederlandstalige vervanger van de voorzitter, die magistraat moet zijn, 
- één Franstalige vervanger van de ondervoorzitter, 
- twee Nederlandstalige vervangers en één Franstalige vervanger. 
 
Op 27 januari 2005 is de Kamer overgegaan tot de volgende benoemingen : 
- de heer Johan Delmulle is benoemd tot plaatsvervanger van de voorzitter van het Comité 

P; 
- de heer Philippe Van Lierde is benoemd tot plaatsvervanger van de ondervoorzitter van 

het Comité P; 
- de heer Philippe De Cock is benoemd tot plaatsvervanger van de heer Walter Peeters 

(N); 
- de heer Emile Dejehensart is benoemd tot plaatsvervanger van de heer Gilis Bourdoux 

(F); 
- de heer Dirk Van Der Kelen is benoemd tot plaatsvervanger van de heer Frank 

Schuermans (N). 
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2.3.5. BENOEMINGEN FEDERALE OMBUDSMANNEN 
 
 
Na de oproep tot de kandidaten voor het ambt van federaal ombudsman in het Belgisch 
Staatsblad van 2 april 2004 werden na selectietesten over de kennis van de tweede 
landstaal en de kennis van het Duits, en een interview door een jury drie Franstalige 
kandidaten en twee Nederlandstalige kandidaten weerhouden. 
 
De kandidaten werden op 8 december 2004 gehoord in Conferentie van voorzitters, in 
aanwezigheid van de leden van het Bureau van de commissie voor de Verzoekschriften. 
 
Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 23 februari 2005 stemde 
de plenaire vergadering van 25 februari 2005 in met een nieuwe oproep tot de kandidaten 
voor het ambt van een federale ombudsman/-vrouw. 
 
Overeenkomstig de oproep tot kandidaatstelling die in het Belgisch Staatsblad van 25 maart 
2005 is verschenen, heeft Selor in opdracht van de Kamer van volksvertegenwoordigers op 
13 mei 2005 een voorselectie gehouden en op 17 juni 2005 een examen voor een 
multidisciplinaire examencommissies, gemeenschappelijk voor de Franstalige en 
Nederlandstalige kandidaten, georganiseerd. 
 
Bij haar vergadering van 7 juli 2005 hebben de Conferentie van de Voorzitters en de leden 
van het Bureau van de commissie voor de Verzoekschriften kennisgenomen van het rapport 
van de selectiecommissie Selor, onder meer van de gemotiveerde finale evaluatie en van de 
individuele motiveringsfiche die voor de geschikt verklaarde kandidaten werd rondgedeeld. 
 
Op 14 juli 2005 werd de geheime stemming voor de benoeming van twee federale 
ombudsmannen geagendeerd, waarvan de kandidatenlijst werd opgenomen in 
Kamerdocument 51 1923/001. 
 
Mevrouw Catherine De Bruecker heeft bij de stemming voor het ambt van Franstalig federaal 
ombudsman de volstrekte meerderheid bekomen. 
 
Ingevolge een vergissing bij de stemming voor het ambt van Nederlandstalig federaal 
ombudsman vond in de plenaire vergadering van 15 juli 2005 een debat plaats. 
 
 
2.3.6. BENOEMINGEN VAN DE LEDEN VAN DE COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE 

PERSOONLIJKE LEVENSSFEER 
 
 
Overeenkomstig artikelen 23 en 24 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, 
benoemt de Kamer de acht vaste en de acht plaatsvervangende leden van de Commissie 
voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.  
 
Op 28 oktober 2004 werden door de plenaire vergadering van de Kamer benoemd : 
 
a) tot werkend lid : 
 

- de heer M. Parisse tot voorzitter van de Commissie voor de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer; 

- de heer W. Debeuckelaere tot ondervoorzitter van de Commissie voor de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 

- mevrouw M. Salmon tot jurist; 
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- de heer S. Mertens de Wilmars tot informaticus; 
- mevrouw A. Van der Donckt tot lid, dat beroepservaring in het beheer van 

persoonsgegevens afhangende van de openbare sector kan voorleggen; 
- de heer F. Robben, tot lid dat beroepservaring in het beheer van persoonsgegevens 

afhangende van de private sector kan voorleggen; 
- de heer P. Poma tot lid (zevende mandaat); 
- mevrouw A. Junion  tot lid (achtste mandaat). 

 
b) tot plaatsvervanger : 
 

- mevrouw N. Lepoivre tot plaatsvervangende voorzitter van de Commissie voor de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 

- de heer B. De Schutter tot plaatsvervangende ondervoorzitter van de Commissie 
voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 

- de heer M. Bosmans tot plaatsvervangende jurist ; 
- de heer R. Trogh tot plaatsvervangend informaticus; 
- de heer E. Gheur tot plaatsvervangend lid, dat beroepservaring in het beheer van 

persoonsgegevens afhangende van de openbare sector kan voorleggen; 
- mevrouw F. D'Hautcourt tot plaatsvervangend lid dat beroepservaring in het beheer 

van persoonsgegevens afhangende van de private sector kan voorleggen; 
- de heer F. Schuermans tot plaatsvervangend lid (zevende mandaat); 
- de heer Y. Roger tot plaatsvervangend lid (achtste mandaat). 
 
 

2.3.7. BENOEMINGEN BIJ HET INFORMATIE- EN ADVIESCENTRUM INZAKE SCHADELIJKE EN 
SEKTARISCHE ORGANISATIES 

 
 
Met toepassing van artikel 4, § 1, van de wet van 2 juni 1998 houdende oprichting van een 
Informatie- en adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties en van een 
Administratieve coördinatiecel inzake de strijd tegen schadelijke sektarische organisaties, 
benoemt de Kamer de vaste leden en de plaatsvervangende leden voor het Centrum. 
 
Het Centrum bestaat uit acht vaste en acht plaatsvervangende leden die met een tweederde 
meerderheid door de Kamer van volksvertegenwoordigers worden aangewezen. Vier vaste 
en vier plaatsvervangende leden worden aangewezen op voordracht van de Ministerraad en 
voor elk te begeven ambt worden twee kandidaten voorgedragen. 
 
Vier vaste leden, twee Nederlandstalig en twee Franstalig, en vier plaatsvervangende leden, 
twee Nederlandstalig en twee Franstalig, worden rechtstreeks door de Kamer van 
volksvertegenwoordigers aangewezen. 
 
De leden worden aangewezen voor een termijn van zes jaar, eenmaal hernieuwbaar. 
 
Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 8 juni 2005 werd een 
modellijst opgesteld. 
 
De modellijst werd in de plenaire vergadering van 9 juni 2005 goedgekeurd door 113 
stemmers. Bijgevolg werd de modellijst aangenomen. 
 
De vaste leden zijn Charles Berliner, Bruno Bulthé, Louis-Léon Christians, Gérard 
De Coninck, Henri de Cordes, Jo Detavernier, Viviane Geuffens en Maria Santens. 
De plaatsvervangende leden zijn Aline Goossens, Marijke Degrieck, Florence 
Vanderstichelen, Jean-François Nandrin, Stéphane Célestin, Adelbert Denaux, Johan 
Goethals en Wim Vandekerckhove. 
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De heer Henri de Cordes werd benoemd tot voorzitter. Plaatsvervangend voorzitter is mevrouw 
Viviane Geuffens. 
 
 
2.3.8. BENOEMINGEN BIJ DE NEDERLANDSTALIGE BENOEMINGSCOMMISSIE EN DE FRANSTALIGE 

BENOEMINGSCOMMISSIE VOOR HET NOTARIAAT 
 
 
De Kamer benoemt, beurtelings met de Senaat, overeenkomstig artikel 38 van de wet van 
25 ventôse jaar XI op het notarisambt, de leden niet-notarissen van de Nederlandstalige 
benoemingscommissie en de Franstalige benoemingscommissie voor het notariaat. Deze 
leden worden benoemd voor een periode van vier jaar met een meerderheid van twee 
derden van de uitgebrachte stemmen. 
 
Elke commissie bestaat uit acht werkende en acht plaatsvervangende leden. De Kamer van 
volksvertegenwoordigers benoemt werkende en plaatsvervangende leden in de volgende 
drie categorieën van externe leden die geen notaris zijn, namelijk : 
- één magistraat in functie gekozen uit de zittende magistraten van de hoven en 

rechtbanken en de magistraten bij het openbaar ministerie; 
- één docent of hoogleraar in de rechten aan een faculteit voor rechtsgeleerdheid van een 

Belgische universiteit, die geen notaris, kandidaat-notaris of geassocieerde notaris is; 
- twee externe leden met een voor de opdracht relevante beroepservaring. 
 
Ten minste één lid van de Franstalige benoemingscommissie moet het bewijs leveren van de 
kennis van het Duits.  
 
Op 28 oktober 2004 is de Kamer overgegaan tot de benoeming van de werkende leden van 
de benoemingscommissies. 
 
- Voor de Nederlandstalige en Franstalige hoogleraar was er slechts één kandidaat. 

Bijgevolg waren verkozen de heren Bernard Tilleman (N) en Yves-Henri Leleu (F), met 
toepassing van artikel 157.6 van het Kamerreglement, tot lid niet-notaris van de 
Nederlandstalige en Franstalige benoemingscommissie. 
 

- Wat de externe Franstalige leden betreft, was mevrouw Marina Schaus de enige 
kandidaat die het bewijs levert van de kennis van het Duits, zodat zij met toepassing van 
artikel 157.6 van het Kamerreglement, verkozen was tot lid niet-notaris van de 
Franstalige benoemingscommissie. 
 

- Ingevolge de stemming werden hierna benoemd tot lid van de : 
a) Nederlandstalige benoemingscommissie : 

- de heer Guy Tillekaerts, magistraat niet-notaris;  
- mevrouw Kristine Kloeck1 en de heer Piet Vermeeren, externe leden niet-

notarissen.  
b) Franstalige benoemingscommissie : 

- de heer Philippe Aoust, extern lid niet-notaris;  
- de heer Philippe Verdonck, extern lid niet-notaris. 

 
Op 18 november 2004 is de Kamer overgegaan tot de stemming van de plaatsvervangende 
leden van de benoemingscommissies : 
 

                                                 
1 De heer De Smet heeft ingevolge het ontslag van mevrouw Kloeck haar functie opgenomen. 
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- Voor de Nederlandstalige magistraat werd de heer Marc Bosmans, met toepassing van 
artikel 157.6 van het Kamerreglement, verkozen tot plaatsvervangend lid niet-notaris van 
de Nederlandstalige benoemingscommissie. 

 
- Voor de Nederlandstalige en Franstalige hoogleraar was er telkens maar één kandidaat, 

zodat de heren Marc Devos (N) en Jean-Louis Renchon (F), met toepassing van artikel 
157.6 van het Kamerreglement, verkozen zijn tot plaatsvervangend lid niet-notaris van de 
Nederlandstalige en Franstalige benoemingscommissie. 

 
- Ingevolge de stemming werden hierna benoemd tot lid van de : 

a) Nederlandstalige benoemingscommissie : 
- in de hoedanigheid van extern lid : de heren De Smet2 en Mewissen.  
 

b) Franstalige benoemingscommissie : 
- in de hoedanigheid van magistraat : mevrouw Delos ;  
- in de hoedanigheid van extern lid : de heren Derème en Remacle. 
 

                                                 
2 Ingevolge de benoeming van de heer De Smet tot werkend lid, heeft de plenaire vergadering van 17 maart 2005 
de heer Yvan Teughels verkozen tot plaatsvervangend lid. 
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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 9) 
 
 
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-Marc Delizée 
2de ondervoorzitter van de Kamer : de heer Olivier Chastel 
 
Ondervoorzitters van de Kamer : de heren Paul Tant, Geert Lambert 
 
Voorzitters van de politieke fracties met meer dan 12 leden : 
VLD  : de heer Hendrik Daems 
PS  : de heer Thierry Giet 
MR  : de heer Daniel Bacquelaine 
sp.a-spirit  : de heer Dirk Van der Maelen 
CD&V  : de heer Pieter De Crem 
Vlaams Blok  : de heer Gerolf Annemans 
 
Secretarissen van de Kamer :  
mevrouw Colette Burgeon 
de heer Pierre Lano 
mevrouw Anne Barzin 
mevrouw Greet Van Gool 
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Toegevoegd lid  : de heer Filip De Man 
 
Voorzitters van de politieke fracties met minder dan 12 leden : 
cdH : de heer Melchior Wathelet 
 
 
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 
 
2 februari 2005 
13 juli 2005 
 
 
Beslissingen betreffende de leden 
 
Het Bureau heeft onder meer beslist : 
 
- over de toekenning van een eindejaarspremie aan uittredende leden met een 

uittredingsvergoeding; 
- over statutaire bepalingen betreffende de politieke en tijdelijke medewerkers. 
 
 
Beslissingen betreffende het personeel van de Kamer  
 
Het Bureau heeft onder meer beslist : 
 
- over de herziening van de weddenschalen voor de ambtenaren van de diensten van de 

Kamer; 
- over aanvullingen en wijzigingen in het personeelsstatuut m.b.t. bevallingsverlof en 

medische onderzoeken bij indiensttreding. 
 
 
3.1.1.2.  CONFERENTIE VAN VOORZITTERS (RGT. ART. 14 TOT 18) 
 
 
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. 
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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 2004-2005 : 44 
 
 
 
3.1.1.3.  CONFERENTIE VAN DE VOORZITTERS VAN DE ZEVEN PARLEMENTAIRE 

ASSEMBLEES 
 
 
Samenstelling 
 
de heer Herman De Croo, voorzitter van de Kamer 
mevrouw Anne-Marie Lizin, voorzitter van de Senaat 
de heer Norbert De Batselier, voorzitter van het Vlaams Parlement 
de heer José Happart, voorzitter van het Waals Parlement 
de heer Jean-François Istasse, voorzitter van het Parlement van de Franse Gemeenschap 
de heer Eric Tomas, voorzitter van het Brusselse Parlement 
de heer Louis Siquet, 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 2004-2005 zes vergaderingen gehouden (op 
04.10.2005, 22.11.2005, 24.01.2005, 21.03.2005, 27.06.2005 en 03.10.2005). 
 
Volgende thema's werden onder andere behandeld : 
 

- de subsidiariteitsprocedure (Europese Grondwet); 
- de parlementaire onschendbaarheid en de parlementaire onverantwoordelijkheid; 
- de implementatie van wetgeving inzake lijst van mandaten en vermogensaangifte; 
- de naamwijziging van Raad naar Parlement; 
- de koppeling van het parlementaire inkomen aan de deelname aan de parlementaire 

werkzaamheden; 
- de veiligheid in de assemblees; 
- toepassing op de parlementaire assemblees van de wet van 18.12.2002 tot wijziging 

van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen; 
- het plafond 2005 m.b.t. de cumulatie van ambten; 
- briefwisseling (aan assemblees en leden) bezorgd door De Post; 
- pensioenstelsel van regeringsleden en parlementsleden; 
- ruilabonnementen tussen assemblees; 
- kruispuntbank van de wetgeving. 
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3.1.1.4. COLLEGE VAN QUAESTOREN 
 
 
Samenstelling 
 
Overeenkomstig artikel 170 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 tijdens de gewone zitting 2004-2005 : 
 
de heer W. Cortois (VLD), voorzitter 
de heer J. Ansoms (CD&V), tot 13 januari 2005 
de heer J.-P. Henry (PS) 
de heer O. Maingain (MR) 
Mevrouw M. De Meyer (sp.a-spirit) 
de heer L. Goutry (CD&V), vanaf 13 januari 2005 
 
 
Bevoegdheden 

 
De bevoegdheden van het College van quaestoren worden geregeld door  artikel 171 van het 
Kamerreglement. Het 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 171 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 
 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.   
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Aantal vergaderingen 
 
Het College van quaestoren hield 9 vergaderingen tijdens de gewone zitting 2004-2005 tijdens 
dewelke 192 beslissingen getroffen werden m.b.t. de leden, de gewezen leden en dossiers van 
algemene aard, en 132 beslissingen genomen werden m.b.t. individuele dossiers (politieke 
medewerkers en personeelsleden). 
 
 
Voorstellen en beslissingen 
 
Tijdens de betrokken zittingen heeft het College van quaestoren zich uitgesproken over talrijke 
dossiers die betrekking hebben over de volgende domeinen : 
- het financieel en sociaal statuut van de Kamerleden ; 
- het statuut van het personeel en van de medewerkers van de politieke fracties ; 
- overheidsopdrachten; 
- gebouwen, verbouwings- en verfraaiingswerken, onderhoudswerken ; 
- informatica en burotica ; 
- organisatie van wervingsexamens ; 
- aankoop/restauratie/bruikleen van kunstwerken ; 
- parlementaire zendingen, bezoeken. 
 
 
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 2004 uitgeoefend door de h. R. Myttenaere. Zijn 
voorgangers waren de h. F. Graulich (van 1.1.1986 tot 31.12.2003), 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). 
 
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 Mevrouw E. De Prins. 
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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 2004-2005: 
 
Voorzitter: 
De heer W. Cortois  Voorzitter van het College van quaestoren van de 

Kamer van volksvertegenwoordigers; 
 
Leden:  Voor de Kamer 
De heer J. Ansoms  Quaestor (tot 13 januari 2005); 
De heer J.-P. Henry  Quaestor; 
De heer L. Goutry Quaestor (met ingang van 14 januari 2005); 
De heer Fr. Van Melkebeke Directeur-generaal van de Quaestuurdiensten; 
De heer L. Portelange  Bestuursdirecteur van de dienst Gebouwen (tot 31 juli 

 2005); 
De heer Ph. Bonte  Eerste directieraad bij de dienst Gebouwen. 
 
  Voor de Senaat 
Mevrouw J. Leduc  Voorzitster van het College van quaestoren; 
De heer A. Van Nieuwkerke  Quaestor; 
De heer R. Roblain  Directeur-generaal van de Quaestuur; 
Mevrouw V. Laureys  Eerste directieraad bij de Quaestuur; 
De heer Ph. Martin   
Hoofd van de Technische Dienst. 
 

 
Aantal vergaderingen 
 
 
De commissie voor de Parlementaire Gebouwen van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers en de Senaat is tijdens de gewone zitting 2004-2005 twee keer 
bijeengekomen, op 22 december 2004 en op 15 juni 2005. 
 
 



Hoofdstuk 3    ORGANISATIE - 123 
 

Belangrijke beslissingen 
 
De belangrijkste beslissingen betroffen de inrichting van de gemeenschappelijke lokalen van 
beide federale wetgevende Assemblees: 
- plaatsen van marmer in het Huis van de Parlementsleden: voortzetting van de 

gefaseerde werken (gangen in 2005 en een gedeelte van de kantoren in 2006); 
-  aanpassen van de bliksemafleiders aan de normen en voorschriften; 
- parlementaire restaurants: uitvoeren van meer grote werken voordat beslist wordt over 

de eventuele aankoop van een ander gebouw waar de restaurants zouden worden 
overgebracht; 

-  de toegang tot de parkings wordt niet uitgebreid tot andere categorieën; 
- meting en verbruik van gas en elektriciteit: plaatsing van meetinstallaties in de 

laagspanningscabines en gasmeters. 
 
 
 
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 2004-2005 

 
Voorzitters: 
De heer H. De Croo  Voorzitter van de Kamer van volksvertegen-

woordigers; 
Mevrouw A.-M. Lizin  Voorzitter van de Senaat. 
 
Leden:  Voor de Kamer 
De heer W. Cortois  Voorzitter van het College van quaestoren; 
De heer R. Myttenaere  Secretaris-generaal; 
De heer Fr. Van Melkebeke Directeur-generaal van de Quaestuurdiensten; 
De heer L. Portelange  Bestuursdirecteur van de dienst Gebouwen (tot 31 juli 

2005); 
De heer Ph. Bonte  Waarnemend bestuursdirecteur van de dienst 

Gebouwen (met ingang van 1 augustus 2005). 
 
  Voor de Senaat 
Mevrouw J. Leduc  Voorzitter van het College van quaestoren; 
De heer L. Blondeel  Secretaris-generaal; 
De heer R. Roblain  Directeur-generaal van de Quaestuur; 
Mevrouw V. Laureys  Eerste directieraad bij de Quaestuur; 
Generaal-majoor P. Segers Militair Commandant van het Paleis der Natie. 
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Vergaderingen 
 
De commissie is tijdens de zitting 2004-2005 bijeengekomen op 7 juni 2005. 
 
 
Belangrijke beslissingen 
 
- statuut van de veiligheidsagenten en indienstneming van veiligheidsagenten: oprichting 

van een werkgroep; 
- verbouwing van de ingangen: inrichting van een ingang voor voetgangers aan de 

Leuvenseweg 17, na de inbedrijfstelling van de "control room" voor toegang enkel buiten 
de diensturen, maar geen automatisering van de ingang aan de Leuvenseweg 21 voor 
toegang buiten de diensturen. 

 
 
 

3.2.  WERKINGSMIDDELEN VAN DE KAMER 
 
 
 
3.2.1.   BEGROTING VAN DE KAMER 
 
 
De begroting 2005 van de Kamer ziet er als volgt uit : 
 
Lopende uitgaven: 105.069.200 €. 
Kapitaalsuitgaven:  6.486.400 €. 
Totaal van de uitgaven:  111.555.600 €  (d.w.z. een stijging van 3,13 % in  
  vergelijking met 2004). 
De voornaamste posten van de begroting blijven zoals gewoonlijk de littera’s  «A.  Leden » 
(27,9 % van het totaal van de uitgaven), «B. Personeel » (34,4%)  en «R. Politieke fracties 
(toelagen  en administratieve/universitaire medewerkers)» (22,6%). In het algemeen 
gesproken vormen de lopende uitgaven het grootste deel van de uitgaven, hetzij 94,2 % van 
het totaal. 
 
De begroting 2005 voor de Belgische leden van het Europees Parlement stijgt tot 5.150.000 
€ (+ 3 % in vergelijking met 2004). 
 
Tenslotte bedraagt de begroting 2005 voor de dotatie aan de politieke partijen 8.600.000 € (+ 
3,61  % in vergelijking met 2004).  
 
 
De begroting 2005 wordt als volgt gefinancierd : 
 
1. Kamer 
 
-  financiering door eigen inkomsten (vooral verkoop van stukken en publicaties): 
 1.435.000 € 
-  financiering door het reservefonds: 4.280.1000 € 
-  financiering door de dotatie van de Algemene uitgavenbegroting van de Staat: 
 105.840.000 €. 
 
Opmerking : de regering had in het ontwerp van algemene uitgavenbegroting 2005 de door 
de Kamer (en Senaat) medegedeelde bedragen van de dotaties niet hernomen, maar wel 
fors verminderde bedragen, dit op basis van een eenzijdig opgedrongen norm. Beide 
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assemblees waren niettemin bereid om zoals de vorige jaren uitzonderlijk een gedeelte van 
hun uitgaven door hun eigen fonds te financieren. In 2003 en 2004 had de Kamer al 
respectievelijk 7.017.000 € en 8.195.000 € uit haar reservefonds geput om haar uitgaven te 
financieren. 
 
Op voorstel van de Kamervoorzitter en na erover te hebben beraadslaagd, was de 
commissie voor de Comptabiliteit het er eenparig over eens dat er een amendement op het 
ontwerp van algemene uitgavenbegroting kon worden ingediend, wat dan ook gebeurd is. 
 
 
2. Belgische leden van het Europees Parlement 
 
-  financiering door de dotatie van de Algemene uitgavenbegroting:  5.108.000 € 
-  financiering door het reservefonds:  42.000 € 
 
 
3. Dotatie aan de politieke partijen 
 
Volledige financiering door de dotatie van de Algemene uitgavenbegroting: 8.600.000 €. 
 
De bovengenoemde begrotingen en financieringen werden besproken en goedgekeurd door 
het College van Quaestoren (14.07.2004 en 02.12.2004), de Commissie voor de 
comptabiliteit (14.12.2002) en de plenaire zitting van de Kamer (23.12.2004). 
 
Voor meer details wordt verwezen naar het parlementaire stuk (51)1506/001, dat eigenlijk 
het verslag is namens de Commissie voor de comptabiliteit van de Kamer en dat o.a. 
betrekking heeft op de begrotingen voor het jaar 2005. Naast de volledige tabel van de 
begroting bevat dat verslag een verantwoording per littera van de overwogen 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 2005). 
 
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 74 43 19 - 20 2 158
- Vertaaldiensten 37 1 8 - - - 46
- Quaestuurdiensten 27 34 14 45 22 194 336
- 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
Totaal 163 102 59 49 66 198 637
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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 (één per erkende fractie) ; 
- de universitaire medewerkers (1,05 per lid van de fractie) ; 
- de secretarissen van de fractievoorzitters, de ondervoorzitters en de quaestoren en de 

voorzitters van de vaste commissies (één per functie) ; 
- de medewerkers van de Kamervoorzitter ; 
-  de administratieve medewerkers van de Kamerleden (één per lid). 
 
Telkens kan één voltijdse of twee deeltijdse medewerkers worden aangesteld. 
 
 
 
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 ; 
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- 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. 
 
3.2.3.1.4.   JURIDISCHE DIENST  
 
De Juridische Dienst werd opgericht in 1999 en ressorteert onder de wetgevende diensten. 
De dienst bestaat uit zes juristen, een taalkundige, een secretaresse en een documentaliste, 
en heeft twee kerntaken: enerzijds advies verlenen aan de organen van de Kamer 
(Voorzitter, Bureau, Conferentie van voorzitters, griffier, commissies, …) en aan de andere 
diensten over alle vraagstukken van juridische aard, ter ondersteuning van het parlementaire 
werk, en anderzijds toezien op een betere wetgevingstechnische kwaliteit van de in de 
commissie of plenaire vergadering aangenomen teksten, in het kader van de procedure 
zoals bepaald bij artikel 82 van het Reglement van de Kamer (in samenwerking met de 
dienst Commissies en het Wetgevend Secretariaat). 
 
In het kader van die twee kerntaken heeft de dienst tijdens de gewone zitting 2004-2005 
nagenoeg 420 nota's opgesteld. 
 
Daarnaast vervult de Juridische Dienst een aantal meer specifieke opdrachten, waaronder: 
-  het bestendig analyseren van de arresten van het Arbitragehof (wekelijkse nota's ten 

behoeve van de Conferentie van voorzitters, die tevens geraadpleegd kunnen worden 
op de website van de Kamer, enz.); het opstellen van samenvattende tabellen met 
betrekking tot de opvolging van de arresten tot nietigverklaring en tot 
ongrondwettigverklaring van het Arbitragehof; 

-  de opvolging van de maatregelen tot uitvoering van de door de Kamer aangenomen 
wetsontwerpen; 

-  de opvolging van het Reglement van de Kamer: precedenten, interpretatie, formuleren 
van wijzigingsvoorstellen op verzoek van de organen van de Kamer, het secretariaat van 
de Bijzondere Commissie voor het Reglement en voor de hervorming van de 
parlementaire werkzaamheden, de 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 de precedenten in verband met de parlementaire procedure en de 
bevoegdheden van de Kamer; 

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

-  het publiceren van vademecums voor intern gebruik en van vulgariserende werken over 
thema's die in verband staan het parlementaire recht; 

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

De opdracht van de dienst ‘Documentatie en Archief’ is, naast de analyse van de 
parlementaire bescheiden (diverse databanken), de opvolging van de biografische 
informatie van de kamerleden en het systematiseren van de statistische gegevens over 
de Kamer, ook expliciet gelegen in de zorg voor het historisch en het dynamisch archief 
van de Kamer. 

 
- Werkgroep 

Het archiefbeleid in de Kamer wordt bepaald door de Werkgroep “Archief”,  ingesteld door 
het College van Quaestoren,  en sedert 2004 voorgezeten door de adjunct-griffier van de 
Kamer. In de huidige overgangsfase van papieren naar elektronische documenten is het 
beleid gericht  op, enerzijds, het nemen van maatregelen om te komen tot een 
geïntegreerd archiefbeheer voor elektronische informatie en, anderzijds, het vastleggen 
en opvolgen van  kortlopende concrete verbeteringsprojecten met betrekking tot het 
papieren archief. 
  

- Archiefhuisvesting 

Het acute plaatsgebrek en de verspreide -  vaak ook onveilige -   opstelling van het 
archiefmateriaal bemoeilijken de archiefwerking in de Kamer.  Om de meest dringende 
noden op korte termijn te lenigen nam de archiefdienst, in april 2005, een bijkomende 
ruimte in het Hertoggebouw in gebruik. De archiefdienst blijft aandringen op een 
definitieve en structurele oplossing,  temeer omdat de gelanceerde overheidsopdracht, in 
verband met de rationalisatie van de archief- en bibliotheekbewaarplaatsen in Kamer en 
Senaat,  werd stopgezet, op vraag van de Senaat.   
 

- Archiefbewerking 
 
- Naar aanleiding van de 175 ° verjaardag van België  was er veel vraag naar stukken uit 

het historisch archief van de Kamer. Bijzondere aandacht werd daarom besteed aan de 
waardevolle archivalia uit de beginperiode van het onafhankelijke België. Naast 
inventarisering zijn ook conserverende maatregelen genomen. De originele stukken 
zijn, in samenwerking met de Bibliotheek, gedigitaliseerd en nadien in op maat 
vervaardigde bewaardozen geplaatst om ze aldus te vrijwaren in de toekomst.  

 
- De systematische verwerking van de ‘Publicaties van en aan de Kamer’ (monografieën 

en  periodieken vanaf 1831) is tot een goed einde gebracht. Tot dit bestand behoren 
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eveneens de aan de Kamer overgezonden verslagen, op basis van wettelijke 
verplichting.  

- Een interne regeling is uitgewerkt waardoor het Archief voortaan automatisch en 
onmiddellijk van elke nieuwe publicatie een (bewaar)exemplaar ontvangt. 

 
- Ook aan het audiovisueel materiaal is veel aandacht besteed. Met het oog op het 

nemen van een beleidsbeslissing ter zake,   zijn de in het Archief beschikbare 
geluidsopnames van diverse vergaderingen van de Kamer,  geïnventariseerd.  

 
- Om tijdig maatregelen te kunnen nemen in verband met digitale duurzaamheid is een 

stand van zaken opgesteld met betrekking tot de op het internet beschikbare  
Kamerinformatie.  

 
- Op het vlak van materiële archiefverzorging  zijn de ‘wetgevingsdossiers’ te vermelden. 

De dossiers van deze collectie, één dossier per wetsvoorstel of wetsontwerp, zijn vanaf 
de 41° zittingsperiode, opnieuw geordend, in conserverende archiefdozen geplaatst en 
systematisch opgesteld in het nieuw ter beschikking gesteld lokaal in het 
Hertoggebouw (circa 1000 archiefdozen). De oudere dossiers van deze collectie 
bevinden zich (nog) in het Rijksarchief.  

 
- Dienstverlening 
 
In het kader van de viering van 175 jaar België werkte het Archief actief mee aan diverse 
initiatieven, binnen en buiten de Kamer;  tentoonstellingen (vb ‘Made in Belgium’ te Brussel,  
‘Leopold –gewählter König der Belgier’ te Berlijn), filmopnames in het Archief en van 
archiefstukken (vb. door VRT, RTBF), opzoekwerk en informatieverstrekking met het oog op 
publicaties, samenstelling van catalogi, enz.  
 
Sedert de toegangsmodaliteiten tot het Archief in december 2004 op het internet zijn 
geplaatst en op basis van de geregistreerde vragen en de bezoekers is een toenemend 
gebruik  vast te stellen.  
 
Ondanks de toenemende informatisering in de Kamer, blijft het Archief vooralsnog, zoals in 
het  verleden, de interne service verder zetten  in verband met de papieren documenten van 
de Kamer (voorbereiding commissiedossiers  en  stockbeheer gedrukte documenten Kamer). 
 
3.2.3.1.6.   VERTAALDIENST VAN DE PARLEMENTAIRE STUKKEN  
 
- de dienst vertaalt de volgende documenten : wetsvoorstellen en voorstellen van 

resolutie, amendementen, commissieverslagen, nota’s van de juridische dienst, 
toespraken, de opschriften van interpellatieverzoeken, verslagen van de 
adviescomités en van de hoorzittingen die in de commissies werden georganiseerd, 
alsook bepaalde brieven. De dienst centraliseert voorts het merendeel van de extern 
gemaakte vertalingen; 

 
- de dienst zorgt voor het beheer van pdf-indexen, die circa 117 000 bestanden met in 

het totaal 1 400 000 bladzijden bevatten. Momenteel wordt gewerkt  aan de installatie 
van een gemeenschappelijke server Kamer/Senaat. Op die server zal de complete 
verzameling geïndexeerde documenten worden ondergebracht, die zal worden 
beheerd door de dienst vertaling van de parlementaire stukken van de Kamer en de 
taaldienst van de Senaat; 

 
- in samenwerking met de dienst vertaling van de beknopte verslagen beheert de 

dienst de Multiterm-terminologiebank. Het corpus daarvan bevat circa 17 000 
Nederlandse en 14 000 Franse lemmata. Via Multiterm is ook de raadpleging 
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mogelijk van negen terminologiebanken die door derden ter beschikking worden 
gesteld; 

 
- sinds 15 oktober 2003 loopt in de dienst een telewerkproefproject. Op termijn zou 

dagelijks een derde van het personeel van de dienst kunnen telewerken. Een aantal 
technische problemen wacht evenwel nog op een oplossing (toegang tot de 
documentatie, procedure voor de verzending van teksten enz.). 

 
3.2.3.1.7.   DIENST VERTALING VAN BEKNOPTE VERSLAGEN, PARLEMENTAIRE  
    VRAGEN EN SIMULTAANVERTALING IN COMMISSIE 
 
De dienst bestaat uit 20 personeelsleden: 1 directeur, 4 revisoren, 11 vertalers, 1 assistent, 2 
permanente secretaressen en 1 niet-permanente secretaresse. De dienst onderscheidt zich 
op twee vlakken. Enerzijds beheersen alle personeelsleden actief de twee landstalen en 
vertalen ze zowel naar hun moedertaal als naar de andere landstaal. Anderzijds presteren ze 
onregelmatige uren en verrichten ze avondwerk. Aangezien verscheidene commissies 
gelijktijdig plaatsvinden – soms meer dan zes vergaderingen op hetzelfde tijdstip – wordt het 
BV gemiddeld 6 uur na het einde van de vergadering gepubliceerd. Alle personeelsleden van 
de dienst werken derhalve drie à vier avonden per week (nu bepaalde commissies ook 
vragen en interpellaties behandelen op maandagnamiddag) en presteren wekelijks 6 à 8 uur 
na 18 uur. 
 
De volgende cijfers geven het werkvolume voor de periode van 04/10/2004 tot 14/07/2005 
weer: 
- beknopte verslagen (vertaling, coördinatie CRA/BV, assemblage, pdf, publicatie 

[voorlopige versie op internet en in de vorm van een document dat nog dezelfde dag of, 
in het geval van gelijktijdige vergaderingen, ten laatste de volgende dag wordt gedrukt], 
kwaliteitscontrole, het plaatsen op internet van de definitieve versie,…): 2 358 bladzijden 
voor de plenaire vergaderingen en 4 875 bladzijden voor de commissievergaderingen; 

- vertaling van 3 110 schriftelijke vragen; 
- vertaling van 1 975 bladzijden diverse nota’s (processen-verbaal, verslagen van 

zendingen, administratieve nota’s, verslagen van technische vergaderingen, 
redevoeringen, rouwhulden, enz.) die vaak tegen de klok moeten worden vertaald; 

- vertaling van het magazine van de Kamer “de Kamer.be”; 
- vertaling (en invoering in de gegevensbank Parolis) van de titels van de mondelinge 

vragen die in de plenaire (464) en de commissievergaderingen (3 447) worden gesteld. 
 
Daarnaast staat de dienst de tolkendienst bij met de simultaanvertaling in commissies (4 à 6 
vergaderingen per week, vaak op de middag). Samen met de dienst Vertaling van de 
parlementaire stukken zorgt hij voor de uitbouw van de terminologische databank Multiterm. 
 
Tot slot heeft de dienst net als vorig jaar belangrijke inspanningen geleverd op het stuk van 
de begeleiding en de vorming van de nieuwe medewerkers (schriftelijke vertaling en 
begeleiding in de tolkencabines). 
  
3.2.3.1.8.   DIENST BEKNOPT VERSLAG 
 
Tijdens de gewone zitting 2004-2005 vonden 400 openbare vergaderingen plaats (73 
plenaire en 327 commissievergaderingen). In vergelijking met de vorige zitting (397 
vergaderingen) is het aantal vergaderingen dus nog gestegen. Hun aantal neemt trouwens 
sinds 1997 gestadig toe: 
-  320 vergaderingen in de loop van de zitting 1997-1998; 
-  271 vergaderingen in de loop van de zitting 1998-1999; 
-  21 vergaderingen in de loop van de buitengewone zitting van 1999;  
-  319 vergaderingen in de loop van de zitting 1999-2000; 
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-  366 vergaderingen in de loop van de zitting 2000-2001;  
-  391 vergaderingen in de loop van de zitting 2001-2002; 
-  308 vergaderingen in de loop van de zitting 2002-2003;  
-  36 vergaderingen in de loop van de buitengewone zitting van 2003; 
-  397 vergaderingen in de loop van de zitting 2003-2004;  
-  400 vergaderingen in de loop van de zitting 2004-2005. 
Het aantal vragen en interpellaties is in de loop van de jongste vijftien jaar vertienvoudigd. 
Die toename is voornamelijk toe te schrijven aan het feit dat tal van vragen die vroeger 
schriftelijk werden ingediend, thans mondeling worden gesteld. De diensten BV en CRA 
hebben hun werkwijze aan dit stijgend aantal – vaak gelijktijdige – vergaderingen moeten 
aanpassen.  
 
3.2.3.1.9.   DIENST VAN HET INTEGRAAL VERSLAG 
 
De dienst Integraal Verslag (IV) staat van oudsher in voor de verslaglegging van de 
plenumvergaderingen. Sinds 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.  
Deze verslagen worden in een voorlopige, niet door de sprekers geverifieerde versie vaak al 
een uur na de vergadering op het internet geplaatst en in gedrukte vorm - op wit papier met 
groene kaft - rondgedeeld.  
Inspelend op de vele vragen van sprekers om zo vlug mogelijk over de tekst van hun 
toespraken en/of het antwoord van de regering te mogen beschikken, test de dienst Integraal 
Verslag sedert Pasen 2005 met succes een werkwijze waarbij de teksten, zodra ze 
afgewerkt zijn, staande de vergadering op het internet worden geplaatst. 
Alleen het verslag 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.  
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. Tijdens de verslagperiode was geen enkele 
onderzoekscommissie actief. Tijdens de verslagperiode heeft de Dienst ook de 
verslaglegging van vier colloquia verzorgd. 
Sinds 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 Integraal Verslag. 
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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 september 2004 tot de aanvang van het zomerreces van de Kamer op 16 juli 2004 
stelde de dienst het verslag op van 428 vergaderingen. Daarvan waren er 76 
plenumvergaderingen, met een totale duur van 238,5 uur, en 352 commissievergaderingen, 
met een gezamenlijke duur van 531,5 uur. Alles samen werden 9.142 bladzijden verslag 
gepubliceerd, bijlagen niet inbegrepen.  
’s Morgens waren er 173 openbare commissievergaderingen met interpellaties en vragen, ‘s 
namiddags echter niet minder dan 176. Slechts 3 gingen ’s avonds door. Het aantal van 
dergelijke vergaderingen, zowel als het aantal interpellaties en vragen die er behandeld 
worden, blijft over de jaren heen een constante stijging vertonen.  
De plenumvergadering heeft een uitgesproken voorkeur voor namiddagvergaderingen: 
slechts 7 van de 76 vergaderingen stonden in de voormiddag geagendeerd, 47 waren 
namiddagvergaderingen en 22 waren avond- of nachtvergaderingen die pas na 18 uur van 
start gingen. 
Enkele wetenswaardigheden in verband met de verslaglegging van 1.09.2004 tot 
16.07.2005: 

totaal aantal dagen vergadering met verslag 131    

AANTAL VERGADERINGEN Commissies Plenum Totaal  
aantal ochtendvergaderingen met verslag  173 7 180  
aantal namiddagvergaderingen met verslag  176 47 223  
aantal avondvergaderingen met verslag  3 22 25  

totaal aantal vergaderingen 352 76 428  

DUUR VERGADERINGEN     
totaal aantal uren vergadering met verslag 531:32 238:32 770:05  
verhouding plenum - commissies 69,0% 31,0% 100,0%  

gemiddelde duur van een vergadering 01:30 03:08   
langste vergadering 04:33 07:01   

maximum aantal uren vergadering met verslag per dag 16:01    
maximum aantal uren vergadering met verslag per week 41:25  Ned Fr 
gemiddelde aantal uren vergadering met verslag per dag 05:52 waarvan 03:49 02:03 

TAALVERHOUDING     
Nederlands in tijd 352:00 148:51 500:51  
Frans in tijd 179:32 89:40 269:13  

     
Nederlands in% 66,2% 62,4% 65,0%  
Frans in % 33,8% 37,6% 35,0%  
     

interpellaties en mondelinge vragen in openbare  
commissievergadering     

aantal 3.801    
gemiddeld per vergaderdag 23    
hoogste aantal per vergaderdag 112    
gemiddeld per vergadering 11    
gemiddelde duur van de vragen en interpellaties 0:08:23    

     
VERHOUDING Integraal - Beknopt Verslag IV BV   

gemiddelde publicatietermijn ochtendvergadering  2:06 6:20   
gemiddelde publicatietermijn namiddagvergadering  3:56 8:27   
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verhouding volume IV-BV   % IV gewogen % 

gemiddeld aantal bladzijden plenum, zonder bijlage 42 16 38% 34% 
gemiddelde aantal bladzijden commissies 18 8 43% 42% 
totaal aantal gedrukte bladzijden 9.142 7.605 42%   

volume plenum 3.015 1.148 38% 34% 
volume commissies 6.027 2.618 43% 41% 
 
 
3.2.3.1.10.   TOLKENDIENST 
 
Simultane vertaling van de debatten in plenaire vergadering en in commissie. 
 
 
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. BIBLIOTHEEK VAN HET PARLEMENT  
 

INLEIDING 
 
De Bibliotheek van het federale Parlement is gemeenschappelijk voor de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers en de Senaat.  
Zij is de documentatiedienst bij uitstek voor de leden en hun medewerkers alsook voor de 
politieke fracties en de personeelsleden van de federale assemblees. 
 
Alle diensten van de Bibliotheek van het federale 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. 
 
Bibliotheek van het federale Parlement 100 jaar 
In december 1904 besloten zowel de Kamer van Volksvertegenwoordigers als de Senaat om 
hun beide bibliotheken vanaf 1 januari 1905 samen te voegen tot één Bibliotheek voor beide 
assemblees. Deze bibliotheek zou vanaf dan als enige Bibliotheek van het parlement ten 
dienste staan van de leden, medewerkers en personeelsleden van zowel Kamer als Senaat. 
Administratief echter behoort de Bibliotheek tot de diensten van de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers. 
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  ACTIVITEITEN VAN DE VERSCHILLENDE AFDELINGEN  
 
 
De Bibliotheek omvat twee bestuursdirecties: 

- bestuursdirectie “Acquisitie, Conservering en Analyse” 
- bestuursdirectie “Pers, Informatie en Communicatie” 

 
 

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; 
- het beheer van het historisch archief van het bibliotheekfonds; 
- de veiligheidsaspecten in de Bibliotheek; 
- het meewerken aan allerhande tentoonstellingen zowel in als buiten het Parlement; 
-  het beheer van de antenne in het Paleis der Natie. 
 
De directie omvat twee afdelingen : 
- afdeling Analyse, 
- afdeling Acquisitie & Conservering 
 
 
Afdeling “analyse” 
 
 Deze afdeling is verantwoordelijk voor de acquisitie van de tijdschriften en de catalografische 
verwerking in bet bibliotheekinformaticasysteem van alle periodieke publicaties (kranten, 
weekbladen, tijdschriften, verslagen, jaarboeken, officiële publicaties, enz.).  
Deze afdeling is eveneens verantwoordelijk voor de ontsluiting van het tijdschriftenfonds door 
het invoeren van de referenties van de geselecteerde artikels in de Parolisdatabank Sepa.  
Het aantal lopende abonnementen op tijdschriften bedraagt in juni 2005 ± 680 eenheden, met 
± 7009 ontvangen en geregistreerde tijdschriftenexemplaren. 
De lopende jaargangen van de meeste periodieke publicaties kunnen geraadpleegd worden in 
de leeszaal van het Regentgebouw en omvat ongeveer 660 tijdschriften, 160 kranten en 
weekbladen, alsook een veertigtal periodieke publicaties uitgegeven door internationale 
instellingen (UNO, NATO, Europese Unie, enz.). 
Dank zij het abonnement op Swetsonline kan elke gebruiker via intranet de inhoudstafels 
online raadplegen van ongeveer 17500 titels van tijdschriften.  
Tijdens de voorbije zittingsperiode werden een achttal nieuwe titels aan de collectie 
toegevoegd. De afdeling heeft eveneens 11 uitgaven met inhoudstafels van tijdschriften 
verspreid.  
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Tijdens de voorbije periode werden er ongeveer 4600 referenties van tijdschriftenartikels aan 
de Sepa-databank toegevoegd die eind juni ± 69.000 referenties bevatte. Deze databank is 
naast de online databanken en het internet de voornaamste ondersteuning voor het 
samenstellen van documentaire dossiers en het beantwoorden van aanvragen voor 
documentatie van leden, medewerkers en personeel. 
De afdeling zorgt ook voor de verwerking van alle officiële verslagen, die wettelijk in de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers neergelegd moeten worden en waarvan één exemplaar in de 
Bibliotheek en één in het archief beschikbaar moeten zijn.  
Terwijl de documentalisten zich eerder met de bibliotheekaspecten bezig houden, zijn de 
ambtenaren van deze afdeling ook zeer actief betrokken bij het opzoekingswerk in de leeszaal 
en het beantwoorden van aanvragen van informatie van de gebruikers in samenwerking met 
de ambtenaren van de afdeling opzoekingen. 
 
 
Afdeling “acquisitie en conservering” 
 
De opdrachten van deze afdeling zijn zeer uitgebreid en omvatten: 
 
- de acquisitie van allerhande documenten, welke betrekking hebben op de bevoegdheden 

van het federale Parlement; 
- de conservering van het uitgebreid en waardevol patrimonium van de bibliotheek in al zijn 

aspecten; 
- de micrografische en elektronische archivering van belangrijke delen van het patrimonium; 
- het beheer van de informatievideotheek; 
- het realiseren van fotoreportages voor de dienst Public Relations en Internationale 

Betrekkingen, 
- de opvolging van de veiligheidsaspecten in de Bibliotheek, 
- het beheer van het historisch archief van het bibliotheekfonds 
- het inrichten van en meewerken aan tentoonstellingen. 
 
 
1. Het aquisitiebeleid 
 

Tijdens het voorbije jaar werd het bibliotheekfonds uitgebreid met ± 3000 nieuwe 
publicaties, bestaande uit monografieën, verslagen, studies, Belgische en buitenlandse 
officiële publicaties en documenten van internationale instellingen, zakboekjes en 
jaarboeken. 
Sinds 1987 maakt de catalogus van de Bibliotheek van het federale Parlement als 
partnerbibliotheek deel uit van het Libisinformaticanetwerk van de Katholieke Universiteit 
van Leuven.   
De technologie was echter inmiddels 25 jaar oud en dringend aan vervanging toe. Na 
een aanbestedingsprocedure werd het ALEPH 500 systeem door Libisinformatica 
weerhouden, aangekocht en operationeel gemaakt. Na uitgebreide opleidingscursussen 
voor het personeel van de K.U.L. en de partnerbibliotheken, werd het systeem definitief 
in gebruik genomen op 2 februari 2005. De verschillende modules bieden veel betere en 
performantere mogelijkheden inzake research, catalografie en beheer. Heel de 
coördinatie van de reconversie in de Bibliotheek van het federaal Parlement is gebeurd 
onder leiding van de documentalist-coördinator, die zeer actief heeft meegewerkt in de 
diverse voorbereidende werkgroepen. Documentalisten en secretaressen zijn intussen 
volop bezig om alle nodige gegevens en data in het systeem in te voeren. 
Het aantal uitleningen in 2004 bedroeg ± 3014.  
De voornaamste doelstelling van de Bibliotheek bestaat erin om aan de leden, hun 
medewerkers en de diensten van de twee federale wetgevende assemblees zo  
compact en efficiënt mogelijk de nodige ondersteuning te geven bij de parlementaire 
dossiers en bij de individuele aanvragen. Daar de research naar documentatie en 
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informatie overwegend door het personeel van de Bibliotheek wordt gedaan en de 
publicaties ook veel ter plaatse worden geraadpleegd, resulteert dit in een geringer 
aantal uitleningen.   
De aanwinstenlijsten kunnen op de webpagina van de Bibliotheek geraadpleegd worden. 

 
 

2. Het conserveringsbeleid 
 

De Bibliotheek van het federaal Parlement is niet enkel een moderne informatie- en 
documentatiedienst ten behoeve  de leden, de medewerkers en het personeel van de 
twee federale assemblees. Opgericht in 1835 heeft de Bibliotheek in de loop van haar 
bestaan een waardevolle historische collectie monografieën, brochures en kranten 
opgebouwd die een aangepaste behandeling vereist. Het conserveringsbeleid is dan 
ook één van de kerntaken van de Bibliotheek, die bestaat uit enerzijds klassieke 
aspecten en anderzijds uit digitale componenten. 

 
Door de aanwerving van een attaché-conserveringsdeskundige, een historicus-
archivaris die in november 2003 in dienst trad, is het conserveringsbeleid nog naar een 
hogere versnelling kunnen overschakelen. De bevoegde directieraad van de Afdeling 
Acquisitie en Conservering kan zich nu voor de behandeling van een  aantal 
conserveringstaken laten assisteren door de nieuwe collega. 
 
a. Onderhoud van het fonds 

In  het conserveringsatelier van de Bibliotheek werken twee personeelsleden  bij 
het onderhoud van het fonds onder de begeleiding van de  attaché belast met 
conserveringstaken. Met het oog op betere bewaaromstandigheden en een meer 
rationeel gebruik van de beschikbare opslagplaatsen werden een aantal 
collecties herschikt en overgebracht naar de twee compactussen in de 
kelderverdieping van het Huis van de Parlementsleden. De schade-inventarisatie  
werd verdergezet en sommige aangetaste collectiedelen werden in quarantaine 
geplaatst, in afwachting van een aangepaste behandeling. Enkele delen werden 
uit veiligheidsoverwegingen afgevoerd. 

 
De nieuwe overheidsopdracht Inbindingen werd in juni 2004 toegewezen aan 
Boekbinderij Rozier uit Gent. Het voorbije jaar werden er door dit bedrijf 576 
inbindingen van tijdschriften uitgevoerd. 

 
b. Deselectie van het bibliotheekfonds 

Het bibliotheekfonds van de parlementaire Bibliotheek wordt onderworpen aan 
een uitgebreide  uitwiedingsprocedure. 
De systematische deselectie van overtollige collectiedelen, die wordt uitgevoerd 
volgens criteria die door de Colleges van Kamer en Senaat zijn goedgekeurd, is 
op kruissnelheid gekomen. Momenteel zijn reeds 600 lopende meter 
documenten voor deselectie verzameld. 

  
c. Nieuwe compactus 

Een conditio sine qua non voor een degelijk conserveringsbeleid is het kunnen 
beschikken over voldoende opslagruimten die voldoen aan de moderne 
conserveringsnormen. De boekenmagazijnen waarover de Bibliotheek actueel 
beschikt voldoen niet aan de vereiste conserveringsvoorwaarden op het vlak van 
temperatuur, relatieve vochtigheid, luchtkwaliteit, brandveiligheid enz. Een lek in 
een waterleiding in de compactus 101 in het HVDP in mei 2005 bracht deze 
problematiek nogmaals in herinnering. 
Het project om het pand Wetstraat 11 van het Regentgebouw om te bouwen tot 
een modern conserveringsgebouw voor de bewaring van diverse 
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informatiedragers wordt voorlopig niet  uitgevoerd. Dit plan zou, samen met een 
aantal andere alternatieven, worden onderzocht in het kader van een 
studieopdracht voor het rationaliseren van de opslagcapaciteit van de Bibliotheek 
en van de Archieven van Kamer en Senaat. Deze studieopdracht, die het 
voorwerp zou vormen van een overheidsopdracht, werd echter voorlopig 
stopgezet. 

  
d. Rampenplan 

De coördinator van het Disaster Recovery Team, tevens het hoofd van de 
afdeling Acquisitie en Conservering, waakt er nauwgezet over dat de richtlijnen 
inzake interne en externe veiligheid strikt worden nageleefd zowel door het 
personeel als door de bezoekers. 
De DRT-ploeg bestaat uit personeelsleden van de diverse afdelingen  van de 
Bibliotheek, die allen een meerdaagse cursus brandbestrijding hebben gevolgd. 
De Bibliotheek heeft een “waakvlam-contract” met het Centre Spatial de Liège 
om in geval van waterschade de aangetaste collectiedelen een aangepaste 
lyophiliseringsbehandeling te laten ondergaan. 
De Bibliotheek is aangesloten bij het Belgische Blauwe Schild, een vzw die deel 
uitmaakt van het International Committee of the Blue Shield dat, naar het 
voorbeeld van het Rode Kruis, optreedt voor de bescherming van het cultureel 
erfgoed. 

 
e. Samenwerking met andere diensten en instellingen 

De samenwerking met de Dienst Documentatie en Archief van de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers wordt verdergezet via de archiefcommissie en via 
directe samenwerking, o.a. door de uitwisseling van technische informatie inzake 
conservering. 
 
De Bibliotheek werkt ook samen met externe instellingen. Naast de hierboven 
vermelde deelname aan het Blauw Schild, is er ook het bilateraal 
samenwerkingsproject PBPN met de Koninklijke Bibliotheek, de medewerking 
aan het Repertorium van de Belgische kranten en de support aan het 
Elektronisch Nieuwsarchief van de UA, de VUB en de UG. Meer hierover in de 
volgende alinea’s. 

 
 

3. Studio voor micrografische en elektronische archivering 
 

De micrografische en elektronische archivering, het opnemen van nieuws- en 
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 daartoe over een ploeg van 4 operatoren, 4 klerken en 1 hulpkracht. 
De Bibliotheek kiest in haar conserveringsbeleid via conversie naar andere dragers 
voor de hybride aanpak, nl. microfilm als stabiel medium voor de bewaring  op lange 
termijn en digitalisering van de microfilm als gebruiksvriendelijke toegang tot de 
informatie. 
 
Micrografische archivering: conservering op lange termijn. 

 
a. Acquisitie van microfilms bij externe leveranciers 

De acquisitie omvat de microfilmeditie van volgende lopende kranten: La 
Dernière Heure, La Gazette de Liège, Gazet van Antwerpen, Het Laatste 
Nieuws, La Libre Belgique, Le Rappel en De Standaard. 
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b. PBPN-project: Preservation of Belgian Political Newspapers  

Dit bilateraal samenwerkingsproject tussen de Koninklijke Bibliotheek van België 
en de Bibliotheek van het federaal Parlement heeft als doel de collectie 
historische Belgische kranten van beide instellingen te conserveren via een 
conversie naar microfilm. In een latere fase kunnen de microfilms worden 
gedigitaliseerd en kan de informatie via een databank worden aangeboden aan 
de gebruikers. Het afgelopen jaar werd het productieritme bijzonder  geremd 
door recurrente problemen met de oude microfilmcamera. De voorbereidingen 
voor de aankoop van een nieuwe camera via een overheidsopdracht zijn gestart. 

 
De Bibliotheek werkt ook mee aan het in 2003 onder impuls van de Koninklijke 
Bibliotheek en de Antwerpse Stadsbibliotheek opgestarte “Nationaal 
conserveringsproject voor Belgische kranten”. Dit project beoogt het opstellen 
van een inventaris in een databank met een volledig overzicht van alle Belgische 
krantenverzamelingen en hun vindplaats in België. 
 

c. Project schaduwverfilming   
Dit project, ook wel Digidoc IV genoemd, behelst het microverfilmen en 
digitaliseren van waardevolle, voornamelijk historische collecties, monografieën 
en manuscripten. 
In het kader van dit project worden ook 6 lopende Belgische kranten, waarvan 
geen microfilmversie verkrijgbaar is in de handel, verfilmd, nl. Het Belang van 
Limburg, Grenz Echo,  L’Echo, De Morgen, La Meuse en Het Volk. 

 
 
Elektronische archivering   

 
a. Directe scanning 

Waardevolle historische monografieën en brochures uit de kerncollectie van de 
Bibliotheek worden in house gescand en kunnen in een latere fase via de COM-
techniek (Computer Output to Microfilm) naar microfilm worden geconverteerd. 
Deze bestanden van de “virtual library” worden door de Dienst Informatica en 
Burotica op een server gestockeerd en zullen via een database met een 
retrievalsysteem kunnen worden geconsulteerd. 
De afgelopen maanden zijn er uit veiligheidsoverwegingen vooral talrijke 
documenten uit de collectie van de Bibliotheek, het Archief en de Griffie gescand 
vooraleer ze werden in bruikleen gegeven aan diverse tentoonstellingen die in 
het kader van 175 jaar België worden georganiseerd. 
 

b. Digidoc-project 
Het Digidoc-project (digitisation of documents), dat in 1998-1999 van start ging, 
beoogt het microverfilmen en daarna digitaliseren van de papieren publicaties 
van Kamer en Senaat. Het is nauw verbonden met het P.O.D.-project van de 
Quaestuurdiensten van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Dit Printing On 
Demand-project beoogt de rationalisatie van de verspreiding van de 
parlementaire publicaties via een op de vraag van de gebruiker afgestemde 
thematische verspreiding en het drukken van de stukken in eigen beheer. 
Wegens de grote bijval die deze innovatie kende, werd er beslist om ook de niet-
digitaal aangemaakte publicaties uit het verleden via de P.O.D.-methode te 
verspreiden. 
Er werd geopteerd voor de hybride aanpak of “film-first-approach”, waarbij de 
historische documenten en handelingen van Kamer en Senaat eerst worden 
gemicrofilmd  en daarna worden gedigitaliseerd. 
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De microverfilming van de ruim 2 miljoen pagina’s werd in het kader van een 
overheidsopdracht uitgevoerd door de Nederlandse firma Microformat. Het 
scannen van de microfilms wordt deels uitgevoerd door de Studio voor 
elektronische en micrografische archivering van de Bibliotheek en deels door het  
Nederlandse bedrijf Van Buuren  via een overheidsopdracht. 

 
Op het ogenblik is de volledige collectie gemicrofilmd en is 78% ervan reeds 
gedigitaliseerd. De Kamerdocumenten van 1832 tot 1995 zijn nu reeds op de 
website van de Kamer te consulteren, zij het voorlopig met een beperkte 
ontsluiting. De Documenten van de Senaat en de Handelingen van Kamer en 
Senaat zijn reeds gedigitaliseerd van 1945 tot 1995. 
Intussen is de Dienst Archief en Documentatie van de Kamer begonnen met het 
invoeren van de metagegevens bij de Kamerdocumenten, zodat de toegang tot 
deze informatie in de nabije toekomst aanzienlijk zal worden verbeterd. 

 
Ook de microverfilming en de digitalisering van het papieren Belgisch Staatsblad 
1831-1997 zal in het kader van het Digidoc-project worden uitgevoerd en dit in 
samenwerking de Diensten van het Belgisch Staatsblad. De microfilmversie is 
praktisch klaar, zodat over  afzienbare tijd met het digitaliseren van de 1.400.000 
beelden zal worden aangevangen. Door dit project zal de inhoud van het 
Belgisch Staatsblad worden geconserveerd voor de toekomst en beschikbaar 
worden gesteld op het Internet.  

 
 
4. Beheer van de informatievideotheek 
 

Eén van de taken van de Studio voor elektronische en micrografische archivering is het 
opnemen en tijdelijk bewaren van televisieprogramma’s over de politieke actualiteit en 
de brede maatschappelijke thema’s. 
 
Op het ogenblik bestaat de collectie van de informatievideotheek uit ongeveer 6500 
videobanden, wat neerkomt op een  8000 totaal aantal uren opnamen. Door de 
alsmaar toenemende mediatisering van het politiek bedrijf en het belang dat er wordt 
gehecht aan public relations en communicatie, zal de videotheek in de toekomst nog 
meer aan belang winnen. Door de snelle technologische evolutie is video als analoog 
medium snel terrein aan het verliezen ten koste van digitale dragers. De Bibliotheek 
heeft recent een DVD-recorder met harde schijf aangekocht waarmee kan worden 
ingespeeld op de toenemende vraag naar beeldmateriaal op digitale drager. Intussen 
wordt samen met de Informaticadienst uitgekeken naar een duurzame oplossing voor 
de volledige conversie van de videotheek van analoog naar digitaal. 
 
De informatievideotheek van de Bibliotheek heeft ook nog het afgelopen jaar 
meegewerkt aan het Elektronisch Nieuwsarchief Vlaanderen. Het opzet van dit project 
bestaat erin de nieuwsuitzendingen van VRT en VTM (19u) te digitaliseren  en via het 
Internet toegankelijk te maken voor geregistreerde wetenschappers die 
wetenschappelijk onderzoek op dit beeldmateriaal uitvoeren. De Bibliotheek werd door 
het ENA verzocht om tijdelijk mee te werken aan dit project en krijgt voor de 
medewerking een toegang tot de website. In het Franstalig landsgedeelte zou de UCL 
met een gelijkaardig initiatief willen starten. 
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5. Fotoreportages  
 

Op verzoek van het Voorzitterschap en van de Dienst Public Relations wordt 
regelmatig een beroep gedaan op een personeelslid van de Studio voor micrografische 
en elektronische archivering met als opleiding fotografe voor het maken van 
fotoreportages op vergaderingen, officiële ontvangsten en bij speciale gelegenheden. 
Deze activiteit is sterk verbonden met de officiële activiteiten van de Kamer en 
voornamelijk met het aantal ontvangsten van buitenlandse delegaties en 
regeringsleiders. 

 
 
6. Tentoonstellingen 
 
De 175ste verjaardag van ons land is in de Bibliotheek niet onopgemerkt voorbijgegaan. 
Zowel vanuit het binnen- als uit het buitenland kwamen er diverse bruikleenaanvragen voor 
documenten uit onze historische collectie binnen. De Bibliotheek heeft stukken tijdelijk in 
bruileen gegeven aan volgende tentoonstellingen: 
 

- “Made in Belgium”, tentoonstelling in het Kunstencentrum Dexia in Brussel van 7 
maart 2005 tot 15 september 2005; 

- “Votre charte est bien démocratique. Leopold - gewählter König der Belgier ”, 
tentoonstelling in de Belgische ambassade in Berlijn van 15 september  tot 30 
september 2005; 

- “Broedertwist. België en Nederland en de erfenis van 1830”, dubbeltentoonstelling 
eerst in het Noord-Brabants Museum in ’s-Hertogenbosch van 24 september 2005 tot 
8 januari 2006 en daarna in de Predikherenkerk in Leuven van 3 februari 2006 tot 7 
mei 2006; 

- “Anarchisten rond Emile Verhaeren”, tentoonstelling van 2 september tot 30 oktober  
2005 in de Koningin Fabiolazaal in Antwerpen. 

 
 
"A book for all seasons. 200 jaar Burgerlijk Wetboek" 
 

In het kader van de 200ste verjaardag van het Burgerlijk  Wetboek werd de Bibliotheek 
eind juni 2004 verzocht een wetenschappelijke tentoonstelling hieromtrent op te zetten. 
In een race tegen de tijd werd in nog geen 4 maanden een collectie van 85 items 
samengesteld uit de historische collectie van de Bibliotheek van het federaal Parlement 
en uit 12 binnenlandse en 7 buitenlandse musea, bibliotheken en archieven. Professor 
Fred Stevens, hoogleraar Romeins recht en rechtsgeschiedenis van de KU Leuven 
trad op als wetenschappelijk adviseur. De tentoonstelling vond plaats in het Paleis der 
Natie van 21 oktober tot 6 november 2004 en werd bezocht door 3680 bezoekers. 
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BESTUURSDIRECTIE : « PERS,  INFORMATIE  EN COMMUNICATIE » 
 
 
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 lijst met referenties van artikels uit de Belgische pers 

en een persoverzicht; 
-  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: 

- De strafuitvoeringsrechtbanken 
- De gezinshereniging 
- Homo-ouderschap 
- De responsabilisering van ouders van delinquente minderjarigen 
- Het hof van assisen 
- DNA-onderzoek in strafzaken 
- De overdracht van de familienaam 
- Het gerechtelijk deskundigenonderzoek in burgerlijke zaken 
- De anonieme bevalling 

 
Vanaf het dossier ‘Echtscheidingsrecht’ is er ook naast de papieren versie een elektronische 
versie van de documentaire dossiers beschikbaar op de site van de Bibliotheek.  Deze 
elektronische versie maakt het mogelijk alle documenten van de papieren versie, die in 
elektronische vorm bestaan, te raadplegen.  Deze versie is minder compleet maar het aantal 
documenten die in elektronische vorm bestaan neemt constant toe. 
 
Er werden ook dossiers van buitenlandse pers samengesteld voor bezoeken van 
parlementairen aan het buitenland of voor het onthaal van buitenlandse delegaties. 
 
Verder werkt de afdeling mee aan de redactie van het magazine van de Kamer. 
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Afdeling “Persdossiers” 
 
-  Analyse van de pers en samenstelling van een databank 
 
De Afdeling Persdossiers ontsluit dagelijks 16 kranten, alsook 16 weekbladen van de 
Belgische pers.  Zij selecteert elke dag +/- 220 artikels over de Belgische en internationale 
politieke actualiteit.  De artikels worden gedigitaliseerd en elektronisch geknipt met behulp 
van Scannews, een softwareprogramma voor dit doeleinde ontworpen.  Op die manier stelt 
zij de databank APCP samen, die de integrale tekst van ongeveer 960.000 persdocumenten 
bevat.   
 
-  Publicaties 
 
Referentielijst : een lijst met referenties van de gekozen persartikels wordt dagelijks ter 
beschikking gesteld van de parlementsleden.  Deze is alfabetisch geklasseerd volgens het 
trefwoord en vermeldt de datum, de naam van de krant, de titel van het artikel en het 
identificatienummer. 
Deze lijst bestaat zowel op papier als elektronisch. 
 
Persoverzicht : via Scannews wordt dagelijks het persoverzicht “De Pers Vandaag” 
samengesteld.  Het bevat een selectie van +/- 60 belangrijke artikels in integrale tekst.  
Sedert 1 juli 2004 gebeurt de verdeling van het persoverzicht uitsluitend elektronisch.  Dit 
jaar werd de verdeling van het persoverzicht uitgebreid tot alle Leden, hun medewerkers en 
sommige personeelsleden. 
 
Thematische dossiers: elektronische dossiers van persartikels over een actueel thema of 
een welbepaald onderwerp.  Het is een bundeling van de meest relevante artikels die een 
historiek of een analyse geven evenals verschillende meningen en interviews over het 
onderwerp.  Het eerste dossier samengesteld in januari 2005 ging over Brussel-Halle-
Vilvoorde, gevolgd door een dossier over de eindeloopbaanproblematiek en een dossier over 
de hervorming van de Senaat. 
 
De referentielijst, het persoverzicht en de thematische dossiers zijn toegankelijk via het 
“Menu” van het Intranet/Extranet.   
Men vindt er ook de module “Zoeken” in de databank “Persartikels”. 
 
-  Opzoekingen 
 
Het personeel beantwoordt de vragen voor opzoekingen in de Belgische pers door 
raadpleging van de databank APCP. 
Door een overeenkomst tussen de diensten van de Quaestuur en Pressbanking en 
Mediargus hebben de Leden, hun medewerkers en sommige personeelsleden toegang tot 
de databanken Pressbanking en Mediargus. 
Zo kunnen ze artikels raadplegen die niet in onze databank zijn opgenomen. 
 
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.   
Op dit ogenblik worden door de dienst een 750-tal profielen opgevolgd en verspreid aan 200 
gebruikers. 
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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   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. 
 
3.2.3.5.1.   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. 
 
3.2.3.5.2.   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. 
 
3.2.3.5.3.   DIENST ALGEMENE ZAKEN, FINANCIËN EN HUISBESTUUR 
 
« Antenne » - Blok centraal -1ste verdieping 
 
- verspreiding van de stukken van de Kamer ; 
- uitreiken van : - bijzondere nummerplaten en parking-kentekens ; 

- parlementaire sjerp en LEX-kenteken ;  
- legitimatiekaart ; 
- parlementaire medaille ; 
- vrije reiskaart. 

 
Hertoggebouw – 3de verdieping 
 
- betaling van de parlementaire vergoedingen en de wedden van het personeel ; 
- verzekering tegen ziekte en ongevallen, kinderbijslagen, voorafbetalingen van de belas- 
  tingen, uittredingsvergoeding ; 
- begroting van de Kamer ; 
- magazijn, chauffeurs, telefonisten, koffiekamer, deurwachters ; 
- overheidsopdrachten. 



144 - ORGANISATIE  Hoofdstuk 3 
 
 

 
Huis van de Parlementsleden - niveau (-1) : Magazijn 
- briefpapier en omslagen 
 
Huis der Parlementsleden - niveau (+3) : administratief beheer van de restaurants 
 
3.2.3.5.4.   GEBOUWENDIENST 
 
- gebouwen en lokalen ; 
- onderhoud ; 
- meubilair en kantoormachines ; 
- telefonie ; 
- veiligheid. 
 
3.2.3.5.5.   DIENST INFORMATICA EN BUROTICA 
 
De inspanningen van de dienst Informatica in 2004-2005 hadden vooral betrekking op: 

 
- het continu versterken van de netwerk- en serverinfrastructuur, waardoor het aantal 

aangeboden functies op het gebied van informaticasystemen voor de leden en het 
personeel van de diensten kon worden uitgebreid. Er werden ook nieuwe producten in 
gebruik genomen, teneinde passend in te spelen op de behoeften van de gebruikers en 
rekening te houden met de exploitatievereisten van de informaticasystemen; 

 
- de uitschrijving van een openbare aanbesteding voor een multimediapublicatie van de 

debatten. Die aanbesteding zou moeten worden toegekend in februari 2006; de 
ontwikkeling en tenuitvoerlegging van het project zal over meerdere jaren lopen; 

 
- de vervanging van de centrale computer, de ontwikkelingsomgeving, de gedeeltelijke 

migratie van het Parolis-systeem en het opnieuw ontwikkelen van bepaalde subsystemen. 
De migratieprocedure zal voltooid zijn op 31 december 2005; 

 
- de implementatie van zoeksystemen via een interface van het navigatietype 

(internet/intranet) dat het vorige documentaire zoeksysteem vervangt. 
 
In 2004-2005 werden o.m. volgende zaken verwezenlijkt : 
 
- de overgang naar fase 1 van de kruispuntbank voor de wetgeving ; de onderzoeken voor 

de realisatie van fase 2 zijn gestart; 
- het proefproject « Blackberry », dat de gebruikers in staat stelt mails te ontvangen en te 

versturen dankzij een apparaat van het type PDA dat overal kan worden gebruikt waar 
een publiek draadloos GPRS-netwerk beschikbaar is ; de mails, agenda’s en contacten 
kunnen permanent worden gesynchroniseerd met een server van de Kamer; 

- de samenwerking met Assemblees van andere landen in de vorm van stages door 
ambtenaren van die Assemblees in de informaticadienst. 

 
Tot slot moet worden vermeld dat een vaak onzichtbaar maar niettemin aanzienlijk deel van 
het werk van de dienst erin bestaat de bestaande apparatuur - in alle werkdomeinen - te 
doen functioneren en te optimaliseren. 
De lezer zal meer details en nieuwigheden ontdekken in de volgende punten. 
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Het netwerk 
- Ook de leden en hun medewerkers beschikken voortaan over een persoonlijk virtueel 

netwerk, waardoor zij, via internet en op een beveiligde manier, van op een externe PC 
dezelfde bronnen kunnen gebruiken als in de Kamer; voorts werd een proefproject inzake 
telewerk opgezet met de dienst Integraal Verslag. 

- De antivirusbeveiliging werd verbeterd. 
- Het aantal leden dat gebruik maakt van het draadloos netwerk van de Kamer, neemt 

beetje bij beetje toe (tot nu toe een honderdtal leden). 
- Het netwerk werd aangepast om het gebruik van « VRF » mogelijk te maken; het voordeel 

van die techniek is de granulariteit van de persoonlijke virtuele netwerken; de introductie 
ervan biedt onder andere de volgende mogelijkheden : 
- communicaties van site tot site, waarom bepaalde fracties hebben verzocht; 
- de overgang, te gelegener tijd, naar een snelheid van 10 Gb; 
- een uitbreiding van de persoonlijke virtuele netwerken. 

 
De serversystemen 
 
De belangrijkste nieuwigheden omvatten: 
- de introductie van bewaartechnologie op schijf, waarbij gebruik wordt gemaakt van een 

mechanisme dat niet onnodig meerdere kopieën maakt van een bestand met dezelfde 
inhoud; 

- de verdubbeling en de clustering van het primair anti-spamsysteem, alsook de 
introductie van een tweede niveau van anti-spam in het mailprogramma; 

- het gebruik van de CITRIX-infrastructuur, waardoor méér elektronische publicaties op 
CD en/of DVD beschikbaar worden; 

- de uitbreiding van de capaciteit van de stockageserver tot 4TB. De oudere 
ondersteuningsbestanden worden geleidelijk overgeheveld naar die nieuwe omgeving. 

 
Internet en e-mail 
 
- Er werden de nodige aankopen verricht opdat de leden tegen eind 2005 de teksten van 

hun vragen en voorstellen op beveiligde en gecertificeerde wijze zouden kunnen 
verzenden, met gebruikmaking van hun nieuwe elektronische identiteitskaart. 

- Het systeem van de parlementaire elektronische post (PEP) werd aangevuld 
(doelgerichte verspreiding van de persknipsel bijvoorbeeld) en technisch verbeterd. 

 
Buroticamaterieel en onderhoud 
- Het bureaumaterieel (PC en individuele printers) wordt nog steeds geleidelijk vervangen, 

afhankelijk van de technische en/of fysieke levensduur van de apparaten. 
- De aankoopprocedure (nieuwe leverancier) werd ook tot een goed einde gebracht. 
- Heel wat tijd wordt in beslag genomen door het ondersteuningswerk en het onderhoud 

van de apparatuur en de programma’s waarvan de diensten en de leden gebruik maken. 
Daarbij komt nog de ondersteuning van verschillende proefprojecten (telewerk, 
Blackberry,…). 

 
Website 
Uiterlijk werd de website niet veranderd, al werd er wel meer informatie op ter beschikking 
gesteld. Aan elke migratie of ontwikkeling van een applicatie wordt bekendheid gegeven en 
telkens wordt gezorgd voor een passende programmering. 
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Intranetsite 
Het intranet functioneert en wordt meer en meer gebruikt om er applicaties op te zetten; 
sommige van die applicaties zijn bestemd voor het hele personeel (telefoonlijst, 
Personeelsraad, ADVALVAS), terwijl andere gericht zijn op een specifiek publiek 
(bijvoorbeeld de aanmaak van de agenda’s). 
Elkeen krijgt het menu dat overeenstemt met zijn profiel en taken. 

 
Supporttoepassingen 
 
De Wetgevende Diensten 
 
- In afwachting van de realisatie van het project voor multimediapublicatie werden de 

audio-, video- en applicatiesystemen i.v.m. het beknopt verslag verbeterd. Er werd 
werk gemaakt van een specifieke module voor de aanmaak en de publicatie van 
bijlagen. 

- De ingevolge de vervanging van de centrale computer vereiste migratie en 
herontwikkeling hadden betrekking op de circa vijftien applicaties die noodzakelijk zijn 
voor de goede werking van de « Back Office » van de Kamer: QRVA, HAPA, COMM, 
FBDR, APCP, SEPA, RAJV, SIGL, FLWB, INQO, Naturalisaties, DIGIDOC, 
statistieken,… 

- Het systeem voor de redactie van de agenda’s van de plenaire vergaderingen en de 
commissies werd verbeterd, alsook gekoppeld aan het nieuwe afficheringssysteem dat 
geleidelijk aan de ingangen wordt geïnstalleerd. 

- Er werd een applicatie ontwikkeld (FLWB-Genesis) om een databank uit te bouwen met 
daarin de wetgevingsgegevens van vóór de informatisering van de Kamer; die 
applicatie, die inmiddels in productie ging, maakt het eveneens mogelijk metagegevens 
samen te voegen met de gescande documenten in DIGIDOC. 

- Het stockage/zoeksysteem van de documenten  van de juridische dienst (de vroegere 
precedenten en de interne documenten) werd herzien. 

 
De Bibliotheek 
 
Fase 1 van het Digidocproject m.b.t. het scannen van de documenten is afgerond; de 
beelden zijn reeds te bekijken en de toegang ertoe zal geleidelijk makkelijker worden, dankzij 
de metagegevens die werden ontsloten dankzij de opname ervan in het project FLWB-
Genesis. 
In een toenemend aantal diensten, alsook in de leeszaal van de Bibliotheek, worden 
elektronische publicaties op CD/DVD ter beschikking gesteld. 
Alle zoekprogramma’s m.b.t. de persknipsels in de Bibliotheek werden geïntegreerd in een 
intranet/internetomgeving en een module “Thematische dossiers” is operationeel. 
 
De Quaestuurdiensten 
 
Een nieuwe, aan de noden van de Kamer aangepaste module werd in gebruik gesteld in het 
HR-systeem. De bijstelling ervan loopt momenteel nog. Voorts wordt gewerkt aan de 
mogelijkheid om HR-mededelingen elektronisch bij andere instellingen te doen toekomen. 
 
De applicatie Who’s who resulteert in de publicatie van de telefoonlijst, die tot dusver alleen 
raadpleegbaar is op intranet. 
 
De dienst Informatica heeft zijn medewerking verleend aan de aankoop van materieel door 
de Drukkerij; voorts werd gestart met een consolidering van de informatica bij de prepress. 
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De oude afficheringsschermen (TV) aan de ingangen worden geleidelijk vervangen door 
configuraties PC/scherm, die hun gegevens rechtstreeks uit het systeem Agenda’s halen. 
 
Momenteel loopt een aanvraag voor offertes met het oog op de modernisering van het 
stockbeheer in het magazijn. 



148 - ORGANISATIE  Hoofdstuk 3 
 
 
 
 



 

HOOFDSTUK      4 
 
 
 
 
 
 
 
 

WWEERRKKZZAAAAMMHHEEDDEENN  
  
  

VVAANN    DDEE  
  
  

PPOOLLIITTIIEEKKEE    FFRRAACCTTIIEESS  



150 - POLITIEKE FRACTIES  Hoofdstuk 4 
 



Hoofdstuk 4  POLITIEKE FRACTIES - 151 
 

4.  WERKZAAMHEDEN VAN DE POLITIEKE FRACTIES 
 

 
 

4.1. VLAAMSE LIBERALEN EN DEMOCRATEN (VLD) 
25 LEDEN 

 
 
 
Hendrik Daems, fractievoorzitter, verzorgt de dagelijkse leiding van de fractie.  
 
 
VERWELKOMING 
 
De VLD-Kamerfractie verwelkomde bij het begin van de nieuwe parlementaire zittijd de 
nieuwe Volksvertegenwoordigers Ingrid Meeus, in opvolging van Karel De Gucht, aangesteld 
tot Minister voor Buitenlandse Betrekkingen, en Luk Van Biesen, ter vervanging van 
Annemie Neyts, verkozen tot Europees Parlementslid. 
Karel Pinxten werd aangesteld tot voorzitter van de Commissie voor de Buitenlandse 
Betrekkingen. 
 
 
FRACTIEDAGEN 
 
De VLD-Kamerfractie opende het parlementair jaar 2004-2005 met een fractieweekend op 8 
en 9 oktober te Oostende. 
De fractie hield, in aanwezigheid van de eerste minister en de partijvoorzitter, een 
gedachtewisseling over de beleidsverklaring van de regering voor de volgende legislatuur en 
de VLD-aandachtspunten voor een toekomstgericht ouderenbeleid. 
Samen met de VLD-Senaatsfractie werd de partijstrategie en de voorbereiding op de 
gemeenteraadsverkiezingen 2006 besproken. 
 
 
PARLEMENTAIRE WERKZAAMHEDEN 
 
De VLD-Kamerfractie had tijdens dit eerste parlementaire jaar van een nieuwe regeerperiode 
aandacht voor diverse aangelegenheden. 
 
Zo diende Fons Borginon een reeks wetsvoorstellen in tot verbetering en verfijning van het 
burgerlijk en gerechtelijk wetboek. 
Ook de huidige wetgeving omtrent het erfrecht wenst hij aan te pakken. Samen met Martine 
Taelman werden wetgevende initiatieven genomen om meer keuzevrijheden voor de erflater 
te bekomen en stiefkinderen niet langer bij erfenis te benadelen. 
(stukken nrs. 1853/001 en 1854/001 – 2004-2005). 
 
Op het vlak van mobiliteit springt vooral het voorstel van Guido De Padt, Bart Tommelein en 
Hilde Vautmans in het oog waarin de erkenning van een gewaarborgd minimale 
basismobiliteit wordt nagestreefd. 
Hierin wordt gepleit voor een gewaarborgde minimale dienstverlening door alle 
vervoersmaatschappijen. 
(stuk nr. 1881/001 – 2004-2005). 
 
Yolande Avontroodt, Hilde Vautmans en Hilde Dierickx vroegen aandacht voor de 
problematiek van de voortdurende stijging van hersenaandoeningen en pleitten voor een 
maatschappelijk debat rond geestelijke gezondheid (stuk nr. 1593/001 – 2004-2005) en 
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Annemie Turtelboom wenste een betere regeling van het draagmoederschap (stuk 1941/001 
– 2004-2005). 
 
Het economische luik kreeg de volle aandacht van de VLD-volksvertegenwoordigers met 
onder meer voorstellen betreffende de Corporate Governance Code (stuk nr. 1356/001 – 
2004-2005 van Hendrik Daems), de versoepeling van de sluitingsuren van handelszaken 
(stuk nr. 1914/001 – 2004-2005 van Bart Tommelein) en het wetsvoorstel tot afschaffing van 
de sociale zekerheidsbijdragen op overuren en tot vermindering van de inkomstenbelasting 
op overuren (stuk nr. 1876/001 – 2004-2005 van Georges Lenssen) 
 
Bovenstaande wetsvoorstellen en voorstellen van resolutie zijn slechts een greep uit de bijna 
honderd wetgevende initiatieven die door de VLD-Kamerfractie werden genomen. 
Daarenboven peilden de volksvertegenwoordigers door middel van mondelinge vragen, 
interpellaties en schriftelijke vragen naar de beleidsintenties van de regering en werd de 
controle op de uitvoerende macht uitgeoefend. 
 
Vanuit de meerderheidspositie hebben de leden van de VLD-Kamerfractie zich niet 
onbetuigd gelaten. 
 
 
CONTACTEN 
 
De perscontacten gebeuren op constante basis door de wekelijkse persontmoetingen waar 
toelichting wordt gegeven over de ingediende wetvoorstellen en de standpunten van de 
fractie worden verduidelijkt. 
 
Ook de samenwerking met VLD-Senaatsfractie werd bestendigd onder meer door een 
wekelijkse gemeenschappelijke fractievergadering en het gezamenlijk opstarten van een 
website (www.vld-parlement.be). 

 
 
 
 
 

4.2. PARTI  SOCIALISTE (PS) 
25 LEDEN 

 
 
 
De parlementaire zitting 2003-2004 was in verscheidene opzichten belangrijk voor de PS-
fractie van de Kamer.  
 
Het was de eerste volledige parlementaire zitting die volgde op de verkiezingen van juni 
2003, na de korte buitengewone zitting die voornamelijk door de installatie van de regering, 
de bespreking van haar programma en de goedkeuring van enkele dringende maatregelen 
werd gekenmerkt. Na die zitting kunnen een eerste optelsom en een eerste balans worden 
opgemaakt van de werkzaamheden van een versterkte, vernieuwde, verjongde, 
vervrouwelijkte parlementaire fractie die een weerspiegeling is van onze multiculturele 
maatschappij.  
 
Sinds juni 2003 telt de PS-fractie zes extra volksvertegenwoordigers, wat het totaal op 25 
leden brengt. Zij is samen met de VLD-fractie de grootste van de assemblee. Zij telt 12 
nieuwe leden (15 sinds de vervanging van degenen die de Kamer hebben verlaten om zitting 
te hebben in een gewestparlement) en 11 vrouwelijke leden. Twee vaste commissies 

http://www.vld-parlement.be/
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(Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid) en één adviescomité (Maatschappelijke 
Emancipatie) worden door een lid van de fractie voorgezeten. 
 
Een opmerkelijk feit bij het einde van de zitting was het vertrek van Claude EERDEKENS, 
die gedurende bijna vijftien jaar fractieleider is geweest en tot minister van de Franse 
Gemeenschap werd benoemd. Hij werd vervangen door Thierry GIET, die eenparig door de 
fractieleden werd aangewezen wegens het krediet en de politieke geloofwaardigheid die hij 
dank zij zijn grote en creatieve inbreng in het parlementair werk bij de overige fracties en alle 
volksvertegenwoordigers heeft. 
 
Onder impuls van haar twee opeenvolgende voorzitters stonden de werkzaamheden van  de 
vernieuwde fractie in het teken van het collectief engagement (alles wordt gedeeld en 
besproken), de degelijke analyse, de afwijzing van gemakkelijkheidsoplossingen die de valse 
indruk wekken dat zij een antwoord kunnen aanreiken, de deugdelijkheid van de voorstellen, 
maar ook de doelstellingen ervan en de uitdrukking van een politiek project dat een 
rechtvaardiger maatschappij nastreeft en concrete antwoorden aanreikt voor de problemen 
waarmee de mensen worden geconfronteerd. 
 
Die doelstellingen vormden de leidraad bij de werkzaamheden die erop gericht waren de 
regering bij te staan, maar ook bij de controle van de regering. De leden van de fractie 
hebben zeer veel mondelinge en schriftelijke vragen gesteld teneinde duidelijke en heldere 
informatie te verkrijgen over de in behandeling zijnde dossiers, maar zij hebben tevens de 
regering geïnterpelleerd wanneer zij dat nodig achtten, opdat de regering bepaalde aspecten 
van haar beleid zou motiveren en toelichten of bijsturen. 
 
De PS-fractie heeft tijdens de zitting 2003-2004 meer dan 130 voorstellen ingediend. Een 
aantal wetsvoorstellen werden aangenomen of hebben de aanzet gegeven tot hervormingen. 
Met andere voorstellen werd een debat over belangrijke maatschappelijke thema's op gang 
gebracht en werden hervormingen in het vooruitzicht gesteld die nog moeten rijpen maar 
waaromtrent de politieke druk niet van de ketel mag worden gehaald. Op initiatief van de PS-
fractie heeft de Kamer tevens resoluties op welbepaalde gebieden ter attentie van de 
regering aangenomen teneinde het regeringsbeleid te sturen en te begeleiden of de regering 
ertoe aan te zetten problemen te behandelen die tot dusver niet werden aangepakt. 
 
De werkzaamheden, betogen en voorstellen van de fractie hadden betrekking op tal van 
aangelegenheden, waarvan u hieronder een aantal voorbeelden vindt. 
 
Volksgezondheid: voorstel met het oog op een betere pijnbestrijding (aangenomen), voorstel 
betreffende de behandeling van menselijke epidemieën (SARS, griep,…) (aangenomen), 
voorstel ter verbetering van de moederschapsbescherming (toegevoegd aan een 
aangenomen ontwerp) voorstel tot invoering van veiligheidseisen voor de verschillende 
praktijken waarbij op niet-medische wijze veranderingen aan het lichaam worden 
aangebracht (toegevoegd aan een aangenomen ontwerp) voorstel betreffende 
proefnemingen op mensen (toegevoegd aan een aangenomen ontwerp), organisatie van 
hoorzittingen over de therapeutische risico's en de medische aansprakelijkheid, met het oog 
op een wetgevende hervorming waarbij de rechten van de patiënten beter beschermd 
worden,… 
 
Werkgelegenheid en sociale bescherming: voorstel tot verlening van een bijstandsverlof aan 
werknemers wier kind ernstig ziek is, voorstel tot vermindering van de kosten voor de opvang 
van zieke kinderen, voorstel tot afschaffing van de honorariumsupplementen voor de door 
een ouder begeleide kinderen die in het ziekenhuis zijn opgenomen; voorstel tot vrijwaring 
van het stakingsrecht en tot invoering van een schorsing van de opzeggingstermijn tijdens 
een staking; voorstel dat ertoe strekt de uitbetaling van het loon van werknemers voor de 
voor en na de faillietverklaring gepresteerde dagen te garanderen; grootschalige actie, ook 
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via de indiening en aanneming van een resolutie, met het oog op het effectief opstarten van 
de dienst voor alimentatievorderingen,… 
 
Armoedebestrijding: voorstel ter bestrijding van de overmatige schuldenlast, met name met 
het oog op de invoering van een burgerlijk faillissement en de bescherming van de 
huisvesting en de toegang tot de geneeskundige verzorging,… 
 
Huisvesting: voorstel tot verbetering van het recht op huisvesting (voor huurders en 
eigenaars-bewoners); voorstel dat ertoe strekt een grotere aftrek van de interesten van 
hypothecaire leningen en een grotere belastingvermindering voor de terugbetaling van die 
leningen toe te staan; voorstel betreffende onroerende goederen die in beheer of ter 
verhuring zijn toevertrouwd aan een overheidsinstelling,… 
 
Economie, handel en consumentenbescherming: voorstel dat een identificatie en reële 
bescherming van de niet voor beslag vatbare bedragen mogelijk moet maken wanneer het 
loon op een bankrekening wordt gestort (aangenomen); voorstel tot bestraffing van het 
misbruik van iemands zwakke positie; voorstel tot oprichting van een Federale Raad voor 
reclamepraktijken en een Federale Commissie voor geschillen inzake reclame; voorstel tot 
regeling van franchising, ter verbetering van de handelspraktijken in die sector met het oog 
op een betere bescherming van de kleine zelfstandigen; voorstel dat strekt tot het 
garanderen van de doorzichtigheid met betrekking tot de lonen van de bedrijfsleiders en de 
voordelen die zij genieten,… 
 
Inzake verkeersveiligheid werden meer dan tien voorstellen ingediend. 
 
Justitie: voorstel tot instelling van het ambt van gerechtelijk bemiddelaar, voorstel tot 
instelling van een strafregister voor rechtspersonen (toegevoegd aan een aangenomen 
ontwerp); voorstel ter bestrijding van de gerechtelijke achterstand; voorstel ter bevordering 
van een begrijpelijke rechtstaal; voorstel tot wijziging van de regels betreffende de 
vaststelling en de gevolgen van de afstamming (in bespreking); voorstel dat adoptie door 
personen van hetzelfde geslacht mogelijk maakt,… 
 
Tevens werden vijf voorstellen ingediend die ertoe strekken de toegang voor eenieder tot de 
informatiemaatschappij te garanderen en de uitwassen ervan tegen te gaan. 
 
Grondrechten en burgerschap: aanneming van twee belangrijke voorstellen, namelijk het 
wetsvoorstel tot toekenning van stemrecht aan buitenlandse onderdanen voor de 
gemeenteraadsverkiezingen en het wetsvoorstel dat het mogelijk maakt de partijen die zich 
niet houden aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de rechten die het 
garandeert niet eerbiedigen, hun financiering te ontnemen; indiening van voorstellen die 
ertoe strekken de economische en sociale rechten uit te breiden tot het recht op mobiliteit, op 
communicatie en op de toegang tot water,… 
 
Europese en internationale aangelegenheden: eerste betogen waarin de uitwassen van de 
ontwerp-richtlijn betreffende de diensten (richtlijn "Bolkestein") aan de kaak worden gesteld 
en aanneming van een resolutie waarin de standpunten van de regering worden afgebakend; 
aanneming van een resolutie die de regering een kader aanreikt voor de 
intergouvernementele onderhandelingen over de Europese Grondwet,… 
 
Financiën: aanvatting van de bespreking betreffende de afschaffing van de effecten aan 
toonder,… 
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4.3. MOUVEMENT RÉFORMATEUR (MR) 

25 LEDEN 
 
 
 
Part i  réformateur l ibéral -  Front démocrat ique des francophones - Mouvement 
des Citoyens pour le changement 
 
 
SAMENSTELLING 
 
De MR-fractie telt 25 leden. De voorzitter van de fractie, de heer Daniel Bacquelaine, is 
kamerlid en burgemeester van Chaudfontaine en werd herverkozen in de functie van 
fractievoorzitter die hij sinds juli 1999 bekleedt. 
De MR-fractie beschikt over universitaire medewerkers die de werkzaamheden van de vaste 
commissies van de Kamer van volksvertegenwoordigers voorbereiden en volgen. Zij helpen 
de parlementsleden bij de analyse van teksten en het opstellen van werknota’s en 
amendementen. 
Hun werkzaamheden worden gecoördineerd door de heer Xavier Baeselen, politiek 
secretaris, die tevens de voorzitter in het dagelijks bestuur van de politieke fractie bijstaat. 
 
 
DE POLITIEKE FRACTIE 
 
De MR-fractie die uit de verkiezingen van mei 2003 is ontstaan, maakt deel uit van de 
meerderheid in het parlement die het beleid van de paarse regering met socialisten en 
liberalen steunt. 
Net als de overige fracties binnen de parlementaire assemblee heeft onze fractie twee 
belangrijke activiteiten: 
 
-  zij neemt wetgevende initiatieven door talrijke wetsvoorstellen, voorstellen van resolutie 

of voorstellen van verklaring tot herziening van de Grondwet in te dienen; 
 
-  zij oefent de parlementaire controle uit door mondelinge vragen en interpellaties tot de 

ministers en staatssecretarissen te richten, hetzij in de vaste commissies, hetzij tijdens 
het vragenuurtje van de plenaire vergadering op donderdagnamiddag. 

 
Onze fractie onderhoudt ook regelmatige contacten met de federale regeringsleden, meer 
bepaald met de liberale ministers. 
 
Tijdens de wekelijkse fractievergadering, vóór de plenaire vergadering van 
donderdagnamiddag, wordt de agenda van de zitting overlopen en worden de 
werkzaamheden voorbereid op basis van de agenda van de commissies voor de volgende 
week. Fractieleden maken er tevens thematische analyses. 

 
 
WETGEVEND WERK  
 

Justitie 
 

- Wetsvoorstel nr. 1 349 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de wet van 19 juli 1991 
betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten alsmede de wet van 8 
augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en het 
koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de identiteitsstukken en -bewijzen 
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voor kinderen onder de twaalf jaar, ter voorkoming van internationale kinderontvoeringen 
door een ouder – ingediend door Corinne De Permentier. 

- Wetsvoorstel nr. 1 412 tot verbetering van de sociale en juridische toestand van 
mannelijke en vrouwelijke prostituees – ingediend door François-Xavier de Donnea en 
Philippe Monfils. 

- Wetsvoorstel nr. 1 537 teneinde de rechten van onderhuurders te waarborgen – 
ingediend door Valérie De Bue en Jean-Pierre Malmendier. 

- Wetsvoorstel nr. 1 733 ter regeling van de opdeling op taalbasis van de rechtbank van 
eerste aanleg in het gerechtelijk arrondissement Brussel – ingediend door Olivier 
Maingain, Eric Libert, Alain Courtois c.s. 

- Wetsontwerp nr. 1 146 tot wijziging van artikel 216ter van het Wetboek van 
strafvordering, teneinde de dienstverlening opnieuw in te voeren in het kader van de 
bemiddeling in strafzaken – ingediend door Daniel Bacquelaine, Olivier Maingain c.s. en 
door het Parlement aangenomen. 

- Wetsvoorstel nr. 1 307 tot oprichting van een Rijksregister van plegers van seksuele 
misdrijven, als onderdeel van het Centraal Strafregister – ingediend door Olivier 
Maingain, Daniel Bacquelaine, Jean-Pierre Malmendier c.s. 

- Voorstel van resolutie nr. 1 416 betreffende de instelling van een basisopleiding en een 
voortgezette opleiding ten behoeve van de penitentiaire beambten – ingediend door 
Jean-Pierre Malmendier, Philippe Monfils, Olivier Maingain, Alain Courtois en Charles 
Michel. 

- Wetsvoorstel nr. 1 442 tot instelling van de automatische opheffing van het recht 
verkozen te worden bij een veroordeling op grond van de wet van 30 juli 1981 tot 
bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden alsmede van de 
wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen 
of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse 
nationaal-socialistische regime is gepleegd – ingediend door Olivier Maingain en Eric 
Libert. 

- Voorstel van resolutie nr. 1 462 betreffende de terrorismebestrijding – ingediend door 
Daniel Bacquelaine, François-Xavier de Donnea, Josée Lejeune en Corinne De 
Permentier. 

- Voorstel van resolutie nr. 1 495 om een meer samenhangend slachtofferbeleid te 
garanderen – ingediend door Daniel Bacquelaine en Jean-Pierre Malmendier. 

- Voorstel van resolutie nr. 1 561 betreffende de status van de slachtoffers – ingediend 
door Daniel Bacquelaine en Jean-Pierre Malmendier. 

- Wetsvoorstel nr. 1 504 inzake de verbetering van de positie van het slachtoffer met 
betrekking tot de strafuitvoering – ingediend door Daniel Bacquelaine en Jean-Pierre 
Malmendier. 

- Wetsvoorstel nr. 1 552 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de 
jeugdbescherming, met het oog op de introductie van een sanctiemodel – ingediend 
door Daniel Bacquelaine, Jean-Pierre Malmendier en Alain Courtois. 

- Wetsvoorstel nr. 1 823 houdende verbod op de kinderhandel – ingediend door Philippe 
Monfils. 

- Voorstel nr. 1 856 van verklaring tot herziening van artikel 12, derde lid, van de 
Grondwet met het oog op de verlenging van de inverzekeringstelling – ingediend door 
Alain Courtois, Charles Michel en Daniel Bacquelaine. 

 
Fiscale, financiële en economische aangelegenheden 
 

- Wetsvoorstel nr. 1 133 tot aanvulling van artikel 176(2) van het Wetboek der met het 
zegel gelijkgestelde taksen, teneinde de premies voor de exportkrediet-
verzekeringscontracten vrij te stellen van de taks op de verzekeringscontracten – 
ingediend door François-Xavier de Donnea, Luc Gustin, Bart Tommelein en Steve Goris. 
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- Wetsvoorstel nr. 1 163  tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 
teneinde bepaalde beroepsinkomsten van kunstenaars afzonderlijk belastbaar te maken 
– ingediend door Philippe Monfils. 

- Wetsvoorstel nr. 1 761 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, 
teneinde de fiscale voordelen bij giften voor wetenschappelijk onderzoek uit te breiden – 
ingediend door François-Xavier de Donnea, Daniel Bacquelaine en Hervé Hasquin. 

- Wetsvoorstel nr. 1 329 tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de 
handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument om een einde te 
maken aan de praktijk van het aanklampen van passanten – ingediend door François-
Xavier de Donnea. 

- Voorstel van resolutie nr. 1 514 betreffende een wijziging van het koninklijk besluit van 
12 januari 1984 tot vaststelling van de minimumgarantievoorwaarden van de 
verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
buiten overeenkomst met betrekking tot het privé-leven – ingediend door Jean-Pierre 
Malmendier. 

- Voorstel van resolutie nr. 1 707 betreffende de nanotechnologieën – ingediend door 
Philippe Monfils. 

 
 

Infrastructuur 
 

- Wetsvoorstel nr. 1 373 tot wijziging van artikel 52 van het koninklijk besluit van 1 
december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van 
het gebruik van de openbare weg (verplichting van de bestuurder van een verongelukt 
voertuig om een reflecterend veiligheidshesje te dragen) – ingediend door François-
Xavier de Donnea. 

- Voorstel van resolutie nr. 1 478 betreffende een herziening van de wet van 7 februari 
2003 houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid ter bevordering van 
meer verkeersveiligheid – ingediend door Daniel Bacquelaine, François Bellot en 
Philippe Monfils. 

- Wetsvoorstel nr. 1 634 tot oprichting van een fonds ter ondersteuning van de 
autorijopleiding – ingediend door Valérie De Bue, Josée Lejeune, Jacqueline Galant en 
Daniel Bacquelaine. 

- Wetsvoorstel nr. 1 686 tot wijziging van artikel 29 van de wetten betreffende de politie 
over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968 (invoegen in de wet  van de 
criteria op grond waarvan de Koning de overtredingen, naar gelang van de ernst ervan, 
in categorieën kan indelen) – ingediend door François Bellot en Valérie De Bue. 

- Voorstel van resolutie nr. 1 720 betreffende de oprichting van een onafhankelijk 
openbaar orgaan belast met de controle op de boven woongebieden door het 
luchtverkeer vanop de luchthaven van Zaventem veroorzaakte geluidshinder – 
ingediend door François-Xavier de Donnea en Olivier Maingain. 

- Voorstel van resolutie nr. 1 888 betreffende het opvoeren van de luchtvaartveiligheid – 
ingediend door Dominique Tilmans, Valérie De Bue, Olivier Chastel en François Bellot. 

- Voorstel van resolutie nr. 1 936 betreffende de daling van de belasting over de 
toegevoegde waarde op rijstages voor bestuurders van tweewielige motorvoertuigen – 
ingediend door Olivier Chastel, François Bellot, Valérie De Bue, Charles Michel, Daniel 
Bacquelaine en Jacqueline Galant. 

- Voorstel van resolutie nr. 1 937 betreffende de bevordering van de mobiliteit en de 
verkeersveiligheid, wat de tweewielige motorvoertuigen betreft – ingediend door Olivier 
Chastel, François Bellot, Valérie De Bue, Charles Michel, Daniel Bacquelaine en 
Jacqueline Galant. 
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Volksgezondheid en Sociale zaken 
 

- Wetsvoorstel nr. 1 171 tot instelling van een niet-rokers-gezondheidslabel voor de 
horecazaken en tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 mei 1990 tot het verbieden 
van het roken in bepaalde openbare plaatsen – ingediend door Denis Ducarme. 

- Voorstel van resolutie nr. 1 388 betreffende de noden van de Alzheimerpatiënt – 
ingediend door Daniel Bacquelaine en Dominique Tilmans. 

- Wetsvoorstel nr. 1 675 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 
1967 betreffende de Orde der geneesheren – ingediend door Daniel Bacquelaine. 

- Voorstel van resolutie nr. 1 702 betreffende de voedingswaardeclaims – ingediend door 
Dominique Tilmans, Anne Barzin en Olivier Chastel. 

- Wetsvoorstel nr. 1 760 tot wijziging van de artikelen 73 en 141 van de gecoördineerde 
wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen teneinde de ziekenhuisbeheerders te responsabiliseren – 
ingediend door Daniel Bacquelaine. 

- Voorstel van resolutie nr. 1 802 betreffende de opvoering van de aidsbestrijding – 
ingediend door Corinne De Permentier, Josée Lejeune, Daniel Bacquelaine en Charles 
Michel. 

- Wetsvoorstel nr. 1 837 tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het 
wegnemen en transplanteren van organen – ingediend door Daniel Bacquelaine en 
Richard Fournaux. 

- Wetsvoorstel nr. 1 994 tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de 
misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand 
gesloten overeenkomsten inzake de vrije beroepen, wat de reclame voor cosmetische 
chirurgie betreft – ingediend door Dominique Tilmans en Josée Lejeune. 

- Wetsvoorstel nr. 1 024 tot wijziging van koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 
betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers alsmede van koninklijk 
besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der 
zelfstandigen teneinde de cumulatie toe te staan van een overlevingspensioen met een 
uitkering wegens ziekte, invaliditeit of onvrijwillige werkloosheid – ingediend door 
Pierrette Cahay-André. 

- Wetsvoorstel nr. 1 299 tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971, wat het 
maken van overuren betreft – ingediend door François-Xavier de Donnea en Alain 
Courtois. 

- Wetsvoorstel nr. 1 266 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 
betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, het koninklijk besluit nr. 
72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der 
zelfstandigen en de wet van 5 april 1994 houdende regeling van de cumulatie van 
pensioenen van de openbare sector met inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van 
een beroepsactiviteit of met een vervangingsinkomen, teneinde de beperkingen inzake 
toegestane arbeid voor de gepensioneerden af te schaffen – ingediend door Daniel 
Bacquelaine en François-Xavier de Donnea. 

- Wetsvoorstel nr. 1 990 tot wijziging van koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 
betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, teneinde de werknemers 
in staat te stellen hun beroepsactiviteit na de gangbare pensioenleeftijd te blijven 
uitoefenen en aldus hun pensioenbedrag te verhogen – ingediend door François-Xavier 
de Donnea en Daniel Bacquelaine. 
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Landsverdediging en Buitenlandse betrekkingen 
 

- Wetsvoorstel nr. 1 306 tot wijziging van artikel 15 van de wet van 11 april 2003 
houdende nieuwe maatregelen ten gunste van de oorlogsslachtoffers – ingediend door 
François-Xavier de Donnea. 

- Voorstel van resolutie nr. 1 246 betreffende de antipersoonsmijnen – ingediend door 
Josée Lejeune. 

- Voorstel van resolutie nr. 1 656 betreffende de rechten van het kind in de partnerlanden 
waarop het Belgische ontwikkelingsbeleid is gericht – ingediend door Josée Lejeune en 
Luc Gustin. 

 
 

Binnenlandse zaken en Institutionele aangelegenheden 
 

- Voorstel van wet en van bijzondere wet nrs. 1 149 en 1 150 tot afschaffing van het ambt 
van gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad – ingediend 
door François-Xavier de Donnea en Olivier Maingain. 

- Wetsvoorstel nr. 1 315 tot wijziging 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, teneinde de 
gegevens inzake orgaandonatie en inzake de bloedgroep op te slaan op de 
elektronische identiteitskaart – ingediend door Richard Fournaux. 

- Wetsvoorstel nr. 1 375 tot wijziging van het Kieswetboek en de wet van 23 maart 1989 
betreffende de verkiezing van het Europese Parlement, teneinde, voor de verkiezingen 
van de Kamer van volksvertegenwoordigers, van de Senaat en van het Europees 
Parlement, een kieskring in te stellen die bestaat uit de administratieve 
arrondissementen Brussel-Halle-Vilvoorde, Nijvel en Leuven – ingediend door Daniel 
Bacquelaine en Olivier Maingain. 

- Voorstel nr. 1 531 tot herziening van artikel 167 van de Grondwet teneinde er de 
mogelijkheid in op te nemen een volksraadpleging te houden over de internationale 
verdragen – ingediend door Daniel Bacquelaine, Olivier Maingain, Charles Michel en 
Hervé Hasquin. 

 
 

CONTROLE 
 
Onze fractie richt mondelinge vragen en interpellaties tot de federale regering, voornamelijk 
tijdens de vergaderingen van de vaste commissies van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers. Op die manier oefent zij haar controleactiviteit ten aanzien van de 
federale regering uit en krijgen de kamerleden een betere kijk op dier beslissingen. 
 
Tijdens de parlementaire zitting 2004/2005 heeft de MR-fractie in de Kamer van 
volksvertegenwoordigers meer dan 300 keer het woord genomen, via mondelinge vragen in 
commissies of tijdens de plenaire vergadering, en via interpellaties, teneinde bij de diverse 
federale ministers en staatssecretarissen inlichtingen in te winnen en het regeringsbeleid te 
controleren. 
 
Zonder al te zeer in detail te treden, vermelden wij, per beleidssector, de onderwerpen die 
door onze parlementsleden werden aangekaart: 
 
 
Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging 
 
-  De leiding van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen (Marie-Christine Marghem) 
-  De verspreiding van kernwapens (Josée Lejeune) 
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-  De strijd tegen AIDS (Josée Lejeune) 
-  De gevolgen van de moord op Rafic Hariri (François-Xavier de Donnea) 
-  De nieuwe wending van het Belgisch buitenlands beleid (Hervé Hasquin) 
- De internationale hulp in Zuidoost-Azië (Hervé Hasquin) 
 
 
Sociale Zaken en Volksgezondheid 

 
-  De nieuwe regeling voor het tabaksgebruik in de horeca (Denis Ducarme) 
-  De toekenningscriteria voor de verhoogde kinderbijslag (Charles Michel) 
-  De vrij verkrijgbare genetische tests (Philippe Monfils) 
-  De erkenning van huisartsen en specialisten (Daniel Bacquelaine) 
-  De prijs van de teststrips voor diabetici (Dominique Tilmans) 
-  De terugbetaling van het pneumokokkenvaccin (Dominique Tilmans) 
-  De oprichting van de nieuwe centra voor noodoproepen 112 (Alain Courtois) 
-  De oprichting van een Permanente Gezondheidsraad (Daniel Bacquelaine) 
-  Het aanzetten van artsen tot overconsumptie (Daniel Bacquelaine) 
-  De weesziekten (Luc Gustin) 
-  De tweetaligheid van de hulpdiensten in de Brusselse rand (Eric Libert) 
 
 
Binnenlandse Zaken, Administratieve vereenvoudiging, Institutionele aangelegenheden 

 
-  Het taalgebruik met betrekking tot de administratieve sancties (Eric Libert) 
-  De hulp aan slachtoffers van mensenhandel (Josée Lejeune) 
-  Het gebruik van de geautomatiseerde stemming bij de gemeenteraadsverkiezingen van 

2006 (Corinne De Permentier) 
-  Het beheer van de rampenplannen voor hulpverlening in het Brusselse Gewest (Olivier 

Maingain) 
-  De verdeling van de elektronische identiteitskaart (Marie-Christine Marghem en Corinne 

De Permentier) 
-  Het radiocommunicatiesysteem ASTRID (Richard Fournaux en Jacqueline Galant) 
- Meer blauw op straat (Jacqueline Galant) 
 
 
Justitie 
 
-  De evaluatie van de kosteloze geneeskundige verzorging voor slachtoffers van 

opzettelijke gewelddaden (Jean-Pierre Malmendier) 
-  Het bezit en de traceerbaarheid van wapens en, in het algemeen, de wapenmarkt in 

België (François Bellot) 
-  De methode die bij alcoholcontroles wordt gebruikt (Philippe Monfils) 
-  De toename van het aantal antisemitische daden in België (Corinne De Permentier) 
-  De jeugdelinquentie (Olivier Maingain) 
-  De bescherming van de werknemers van de maatschappijen voor openbaar vervoer die 

het slachtoffer zijn van geweld tijdens de uitoefening van hun beroep (Denis Ducarme) 
-  De gerechtelijke bevoegdheden van de militaire politie (Richard Fournaux) 
-  De toepassing van de Copernicushervorming bij de griffies en de parketten (Anne 

Barzin) 
-  De werkstraffen in het leger (Jacqueline Galant) 
-  De indienstneming van personeel bij het bestuur der strafinrichtingen (Richard 

Fournaux) 
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Overheidsbedrijven en Infrastructuur 
 
-  De kostprijs van de afwerking van de HST-lijn (François Bellot) 
-  De toepassing van Georoute en Poststation (Olivier Chastel) 
-  De erkenningsprocedure voor autorijscholen (Olivier Chastel) 
-  De autoverzekeringen voor jongeren (Jacqueline Galant) 
-  Het gebruik van baan 02 op de luchthaven Brussel-Nationaal (Eric Libert en Olivier 

Maingain) 
-  De marktpositie van De Post inzake de verzending van kleine pakjes (Valérie De Bue) 
-  Het toekomstig vervoerplan van de NMBS (Valérie De Bue) 
-  Maatregelen om het spookrijden op snelwegen tegen te gaan (Pierrette Cahay-André) 
-  De fiscale zegels op het rijbewijs (Daniel Bacquelaine) 
 
 
Bedrijfsleven 
 
-  Kopiëren van muziek en video’s via internet (Jacqueline Galant) 
-  Een prijsafspraak in de bakkerijsector (Anne Barzin) 
-  De verlaging van de leerplicht (Anne Barzin) 
-  Het gebrekkige aanbod in het stelsel van de dienstencheques (Josée Lejeune) 
 
 
Financiën 
 
-  De BTW in de horecasector (Richard Fournaux) 
-  De naleving van het BTW-Wetboek door buitenlandse firma's en verkopers tijdens 

beurzen en salons voor particulieren (Luc Gustin) 
-  Het terugbetaalbaar belastingkrediet voor investeringsuitgaven (François-Xavier de 

Donnea) 
-  Het belastingkrediet voor kleine aandeelhouders die investeren in bedrijven die dreigen 

failliet te gaan (Valérie De Bue) 
 
 
EXTRAPARLEMENTAIRE ACTIVITEIT 
 
De MR-fractie vergadert maandelijks rond actuele thema’s en nodigt daarbij federale 
ministers uit. 
 
Ieder jaar organiseert de MR-fractie van de Kamer van volksvertegenwoordigers ook 
studiedagen en colloquia (jeugdcriminaliteit, seksuele delinquentie, orgaandonatie). 
Via haar driemaandelijkse krant “En direct de la Chambre” bericht de MR-fractie regelmatig 
over de activiteiten van haar parlementsleden. 
De fractie verspreidt eveneens een elektronische nieuwsbrief. 
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4.4.  SOCIALISTISCHE PARTIJ.ANDERS-SPIRIT (SP.A-SPIRIT) 
23 LEDEN 

 
 
 
Met de verkiezingen voor het Vlaamse Parlement in juni 2004 werden twee fractieleden 
(Patrick Janssens en Anissa Temsamani) verkozen voor die assemblee. Bovendien nam 
Daan Schalck ontslag als Kamerlid om een functie in de privé-sector op te nemen. Dat 
betekende dat in september 2004 het eerste werk van de fractie erin bestond drie 
nieuwkomers (Dylan Casaer, Inga Verhaert en David Geerts) te integreren in onze 
fractiewerking. 
 
De ideale gelegenheid daarvoor waren de fractiedagen in Nieuwpoort. Daar werd samen met 
de partijleiding gediscussieerd over de politieke lijn en de prioriteiten voor het komende 
politieke jaar. Aanvullend op deze fractiedagen organiseerde de fractie een tweedaagse 
workshop in Heer sur Meuse. Het accent lag daar minder op de politieke discussie, maar 
eerder op het intern functioneren van de fractie. 
 
Het parlementaire jaar begon met een belangrijk debat over de vergrijzing van de bevolking 
waarbij de conclusies van de gelijknamige werkgroep aan de plenaire vergadering werden 
voorgelegd. Onze fractie heeft via de voorzitter van de werkgroep een grote bijdrage 
geleverd in deze werkzaamheden. De goedgekeurde 15 vaststellingen en aanbevelingen 
werden door onze fractie herhaaldelijk ter discussie gesteld bij de latere besprekingen van 
wetsontwerpen over dit thema. 
 
De fractie maakte van sociale en fiscale rechtvaardigheid een topprioriteit. Op fiscaal vlak 
werd de strijd tegen de fraude verdergezet. Talloze concrete misbruiken werden aan de kaak 
gesteld. Ook werd gespeurd naar hiaten in de wetgeving. Om het publiek beter te informeren 
over de acties op dit terrein en om meer interactief te kunnen communiceren met de 
geïnteresseerde burgers, werd de website “fiscaalwonderland.be” gelanceerd. 
 
De fractie lanceerde om dezelfde redenen een tweede website: “simpelwegsociaal.be”. Wij 
stellen vast dat de sociale bescherming in ons land een van de beste is. Toch vallen er nog 
steeds mensen door de mazen van het net. Gedeeltelijk is dat te verklaren door het 
ingewikkelde karakter van ons systeem. Veel mensen kennen hun rechten niet, zij geraken 
niet wijs uit de doolhof van documenten en formulieren, enz. Met de actie 
“simpelwegsociaal.be” wil de fractie enerzijds de regels vereenvoudigen en anderzijds de 
tegemoetkomingen waar mensen recht op hebben, zo mogelijk automatisch toekennen, 
zonder dat er eerst een administratieve molen in beweging moet gebracht worden. 
 
Niet alleen in de sociale wetgeving verliest de burger soms zijn weg. Ook op het gebied van 
moderne media is het vaak verwarring troef. De fractie had speciaal aandacht voor de 
veiligheid op het internet. Wij vinden dat de overheid daar een veel grotere inspanning moet 
doen. De overheid besteedt – terecht - veel geld aan de veiligheid van het verkeer op onze 
autosnelwegen. Het is echter onlogisch dat de overheid geen oog heeft voor de veiligheid op 
de elektronische snelweg. Dat maakt dat alle gebruikers elk apart moeten investeren in dure 
beveiligingsprogramma’s. Via een andere website “veiligecomputer.be” hebben wij reacties 
van gebruikers verzameld. Dit sterkte ons in onze parlementaire acties. Het belangrijkste 
resultaat is een grondige bijsturing van zogenaamde “telecomwet”, in de richting van meer 
internetveiligheid en een betere consumentenbescherming. 
 
Nog op het vlak van de consumentenbescherming slaagde de fractie erin de ongeoorloofde 
praktijken in de deur – aan – deur verkoop strenger te reglementeren. De telefoongebruiker 
kreeg een grotere bescherming. Bij betwisting van hun telefoonfactuur ontvangen de 
abonnees op verzoek gratis een meer gedetailleerde factuur. Ten minste één keer per jaar 
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meldt de operator op zijn factuur aan zijn abonnee welke voor hem het meest gunstige 
tariefplan is, rekening houdend met zijn gebruikspatroon. Het sociaal tarief voor de telefoon 
(zowel vast als mobiel) werd gewaarborgd. 
 
De volksgezondheid is een vast aandachtspunt in onze fractie. Het voorbije werkingsjaar 
werd geijverd voor meer transparantie in de ziekenhuisfinanciering. Zo werd de vraag 
gesteld of de kortingen die ziekenhuizen krijgen op de aankoop van geneesmiddelen, ook 
worden doorgegeven aan de patiënten. De fractie vroeg daartoe een doorlichting door het 
Rekenhof. Gratis tandzorg voor kinderen beneden de twaalf jaar was ook een eis van onze 
fractie. Verder werd gepleit voor een wettelijke regeling voor borstklinieken en een regeling 
voor borstimplantaten. De fractie onderzocht ook het probleem van de medische 
aansprakelijkheid. Zij organiseerde daartoe een ronde tafelconferentie met 
vertegenwoordigers van betrokken organisaties. 
 
Een belangrijk moment was de goedkeuring van het wettelijk statuut van de vrijwilliger. Dit is 
al jarenlang een strijdpunt voor de fractie en werd uiteindelijk afgerond. Door de nieuwe wet 
wordt een oplossing geboden voor tal van knelpunten waarmee vrijwilligers geconfronteerd 
worden, zoals het fiscaal en sociaal statuut van vergoedingen die de organisatie aan de 
vrijwilliger betaalt, de aansprakelijkheid van organisaties en vrijwilligers, de mogelijkheid voor 
uitkeringstrekkers om vrijwilligerswerk uit te oefenen. 
 
In de commissie justitie lanceerde de fractie baanbrekende voorstellen, onder andere over 
het “verblijfs co-ouderschap” en over de vereenvoudiging en financiële ondersteuning van 
echtscheidingen met onderlinge toestemming. 
 
Tenslotte dient vermeld dat de fractie een bezoek met tegenbezoek organiseerde bij de 
Nederlandse PvdA, met als thema het sociaal beleid en de werkgelegenheid voor 
kansarmen. In maart bracht de fractie een bezoek aan de Turkse gemeenschap van Gent 
waar uitgebreid van gedachten gewisseld werd over de positie van de Islam in België en 
over de integratie van allochtonen. De fractie zette haar traditie voort om regelmatig een 
gastspreker uit te nodigen, met o.a. W. Claes die ons onderhield over de Europese 
integratie. In maart 2005 was er een ontmoeting met de Belgische socialistische delegatie in 
het Europees Parlement samen met de federale PS-parlementsleden over het ontwerp van 
dienstenrichtlijn en andere hangende Europese dossiers. 
 
 
 
 
 

4.5. CHRISTEN-DEMOCRATISCH EN VLAAMS (CD&V) 
21 LEDEN 

 
 
 
Voorzitter: Pieter De Crem 
 
 
DEBAT ALGEMENE BELEIDSVERKLARING 
 
In antwoord op de algemene beleidsverklaring van de eerste minister op 12 oktober 2004 
maakte CD&V de balans op van het eerste regeringsjaar van de regering-Verhofstadt II. 
CD&V wees op de sterke stijging van de werkloosheid en de te beperkte creatie van nieuwe 
arbeidsplaatsen waardoor de doelstelling van 200.000 nieuwe jobs in de periode 2003-2007 
vrijwel zeker niet zal worden gehaald. De regering slaagde er evenmin in het draagvlak van 
de economie te versterken. Het aantal bedrijven dat over kop ging, was nog nooit zo hoog. 
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Tevens vestigde CD&V de aandacht op de ontsporing van de uitgaven in de 
gezondheidszorg, de geringe vooruitgang in het wegwerken van de gerechtelijke 
achterstand, het falende gevangenisbeleid, het geringe vertrouwen in de overheid, enz. 
De oorzaak voor het gebrek aan resultaten in het beleid schreef CD&V toe aan de 
verkiezingen voor de gewestassemblees en de Europese verkiezingen, waardoor de 
federale regering zich had laten verlammen en die bovendien een grondige herschikking van 
de regering tot gevolg had. Niet minder dan 8 van de 21 regeringsleden werden vervangen 
en 3 ministers die bleven kregen nieuwe bevoegdheden. CD&V benadrukte dat de aanpak 
van de sociaal-economische problemen de grootste prioriteit moest krijgen. In dit verband 
deed CD&V de volgende voorstellen: het versoepelen van de reglementering i.v.m. overuren, 
het uitbreiden van de financieringsmogelijkheden van KMO’s door een fiscale vrijstelling voor 
kapitaalverschaffing, meer investeringen in wetenschappelijk onderzoek en technologische 
innovatie, het organiseren van een individuele trajectbegeleiding met contractualisering van 
werklozen, en een betere combinatie van deeltijds onderwijs en deeltijds werk. 
Fractievoorzitter Pieter De Crem vroeg ook meer aandacht in het regeringsbeleid voor de 
gevolgen van de vergrijzing. Hij beklemtoonde dat voor CD&V de wettelijke pensioenleeftijd 
opnieuw als norm dient genomen te worden voor het arbeidsmarktbeleid. Namens CD&V 
stelde hij een levensloopbenadering voor die impliceert dat er een combinatie moet mogelijk 
zijn tussen enerzijds beroepsarbeid en anderzijds een aantal voor de samenleving 
belangrijke taken en opdrachten, zoals de zorg voor kinderen of zieke familieleden, of zoals 
opleiding en vorming. Tot slot eiste CD&V het wegwerken van de fiscale discriminaties 
tussen oude en nieuwe bruggepensioneerden, een verlaging van de superboetes, 
maatregelen om de fiscale en sociale fraude terug te dringen, een echt jeugdsanctierecht en 
een grondige herziening van de gerechtelijke procedure.  
 
 
BEGROTING 2005 
 
Bij de bespreking van de begroting 2005 benadrukte CD&V dat de regering-Verhofstadt II 
minder ambitieus is dan Verhofstadt I: het idee van de actieve welvaartsstaat werd verlaten, 
de fiscale druk blijft toenemen, en de begroting vertoont een structureel tekort. Bij gebrek 
aan een structureel evenwicht dreigt het Zilverfonds een lege doos te worden. Operaties 
zoals deze met het Belgacom-pensioenfonds bewijzen dit. 
 
De uitgangspunten van de regering-Verhofstadt II in juli 2003 inzake de begroting gingen in 
tegen de toenmalige adviezen van de Hoge Raad van Financiën. De regering liet het 
scenario van de HRF evenwel links liggen en zette inzake begroting het beleid van het 
status-quo verder. Dit status-quo blijkt ook uit de gewoonte van deze regering om de 
jaarlijkse updates van het Stabiliteitsprogramma’s steeds naar beneden toe te herzien. Een 
vergelijking tussen de meest recente versies van het Stabiliteitsprogramma (met name 2004-
2007 en 2005-2008) leert ons dat men in 2004 aanvankelijk uitging van een groei van 1,8 %. 
De doelstelling voor datzelfde jaar was een begroting in evenwicht. Uiteindelijk bedroeg de 
groei in 2004 2,7 %. Men zou verwachten dat men dan deze extra-groei gebruikt om de 
doelstelling op te trekken. 0,9 % extra groei betekent normaal een extra budgettaire ruimte 
van 0,4 à 0,5 %. We stellen echter vast dat men dat niet heeft gedaan en tevreden was met 
een louter evenwicht. Men kiest dus niet voor het status-quo, wel voor de achteruitgang.  

 
Dat blijkt voor België ook zeer duidelijk uit de evolutie van het primair saldo: het verschil 
tussen de overheidsinkomsten en –uitgaven, exclusief rentelasten. Een hoog primair 
overschot is cruciaal voor de verdere schuldafbouw en dus de betaalbaarheid van de 
pensioenen. Dit saldo geeft ook het best de evolutie van het begrotingsbeleid weer. 
Intrestlasten zijn immers een exogene factor, die mits een gunstige evolutie, zoals thans het 
geval is, de onderliggende evolutie van het begrotingsbeleid maskeren door het globaal 
begrotingssaldo gunstig te beïnvloeden. Dit laat toe om via dit begrotingssaldo te laten 
uitschijnen dat er (in het beste geval) een status-quo is, terwijl er in realiteit een sterke 
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terugval is. Sinds 1999 is het primair saldo gedaald met maar liefst 2,1 % van het BBP. In 
lopende prijzen is dat ruim 6,2 miljard euro. 
 
 
DEBAT OVER HET WETSONTWERP HOUDENDE INSTEMMING MET HET VERDRAG TOT 
VASTSTELLING VAN EEN GRONDWET VOOR EUROPA, EN MET DE SLOTAKTE, 
GEDAAN TE ROME OP 29 OKTOBER 2004 
 
CD&V wees er in dit debat op dat het argument van de vrede niet meer volstaat om de 
jongere generaties te overtuigen van Europa. De calculerende Europese burger moet 
overtuigd worden van de meerwaarde van de EU op het vlak van werkgelegenheid, welvaart, 
immigratie en buitenlands beleid. De EU is geen moloch, want haar budget vertegenwoordigt 
amper 1 procent van het BBP van de Lidstaten en de helft daarvan gaat dan nog naar 
landbouw. De grondwet betrekt ook voor het eerst de nationale parlementen bij de Europese 
besluitvorming. Tevens verankert de grondwet het principe van de sociale markteconomie, 
die de christen-democraten reeds decennialang verdedigen. De clausule in de grondwet over 
wederzijdse hulp in geval van agressie houdt een verplichte solidariteit in. Een 
gemeenschappelijk buitenlands beleid moet ook onze inspanningen inzake 
ontwikkelingssamenwerking kunnen vertalen, ook in crisissituaties. Om deze redenen keurde 
CD&V het verdrag met overtuiging goed.  
 
In het debat over de wetsvoorstellen i.v.m. het organiseren van een volksraadpleging over 
het ontwerp van Europese grondwet nam CD&V het standpunt in dat alleen een raadpleging 
in alle EU-landen op eenzelfde tijdstip en met eenzelfde vraagstelling zinvol is. Ook wees 
CD&V erop dat een volksraadpleging in strijd is met de grondwet.    
 
 
ANDERE 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. 
 
Zo onder meer in het wetsvoorstel tot wijziging, wat de honorariumsupplementen betreft, van 
de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987  (nr. 1657, 2004-2005). Dit 
voorstel bepaalt dat alle ziekenhuisgeneesheren, zowel de geconventioneerde als de niet-
geconventioneerde, geen honorariumsupplementen mogen aanrekenen indien de patiënt 
verzorgd wordt op een gemeenschappelijke of tweepatiëntenkamer.  Enkel in een individuele 
kamer zullen voortaan nog honorariumsupplementen mogen worden aangerekend.   Ook in 
een dergelijke kamer gelden evenwel beperkingen. Zo mogen de honorariumsupplementen 
daar niet meer bedragen dan 200 % van de verbintenistarieven indien deze worden 
gevraagd door de behandelend geneesheer. Elke andere ziekenhuisgeneesheer 
mag maximaal 100 % van de verbintenistarieven vragen als honorariumsupplement.    
 
Op het vlak van justitie vermelden we het wetsvoorstel tot vermelding in het rijksregister van 
de afstammelingen in de eerste graad (nr. 1333, 2004-2005). Wanneer een nalatenschap 
openvalt gebeurt het vaak dat de notaris deze blokkeert tot hij voldoende zicht heeft op de 
afstammelingen van de overledene. In de huidige maatschappij die onder meer heel wat 
gebroken en nieuw samengestelde gezinnen kent, volstaat het trouwboekje niet meer om de 
erfgenamen in eerste graad op te sporen waardoor heel wat tijd verloren kan gaan. Het 
voorstel wil deze problemen verhelpen door in het rijksregister de afstammelingen in de 
eerste graad te vermelden. 
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Een ander belangrijk voorstel betreft het wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk 
Wetboek met betrekking tot de bemiddeling in gezinsconflicten (nr. 1886, 2004-2005). Dit 
wetsvoorstel strekt ertoe de rechtbanken te verplichten om, voor de eigenlijke start van het 
proces, de partijen in een echtscheidingsprocedure in te lichten over de mogelijkheid tot 
bemiddeling. Zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke bemiddeling verhoogt immers de 
kans op een definitieve regeling van het conflict, met meer tevredenheid en een consequente 
naleving van het uitgewerkte akkoord tot gevolg. 
 
In het kader van de bevordering van de werkgelegenheid vermelden we het wetsvoorstel tot 
wijziging van de programmawet van 22 december 2003 betreffende de gedeeltelijke 
vrijstelling van bedrijfsvoorheffing bij ploegen- of nachtarbeid (nr. 1411, 2004-2005), 
Ondernemingen die ploegen- of nachtarbeid organiseren en daarvoor een premie uitbetalen, 
kunnen de loonkosten toch beperken dankzij een gedeeltelijke vrijstelling van de storting van 
bedrijfsvoorheffing. In de non-profit sector geldt deze regeling echter niet, behalve voor de 
gezins- en bejaardenhulp. Omdat er geen reden is om dit onderscheid te handhaven wil dit 
wetsvoorstel de vrijstelling uitbreiden tot alle sectoren waar nacht- of ploegenarbeid wordt 
verricht, dus ook de non-profitsector, met de bedoeling hiermee meer werkgelegenheid te 
creëren in onze ziekenhuizen en verpleeginstellingen. 
 
Het wetsvoorstel tot afschaffing van de bijdragen op suggestiepremies (nr. 1679, 2004-2005) 
beoogt de premies die werknemers krijgen voor suggesties die ze doen voor 
productiviteitsverbeteringen, niet langer te onderwerpen aan sociale zekerheidsbijdragen.  
 
Inzake fiscale wetgeving vermelden we het wetsvoorstel tot wijziging van het wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 betreffende de buitenschoolse kinderopvang (nr. 1798, 2004-
2005). Buitenschoolse kinderopvang door een school zelf georganiseerd is fiscaal 
aftrekbaar. Deze maatregel geldt echter niet wanneer de school de opvang laat uitvoeren 
door oudercomités, verenigingen en zelfs de gemeenten. Dit wetsvoorstel strekt ertoe deze 
verschillende behandeling op te heffen door beide vormen van kinderopvang fiscaal 
aftrekbaar te maken. 
 
Daarnaast is er ook het wetsvoorstel tot aanpassing van de vaststelling van het belastbare 
inkomen en tot invoering van een autofinancieringsaftrek en minimum belastbare grondslag 
bij ambtshalve aanslag in de vennootschapsbelasting (nr. 1704, 2004-5005). 
De internationale concurrentie op het vlak van de vennootschapsbelasting is met de 
toetreding van de  nieuwe EU-lidstaten in een nieuwe fase beland. De dalende trend in de 
tarieven zet zich voort. In plaats van het nominaal tarief te verlagen, wordt in het voorstel 
gekozen voor de invoering van een autofinancieringsaftrek. Met deze maatregel zal de 
solvabiliteitsratio van de onderneming positief beïnvloed worden zonder op een dirigistische 
wijze een optimale ratio voorop te stellen. Het bedrag aan autofinancieringsaftrek zal tevens 
als minimum belastbare grondslag gelden in het geval van ambtshalve aanslag. De 
vennootschap die nalaat een aangifte in te dienen, te antwoorden op een vraag om inlichting 
of een bericht van wijziging draagt ingevolge een ambtshalve aanslag de bewijslast van haar 
belastbaar inkomen. 
  
Het voorstel van resolutie betreffende het fiscaal statuut van de buitenlandse profvoetballer 
en –basketballer (nr. 1613, 2004-2005) is erop gericht om het fiscaal gunstregime van deze 
categorie te heroriënteren. Dit regime voorziet in een bevrijdende bedrijfsvoorheffing van 18 
% op de inkomsten voor voetballers, basketbalspelers en volleybalspelers die een erkenning 
als niet-inwoner verkrijgen voor max. 4 jaar. Voor de eerste 2 jaar kan dit via een 
woonplaatsverklaring of het bewijs dat het gezin in het buitenland is gevestigd maar de 
sportbeoefenaar minder dan 10 maand per kalenderjaar in België verblijft. Het gaat in se dus 
om een fictie van niet-inwoner die wordt toegekend aan sporters die voor de eerste 2 jaar tot 
10 maanden in België mogen verblijven. Daarnaast wordt geijverd voor een vrijstelling van 
de doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor jonge spelers uit de eigen jeugdwerking naar 
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analogie met het regime dat werd ingevoerd voor de vorsers van de universiteiten en 
erkende wetenschappelijke instellingen. 
 
Op het vlak van verkeerswetgeving vermelden we het wetsvoorstel tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement betreffende de politie 
over het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat de voorrangsregeling 
betreft (nr. 1454, 2004-2005). Dit wetsvoorstel beoogt om de voorrang van rechts 
consequent te laten gelden. Bij de huidige stand van zaken verliest een bestuurder zijn 
voorrang van rechts als hij gestopt heeft op een kruispunt. Dit leidt echter tot onzekerheid 
en tot (zij het lichte) verkeersongevallen in de grensstreek, omdat bestuurders in Nederland, 
Duitsland, Luxemburg en Frankrijk hun voorrang niet kunnen verliezen door te 
stoppen. Om aan het probleem te verhelpen stelt het wetsvoorstel een consequente regeling 
voor zoals in de ons omringende landen, waardoor de onzekerheid en de ongevallen die aan 
deze dubbelzinnige Belgische regeling te wijten zijn, weg zal vallen. 
  
Het wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende 
algemeen reglement betreffende de politie over het wegverkeer en over het gebruik van de 
weg, betreffende het overdag met ontstoken dimlichten rijden (nr. 1667, 2004-2005) wil, 
vooruitlopend op een komende Europese verordening, de verplichting invoeren om ook 
overdag met ontstoken dimlichten te rijden in de herfst- en wintermaanden (van begin 
september tot einde maart).   Wetenschappelijk onderzoek en de praktijk in de 
Scandinavische landen hebben ondertussen uitgewezen dat zulke verbeterde zichtbaarheid 
een betekenisvolle bijdrage levert tot de daling van het aantal letselongevallen. 
 
Op het vlak van Binnenlandse Zaken vermelden we de wetsvoorstellen tot wijziging van de 
vreemdelingenwet, wat betreft de procedure tot erkenning van de status van vluchteling. (nr.  
1756 en nr. 1757, 2004-2005). Deze voorstellen hebben tot doel de asielprocedure te 
vereenvoudigen en te versnellen. Enkel het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen 
en Staatlozen is verantwoordelijk voor de behandeling van de asielaanvragen. Alle 
beroepsprocedures, zowel over de ontvankelijkheid als over de grond van de zaak, worden 
door de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen behandeld.  
 
Het 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. (nr. 1584, 
2004-2005) legt strengere voorwaarden op voor het verlenen van een verblijfsvergunning in 
het kader van de gezinshereniging, en legt tevens integratievoorwaarden op aan de 
nieuwkomers. Zo wordt de hereniging van kinderen beperkt tot 18 jaar en verkrijgen 
(schoon)ouders pas een vergunning indien blijkt dat zij in het land van herkomst de nodige 
gezinssteun ontberen. Ook worden eisen gesteld op het vlak van de kwaliteit van huisvesting 
en de financiële draagkracht van het herenigde gezin. 
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4.6. VLAAMS BELANG 
18 LEDEN 

 
 
 
SAMENSTELLING 
 
Voorzitter: Gerolf Annemans 
Ondervoorzitter: Francis Van den Eynde 
 
 
ALGEMENE POLITIEK 
 
Na een klinkende Vlaamse verkiezingsoverwinning op 13 juni 2004 - waarbij het toenmalige 
Vlaams Blok de grootste partij in Vlaanderen werd met 24% van de Vlaamse stemmen - 
hield de Kamerfractie begin oktober 2004 zijn fractiedagen. Naast een evaluatie van de 
verkiezingsoverwinning 2004 stonden volgende zaken aan de agenda: de politieke strategie 
van de fractie en de partij, de toekomst van de partij en de omvorming ervan naar Vlaams 
Belang, het aankaarten van de regeermoeheid van Verhofstadt, het vreemdelingen- en 
asielbeleid, de evaluatie van de werking van de Kamerleden en de fractie, …  
 
Een aantal bijzondere momenten voor de Vlaams Belang-Kamerfractie in het gewone 
zittingsjaar 2004-2005 waren: 
-  Het Vlaams Belang ondersteunde ten volle de rechtmatige eis van de burgemeesters van 

Halle-Vilvoorde tot splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. Niet alleen kwam 
het Vlaams Belang met een eigen voorstel op de proppen, maar gedurende de maanden 
waarin het splitsingsdossier werd vertraagd door de regeringspartijen in de commissie 
Binnenlandse Zaken, bleef het Vlaams Belang als enige Vlaamse partij week na week de 
behandeling van de splitsingsvoorstellen eisen. Gerolf Annemans, Filip De Man en Bart 
Laeremans hielden wekelijks tussenkomsten om het dossier actueel te houden en aan 
Vlaanderen te laten merken dat het Vlaams Belang consequent achter de 
splitsingsvoorstellen bleef staan, uiteindelijk helemaal alleen. Telkens wees het Vlaams 
Belang de Vlaamse partijen van de meerderheid, en ook de CD&V die vaak de indruk gaf 
het spelletje mee te spelen om Leterme niet voor de voeten te lopen, op hun 
verpletterende verantwoordelijkheid in dit dossier.  
Uiteindelijk stemden de Franstalige partijen met de hulp van de Vlaamse 
meerderheidspartijen de bespreking van de splitsing weg en bleef gans Vlaanderen 
verweesd achter! Tijdens de vertrouwensstemming op 13 mei 2005 was de Vlaams 
Belang-Kamerfractie dan ook de enige die de Vlamingen uit Brussel-Halle-Vilvoorde nog 
recht in de ogen kon en durfde kijken.  

-  Het Vlaams Belang kaartte herhaaldelijk de laksheid van de snel-Belg-wet aan: de 
jongste jaren werden 250.000 vreemdelingen genaturaliseerd en 50.000 illegalen 
geregulariseerd aan wie geen integratievoorwaarden gesteld werden en die nooit 
gecontroleerd werden op achtergronden en antecedenten. De Staatsveiligheid en de 
dienst Vreemdelingenzaken waren en zijn wegens personeels - en tijdgebrek niet in staat 
alle dossiers na te kijken. Het Vlaams Belang heeft er ook steeds voor gewaarschuwd 
dat de regularisatiewet moest gezien worden als een opstapje tot het verkrijgen van de 
Belgische nationaliteit. De naturalisatiecijfers tonen dit overduidelijk aan: 36% van de 
naturalisaties waren gebaseerd op regularisatiedossiers.
Het Vlaams Belang verwees in dit kader naar de luidkeels verkondigde 
verkiezingsbeloften om de snel-Belg-wet te verstrengen en concludeerde dat er niets van 
in huis was gekomen. Het Vlaams Belang eiste dan ook de volledige herziening van de 
nationaliteitswetgeving en diende daartoe zelf een wetboek Staatsburgerschap in. Wie 
Belg wil worden, moet dat kunnen, maar hij moet bereid zijn zich te integreren, de taal te 
leren, te werken en de dubbele nationaliteit te laten vallen. 
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- Enkele weken voor de cruciale beslissing moest vallen op de Europese Top van 17 
december 2004 over het al dan niet opstarten van effectieve toetredings-
onderhandelingen met Turkije als lidstaat van de Europese Unie, besprak de Kamer de 
Vlaams Belang- resolutie die de Belgische regering opriep om deze zware beslissing in 
geen geval in december mee te helpen nemen. In de Kamer verzette het Vlaams Belang 
zich als enige fractie tegen de kandidatuur van Turkije als lidstaat van de Europese Unie. 
Ons voorstel werd van tafel geveegd; natuurlijk werd eveneens onze vraag tot 
organisatie van een referendum over de Turkse toetreding resoluut van de hand 
gewezen. 

- Men heeft het in België niet aangedurfd om een volksraadpleging over de Europese 
Grondwet te organiseren. Het Vlaams Belang is ten zeerste voorstander van deze 
volksraadpleging, omdat die een grondig debat mogelijk maakte over de bevoegdheden 
en de macht die op het Europees niveau worden gecentraliseerd. De Kamercommissie 
Grondwetsherziening keurde aanvankelijk het principe van een volksraadpleging goed 
met een meerderheid van 9 tegen 8 stemmen. De meerderheidspartijen VLD, MR en 
spirit stemden samen met het Vlaams Belang vóór, terwijl PS, sp.a en oppositiepartijen 
CD&V en cdH het voorstel verwierpen. Uiteindelijk kwam de raadpleging er niet omwille 
van de opmerkelijke koerswending van spirit, die in het plenum plots tegen een 
referendum stemde. 

- Na de massamoord van 11 september 2001 in New York, de aanslagen van 11 maart 
2004 in Madrid en van 7 juli 2005 Londen, wil deze regering nog steeds niet gezegd 
hebben dat de islam in het westen een probleem vormt. Terwijl menige analist stelt dat 
niet iedere moslim een terrorist is, doch quasi elke terrorist een overtuigde moslim is, blijft 
paars nog steeds in ontkenning leven over de gevaren van de snelle verspreiding van de 
antiwesterse islam in Europa. 
Op vragen in de Kamer houdt de regering houdt het steevast bij een institutioneel debat 
over meer internationale samenwerking op politieel en justitieel niveau, de Anti-
terroristische Gemengde Groep, Schengen III, een pleidooi voor een Europees 
Inlichtingencentrum, het ‘actieplan Radicalisme’ en dies meer. Na elke aanslag volgt er 
wel een crisisvergadering waarin steeds weer dezelfde beloften worden gedaan en 
(verkeerde) analyses worden gemaakt. Er wordt evenwel nooit met een woord gerept 
over de bedreiging die intrinsiek uitgaat van de islam, een religie die nochtans zeer 
duidelijke standpunten inneemt t.o.v. ongelovigen en ‘andersgelovigen’. Het Vlaams 
Belang kaartte deze regeringslaksheid regelmatig aan en vroeg een reeks concrete 
maatregelen: zeer strenge controles van moskeeën, vreemdelingen-vzw’s, imams en 
Arabische (radio- en TV-)zenders en websteks, daadwerkelijke uitzetting van imams die 
islamfundamentalisme prediken of van personen die aanslagen aanmoedigen of 
verheerlijken, betere wisselwerking tussen de Belgische en Europese 
inlichtingendiensten, strengere grenscontroles en asielbeleid, ..; 

- In augustus 2004 maakte Verhofstadt zich sterk dat hij het parlement vervroegd zou 
kunnen bijeenroepen voor zijn regeringsverklaring, met daarin een uitgewerkt plan voor 
de uitbreiding van DHL. Het werd een fiasco zonder voorgaande. Niet alleen kwam er 
helemaal geen septemberverklaring, bovendien crashte het DHL-dossier. Omdat de 
regering gemakshalve de schuld bij de directie van het koerierbedrijf legde, wees het 
Vlaams Belang op de amateuristische wijze waarop de regering het dossier behandelde. 
Verhofstadt schoof dit dossier voortdurend voor zich uit en al zijn aandacht ging naar zijn 
Europese carrière. Hierdoor had hij niet gemerkt of willen merken dat zijn eigen 
partijgenoten in Brussel hadden ingestemd met een extremistisch en egoïstisch 
regeerakkoord waarbij geen enkele extra nachtvlucht boven de hoofdstad zou toegelaten 
worden. Niet alleen verhinderde dit een rechtvaardigere spreiding van de bestaande 
hinder, bovendien zou de uitbreiding van DHL hierdoor volledig ten laste komen van de 
inwoners uit de Rand, hetgeen absoluut onhaalbaar was.  
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Ook nadien werd geen samenhangend en kordaat beleid ontwikkeld inzake Zaventem. 
Mobiliteitsminister Landuyt slaagde er niet in om de geluidsnormen van de gewesten 
dichter bij mekaar te brengen noch om de spreiding verder te verfijnen. Resultaat van dit 
alles is dat het voortbestaan van Zaventem vandaag op het spel staat.  

 
 
WETGEVEND WERK 
 
Niet enkel deze maar ondermeer volgende wetsvoorstellen en voorstellen van resolutie: 
- 1381/001 en 1382/001: Wetsvoorstellen tot wijziging van de kieswetgeving met het oog 

op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde; 
- 1453/001: Wetsvoorstel tot intrekking van gezinsbijslag in geval van schoolspijbelen; 
- 1471/001: Wetsvoorstel om de mogelijkheid te scheppen de Belgische nationaliteit te 

ontnemen aan hen die deze op bedrieglijke wijze hebben verkregen en aan hen die 
binnen een bepaalde termijn na de nationaliteitsverkrijging een ernstige veroordeling 
oplopen; 

- 1529/001: Wetsvoorstel tot verstrenging van de gezinshereniging; 
- 1641/001: Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 

tot afschaffing van fiscale discriminaties ten aanzien van gehuwden; 
- 1691/001: Voorstel van resolutie tot verfijning van de politiële registratie van misdrijven 

en de daarvan afgeleide politiestatistieken daarbij rekening houdend met de etniciteit van 
de vermoedelijke dader van een misdrijf; 

- 1736/001: Wetsvoorstel houdende organisatie van een volksraadpleging over de 
communautaire problemen; 

- 1740/001: Wetsvoorstel tot vereenvoudiging van de indeling van de zware 
verkeersovertredingen; 

- 1759/001: Wetsvoorstel strekkende tot het optrekken van de maximumsnelheid op de 
autosnelwegen; 

- 1789/001: Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 
inzake de aftrek van opvangkosten van kinderen jonger dan twaalf jaar; 

- 1790/001: Wetsvoorstel tot invoering van de fietsenregistratie om het stelen en helen van 
fietsen te ontmoedigen; 

- 1801/001: Wetsvoorstel tot het invoeren van een rijverbod voor vrachtwagens op zon- en 
feestdagen; 

- 1810/001: Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast 
met het onderzoek naar de fraude en onwettelijkheden gepleegd in het kader van de 
procedure van de regularisatie van illegalen; 

- 1826/001: Voorstel van resolutie ter aanmaning van de regering om dringend werk te 
maken van nationale en internationale wettelijke initiatieven en maatregelen om de 
OCMW-diensten in de mogelijkheid te stellen om een echt vermogensonderzoek te 
voeren naar eigendommen in het buitenland van aanvragers van een leefloon; 

- 1829/001: Voorstel van resolutie over de toekomst van de kerncentrales voor 's lands 
energiebevoorrading; 

- 1894/001: Wetsvoorstel tot invoeging van het misdrijf van kraken van gebouwen in het 
Strafwetboek; 

- 1917/001: Wetsvoorstel tot opvang van asielzoekers in gesloten centra en tot afschaffing 
van financiële steun gedurende de ganse asielprocedure; 

- 1918/001: Wetsvoorstel betreffende daderherkenning en het recht van slachtoffers van 
misdrijven om foto's van daders die op heterdaad gefilmd of gefotografeerd werden 
openbaar te maken. 
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Niet enkel met deze maar ondermeer met volgende interpellaties legde het Vlaams Belang 
de regering het vuur aan de schenen: 
- diverse interpellaties van Gerolf Annemans over de stand van zaken in het Brussel-Halle-

Vilvoorde-dossier; 
- Interpellatie van Gerolf Annemans de kernuitstap vanaf 2015; 
- interpellatie van Koen Bultinck over de laattijdige uitbetalingen door het Rampenfonds 

van de regenramp van september 2001; 
- interpellatie van Filip De Man over het uitblijven van de criminaliteitsstatistieken en de 

Veiligheidsmonitor; 
- Interpellatie van Ortwin Depoortere de overheveling van aangelegenheden inzake 

ontwikkelingssamenwerking naar de gemeenschappen en gewesten; 
- interpellatie van Hagen Goyvaerts over de verwachte opbrengst van de fiscale amnestie;  
- interpellatie van Hagen Goyvaerts over het toenemend aantal problemen bij de FOD 

Financiën; 
- diverse interpellaties van Bart Laeremans over Zaventem en de nachtvluchten; 
- interpellatie van Bart Laeremans over de gemeente Molenbeek als kweekvijver voor 

moslimterreur; 
- interpellatie van Bart Laeremans over de magistratenopleiding; 
- interpellatie van Bart Laeremans over de eventuele beslissing van DHL om Zaventem te 

verlaten; 
- interpellatie van Jan Mortelmans over de snel-Belg-wet; 
- interpellatie van Bert Schoofs over de nieuwe cannabisrichtlijn; 
- diverse interpellaties van Luc Sevenhans over het militair hospitaal van Neder-over-

Hembeek; 
- interpellatie van Luc Sevenhans over het dossier ABX; 
- diverse interpellaties van Guido Tastenhoye over de EU-kandidatuur van Turkije; 
- interpellatie van Guido Tastenhoye over het voorstel om de terugname van 

uitgeprocedeerde asielzoekers te koppelen aan ontwikkelingshulp; 
- interpellatie van Guido Tastenhoye over het asiel-, illegalen - en vreemdelingenbeleid; 
- interpellatie van Francis Van den Eynde over de  mensenrechten in Turkije; 
- diverse interpellaties van Francis Van den Eynde over het Afrika-beleid en Congo.   
 
 
HET VLAAMS BELANG IN CIJFERS 
 
Wetsvoorstellen, resoluties, moties, amendementen : 119 
Interpellaties       : 59 
Tussenkomsten, stemverklaringen    : 195 
Mondelinge vragen      : 430 
Schriftelijke vragen      : 933 
 
 

 
 
 



172 - POLITIEKE FRACTIES  Hoofdstuk 4 
 

4.7.  CENTRE DÉMOCRATE HUMANISTE (CDH) 
7 LEDEN 

 
 
 
SAMENSTELLING 
 
Sedert de recentste regionale en Europese verkiezingen van 13 juni 2004 oefent het cdH in 
het Waalse en het Brusselse Gewest evenals in de Franstalige Gemeenschap 
regeringsverantwoordelijkheid uit. In de cdH-Kamerfractie werden mevrouw Catherine Fonck 
(in 2003 tot kamerlid verkozen), die  tot minister van Kinderwelzijn, Jeugdzorg en 
Gezondheid van de Franstalige Gemeenschap werd aangesteld,  en de heer Raymond 
Langendries (Kamervoorzitter van juni 1995 tot juni 1999, fractieleider van de cdH in de 
Kamer van 2001 tot 2004), die tot Europees parlementslid werd verkozen, vervangen door 
twee nieuwkomers: mevrouw Brigitte Wiaux (Waals-Brabant) en de heer David Lavaux 
(Henegouwen). Ons jongste kamerlid, de heer Melchior Wathelet, werd in september 2004 
tot fractieleider verkozen. 
 
Omdat we een actief en samenhangend beleid willen voeren, hebben we onze krachten in 
een enkel team “Kamer en Senaat” gebundeld. De volksvertegenwoordigers, senatoren en 
medewerkers van de twee fracties werken, ieder naar zijn eigen krachten en interesses, 
nauw met elkaar samen. De coördinatie van die werkzaamheden gebeurt tijdens een 
gemeenschappelijke vergadering die elke donderdag om 11 uur,  vóór de plenaire 
vergaderingen van de Kamer en van de Senaat, plaatsvindt.  
 
De heer Christian Rademecker die, eveneens sinds september 2004, de functie van politiek 
secretaris van onze fracties in de Kamer en de Senaat uitoefent, is belast met de coördinatie 
van het werk van de medewerkers die instaan voor de voorbereiding en de follow-up van het 
parlementaire werk (opstellen van nota’s, voorstellen, amendementen, vragen,…) en staat 
de fractieleider bij in het dagelijks beheer. 
 
DE WERKZAAMHEDEN VAN DE FRACTIE 
 
Van bij het begin van de zittingsperiode in juni 2003 zijn de parlementsleden van het cdH niet 
alleen bijzonder actief geweest op wetgevend vlak, maar hebben ze tevens het 
regeringsbeleid op de voet gevolgd. De cdH-fractie heeft de ambitie voorstellen aan te 
reiken, het regeringsbeleid nauwlettend te controleren en op te treden als spreekbuis  voor 
de verzuchtingen van de bevolking.  Bovendien wil ze zich opwerpen als een 
ontmoetingsforum waar over de federale beleidsdomeinen wordt nagedacht. 
 

1. Voorstellen 
 
Door de herschikking van onze fractie kon het cdH de koploper blijven op het vlak van de 
parlementaire initiatieven en zich meer bepaald door zijn wetgevend werk onderscheiden. 
We hebben immers sinds de start van deze zittingsperiode meer dan 200 wetsvoorstellen bij 
de Kamer van volksvertegenwoordigers ingediend. De wetsvoorstellen die gedurende de 
zitting 2004-2005 werden ingediend, zijn in hoofdstuk 2 van dit verslag opgenomen. Ter 
illustratie worden hieronder enkele thema’s opgesomd die in de wetsvoorstellen die de 
parlementsleden van het cdH tijdens de zitting hebben opgesteld, aan bod kwamen: 
 
- de zelffinanciering van de ondernemingen (M. Wathelet); 
- de bestrijding van de overmatige schuldenlast als gevolg van schulden door gsm-

gebruik; 
- de fiscale stimulering van uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (J.J. Viseur, M. 

Wathelet en J. Arens); 
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- de aftrekbaarheid van de veiligheidsuitrusting voor het gebruik van een motorfiets voor 
beroepsverplaatsingen (B. Drèze); 

- de invoering van de schuldloze echtscheiding op grond van duurzame ontwrichting (M. 
Wathelet); 

- de verdubbeling van de wezenbijslag voor de wezen die beide ouders hebben verloren 
(M. Wathelet); 

- de opschorting van de maatregelen ter beperking van het medisch aanbod (J. Arens); 
- de toekenning van een verhoogde kinderbijslag aan werknemers met een laag inkomen 

(B. Drèze, J. Milquet, J.J. Viseur); 
- de bevordering van de maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve 

ontplooiing van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn (J.J. Viseur); 

- de instelling van een variabel overlevingspensioenbedrag naar gelang van de 
beroepsinkomsten (J. Milquet, B. Drèze en J.J. Viseur). 

 
Uit deze opsomming blijkt overduidelijk dat de verkozenen van het cdH  over een creatieve 
ingesteldheid beschikken en erin slagen ons politiek programma en de verzuchtingen van de 
burgers vorm te geven en in concrete voorstellen te gieten. We nemen tevens deel aan alle 
federale debatten en voeren er voluntaristisch en constructief oppositie.  
 
Voorts nam de cdH-fractie actief deel aan het wetgevend werk door bepaalde 
wetsontwerpen en –voorstellen te steunen of door amendementen in te dienen om de 
regeringsontwerpen bij te sturen of te verbeteren. Zo  steunde kamerlid Benoît Drèze in het 
kader van de hervorming van de gezondheidswet de minister in zijn inspanningen om de 
stijgende uitgaven in de zorgsector onder controle te houden en diende hij ter zake tal van 
amendementen in om onder meer het instrumentarium dat wordt ingezet om de diverse 
actoren te responsabiliseren, te verbeteren. 
 
Hoewel we tot de oppositie behoren, werden sommige voorstellen van onze fractie eenparig 
door de Kamer aangenomen en in wetten omgezet. Dit was onder meer het geval met het 
wetsvoorstel dat we hebben ingediend om de fiscale invordering ten aanzien van de 
echtgenoten humaner te maken. 
 

2. Controletaak 
 
Het toezicht op het regeringswerk is voor de cdH-fractie een topprioriteit.  We oefenen die 
controle onder andere uit door de ministers over het gevoerde beleid en over het beheer van 
hun departement aan de tand te voelen. Gemiddeld dient de cdH wekelijks een tiental 
interpellaties of vragen bij de commissies of de plenaire vergadering in. 
 
Vooral sinds de vorming van de nieuwe gemeenschaps- en gewestregeringen zien de cdH-
parlementsleden tevens nauwlettend toe op de naleving van de federale loyauteit tussen de 
verschillende regeringen die ons land rijk is. Ter zake betreurden wij de diverse initiatieven 
die de regering heeft genomen om haar mislukkingen te verbergen en om de begroting op 
kosten van de Gemeenschappen en Gewesten, en ook van de bedrijven en de gemeenten 
althans op papier in evenwicht te brengen. De regering kondigt namelijk aan dat ze er voor 
het zesde opeenvolgende jaar in zal slagen een begroting in evenwicht voor te leggen, 
waartoe ze zich trouwens in 2003 toe had verbonden. Tot 2004 kon dit evenwicht enkel 
worden bereikt door de punctuele verkoop van activa, waardoor de Staat verder werd 
uitgekleed. Vanaf dit jaar lijkt de voorkeur naar een nieuw mechanisme uit te gaan: het 
evenwicht van de openbare financiën wordt door de bijdragen van de deelstaten verzekerd. 
Tijdens de jongste begrotingscontrole moesten deze laatsten de federale overheid met 450 
miljoen euro bijspringen, een bedrag dat bijgevolg niet langer voor het gewestelijke of 
communautaire beleid kon worden aangewend.  Zoals kamerlid Jean-Jacques Viseur bij 
herhaling stelde, is België (in tegenstelling tot Canada, Duitsland, Zwitserland,…) de enige 
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westerse federale staat  waar de federale overheid niet voor het evenwicht van de openbare 
financiën instaat! 
 
Wat betreft het nakomen door de regering van haar beloftes, heeft de cdH-fractie niet 
nagelaten haar regelmatig te bevragen over haar belangrijkste doelstelling, het scheppen 
van 200 000 nieuwe banen. Men moet evenwel vaststellen dat er sinds het aantreden van de 
eerste regering Verhofstadt geen 200 000 nieuwe banen maar 86 000 nieuwe werklozen zijn 
bijgekomen. Bovendien is het aantal ingeschreven werklozen in 2004 nog aanzienlijk 
toegenomen. Tijdens deze zittingsperiode hebben wij het falende werkgelegenheidsbeleid 
van de regering dan ook aan de kaak gesteld. De maatregelen die wel vruchten afwerpen, 
hebben wij echter ook onderstreept. Zo steunde kamerlid Benoît Drèze de minister van Werk 
bij haar voornemen om het gebruik van de dienstencheques uit te breiden. Dit systeem biedt 
immers de mogelijkheid om gepast in te spelen op de vraag naar werk die niet door de 
klassieke arbeidsmarkt kan worden ingevuld. 
 
De controleopdracht van de democratische oppositie in het parlement is van fundamenteel 
belang omdat zij de goede werking van onze overheid waarborgt. Alleen al bij de bespreking 
van de laatste programmawet en van de wet houdende diverse bepalingen, de zogenaamde 
mozaïekwet, wezen onze fractieleden meermaals op het gebrek aan samenhang en overleg 
bij het opstellen van de wetteksten. In dat opzicht baseerde de cdH-fractie zich regelmatig op 
de adviezen die de Raad van State over de voorgestelde wetteksten uitbracht. Jammer 
genoeg worden die adviezen echter al te vaak door de regering genegeerd of met de voeten 
getreden. 
 
Meer dan eens had de cdH-fractie te vroeg gelijk toen zij bepaalde houdingen of praktijken 
van de regering hekelde… Zo zag de regering zich ertoe verplicht de draagwijdte van het 
dossier van de 13,07 procent te beperken en die bijdrage ten laste van de ambtenaren van 
de Gemeenschappen en de Gewesten af te schaffen, iets waar wij al maandenlang op 
aandrongen. Hetzelfde geldt voor het dossier van de verpakkingsheffing: nadat de regering 
zonder enig voorafgaand overleg besliste om die heffing te verhogen, moest zij nadien op 
haar stappen terugkeren. 
 
Het feit dat wij niet aan het regeerakkoord gehouden zijn, betekent daarom niet dat wij 
sommige doelstellingen die erin worden vooropgesteld, niet ondersteunen. Wij hebben er 
eenvoudigweg op toegezien dat de regering haar verbintenissen nakomt en er met eerbied 
voor het algemeen belang uitvoering aan geeft. Het cdH wil immers een regering die in haar 
opzet slaagt en haar doelstellingen haalt. Ten aanzien van de belangrijkste uitdagingen van 
vandaag en morgen – onder andere de debatten rond de veiligheid, de werkgelegenheid, de 
loopbanen, de financiering van de sociale zekerheid en het begrotingsevenwicht – hebben 
wij steeds een constructieve houding aangenomen. Zo heeft het cdH in juni 2005 zijn 
voorstellen inzake de eindeloopbaanproblematiek aan de eerste minister overgezonden. 
Onze fractie maakte tevens kenbaar dat zij wilde deelnemen aan om het even welk initiatief 
van de meerderheid om “een dynamisch pact voor de tewerkstelling, de opleiding en de 
vernieuwing” af te sluiten. 
Ook op dat vlak hebben wij prioriteiten vastgelegd die wij op het niveau van de 
Gemeenschappen en de Gewesten concreet vorm geven. 
 

3. Spreekbuis van de burgers 
 
Het Parlement is het forum bij uitstek waar de democratie tot expressie komt. Die expressie 
heeft echter enkel maar zin als de dagelijkse bekommernissen van de bevolking er centraal 
staan. 
 
Er gaat geen dag voorbij zonder dat onze fractieleden de ministers ondervragen of 
interpellaties indienen. Op die wijze verwoorden ze wat er onder de burgers leeft. Hun 
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vragen handelen over de werkgelegenheid, de pensioenen, over de oprichting van de dienst 
voor alimentatievorderingen, over de organisatie van onze veiligheidsdiensten die ons land 
voor rampen of bedreigingen moeten behoeden. En daarnaast stellen ze ook vragen over de 
moeilijkheden die de burger ondervindt als gevolg van de complexiteit van de federale 
wetgeving of bij de concrete toepassing ervan door hemzelf of door de administraties. Via die 
interpellaties sporen we de ministers tot meer waakzaamheid aan en vormen we een 
onmisbare schakel die de bekommernissen van de burgers aankaart. 
 
Het dossier van de nachtvluchten boven Brussel en de rand was hierbij een prioriteit. Bij 
monde van kamerlid Joëlle Milquet herinnerde de cdH-fractie de regering er onophoudelijk 
aan dat zij ten onrechte voor het spreidingsplan van minister Anciaux opteerde met 
aanzienlijk meer vluchten boven dichtbevolkte gebieden tot gevolg. 
 
Voorts verdedigde de cdH-fractie de rechten van de Franstaligen in de Brusselse rand, door 
in het dossier “Brussel-Halle-Vilvoorde” op verantwoorde wijze de kaart van de eenheid, 
solidariteit en standvastigheid tussen de vier Franstalige partijen uit te spelen en ons niet tot 
onze rol van oppositiepartij te beperken.  
 
Ten slotte zag de cdH-fractie, en met name kamerlid Josy Arens, er streng op toe dat in het 
mobiliteits-, veiligheids- en gezondheidsbeleid met de bevolking van de landelijke en 
grensgebieden rekening werd gehouden. 
 

4. Ontmoetings- en reflectieforum 
 
De cdH-fractie nam twee belangrijke initiatieven, waaruit blijkt dat ze haar voorstellen door 
het nodige overleg vooraf wil laten gaan, enerzijds, et dat ze aan de noden van de bevolking 
tegemoet wil komen, anderzijds. 
 
In september 2004 startten we het politiek jaar met het thema van de toekomst van de 
sociale zekerheid. Op grond van de getuigenissen van tal van gezaghebbende 
vertegenwoordigers van de sociale partners en van de verschillende actoren van de sociale 
zekerheid, omschreven we de belangrijkste uitdagingen die onze maatschappij in de loop 
van de volgende jaren zal moeten aangaan, zowel wat de noden (de verstrekkingen) als wat 
de financiering van die laatste betreft. Daarbij werd naar alternatieven voor de huidige 
financiering gezocht, die immers nog steeds grotendeels op arbeid berust. Die vaststellingen 
leidden in de loop van de zitting tot de indiening van een aantal voorstellen en scherpten 
onze aandacht voor de regeringsmaatregelen op het stuk van de sociale zekerheid, dit 
inzonderheid in het raam van de gezondheidswet. 
 
Voorts maakten de cdH-fracties van Kamer en Senaat tweeëneenhalf jaar na de 
inwerkingtreding van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt 
een stand van zaken op. Kent de patiënt zijn rechten beter dan vroeger? Wordt meer naar 
hem geluisterd, wordt hij met meer respect behandeld? Speelt hij een actieve rol? Voelt de 
arts zich bedot, bedreigd? Hebben we, één jaar na de oprichting van de ombudsdiensten in 
de ziekenhuizen, te maken met de klachtenlawine – naar Amerikaans voorbeeld – waarvoor 
kon worden gevreesd? Om op al die vragen een antwoord te bieden, hebben we, op initiatief 
van Joëlle Milquet, Clotilde Nyssens en Benoît Drèze alle betrokken partners 
samengebracht: de patiënten, de gezondheidswerkers en de overheden. Bij die gelegenheid 
werden concrete voorstellen geformuleerd, die we bij het begin van het politieke jaar in het 
Parlement zullen indienen.  
 
Naast die twee belangrijke initiatieven organiseerde de cdH-fractie zoveel ontmoetingen 
(onder meer nagenoeg elke donderdagmiddag) met deskundigen inzake de in de Kamer ter 
bespreking voorliggende dossiers, dat we ze onmogelijk allemaal kunnen opsommen. 
Dankzij die ontmoetingen, die nu eens op initiatief van de parlementsleden, dan weer van 
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hun medewerkers werden georganiseerd, slaagden we erin onze informatie en onze reflectie 
over alle federale bevoegdheidsterreinen uit te breiden en te verdiepen. 
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 5. VOORZITTERSCHAP 
 
 
 
 5.1. BILATERALE PARLEMENTAIRE BETREKKINGEN 
 
 
5.1.1.  BUITENLANDSE DELEGATIES 
 
 
Zuid-Oost Europa 
 
 
DONDERDAG 21 OKTOBER 2004 
 
 

REPUBLIEK TURKIJE 
 
Op donderdag 21 oktober 2004 bracht een delegatie van de commissie voor de 
Harmonisatie met de Europese Unie van de Grote Nationale Assemblee van Turkije, onder 
leiding van de Z. E. de heer Yasar Yakis, Parlementslid (AKP– Partij voor Rechtvaardigheid 
en Ontwikkeling –  Regering) en gewezen minister van Buitenlandse Zaken, een bezoek aan 
de Kamervoorzitter, de heer Herman De Croo. 
 
Volgende thema's werden tijdens het onderhoud aangesneden: 
 

- de uitstekende betrekkingen tussen België en Turkije, die door tal van bilaterale 
bezoeken worden gekenmerkt 

- de kwestie van de toetreding van Turkije tot de Europese Unie 
- de Koerdische minderheid in Turkije 
- de kwestie Cyprus 
- de betrekkingen met Armenië 

 
 
 
VRIJDAG 5 NOVEMBER 2004 
 
 

REPUBLIEK KROATIË 
 
 
Op vrijdag 5 november 2004 werd de heer Ivo Sanader, eerste minister van de Republiek 
Kroatië, door de Voorzitter van de Kamer in audiëntie ontvangen. 
 
Tijdens het onderhoud werden de volgende thema’s aangesneden : 
 
- de onderhandelingen voor de toetreding tot EU en NAVO 
- wat betreft de Kroatische generaal Gotovina die door procureur-generaal Carla Del 

Ponte wegens oorlogsmisdaden tegen Servische burgers voor het Internationaal 
Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië (ICTY) in Den Haag is gedagvaard, 
verklaarde de Kroatische eerste minister dat alles in het werk zal worden gesteld om de 
van volkenmoord verdachte generaal in te rekenen, waar hij zich ook bevindt op het 
Kroatische grondgebied of daarbuiten ; 

- wat betreft de eerbiediging van de rechten van de minderheden in Kroatië, onderstreept 
de eerste minister dat het aantal vertegenwoordigers van de minderheden in het 
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nationaal parlement bij de laatste verkiezingen van 4 naar 8 is gegaan, en dit op een 
totaal van 152 afgevaardigden.  

- wat betreft het vooruitzicht op de toetreding tot de EU merkt Voorzitter De Croo op dat 
de procedure voor Roemenië en Bulgarije, die tegen 2007 zou worden afgerond, 
mogelijk wordt verlengd omdat beide landen bij de omzetting van het  communautaire 
acquis achterophinken ;  

- het nationalisme zou evenwel ook bij een deel van de kiezers kunnen heropleven indien 
de Kroatische regering de toetreding tot de EU al te overhaast en koste wat het kost 
tracht waar te maken, zich daarbij volledig aan de criteria van de EU onderwerpt en een 
aanzienlijk deel van de nationale soevereiniteit opoffert ; 

- eerste minister Sanader onderstreepte dat de bilaterale betrekkingen met Servië-
Montenegro zijn verbeterd. Hij herinnerde eraan dat zijn regering de terugkeer van 
Servische vluchtelingen naar Kroatië aanmoedigt en zich ertoe heeft verbonden aan de 
verzuchtingen van de Servische minderheid in Kroatië tegemoet te komen.  

- ten slotte verheugde de heer Sanader zich over de hervorming van het rechtssysteem in 
zijn land. De strategie die daarbij wordt gevolgd, bestaat in de  modernisering van het 
gerechtelijk apparaat, de heroriëntering van opdrachten naar rechtbanken die het minder 
druk hebben en een nieuwe geografische spreiding van de hoven en rechtbanken. 

 
 
 
DINSDAG 8 DECEMBER 2004 
 
 

REPUBLIEK MONTENEGRO 
 
 
De Kamervoorzitter Herman De Croo heeft de heer Milo Djukanovic in audiëntie ontvangen.  
De heer Djukanovic is Eerste Minister van de Republiek Montenegro.   
 
Het gesprek had hoofdzakelijk betrekking op de positie van Montenegro in de Servisch-
Montenegrijnse Statenunie en de Euro-Atlantische integratie. 
 
De Eerste Minister focust zijn uiteenzetting op drie thema’s: de politieke en economische 
hervormingen die met het oog op de toenadering tot de Europese Unie en het Navo-
bondgenootschap worden doorgevoerd, de macro-economische stabiliteit in de regio en de 
staatsstructuur en de betrekkingen met Servië.   
 
Hij is overtuigd van het feit dat de Montenegrijnen zich zullen uitspreken voor 
onafhankelijkheid en dat Montenegro op termijn deel zal uitmaken van de Europese Unie en 
van de NAVO. 
 
Kamervoorzitter De Croo wijst, i.v.m. de verdere uitbreiding van de Europese Unie, op de 
groeiende tegenstelling tussen de publieke opinie in de kandidaat-lidstaten (enthousiasme) 
en deze in de landen van de Europese Unie (evoluerend naar een sterker scepticisme).  Het 
voor maart 2006 in Montenegro geplande referendum bestempelt hij als een belangrijk 
gegeven.  Hij waarschuwt de Premier ervoor de bevolking geen onrealistische beloften voor 
te houden alsof de Montenegrijnse onafhankelijkheid en de toetreding tot de Unie één en 
dezelfde zaak zouden zijn.  De Kamervoorzitter herhaalt voorstander te zijn van de 
toetreding van Turkije tot de Europese Unie.   
 
Premier Djukanovic wijst ten slotte op de belangrijke rol die Europa kan spelen bij de 
totstandkoming van democratische structuren in Servië.  Een stabiel en democratisch Servië 
is immers mede onontbeerlijk voor de veiligheid in de westelijke Balkan. 
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1 FEBRUARI 2005 
 
 

HELLEENSE REPUBLIEK 
 
 
Op 1 februari 2005 werd de president van de Helleense Republiek, de heer Constantinos 
Stephanopoulos, door de voorzitters van Kamer en Senaat in audiëntie ontvangen in de 
ambtswoning van de Kamervoorzitter. De Griekse president was van 1 tot 3 februari 2005 op 
staatsbezoek in België op uitnodiging van Z.M. Koning Albert II. 
 
Tijdens het gesprek werden de volgende onderwerpen aangesneden: 
 
- de inzet van de komende presidentsverkiezingen van april 2005. De president van de 

Republiek Griekenland wordt bij een bijzondere meerderheid (tweederde meerderheid) 
door het Griekse Parlement verkozen. President Stephanopoulos zelf kan zich niet 
meer kandidaat stellen; na twee presidentsmandaten moet hij zijn plaats ruimen voor 
een nieuwe president; 

 
- de problemen in verband met de minderheden en de immigratie in Griekenland. Daarbij 

kwamen onder meer de Albanese immigratie in Griekenland (1 miljoen Albanese 
immigranten op een totale bevolking van tien miljoen inwoners) en de grote Griekse 
gemeenschap in Albanië ter sprake; 

 
- de bilaterale betrekkingen met Turkije en het Griekse standpunt over de Turkse 

toetreding tot de EU; 
 
- de kwestie-Cyprus. Griekenland heeft voorstellen gedaan om het plan van VN-

secretaris-generaal Kofi Annan, dat bij het referendum in maart 2004 door het Grieks-
Cypriotische deel van Cyprus verworpen werd, bij te stellen. 

 
Tot slot gingen de president van de Helleense Republiek en de voorzitters van Kamer en 
Senaat uitvoerig in op de goede bilaterale betrekkingen tussen Griekenland en België. 
 
 
 
DINSDAG 15 MAART 2005 
 
 

SERVIË EN MONTENEGRO 
 
 
Op dinsdag 15 maart 2005 heeft Kamervoorzitter Herman De Croo de heer Vuk Draskovic in 
audiëntie ontvangen.  De heer Draskovic, voormalig journalist en leidend opposant tegen 
Milosevic, is minister van Buitenlandse Zaken van Servië en Montenegro.   
De heer Draskovic startte het onderhoud met een pleidooi voor de verbetering van de 
betrekkingen tussen beide assemblees.  Hij is optimistisch over de goede afloop van de 
feasibility study die een Stabilisatie- en Associatieakkoord met de Europese Unie mogelijk 
moet maken.  De Republiek moet op korte termijn eveneens lid kunnen worden van het 
NAVO Partnership for Peace (PfP).  De heer Draskovic beseft wel dat er eerst een oplossing 
moet gevonden worden voor het heikele probleem Kosovo.   
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Kamervoorzitter De Croo bevestigt dat de bescherming van de minderheden de essentie 
uitmaakt van democratie en verwijst naar de Belgische know how terzake.  Een oplossing 
van de conflicten in de Balkan-regio vormt niet langer een topprioriteit voor de 
wereldgemeenschap maar moet dit wel zijn voor de Europese Unie.  Servië en Montenegro 
moeten op termijn lid worden van het Partnership for Peace, de NAVO en de Europese Unie.  
Doch eerst moet er een definitieve oplossing gevonden worden voor de Servisch-
Montenegrijnse staatsstructuur en voor het statuut van Kosovo.  
 
Hij benadrukt het symbolische belang van de samenwerking met het Internationaal 
Joegoslaviëtribunaal (ICTY) en verwijst meer in het bijzonder naar de recente EU-beslissing 
om de start van de toetredingsonderhandelingen met Kroatië voorlopig uit te stellen. 
 
Minister Draskovic bestempelde de voormalige Federale Republiek Joegoslavië als een 
goed en logisch systeem.  Hij voorspelt dat de verschillende bevolkingsgroepen na hun 
echtscheiding zullen hertrouwen onder het dak van de Europese Unie, die een uniek kader 
vormt voor normalisatie en verzoening.  Het zou tegen elke common sense zijn om Servië en 
Montenegro te scheiden.   
 
Kamervoorzitter De Croo waarschuwt voor de idee dat het Unie lidmaatschap een 
wondermiddel zou zijn.  De kandidaat-lidstaten moeten goed beseffen dat toetreding tot de 
Unie automatisch een groot verlies van hun pas verworven soevereiniteit inhoudt.   
 
 
 
25 TOT 27 APRIL 2005 
 
 

REPUBLIEK TURKIJE 
 
 
De heer Mehmet Dülger, voorzitter van de commissie voor de Buitenlandse Zaken van de 
Grote Nationale Assemblee van de Republiek Turkije, was in ons land voor een werkbezoek 
op uitnodiging van de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers. De heer Dülger 
leidde een delegatie van zijn commissie. 
 
Met dit werkbezoek werd voortgebouwd op de zending naar Turkije van mevrouw Annemie 
Neyts-Uyttebroeck aan het hoofd van een delegatie van de Kamercommissie voor de 
Buitenlandse Betrekkingen. Die vond plaats van 23 tot 27 februari 2004. 
 
Tijdens de door Kamervoorzitter H. De Croo aangeboden werklunch werden de volgende 
thema's aangesneden: 

- de problematiek van de erkenning van de Armeense genocide door Turkije; 
- de Amerikaanse aanwezigheid in Armenië; 
- de uitstekende bilaterale betrekkingen tussen Georgië en Armenië; 
- het economische gewicht van de Armeense diaspora; 
- het Turkse standpunt over de situatie in Nagorno-Karabach; 
- de problematiek van de openstelling van de Turkse grens met Armenië; 
- de bilaterale betrekkingen van Turkije met Azerbeidzjan en Georgië; 
- het probleem van de watervoorziening en het geostrategische belang van de 

exploitatie van de Turkse watervoorraden; 
- de onderhandelingen over de Turkse toetreding tot de Europese Unie, die op 3 

oktober 2006 van start gaan. 
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Commissievoorzitter Dülger sprak ook met de leden van de commissie voor de Buitenlandse 
Betrekkingen en van het adviescomité voor Europese Aangelegenheden van de Kamer. In 
de “Parlementaire Mededelingen” nr. 63 vindt u een samenvatting van deze 
gedachtewisseling. 
 
De Turkse parlementaire delegatie werd tevens in audiëntie ontvangen door de voorzitster 
van de Senaat en door de heer Didier Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, 
toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken. 
 
Voorts vond er in de Senaat een gedachtewisseling plaats met leden van de commissie voor 
de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging van de Senaat, in aanwezigheid 
van de leden van de Belgisch-Turkse vriendengroep van de Belgische groep van de 
Interparlementaire Unie. 
 
In het Europees Parlement ontmoette de delegatie mevrouw Annemie Neyts-Uyttebroeck, 
europarlementslid en woordvoerder van de liberale fractie in het Europees Parlement voor 
de beleidsdomeinen Buitenlands Beleid, Veiligheid en Defensie. 
 
De heer Dülger werd in audiëntie ontvangen door de heer J. Happart, voorzitter van het 
Waalse Parlement. 
 
Ten slotte sprak de delegatie van de commissie voor de Buitenlandse Zaken van de Turkse 
Grote Nationale Assemblee op de FOD Buitenlandse Zaken met de heer Marc Geleyn, 
Directeur-generaal Bilaterale Zaken, en met de heer Alexis Brouhns, directeur van de dienst 
West-Europa en gewezen ambassadeur van België in Ankara. 
 
 
 
Midden-Oosten en Noord-Afrika 
 
 
16 SEPTEMBER 2004 
 
 

LIBANESE REPUBLIEK 
 
Op 16 september 2004 ontmoette Kamervoorzitter De Croo de heer Rafic Hariri, Eerste 
minister van de Libanese Republiek, die enkele maanden later om het leven zou komen bij 
een aanslag. 
Het gesprek vond plaats enkele dagen voor diens ontslag als Eerste minister.  Het gesprek 
had in de eerste plaats betrekking op de gespannen politieke situatie in Libanon en meer in 
het algemeen op het vredesproces in het Midden-Oosten. 
Kamervoorzitter De Croo had de heer Hariri ook eerder ontmoet in Beiroet tijdens de zending 
van een delegatie van de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers naar de Libanese 
Republiek en naar de Syrisch-arabische Republiek van maandag 5 tot vrijdag 9 april 2004. 
 
Hierna volgt het rouwbericht dat Kamervoorzitter De Croo op 15 februari 2005 richtte aan zijn 
Libanese homoloog, de heer Nabih Berri, Voorzitter van de Libanese Nationale Assemblee. 
 
“I would like to express my condolences to the families of Mr Rafic Hariri and the members of 
his convoy killed, to the members of the Lebanese National Assembly and to the Lebanese 
people, on the loss of Mr Hariri. 
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I had the opportunity to meet Mr Hariri recently, both in Beirut and Brussels, and we had very 
open and fruitful discussions about the political situation in Lebanon and the peace process 
in the Middle East. 
 
I am convinced that Lebanon should be allowed to pursue its political future free from 
violence and I therefore condemn this killing firmly. All parties engaged should continue to 
work towards the organization of serene elections scheduled for May.” 
 
 
 
MAANDAG 22 TOT ZATERDAG 27 NOVEMBER 2004 
 
 

LIBANESE REPUBLIEK 
 
De heer Nabih Berri, voorzitter van de Nationale Assemblee van de Republiek Libanon en 
voorzitter van de Arabische Interparlementaire Unie, was van maandag 22 tot zaterdag 27 
november 2004 in ons land voor een officieel bilateraal bezoek aan België op uitnodiging van 
de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers.  
 
De voorzitter van de Libanese Nationale Assemblee en zijn parlementaire delegatie gingen 
niet alleen op audiëntie bij Kamervoorzitter H. De Croo, maar werden eveneens ontvangen 
door: 
- de heer Josep Borrell Fontelles, voorzitter van het Europees Parlement; 
- de heer Karel Pinxten, voorzitter van de Kamercommissie voor de Buitenlandse 

Betrekkingen; 
- de heer François-Xavier de Donnea, voorzitter van de Belgische groep van de 

Interparlementaire Unie.  
 

Daarnaast hield de delegatie van voorzitter Berri een gedachtewisseling met leden van de 
sectie België-Libanon van de Belgische groep van de IPU en met leden van de commissie 
voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging van de Senaat. Voorts 
woonde de delegatie een vergadering van de Commissie buitenlandse zaken van het 
Europees Parlement en een vergadering over de Machreklanden (Egypte - Syrië - Jordanië - 
Libanon - Israël - Palestina) van het EP bij. 
 
In de ambtswoning van de Kamervoorzitter ondertekenden de voorzitters van beide 
Assemblees een bilateraal interparlementair samenwerkingsprotocol tussen de Belgische 
Kamer van volksvertegenwoordigers en de Libanese Nationale Assemblee. 
 
Tijdens de daaropvolgende audiëntie werden de volgende thema's besproken: 
- het recente ontslag van premier Rafik Hariri en de vorming van een nieuwe regering 

onder leiding van Omar Karamé. 
 Premier Hariri diende zijn ontslag in uit onvrede met de goedkeuring door het Libanese  

Parlement, op 3 september 2004, van het amendement op de Grondwet waarbij het 
mandaat van de president van de Republiek Libanon, de heer Emile Lahoud, met drie 
jaar verlengd wordt. 

 De huidige regering blijft nog aan tot aan de volgende parlementsverkiezingen in het 
voorjaar 2005. 

 
 Assembleevoorzitter Berri verklaart dat de regering van premier Karamé alle 

verbintenissen zal nakomen die de vorige regering aangegaan is, onder meer in verband 
met het programma voor structurele en bestuurlijke hervormingen, die de economie weer 
moeten aanzwengelen en de overheidsschuld moeten terugdringen, en in verband met 
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de conferentie van donorlanden van "Parijs II" waarop in november 2002 een 
begrotingskrediet van 3 miljard dollar werd toegekend om dat programma te steunen; 

 
- Assembleevoorzitter Berri sprak voorts over het overlijden van president Yasser Arafat, 

de implicaties van zijn opvolging en de situatie in het Midden-Oosten. 
 Hij stelde dat president Arafat de woordvoerder was van de hele Palestijnse 

gemeenschap en haar onderscheiden politieke componenten. 
 Als de Palestijnen niet verdeeld geraken en Mahmoud Abbas tot staatshoofd verkiezen, 

zal deze laatste, een gematigde consensusfiguur, zich ongetwijfeld verzetten tegen de 
militarisering van het conflict en de kwestie van de intifada trachten te regelen door de 
vertegenwoordigers van alle Palestijnse islamitische bewegingen bij de 
onderhandelingen te betrekken.  

 
De Israëlische regering schijnt momenteel niet bereid te zijn vrede te sluiten met de 
Palestijnse Autoriteit, noch een onafhankelijke Palestijnse staat te erkennen. 

 
 
VRIJDAG 1 JULI 2005 
 
 

ISLAMITISCHE REPUBLIEK IRAN 
 
De Kamervoorzitter heeft de heer Gholamalli Haddad-Adel, voorzitter van de Islamitische 
Consultatieve Vergadering van de Islamitische Republiek Iran, in audiëntie ontvangen. 
 
-  Voorzitter Haddad-Adel wees op de uitstekende bilaterale betrekkingen die Iran sinds het 

midden van de XIXe eeuw met België onderhoudt. 
 De reorganisatie van de douane en de financiën en de eerste spoorweg in Teheran mag 

België op zijn conto schrijven. 
 
-  Sinds 2001 is het aantal bilaterale officiële bezoeken, zowel op federaal als op 

gewestelijk vlak, hand over hand toegenomen. 
 
-  De overeenkomst tot voorkoming van dubbele belasting, die op 22 november 2004 werd 

geparafeerd, moet door het Belgische federale Parlement nog worden goedgekeurd. 
 
-  Kamervoorzitter De Croo onderstreepte dat de Werelddouaneorganisatie haar zetel in 

Brussel heeft. 
 Hij legde de nadruk op de strategische rol die Iran in de regio speelt dankzij de exploitatie 

van zijn energiebronnen (aardolie- en gaswinning). 
Hij merkte op dat Iran een jonge bevolking heeft (de gemiddelde leeftijd bedraagt ± 30 
jaar), dat vrouwen 60% van de studentenpopulatie vertegenwoordigen, en dat het aantal 
Iraniërs met een universitair diploma blijft stijgen.  
Niettemin wordt het land nog altijd geconfronteerd met de schrijnende gevolgen van de 
werkloosheid. De Kamervoorzitter toonde zich bezorgd over de mensenrechtensituatie in 
Iran en over de door het Iraanse Parlement aangenomen wetgeving betreffende het 
statuut van de vrouw. 
Ten slotte vroeg de heer De Croo zich af hoe het nu verder moet na de verkiezing van de 
nieuwe ultraconservatieve president van de Islamitische Republiek Iran, in het licht van 
de koers die zijn voorganger, president Khatami, volgde (Iraanse belangstelling voor de 
Europese Unie, dialoog over de religies, hervormingsgezind beleid). 

 
-  Voorzitter Haddad-Adel onderstreepte dat er in Iran vrije en volstrekt democratische 

presidentsverkiezingen gehouden waren. 
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 De acht presidentskandidaten vertegenwoordigden verschillende politieke strekkingen. 
Zij konden campagne voeren zonder financiële beperkingen. De klachten van de 
regering-Bush over de uitsluiting van een duizendtal kandidaten door de Iraanse 
verkiezingscommissie zijn niet gegrond. De afgewezen kandidaten voldeden immers niet 
aan de vereiste criteria om te mogen opkomen voor de presidentsverkiezingen. 

 
-  Hij attendeerde er voorts op dat 60% van de kiezers ook effectief is gaan stemmen, en 

dat er 60 miljoen stemmen gevalideerd werden. 
 
-  Een andere prioritaire doelstelling van de Iraanse regering is de verbetering van de 

betrekkingen met Irak. 
 
 
 
West-, Oost- en Zuid-Afrika 
 
 
 
VRIJDAG 29 OCTOBER 2004 
 
 

REPUBLIEK NAMIBIË 
 
Op 29 oktober 2004 heeft de voorzitter van de Kamer Dr. Mosé P. Tjitendero, voorzitter van 
de Nationale Assemblee van de Republiek Namibië, in audiëntie ontvangen in de 
ambtswoning van de Kamervoorzitter. 
 
Assembleevoorzitter Tjitendero onderstreepte de rol van Namibië als motor van de SADC 
(Southern African Development Community, de Ontwikkelingsgemeenschap van zuidelijk 
Afrika). 
Hij streeft naar een toenadering tussen de SADC en de EU. 
Op economisch gebied ligt het levenspeil in Namibië vrij hoog. 90% van de bevolking krijgt 
een behoorlijk loon. Een deel van de bevolking leeft evenwel onder de armoedegrens, doet 
aan landbouw om in zijn levensonderhoud te voorzien en krijgt ontwikkelingshulp van meer 
bepaald de SADC. 
 
Kamervoorzitter De Croo legde de nadruk op de troeven van het moderne Namibië: 
- de stabiliteit van het land; 
- de bloeiende buitenlandse handel, die steunt op de export van ertsen (diamant, uranium) 

en biologische rijkdommen (vis); 
- de sterkte van de Namibische munt dankzij de koppeling, met een vaste pariteit, van de 

Namibische dollar aan de Zuid-Afrikaanse rand; 
- het herstel van vreedzame bilaterale betrekkingen met Angola sinds het einde van het 

conflict tussen de MPLA en de UNITA, wat de stabiliteit van het land ten goede komt; 
- het feit dat het staatshoofd, president en SWAPO-leider Sam Nujoma, al sinds 1990 aan 

de macht is, wat bevorderlijk is voor de politieke stabiliteit. 
 
Autoritaire excessen zoals er in het Zimbabwe van president Mugabe uit de 
landbouwhervorming aldaar zijn voortgevloeid, sloot de heer Tjitendero uit. 
Voorts vroeg de voorzitter van de Namibische Nationale Assemblee dat het Belgische 
federale Parlement het bilaterale verdrag betreffende de bescherming en de bevordering van 
de investeringen zo spoedig mogelijk zou ratificeren. 
Ten slotte bracht hij het uiterst nuttige parlementaire samenwerkingsprogramma onder de 
aandacht dat door AWEPA voor het Namibische Parlement opgezet werd. 
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VRIJDAG 3 DECEMBER 2004 
 
 

DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO 
 
 
De heer Azarias Ruberwa, Vice-President van de Democratische Republiek Congo heeft een 
bezoek aan Kamervoorzitter Herman De Croo gebracht. 
 
Vice-President Ruberwa legt uit dat de talrijke bezoeken aan Brussel en andere Europese 
hoofdsteden verband houden met het bestrijden van de onverschilligheid  van de 
internationale gemeenschap tegenover de politieke en economische toestand in Congo. 
 
Volgens de Congolese leider moeten de verkiezingen absoluut binnen de gestelde termijn 
plaatsvinden op voorwaarde dat Congo er klaar voor is. 
 
De Voorzitter van de Kamer heeft begrip voor het betoog van de heer Ruberwa. De 
overgangsregeling mag dan al geen democratische legitimiteit hebben, er waren nu eenmaal 
geen andere oplossingen. De Voorzitter vreest dat bepaalde politieke leiders  de 
overgangsregeling liever zien voortduren om aldus hun functie te behouden. 
 
Hij beklemtoont dat er nog heel wat problemen moeten geregeld worden vooraleer de 
verkiezingen kunnen plaatsvinden (probleem van de nationaliteit van sommige burgers, 
veiligheid, enz.). Voorts merkt hij op dat van de verkiezingen ook niet alle heil moet worden 
verwacht. 
 
De geloofwaardigheid van de verkiezingen dreigt te worden aangetast als de politieke klasse 
er niet in slaagt een systeem tot stand  te brengen waar de ganse Congolese bevolking wel 
bij vaart. Die bevolking heeft namelijk nood aan veiligheid, scholing en gezondheidszorg 
maar evenzeer aan hoop. 
 
 
 
DONDERDAG 9 EN VRIJDAG 10 DECEMBER 2004 
 
 

REPUBLIEK MADAGASKAR 
 
 
Een parlementaire delegatie van de Nationale Assemblee van Madagaskar bracht op 9 en 
10 december 2004 een tweedaags studiebezoek aan de Kamer van 
volksvertegenwoordigers.  
 
Het bezoek kaderde in een bijstandsprogramma aan de Malagassische Nationale 
Assemblee dat de Kamer van volksvertegenwoordigers, met de Franse Assemblée nationale 
en de Interparlementaire Unie, in het raam van het door de EU gefinancierde programma tot 
verankering van het democratiseringsproces ontwikkelt en coördineert.  
 
Het opzet van het studiebezoek bestond erin de Malagassische Nationale Assemblee een 
aantal hefbomen op het stuk van communicatie en informatie aan te reiken. 
 
De parlementaire delegatie bestond uit vier parlementsleden en twee ambtenaren van de 
Assemblee. 
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De leden van de Malagassische delegatie werden door de voorzitter van de Kamer in 
audiëntie ontvangen. 
Tijdens het onderhoud kwam het Malagassische tweekamerstelsel, met enerzijds de 
Nationale Assemblee (160 zetels) en anderzijds de Senaat (90 zetels), summier aan bod. 
De Senaat werd in 1974 afgeschaft en in 2001 opnieuw opgericht.  
De nieuwe Senaat telt tien afgevaardigden voor elk van de zes provincies en dertig door de 
President van de republiek aangewezen senatoren. 
 
De economische ontwikkeling van het land is aan de export van landbouwproducten als 
koffie, vanille en aardappelen toe te schrijven. De belangrijkste afzetmarkt is de EU, maar 
het land kijkt meer en meer richting Azië, dat, vanuit het standpunt van mogelijke 
investeringen, een grote aantrekkingskracht uitoefent. 
 
Tijdens haar studiebezoek onderhield de Malagassische parlementaire delegatie zich voorts 
met: 

- mevrouw Pierette Cahay-André, volksvertegenwoordiger, lid van de regionale groep 
Afrika van de Interparlementaire Unie; 

- ambtenaren van de Kamer met betrekking tot : 
-  de werking en de opdracht van de diensten van de vergadering en van de 

commissiediensten; 
-  de betrekkingen tussen het Parlement en de pers; 
-  de bibliotheek, de diensten van de videotheek, de persdossiers en de 

databanken; 
-  de informatietechnologie, de e-wetgeving en het e-parlement; 

- experts inzake politieke marketing gericht op een positieve beeldvorming van het 
parlementslid en op het verbeteren van de betrekkingen tussen de parlementaire 
fracties en de pers. 

 
Tot slot werd de delegatie in de FOD Buitenlandse Zaken ontvangen door het departement 
West-, Oost- en Zuidelijk Afrika voor een gedachtewisseling over de stand van de bilaterale 
betrekkingen tussen beide landen.  
 
 
 
16 ET 17 DECEMBER 2004 
 
 

REPUBLIEK RWANDA 
 
Een delegatie van vrouwelijke parlementsleden uit Rwanda bracht op 16 en 17 december 
2004 een studiebezoek aan de Kamer van volksvertegenwoordigers.  
 
De studiereis ging op initiatief van AWEPA uit van de Vereniging van Europese 
parlementsleden voor Afrika (AWEPA) op uitnodiging van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers. 
 
Het Forum van vrouwelijke parlementsleden uit Rwanda verenigt de vrouwelijke 
parlementsleden die lid zijn van de Nationale Assemblee en de Senaat. Hierbij moet worden 
aangestipt dat 48 percent van de 53 zetels in de Nationale Assemblee door vrouwen wordt 
ingenomen.  
 
Gedurende hun studiebezoek hadden de Rwandese parlementsleden een gesprek met: 

- mevrouw Lydia Maximus, voorzitter van AWEPA België; 
- leden van de sectie België-Rwanda van de IPU, onder wie de heer François-Xavier 

de Donnea, voorzitter van de Belgische groep van de IPU; 
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- mevrouw Pierrette Cahay-André, voorzitter van het Adviescomité voor de 
maatschappelijke emancipatie van de Kamer; 

- mevrouw Karine Lalieux en de heer Jacques Chabot, leden van de Kamer; 
- ambtenaren van de Kamer over: 

- de bevoegdheden van de Kamer en de Senaat; 
- de werking en de rol van de diensten van de plenaire vergadering en van de 

commissievergaderingen; 
- de financiering van de politieke partijen; 
- de begroting en het statuut van de leden van de Kamer. 

 
Daarnaast onderhield de delegatie zich met de heer Jan Mutton, speciaal gezant voor de 
Grote Meren van de dienst Afrika ten zuiden van de Sahara van de Federale 
Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, en met mevrouw Annemie Pernot die de Raad voor 
gelijke kansen tussen mannen en vrouwen van de Federale Overheidsdienst 
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg vertegenwoordigde.  
 
Bij de vzw Amazone tot slot werd de delegatieleden de gelegenheid  geboden van 
gedachten te wisselen met vertegenwoordigers van diverse Belgische verenigingen die zich 
bezig houden met gelijkheid van kansen en maatschappelijke emancipatie. 
 
 
 
VRIJDAG 14 JANUARI 2005 
  
 

REPUBLIEK BURUNDI 
 
Op vrijdag 14 januari 2005 bezocht de heer Libère Bararunyeretse, voorzitter van de 
Overgangssenaat van de Republiek Burundi, Kamervoorzitter Herman De Croo. 
 
Tijdens het gesprek werden de volgende onderwerpen aangesneden: 
 

- de economische situatie; 
- de aanhoudende zware spanningen in het gebied van de Grote Meren; 
- de interne machtsstrijd; 
- de etnische samenstelling van de bevolking; 
- de democratie; 
- het tijdpad voor de presidents- en parlementsverkiezingen die het sluitstuk moeten 

zijn van de transitie. 
 
 
 
DINSDAG 25 JANUARI 2005 
 

REPUBLIEK SOEDAN 
 
Op dinsdag 25 januari 2005 heeft de voorzitter van de Kamer de heer U. A. Osman 
Mohamed Taha, eerste vice-president van de Republiek Soedan, in zijn ambtswoning in 
audiëntie ontvangen. 
 
Tijdens het onderhoud kwamen volgende onderwerpen aan bod: 

- Het globale vredesakkoord dat onlangs tussen de Soedanese regering en de Zuid-
Soedanese oppositiebewegingen onder leiding van Dr. Garang werd gesloten, is een 
beslissende stap in het vredesproces.  



190 - VOORZITTERSCHAP  Hoofdstuk 5 
 

- Het akkoord zou ook voor de crisis in Darfour een oplossing moeten aandragen. De 
eerste vice-president van de Republiek stelde dat dat conflict het gevolg is van 
stammentwisten die eigen zijn aan die subregio. 
Volgens de heer Taha is die burgeroorlog het gevolg van de door de oppositiepartij 
van het Volkscongres en door de troepen van Dr. Garang uitgelokte onlusten, met de 
bedoeling de sociaal-economische ontwikkeling van die subregio, die door het beleid 
van de regering van Khartoem op gang werd gebracht, af te remmen; 

- Vice-president Taha onderstreepte dat het overgrote deel van de bevolking van 
Darfour islamitisch is en dat het dus niet om een religieus conflict gaat; 
De heer Taha wees erop dat de Afrikaanse Unie (AU) daartoe 4000 Afrikaanse 
waarnemers naar Darfour zond. Daarenboven stuurde de UNO ongeveer 800 
waarnemers (“monitors”). De UNO heeft in Darfour dus geen taak van 
vredeshandhaving (“peacekeeping”), maar wel een monitoringopdracht; 

- Wat de door de Amerikaanse regering tegen Soedan  ingestelde sanctieregeling 
betreft, wees de eerste vice-president erop dat heel wat Amerikaanse firma’s met de 
regering van Khartoem onderhandelingen hebben aangeknoopt met de bedoeling 
een exploitatievergunning voor de nationale energiebronnen, en vooral dan voor de 
gegeerde olievoorraad,  in de wacht te slepen; 
De heer Taha bevestigde anderzijds dat zijn land grote hoeveelheden ruwe olie naar 
India en China uitvoert en dat China ook sterk in de nationale industriesector is 
vertegenwoordigd. 
Hij drukte de wens uit dat de samenwerking met de EU zou worden versterkt: de Unie 
zou een eersterangspartner kunnen worden, zowel omwille van zijn economische 
expertise en ontwikkeling als van zijn bijdrage tot de vredeshandhaving in Soedan; 

- Tot slot wees de heer A. Beida, ondervoorzitter van de Nationale Assemblee van 
Soedan, erop dat niet enkel Darfour de politieke agenda van zijn land beheerst. Ook 
de goede bilaterale betrekkingen met Egypte en andere buurlanden dragen de 
voortdurende aandacht van de Soedanese regering weg.  
Hij vroeg dat de Europese Unie de rebellenleiders in Darfour onder druk zou zetten 
om weer rond de onderhandelingstafel te gaan zitten. 

 
 
 
DINSDAG 15 MAART 2005 
 
 

REPUBLIEK BENIN 
 
Op dinsdag 15 maart 2005 heeft Kamervoorzitter Herman De Croo de heer Kolawolé A. Idji 
in audiëntie ontvangen.  De heer Idji is Voorzitter van de Nationale Assemblee van de 
Republiek Benin. 
 
De heer Idji prijst zich gelukkig met de talrijke contacten op hoog niveau tussen beide landen 
(voornamelijk ingevolge de op 18 oktober 1999 ondertekende overeenkomst inzake militaire 
samenwerking) maar betreurt het gebrek aan contacten op parlementair vlak. 
 
Hij wijst verder op de rampzalige gevolgen voor de Beninse katoenboeren door de dalende 
katoenprijs op de wereldmarkt.  De katoenproductie is verantwoordelijk voor ongeveer 40 % 
van de inkomsten uit vreemde valuta.  De productie moet goedkoper en efficiënter.  Benin 
rekent daarvoor onder meer op Belgische investeerders.   
 
Er werd ook van gedachten gewisseld over de voor maart 2006 geplande 
presidentsverkiezingen.  Meer in het bijzonder informeert de Kamervoorzitter naar een 
eventuele raadpleging van de Beninse bevolking.  De heer Idji wijst op het belang van de in 
december 2002 gehouden lokale verkiezingen voor de consolidatie van de prille Beninse 
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democratie.  Hij pleit nogmaals voor een uitwisseling van delegaties parlementsleden en 
hoge ambtenaren om de apprentissage démocratique te doen slagen. 
 
 
 
DINSDAG 21 JUNI 2005 
 
 

GABONESE REPUBLIEK 
 
 
Op dinsdag 21 juni 2005 ontmoette Kamervoorzitter Herman De Croo de president van de 
Republiek Gabon, El Hadj Omar Bongo Ondimba. 
 
De heer Jean-Marc Delizée, ondervoorzitter van de Kamer, en de heer Daniel Dargent, 
ambassadeur van België in Gabon, woonden het onderhoud eveneens bij. 
 
De politieke context in Gabon is stabiel. Het land heeft een sterk presidentieel regime. Omar 
Bongo Ondimba is president van Gabon sinds 2 december 1967. In december 2005 worden 
er opnieuw presidentsverkiezingen gehouden. De huidige president is de gedoodverfde 
winnaar. De Kamervoorzitter roemt het bemiddelingstalent van de Gabonese president. In 
Gabon leven 40 verschillende etnieën. Die etnische groepen zijn vertegenwoordigd op de 
onderscheiden niveaus van het politieke en economische apparaat; het evenwicht dat op die 
manier bewerkstelligd wordt, behoedt het land voor etnische conflicten.  
 
Dankzij die interne stabiliteit en de status van Afrikaans staatshoofd met de langste staat van 
dienst van president Bongo speelt Gabon een belangrijke rol op regionaal en internationaal 
vlak. 
 
 
 
DINSDAG 5 JULI 2005 
 
 

REPUBLIEK TOGO 
 
 
Zijne Excellentie El Hadj Abass Bonfoh, Voorzitter van de Nationale Assemblee van de 
Republiek Togo, heeft ter gelegenheid van de 31ste zitting van de Parlementaire Assemblee 
van de francofonie een bezoek gebracht aan België. Hij maakte van de gelegenheid gebruik 
om de Voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de heer Herman De Croo, te 
bezoeken. 
 
De politieke toestand in Togo nam tijdens het onderhoud een centrale plaats in. 
 
De belangrijkste regeringspartij is de RPT (Rassemblement du Peuple togolais). Enkele 
partijen van de zogeheten constructieve oppositie namen deel aan de parlements-
verkiezingen. De UFC (Union des Forces du Changement) heeft de verkiezingen echter 
geboycot en is dus niet in het parlement vertegenwoordigd. 
 
De heer De Croo wijst er zijn ambtsgenoot op dat de Europese publieke opinie haar 
belangstelling voor het Afrikaanse continent verliest. De Europeanen hebben de indruk dat 
de middelen van de ontwikkelingssamenwerking niet oordeelkundig worden aangewend. De 
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Voorzitter van de Kamer benadrukt dat de Afrikaanse regeringen op dat stuk een 
verantwoordelijkheid dragen. 
 
Na de ontmoeting overhandigde Voorzitter Bonfoh een document aan Voorzitter De Croo 
waarin een balans van de Togolese presidentsverkiezingen van 24 april 2005 wordt 
opgemaakt. Het document werd aan de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen 
overgezonden. 
 
 
 
Midden-Oosten en Noord-Afrika 
 
 
 
DINSDAG 14 DECEMBER 2004 
 
 

KONINKRIJK SAOEDI-ARABIË 
 
 
Op dinsdag 14 december 2004 brachten vier leden van de Majlis al-Shura van het Koninkrijk 
Saoedi-Arabië een bezoek aan de Kamer van volksvertegenwoordigers. 
 
Zij werden ontvangen door de heer Jean-Marc Delizée, eerste ondervoorzitter van de Kamer 
van volksvertegenwoordigers. 
 
Uittreksel uit het schrijven dat de heer ambassadeur op 4 oktober 2004 aan de 
Kamervoorzitter richtte : 
 
« De delegatie van de Majlis al-Shura wenst naar Brussel te komen…teneinde te 
verduidelijken welk standpunt het Koninkrijk Saoedi-Arabië inneemt ten aanzien van 
bepaalde internationale aangelegenheden zoals het terrorisme, de mensenrechten, de 
invoering van de democratie en andere problemen die de Belgische parlementsleden en 
publieke opinie aanbelangen. » 
 
Tijdens het onderhoud werden de volgende onderwerpen aangesneden : 
 

- de betrekkingen met België en de Europese Unie; 
- de toestand in Irak; 
- het Israëlisch-Palestijnse conflict; 
- de democratisering in Saoedi-Arabië. 

 
 
 
DINSDAG 21 JUNI 2005 
 
 

STAAT KOEWEIT 
 
 
Op dinsdag 21 juni 2005 ontving Kamervoorzitter Herman De Croo een parlementaire 
delegatie van Koeweit, onder leiding van Dr Nasser Jasem Al-Sane, lid van de Nationale 
Assemblee, in audiëntie.   
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Ook de heer François-Xavier de Donnea, Minister van Staat en Voorzitter van de Belgische 
groep van de Interparlementaire Unie (IPU), woonde de audiëntie bij. 
De Koeweitse delegatie verbleef in België op uitnodiging van de sectie België-Koeweit van 
de IPU. 
 
De Koeweitse delegatie dankte de Belgische regering in het algemeen en Kamervoorzitter 
De Croo in het bijzonder voor de Belgische steun aan het Koeweitse volk tijdens de Iraakse 
inval in Koeweit in 1990.  De heer Al-Sane overhandigde Kamervoorzitter De Croo een 
uitnodiging van de Voorzitter van de Nationale Assemblee om, aan het hoofd van een 
parlementaire delegatie, naar Koeweit af te reizen voor een officieel bezoek.  
Kamervoorzitter De Croo gaf aan deze uitnodiging te zullen aanvaarden.  Hij acht het immers 
nuttig de evolutie die Koeweit doormaakt ter plaatse in te schatten.  De heer Al-Sane stelde 
dat een reeks democratische hervormingen, zoals deze doorgevoerd in zijn land, de regio 
stabieler moeten maken.   
 
 
 
Zuid-Afrika 
 
 
 
DINSDAG 16 NOVEMBER 2004 
 
 

REPUBLIEK ZUID-AFRIKA 
 
 
De Voorzitter van de Kamer, de heer H. De Croo, heeft de heer Thabo Mbeki, President van 
de Zuid-Afrikaanse Republiek, op dinsdag 16 november 2004 in het Voorzitterschap van de 
Kamer ontvangen ter gelegenheid van diens officieel bezoek aan België. 
Mevrouw A.-M. Lizin, Voorzitter van de Senaat, nam eveneens deel aan het onderhoud, dat 
ook door leden van de Bureaus van de Kamer en de Senaat werd bijgewoond. 
 
Volgende thema's zijn tijdens het onderhoud aan bod gekomen: 
- het Afrikaans beleid van Zuid-Afrika en meer bepaald het optreden van President Mbeki 

als bemiddelaar in het kader van het overgangsproces in de Democratische Republiek 
Congo; 

- President Mbeki geeft de voorkeur aan de oprichting van gemengde militaire brigades in 
Congo, waarvan zowel de loyalistische troepen als de voormalige rebellen deel zouden 
uitmaken, veeleer dan aan een lang proces van demobilisatie en totale ontwapening van 
de rebellenbewegingen dat in hun integratie in een eengemaakt nationaal leger moet 
uitmonden; 

- het electoraal proces dat moet leiden tot de organisatie van presidents- en 
parlementsverkiezingen in 2005; 

- de financiering van de in Congo aanwezige UNO-troepenmacht (MONUC) doet 
eveneens problemen rijzen; 

- de verbetering van de algemene situatie in het gebied van de Grote Meren is een van de 
hoofddoelstellingen van de bemiddelingsopdracht van President Mbeki; 

- de President heeft het ook over zijn huidige bemiddelingsopdracht in Ivoorkust na de 
dramatische gebeurtenissen die er begin november hebben plaatsgevonden en tot de 
gedwongen evacuatie van tal van Belgische en Franse onderdanen hebben geleid; 

- ten slotte geeft President Mbeki toe dat de landhervormingen en de massale aankoop 
door buitenlanders van gronden in Zuid-Afrika bepaalde problemen doen rijzen die 
binnenkort door een ad hoc-commissie zullen worden onderzocht. 
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Azië 
 
 
 
WOENSDAG 24 NOVEMBER 2004  
 
 

REPUBLIEK INDIA  
 
 
Op woensdag 24 november 2004 hebben drie Indiase parlementsleden een bezoek gebracht 
aan de Voorzitter van de Kamer, de heer Herman De Croo. 
 
De heer Jean-Marie Dedecker, Voorzitter van de commissie voor de Financiën en voor de 
Economische Aangelegenheden van de Senaat, was eveneens aanwezig bij dat onderhoud. 
 
Volgende thema's zijn tijdens het onderhoud aan bod gekomen: 
 

- de parlementsverkiezingen van april-mei 2004; 
- de economische “boom” in India; 
- de bilaterale betrekkingen; 
- de demografische situatie; 
- de betrekkingen met Pakistan, de Verenigde Staten en China. 

 
 
 
MAANDAG 10 JANUARI 2005  
 
 

INDIA, INDONESIË, SRI LANKA, THAÏLAND 
 
 
Op maandag 10 januari 2005 werden diplomaten van de ambassades van India, Indonesië, 
Sri Lanka en Thailand, vier landen die op 26 december 2004 werden getroffen door de 
tsunami-vloedgolf die door de zeebeving ter hoogte van Sumatra werd veroorzaakt, door de 
Voorzitter van de Kamer, de heer Herman De Croo, ontvangen. 
 
Het betreft: 
de heer Chrysantha Romesh Jayasinghe, ambassadeur van Sri Lanka; 
de heer Don Pramudwinai, ambassadeur van Thailand; 
de heer Julang Pujianto, zaakgelastigde van de Ambassade van Indonesië; 
de heer Amar Sinha, minister bij de Ambassade van India. 
 
De heer De Croo betuigde zijn deelneming, ook namens de Kamer van 
volksvertegenwoordigers en de Belgische bevolking. 
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VRIJDAG 4 MAART 2005 
 
 

REPUBLIEK INDIA 
 
 
Op vrijdag 4 maart 2005 ontving Kamervoorzitter Herman De Croo een Indiase delegatie in 
audiëntie.  Deze delegatie stond onder leiding van de heer Prithviraj Chavan, Minister van 
Staat. 
 
De Indiase delegatie verbleef in België om deel te nemen aan de Derde Internationale 
Conferentie over het Federalisme, georganiseerd naar aanleiding van de 175ste verjaardag 
van de Belgische onafhankelijkheid en van de 25ste verjaardag van het federalisme in België.  
Een vergelijking tussen het Indiase en Belgische staatsbestel vormde dan ook een eerste, 
voor de hand liggend, gespreksthema.   
 
Het gesprek had verder betrekking op de diamantsector die de handel tussen India en België 
domineert en die goed is voor bijna 90 % van de Belgische uitvoer en 60 % van de Belgische 
invoer. 
 
Kamervoorzitter De Croo betreurde evenwel dat de Europese Unie zich teveel concentreert 
op haar, weliswaar uitgebreide, interne markt en zich niet genoeg rekenschap geeft van de 
enorme mogelijkheden die de Indiase en Chinese markten te bieden hebben. 
 
 
 
VRIJDAG 11 MAART 2005 
 
 

MONGOLIË 
 
 
De voorzitter van de Kamer heeft de heer S. Batbold, de Mongoolse minister van Industrie 
en Handel, op 11 maart 2005 in audiëntie ontvangen. 
 
De heren P. Lano, Secretaris van de Kamer, en F. Bellot, voorzitter van de 
vriendschapsvereniging België-Mongolië van de Belgische groep van de IPU, woonden het 
onderhoud bij. 
 
Tijdens de ontmoeting kwamen volgende onderwerpen aan bod:  
Minister Batbold verheugde zich over de uitstekende bilaterale betrekkingen tussen Mongolië 
en België, die met een drukke uitwisseling van officiële bezoeken gepaard gaan.  Hij 
onderstreepte in dat verband het belang van de recente officiële bezoeken van minister  
D. Reynders, minister A. Flahaut en voorzitter H. De Croo aan zijn land in 2004. Hij wees 
erop dat de Mongoolse eerste minister E. Tsagiagiin van 9 tot 11 juni eerstkomend een 
officieel bezoek zal brengen aan België. Hij herinnerde er voorts aan dat onlangs het 
dubbelbelastingverdrag werd ondertekend en vroeg dat het federale Parlement dit zo vlug 
mogelijk zou goedkeuren. 
 
De Mongoolse regering moedigt delegaties van Belgische zakenlui in de sectoren van de 
mijnontginning (goud en koper), het toerisme en de landbouw, ertoe aan een bezoek aan 
Mongolië te brengen. 
 
Mongolië is lid van heel wat internationale organisaties, onder meer van de Europese Bank 
voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO). 
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Dankzij de door de regering van Ulaan Bataar gevolgde strategie van de “third neighbour”, 
slaagt Mongolië erin aanzienlijke investeringen uit de Verenigde Staten en de Europese Unie 
aan te trekken. 
 
De economische ontwikkeling van Mongolië is nog sterk afhankelijk van de subsidies die de 
donorlanden in het raam van de internationale financiële instellingen toekent. 
 
Voorzitter H. De Croo verheugt zich over de uitbreiding van het handelsverkeer tussen 
Mongolië, enerzijds, en België en de Europese Unie, anderzijds. Dat komt vooral bedrijven 
als Tractebel en Umicore ten goede. 
 
Hij wil bij de minister van Financiën een verhoging van de risicodekking door de 
Delcrederedienst voor de Belgische uitvoer naar Mongolië bepleiten. Hij voegt eraan toe dat 
Mongolië bij de follow-up van het democratiseringsproces en van de naleving van het 
beginsel van good governance op de steun van België kan rekenen. 
 
De minister vraagt dat België ook de gevraagde verlaging van de tariefbeperkingen zou 
steunen voor de producten die Mongolië naar de Europese Unie uitvoert. 
 
Op een vraag van de heer F. Bellot betreffende de uitwisselingsprogramma’s van studenten 
en de studiebeurzen, antwoordt de minister ten slotte dat Mongolië vooral vragende partij is 
voor de universiteitsopleiding van ingenieurs, informatici en juristen, die tot de modernisering 
van zijn land kunnen bijdragen. 
 
 
 
DONDERDAG 17 MAART 2005 
 
 

VOLKSREPUBLIEK CHINA 
 

 
Op donderdag 17 maart 2005 heeft Kamervoorzitter Herman De Croo de heer Li Zhaoxing, 
minister van Buitenlandse Zaken van de Volksrepubliek China, in audiëntie ontvangen.   
 
Kamervoorzitter De Croo gaf te kennen met minister Li van gedachten te willen wisselen 
over twee actuele thema’s, zijnde de rol die China wenst te spelen in Centraal-Afrika en de 
wedloop tussen China en de Verenigde Staten van Amerika voor de toegang tot de 
olievoorraden. 
 
Minister Li rekent op Belgische steun voor de opheffing van het wapenembargo.   
De voortreffelijke relaties tussen België en China kunnen, nog steeds volgens de minister, de 
motor vormen van een coherent Europees China-beleid. 
 
Minister Li zegt grote belangstelling te hebben voor Centraal-Afrika in het algemeen en de 
Democratische Republiek Congo in het bijzonder.  Zijn land steunt het vredesproces en de 
politiek van nationale verzoening aldaar.  Minister Li bevestigt dat de Chinese honger naar 
energie enorm is mede door de fenomenale economische groei.  China is niet alleen een 
grote olieproducent maar moet ook aanzienlijke olievoorraden invoeren (de Volksrepubliek 
China is de op één na grootste verbruiker van olie en is voor haar verbruik voor drie vierde 
afhankelijk van de invoer).  China beseft dan ook de noodzaak aan energiebesparingen en 
ontwikkelt een actieve politiek terzake: nieuwe technologieën worden ontwikkeld en de 
bevolking wordt gesensibiliseerd. 
 



Hoofdstuk 5   VOORZITTERSCHAP - 197 
 

DONDERDAG 3 MAART 2005 
 
 

REPUBLIEK DER FILIPPIJNEN 
 
 
Op donderdag 3 maart ontving de Kamervoorzitter, de heer Herman De Croo, de heer José 
de Venecia, Voorzitter van het Huis van Afgevaardigden van de Filippijnen, in zijn 
ambtswoning voor een werkontbijt. De heer de Venecia werd vergezeld door de heer 
Pimentel, lid van de Filippijnse Senaat. 
De heer F.-X. de Donnea, voorzitter van de Belgische groep van de IPU (Interparlementaire 
Unie), nam deel aan het gesprek. 
 
De heer José de Venecia was van donderdag 3 tot zaterdag 8 maart 2005 in Brussel naar 
aanleiding van de derde Internationale Conferentie over het Federalisme die door de 
Belgische regering georganiseerd werd. 
 
De heer José de Venecia overhandigde de Kamervoorzitter de door het Filippijnse Congres 
uitgereikte "medaille voor uitnemendheid" en het bijbehorende diploma, en loofde zijn inzet 
en inspanningen, gedurende zijn hele carrière, voor nauwere interparlementaire 
betrekkingen tussen Azië en Europa in het algemeen, en tussen de Filippijnen en België in 
het bijzonder. 
 
De heer de Venecia legde uit dat zijn land naar een federaal en gedecentraliseerd 
staatsbestel wil evolueren. Het federalisme zou een middel kunnen zijn om een einde te 
maken aan het geweld van de separatistische islamitische rebellenbewegingen in het zuiden 
van het land, meer bepaald op het eiland Mindanao, en zou op die manier meer stabiliteit en 
vrede kunnen brengen op de Filippijnen, doordat de betrokken regio's een zekere mate van 
autonomie zouden krijgen. 
 
De heer de Venecia steunt de plannen om in de naaste toekomst een Aziatisch Parlement 
op te richten met vertegenwoordigers van de parlementen van alle Aziatische landen. 
 
De heer de Donnea legde de vinger op een aantal manco's van het Belgische federale 
staatsbestel en wees op het belang van de voor binnenkort belegde bijeenkomst van de 
Assemblee van de IPU in Manilla. 
 
 
 
VAN 16 TOT 19 MAART 2005 
 
 

SOCIALISTISCHE REPUBLIEK VIETNAM 
 
 
De heer Nguyen Van An, voorzitter van de Nationale Assemblee van de Socialistische 
Republiek Vietnam, bracht op uitnodiging van de heer Herman De Croo, Voorzitter van de 
Kamer van volksvertegenwoordigers, en van mevrouw Anne-Marie Lizin, voorzitter van de 
Senaat, van 16 tot 19 maart 2005 een officieel bezoek aan België. 
 
De Voorzitter van de Nationale Assemblee van de Socialistische Republiek Vietnam had een 
onderhoud met de Voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers op vrijdag 18 
maart 2005, ter gelegenheid van een audiëntie gevolgd door een lunch in diens 
ambtswoning. 
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Tijdens het onderhoud kwamen volgende onderwerpen aan bod: 
 
- de werking van de Nationale Assemblee van Vietnam; 
- de bilaterale betrekkingen tussen Vietnam en China en het standpunt van Vietnam over 

de bestaande spanningen tussen China en Taiwan; 
- de economische ontwikkeling van Vietnam en de toename van het handelsverkeer met 

de EU, nog steeds de eerste handelspartner; 
- de toetreding van Vietnam tot de WTO; 
- het standpunt van Vietnam over Noord-Korea; 
- de uitstekende bilaterale betrekkingen tussen België en Vietnam en de toename van de 

Belgische investeringen in Vietnam, met name in de bank- en in de diamantsector. 
 
Voorzitter Van An nam voorts deel aan een werklunch aangeboden door de heren Jean-
Marc Delizée, eerste ondervoorzitter van de Kamer, en François Roelants du Vivier, 
voorzitter van de senaatscommissie Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging. 
Tijdens die lunch werd dieper ingegaan op de betrekkingen tussen Vietnam en China, de 
kwestie Taiwan, de nakende toetreding van Vietnam tot de WTO en de plaats van het land in 
de ASEAN (Association of South East Asian Nations), alsook op de bilaterale betrekkingen 
tussen België en Vietnam. 
 
Tijdens zijn officiële bezoek aan België werd de Voorzitter van de Vietnamese Nationale 
Assemblee eveneens in audiëntie ontvangen door: 
 
- de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken; 
- de heer Flahaut, minister van Landsverdediging; 
- de heer Armand De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking. 
 
Voorzitter Van An en de parlementaire delegatie hadden ook een gedachtewisseling met de 
leden van de commissies voor de Buitenlandse Betrekkingen van Kamer en Senaat, onder 
het voorzitterschap van de heren Karel Pinxten en François Roelants du Vivier. 
 
De Vietnamese parlementaire delegatie had ook een onderhoud met de 
vriendschapsvereniging België-Vietnam van de Belgische Groep van de Interparlementaire 
Unie, onder het voorzitterschap van de heer Patrick Moriau. 
 
De delegatie woonde voorts in het Academiënpaleis de ondertekening van het akkoord 
betreffende adoptie bij, dat tussen de drie Belgische Gemeenschappen en de regering van 
de Socialistische Republiek Vietnam, vertegenwoordigd door de ambassadeur, mevrouw  
Phan Thuy Thanh, werd afgesloten. 
 
Voorzitter Van An woonde, in aanwezigheid van de heer De Croo, ook een seminarie voor 
Belgische en Vietnamese zakenlui bij, dat in een hotel in de hoofdstad werd georganiseerd. 
Bij die gelegenheid werd het financieringsakkoord tussen Fortis Bank en het Vietnamees 
Vinashin (Vietnam Shipbuilding Industry Corporation) ondertekend. 
 
Voorzitter Van An huldigde vervolgens het Vietnamese Consulaat te Antwerpen in, in 
aanwezigheid van de Vietnamese ereconsul, baron Joseph de Grand Ry, en van de 
gemeentelijke overheid van de stad Antwerpen. 
 
De Vietnamese delegatie had voorts een aantal ontmoetingen in het Europees Parlement, 
meer bepaald met mevrouw Sylvia Kaufmann, ondervoorzitter van het Europees Parlement 
en met leden van de commissie Buitenlandse Zaken van het Europees Parlement. 
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Ten slotte hadden de Voorzitter van de Vietnamese Nationale Assemblee en zijn delegatie 
op zaterdag 19 maart 2005 nog een onderhoud met de in Brussel levende Vietnamese 
gemeenschap, voor ze, voor het vervolg van hun Europese rondreis, naar Londen afreisden. 
 
 
 
DINSDAG 26 APRIL 2005 
 
 

ISLAMITISCHE REPUBLIEK PAKISTAN 
 
 
Op dinsdag 26 april 2005 had de Voorzitter van de Kamer, de heer Herman De Croo, een 
ontmoeting met een parlementaire delegatie van de Islamitische Republiek Pakistan. 
 
De delegatie was als volgt samengesteld: 
de heer Zahid Hamid, defensieminister; lid van de Nationale Assemblee (meerderheid); 
de heer Mohim Khan Baloch, senator (oppositie); 
mevrouw Rukhsana Zuberi, senator (oppositie). 
 
Kasjmir - Betrekkingen met India 
 
Volgens de heer Zahid Hamid stemt het huidige vredesproces tot hoop. Het bezoek van 
President Musharraf aan India wierp zijn vruchten af. De uitspraken van zowel Islamabad als 
Delhi zijn hoopgevend. Hij hoopt echter dat de beloften van de Indiase regering geen dode 
letter blijven en dat voor dit conflict een definitieve oplossing wordt gevonden, zodat er ruimte 
komt voor andere belangrijke aangelegenheden. Volgens hem moet de internationale 
gemeenschap India meer onder druk zetten om tot een oplossing voor het grensconflict te 
komen. 
 
 
 
VRIJDAG 10 JUNI 2005 
 
 

MONGOLIË 
 
 
De heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën, heeft de 
Mongolische eerste minister Tsahia Elbegdorj in het voorzitterschap van de Kamer 
ontvangen. Minister Reynders verving voorzitter Herman De Croo, die om 
gezondheidsredenen verhinderd was. 
 
De heer François -Xavier de Donnea, voorzitter van de Belgische groep van de IPU en lid 
van de groep België-Mongolië van de IPU, de heer Gerolf Annemans, fractieleider van het 
Vlaams Belang in de Kamer, en de heer Geert Versnick, lid van de groep België-Mongolië 
van de IPU, waren op de werklunch aanwezig.  
 
Met betrekking tot het monetair beleid van zijn regering, onderstreepte de eerste minister dat 
Mongolië lage belastingtarieven hanteert om buitenlandse investeerders aan te trekken. Zo 
geldt bijvoorbeeld een BTW-tarief van 15 procent en bedragen de douanerechten op 
ingevoerde producten maximum 5 procent. 
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Hij verheugde zich erover dat de economie in zijn land sinds vier jaar opnieuw aantrekt. De 
inflatie bedroeg in 2004 nog slechts 4,5 procent en in datzelfde jaar kende zijn land een 
economische groei van 6 procent. 
 
Die economische heropleving is grotendeels aan de privatisering van de overheidsbedrijven, 
de toename van de uitvoer, de mijnbouw en de toevloed van buitenlands kapitaal te danken. 
 
De Mongolische eerste minister herhaalde de uitnodiging aan het adres van de Belgische 
financiële sector om deel te nemen aan de conferentie van investeerders die in september 
2005 in Ulaanbaatar wordt georganiseerd en waarop ook een tiental Belgische bedrijven 
werd uitgenodigd. 
 
Tijdens de lunch kwamen onder meer nog de volgende thema’s aan bod: 
- het ratificatieproces van het toetredingsverdrag van Mongolië tot de EBWO; 
- het toenaderingsbeleid van Mongolië tot de Europese Unie, de Verenigde Staten en 

Azië, waarbij het land naar een nieuwe economische partner, naast Rusland en China, 
op zoek gaat (“third neighbor policy”); 

- de deelname van Mongolië aan de troepenmacht van de UNO-blauwhelmen in het kader 
van de vredeshandhavingsmissie in Irak; 

- de bilaterale politieke en economische betrekkingen met Rusland en China; 
- de exploitatie van de energiebronnen en van de mijnen van Mongolië; 
- de aanwezigheid van de Chinese industrie in Mongolië; 
- het programma voor internationale, bilaterale en multilaterale financiële hulp (EIB, 

EBWO, enz.) dat de economische ontwikkeling van het land moet aanzwengelen; 
- de studiebeurzen van de Europese Unie en de interuniversitaire uitwisselings-

programma’s voor Mongolische studenten; 
- de ontwikkeling van de Mongolische toeristische sector. 
 
 
 
DONDERDAG 23 JUNI 2005 
 
 

REPUBLIEK KOREA  
 
 
Op donderdag 23 juni 2005 had Kamervoorzitter Herman De Croo een ontmoeting met een 
parlementaire delegatie van de Nationale Assemblee van de Republiek Korea. 
 
Het onderhoud ging hoofdzakelijk over de kwestie Noord-Korea. 
 
Tijdens het onderhoud werden tevens de volgende onderwerpen aangesneden: 
 

- de betrekkingen met de “grote buren” China, Rusland en Japan; 
- de betrekkingen met de Europese Unie en België; 
- de deelneming van België aan de Koreaanse Oorlog (1950-1953) 
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Westerse landen 
 
 
 
DONDERDAG 3 FEBRUARI 2005 
 
 

VERENIGD KONINKRIJK 
 
 
Op donderdag 3 februari 2005 bracht een parlementaire delegatie van de « Committee on 
Welsh Affairs » van de « House of Commons » een bezoek aan de Voorzitter van de Kamer, 
de heer Herman De Croo. 
 
De heer Fançois-Xavier de Donnea en mevrouw Martine Taelman, leden van de bijzondere 
Commissie belast met de Parlementaire Begeleiding van het Vast Comité van Toezicht op 
de Politiediensten waren ook aanwezig tijdens het onderhoud. 
 
De heer André Vandoren, Voorzitter van de Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten 
(Commissie P) nam ook deel aan de gedachtewisseling. 
 
De Britse parlementairen verbleven in België om ideën uit te wisselen over de politieke 
maatregelen betreffende misdaadpreventie en veiligheid van de burger.  Ze waren bijzonder 
geïnteresseerd voor de politiehervorming in België en de problematiek van de tweetaligheid 
van de federale politie. 
 
 
 
DINSDAG 15 FEBRUARI 2005 

 
 
EUROPEES PARLEMENT 

 
 
Op dinsdag 15 februari 2005 werd de heer Josep Borrell Fontelles, Voorzitter van het 
Europees Parlement door de Kamervoorzitter Herman De Croo en door de Voorzitster van 
de Senaat Mevrouw A-M. Lizin in het Federaal Parlement ontvangen.  De heer Julian 
Priestley, secretaris-generaal van het Europees Parlement, vergezelde de heer Josep Borrell 
Fontelles. 
 
 
 
DINSDAG 8 MAART 2005 
 
 

CANADA 
 
 
Op 8 maart 2005 werd de heer Benoît Pelletier, gedelegeerd minister van 
Intergouvernementele Aangelegenheden, de Canadese Francofonie en de Hervorming van 
de Democratische Instellingen van de regering van Quebec, door de Kamervoorzitter in 
audiëntie ontvangen.  
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Tijdens het onderhoud werden de volgende thema’s aangesneden: 
 
De provincie Quebec beheert en financiert in hoofdzaak de persoonsgebonden materies 
zoals onderwijs, gezondheidszorg, sociale zaken, gezinstoelagen en pensioenen. 
 
De federale overheid financiert de grote federale openbare departementen en de 
economische sectoren van nationaal belang zoals de Post, de telecommunicatiediensten, de 
spoorwegen, enz. 
 
De minister is van mening dat één van de huidige problemen erin bestaat dat de Canadese 
federale regering zich mengt in de bevoegdheden van de regering van Quebec, onder meer 
in de sectoren van de gezondheidszorg en het onderwijs. 
 
Canada beschikt over een Council of the Federation die uit een interprovinciaal orgaan 
bestaat dat als taak heeft het beleid van de diverse provincies te harmoniseren en stelling te 
nemen inzake het beleid dat de federale overheid ten aanzien van de Canadese provincies 
voert. 
 
De Bloc Québéquois Party is voorstander van een onafhankelijk Quebec. Het feit dat ze over 
54 leden in het House of Commons beschikt, bewijst dat de problematiek van de autonomie 
van Quebec niet alleen in de “Belle Province”, maar ook op nationaal vlak het politieke leven 
blijft beheersen. 
 
Het debat over de onafhankelijkheid van Quebec blijft voor problemen zorgen binnen de 
Federatie die geen constitutioneel onderscheid wil maken tussen de diverse Canadese 
provincies, terwijl in de “Belle Province” een asymmetrisch federalisme het de facto lijkt te 
halen.  
 
Minister B. Pelletier benadrukt tevens dat hij alles in het werk stelt om de banden tussen de 8 
miljoen Franstalige inwoners van Quebec en de ongeveer 1 miljoen Franstaligen in de 
andere Canadese provincies te versterken. 
 
Op een vraag van Voorzitter H. De Croo in hoeverre Quebec echte autonomie zou kunnen 
verwerven, antwoordt de minister dat het technisch mogelijk is de “Belle Province” 
soevereiniteit te schenken, maar dat dit voor haar inwoners op economisch vlak nadelig zou 
kunnen uitvallen. 
 
 
 
WOENSDAG 22 JUNI 2005 
 
 

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 
 
 
Op woensdag 22 juni 2005 bracht een delegatie jonge Nederlandse stagediplomaten een 
bezoek aan de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers.  Na de plenumvergadering 
van die dag kort te hebben bijgewoond hadden de delegatieleden een gesprek met het 
Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden.  Niet alleen de unieke werking van dit 
Comité maar ook de controle van de nationale parlementen op de Europese besluitvorming, 
het belang van het subsidiariteits- en proportionaliteisprincipe in die context, de gevolgen van 
het Nederlandse (en Franse) neen voor de Europese constructie, de eventuele meerwaarde 
van referenda in een representatieve democratie en een moderne invulling van de notie 
grondwet vormden evenveel onderwerpen voor een levendig debat. 
 



Hoofdstuk 5   VOORZITTERSCHAP - 203 
 

Nadien werd de delegatie ontvangen door Kamervoorzitter Herman De Croo.  
Kamervoorzitter De Croo informeerde in de eerste plaats naar de structuur van de opleiding 
van diplomaten in Nederland en het verloop van de loopbaan.  De Nederlandse opleiding 
werd vergeleken met deze van de Belgische diplomaten.  Ook het verwerpen van de 
Europese grondwet door de Nederlandse bevolking kwam opnieuw ter sprake evenals het 
thema van de referenda.   
 
 
 
MAANDAG 4 JULI 2005 
 
 

PORTUGESE REPUBLIEK 
 
 
Op maandag 4 juli 2005 ontving Kamervoorzitter Herman De Croo, de heer João Barata, 
Ambassadeur van de Portugese Republiek in België, in audiëntie.  Dit onderhoud kaderde in 
de voorbereiding van het staatsbezoek van de heer Jorge Sampaio, President van de 
Portugese Republiek, aan België in het najaar (dinsdag 18 tot donderdag 20 oktober 2005). 
 
 
 
Centraal- en Oost-Europa 
 
 
 
DINSDAG 26 OCTOBER 2004 
 
 

REPUBLIEK POLEN 
 
 
De Voorzitter van de Kamer en de Voorzitster van de Senaat hebben op dinsdag 26 oktober 
2004 Z.E. de heer Aleksander Kwasniewski, president van de Republiek Polen, in audiëntie 
ontvangen. De ontvangst vond plaats in het kader van het staatsbezoek dat de heer 
Kwasniewski van 26 tot 28 oktober 2004 op uitnodiging van Zijne Majesteit Koning Albert II 
aan België bracht. 
 
Tijdens het onderhoud werden de volgende thema’s aangesneden: 
- het Poolse landbouwbeleid en het beheer van de Europese landbouwsubsidies die aan 

Polen worden toegekend; 
- de bilaterale betrekkingen van Polen met Oekraïne en Wit-Rusland (Polen wil beide 

landen nauwer doen aanleunen bij de Europese Unie en het Atlantisch 
Bondgenootschap),  

- het vraagstuk van de oostelijke uitbreiding van de Europese Unie en de toetreding van 
Turkije; 

- het Poolse referendum over het ontwerp van Europese Grondwet; 
- de Poolse deelneming aan de oorlog in Irak; 
- de uitstekende bilaterale betrekkingen met de Verenigde Staten en het Atlantisch 

Bondgenootschap. 
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DINSDAG 26 OCTOBER 2004 
 
 

RUSSISCHE FEDERATIE 
 
 
De Voorzitter van de Kamer heeft de heer Sergey Mironov, Voorzitter van de Federatieraad 
van de Federale Assemblee van de Russische Federatie, op 26 oktober 2004 in zijn 
ambtswoning in audiëntie ontvangen. 
 
Voorzitter Mironov nam deel aan de werkzaamheden van de Conferentie “De regularisatie 
van het recht in de strijd tegen het internationaal terrorisme en de harmonisatie van de 
nationale wetgevingen” die op 25 en 26 oktober 2004 in de Senaat plaatsvond. 
 
Tijdens het onderhoud met de Voorzitter van de Kamer lichtte Voorzitter Mironov de werking 
en de bevoegdheden van de Federatieraad van de Russische Federale Assemblee toe.  De 
Federatieraad kan met een paritair samengestelde senaat worden vergeleken: hij bestaat uit 
178 vertegenwoordigers van de 89 Russische deelgebieden.  Elk gebied vaardigt twee 
vertegenwoordigers af, één van de wetgevende assemblee en een van de executieve. 
 
De belangrijkste bevoegdheden van de Federatieraad: 
- de ratificatie van de internationale verdragen; 
- de goedkeuring van wetsontwerpen betreffende wijzigingen van de staatsstructuur; 
- de bevoegdheid met betrekking tot wetten betreffende de bescherming van de 

minderheden; 
- de benoeming van de rechters bij het Grondwettelijk Hof, het Hooggerechtshof en het 

Hoog Arbitragehof en de aanwijzing van de procureur-generaal van de Russische 
Federatie. De Doema benoemt de voorzitter van het Rekenhof ; 

- de stemming over wetsontwerpen die door de Doema werden overgezonden of door de 
Federatieraad werden ingediend. 

 
Overeenkomstig de laatste hervorming van het Russische tweekamerstelsel, zullen de leden 
van de Federatieraad naar aanleiding van de regionale verkiezingen rechtstreeks worden 
verkozen. Op dit ogenblik worden ze nog benoemd door de assemblees van de respectieve 
deelgebieden. 
 
 
 
DONDERDAG 17 MAART 2005 
 
 

REPUBLIEK KAZACHSTAN 
 
 
Op donderdag 17 maart 2005 heeft Kamervoorzitter Herman De Croo de heer Nurtay 
Abykayev, Voorzitter van de Senaat van de Republiek Kazachstan, ontvangen voor een 
werkontbijt.   
 
Kamervoorzitter De Croo wees in de eerste plaats op de enorme gekende (en nog niet 
gekende) Kazachse reserves aan olie en gas.  Hij informeerde naar de wijze waarop 
president Abykayev de politieke en economische evolutie van de Volksrepubliek China 
inschat.  Deze bestempelt de politieke en economische betrekkingen met de Volksrepubliek 
als goed.  De grensoverschrijdende handel is aanzienlijk.  Ook de problematiek van het op 
de Chinees-Kazachse grens levende nomadenvolk van de Oeigoeren zou een goede 
verstandhouding tussen beide buurlanden niet langer in de weg staan.   
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Kamervoorzitter De Croo informeert naar het huidige statuut van het Baikonoer-complex.  
President Abykayev antwoordt dat het centrum voor een termijn van vijftig jaar aan de 
Russische Federatie verhuurd werd en stelt dat het Kazachse ruimtevaartprogramma zich 
herstelt.   
 
Kamervoorzitter De Croo vraagt naar het waarom van de overbrenging van de hoofdstad van 
Amaty naar Astana (sinds 10 december 1997).  President Abykayev haalt diverse redenen 
aan.  Almaty leunt aan tegen de bergen en uitbreiding was onmogelijk geworden.  Ook het 
risico op aardbevingen is er zeer groot.  Deze ‘verhuis’ moet de ontwikkeling van het hele 
land ten goede komen.   
 
Kamervoorzitter De Croo spreekt tenslotte zijn waardering uit voor de wijze waarop 
Kazachstan omgaat met de verschillende religieuze minderheden.   
 
 
 
MAANDAG 11 APRIL 2005 
 
 

REPUBLIEK GEORGIË 
 
 
Nauwelijks een week na zijn bezoek aan Armenië, Georgië en Azerbeidzjan ontving 
Kamervoorzitter De Croo een delegatie van de Georgische Nationale Assemblee onder 
leiding van voorzitter Burjanadze in zijn ambtswoning. 
Er werd voortgebouwd op een aantal gespreksthema’s die een week eerder in Tbilisi ter 
sprake waren gekomen: de uitbouw van democratische instellingen, de situatie in de 
separatistische regio’s Abchazië en Zuid-Ossetië, de sterke groei van de uitgaven voor 
defensie, de toenadering tot Europa, … 
 
 
 
5.1.2. DIVERSE ACTIVITEITEN 
 
 
 
VAN 9 TOT 14 OKTOBER 2004 
 
 

KOSOVO 
 
Van zaterdag 9 tot donderdag 14 oktober 2004 bracht een groep ambtenaren van de 
Assemblee van Kosovo een bezoek aan de Kamer van volksvertegenwoordigers.  Dit 
bezoek kaderde in een ten behoeve van de Assemblee van Kosovo uitgewerkt 
hulpprogramma .  De delegatie wilde zich in de eerste plaats verdiepen in de wijze waarop 
de plenaire vergaderingen en de vergaderingen van de commissies worden voorbereid en 
georganiseerd.  Ze overlegden niet alleen met de betrokken collega’s van de Kamer maar 
brachten ook een bezoek aan de soortgelijke diensten in de Senaat en het Europees 
Parlement.  Ook een overleg in de Raad van State maakte deel uit van het programma. 
 
 
 



206 - VOORZITTERSCHAP  Hoofdstuk 5 
 

WOENSDAG 15 DECEMBER 2004 
 
 

SOCIALISTISCHE REPUBLIEK VIETNAM 
 
Een delegatie van de raad “Etnische Minderheden” van de Nationale Assemblee van de 
Socialistische Republiek Vietnam heeft een studiebezoek aan België gebracht. 
 
De leden van de Vietnamese delegatie hadden een ontmoeting met ambtenaren van de 
Kamer die nadere uitleg gaven over de bevoegdheden van de Kamer en de Senaat evenals 
over de taalwetgeving. 
 
De delegatieleden werden ook ontvangen door mevrouw Annelies Van Cauwelaert de 
Wyels, voorzitter van de Vaste Commissie voor taaltoezicht. Dit adviesorgaan werd door de 
wetgever opgericht om te waken over de toepassing van de wetten op het gebruik van de 
talen in bestuurszaken. 
 
 
 
MAANDAG 24 JANUARI EN DINSDAG 25 JANUARI 2005  
 
 

GABONESE REPUBLIEK 
 
Op maandag 24 en dinsdag 25 januari 2005 was de heer Gérard Ngosso, directeur-generaal 
van de wetgevende diensten van de Nationale Assemblee van Gabon voor een tweedaagse 
studiereis in België. 
 
 
 
WOENSDAG 2 FEBRUARI 2005  
 
 

EEDAFLEGGING VAN DE LEDEN VAN HET COMITÉ P 
 
De nieuwe leden van het Comité P werden door de Kamervoorzitter ontvangen voor de 
eedaflegging. 
De vijf leden van het Vast Comité van toezicht op de politiediensten, beter bekend als het 
Comité P, werden door de Kamer van volksvertegenwoordigers benoemd tijdens de plenaire 
vergadering van 25 november 2004. 
 
De leden van het Comité P leggen de eed af in handen van de Kamervoorzitter, waarna zij 
hun ambt aanvaarden. 
 
 
 
VAN 12 TOT 15 MAART 2005  
 
 

EERSTE ZITTING VAN DE EUROMEDITERRANE PARLEMENTAIRE ASSEMBLEE  
 
De eerste zitting van de Euromediterrane Parlementaire Assemblee (EPA) vond plaats in 
Kaïro, van 12 tot 15 maart 2005. 
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De volksvertegenwoordigers Patrick Moriau en Miguel Chevalier en senator Fatma Pehlivan, 
vaste leden van de delegatie van het federale Parlement bij de EPA, namen eraan deel. 
 
De drie commissies van de EPA zijn op zaterdag 12 maart bijeengekomen, om de aan de 
plenaire vergadering voor te leggen resoluties te bespreken en goed te keuren. 
 
De drie afgevaardigden van het federaal Parlement woonden die vergaderingen bij: 
de heer P. Moriau als lid van  de commissie voor het politieke en veiligheidspartnerschap en 
voor de rechten van de mens; de heer M. Chevalier als lid van de commissie voor het 
economische en financiële partnerschap, sociale zaken en onderwijs; mevrouw F. Pehlivan 
als lid van de commissie voor de verbetering van het leefklimaat, menselijke uitwisselingen 
en cultuur. 
 
De plenaire vergaderingen werden op maandag 14 en dinsdag 15 maart gehouden. 
 
Volgende gezagdragers hebben de Vergadering toegesproken:  

- de heer A.F. Sorour, voorzitter van de Euromediterrane Parlementaire Assemblee en 
voorzitter van de Volksvergadering van de Arabische Republiek Egypte hield, als 
voorzitter van het gastparlement, de openingsrede van de plenaire vergadering; 

- de heer N. Schmit, gedelegeerd minister van Buitenlandse Zaken van het 
Groothertogdom Luxemburg en vertegenwoordiger van het voorzitterschap van de 
Europese Unie, gaf een evaluatie van het proces van Barcelona; 

- de heer A.A. Gheit, minister van Buitenlandse Zaken van de Arabische Republiek 
Egypte en mevrouw M. Wallström, ondervoorzitter van de Europese Commissie, 
lichtten het Europese nabuurschapbeleid en het mediterrane partnerschap toe; 

- de heer A. Moussa, secretaris-generaal van de Arabische Liga, behandelde het 
proces van Barcelona en het Europese strategische partnerschap met de 
mediterrane landen; 

- een delegatie van het Tunesische Parlement lichtte het advies van de mediterrane 
partners over het strategische partnerschap van de EU toe; 

- de heer T. Schöfthaler, directeur van de Euromediterrane Anna Lindh-stichting voor 
de interculturele dialoog, gaf een uiteenzetting over de werking en de doelstellingen 
van die stichting; 

- de heer J. Borell Fontelles, voorzitter van het Europees Parlement, sprak op dinsdag 
15 maart 2005 het slotwoord van de plenaire zitting van de EPA uit. 

 
 
 
DINSDAG 3 MEI 2005 
 
 

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS 
 
Op dinsdag 3 mei 2005 ontving Kamervoorzitter Herman De Croo de heer Clement F. 
Kusiak, voorzitter van Lions Clubs International. 
 
Aan het einde van de ontmoeting overhandigde voorzitter Clement Kusiak de 
Kamervoorzitter de “Medal of Distinction”. 
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WOENSDAG 29 JUNI 2005 
 
 

REPUBLIEK MONTENEGRO 
 
Op woensdag 29 juni 2005 bracht een delegatie van het Parlement van de Republiek 
Montenegro een bezoek aan de Kamer van volksvertegenwoordigers onder leiding van de 
heer Rifat Rastoder, Ondervoorzitter van het Parlement en Voorzitter van de commissie voor 
de Mensenrechten en Vrijheden.  
 
Na een bezoek aan het Paleis der Natie volgde een uiteenzetting over de werking van de 
Belgische federale instellingen in het algemeen en deze van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers in het bijzonder.  De delegatieleden ontmoetten nadien enkele 
kamerleden en onderhielden zich met de werkgroep Balkan van de Belgische Groep van de 
Interparlementaire Unie onder het voorzitterschap van de heer Patrick Moriau.  Aan het 
einde van de dag bracht de delegatie een bezoek aan de tentoonstelling “Made in Belgium” 
georganiseerd naar aanleiding van 175 jaar België en 25 jaar federalisme. 
 
 
 
5.1.3. AUDIËNTIES VAN AMBASSADEURS BIJ DE KAMERVOORZITTER 
 
 
donderdag 30 september 2004  
Z.E. de heer Frantisek Lipka, ambassadeur van de Republiek Slowakije 
 
dinsdag 26 oktober 2004 
Z.E. de heer John McNee, ambassadeur van Canada 
 
woensdag 10 november 2004 
Z.E. de heer Erkan Gezer, ambassadeur van de Turkse Republiek 
 
vrijdag 26 november 2004 
Z.E. de heer Ali Ahani, ambassadeur van de Islamitische Republiek Iran 
 
donderdag 6 januari 2005 
Z.E. de heer GUAN Chengyuan, en zijn echtgenote, ambassadeur van de Volksrepubliek 
China 
 
woensdag 12 januari 2005 
Z.E. de heer Ferenc Robac, ambassadeur van de Republiek Hongarije 
 
woensdag 30 maart 2005 
Z.E. mevrouw ZHANG Qiyue, ambassadeur van de Volksrepubliek China 
 
dinsdag 19 april 2005 
Z.E. mevrouw Isabelle Bassong, ambassadeur van de Republiek Kameroen 
 
maandag 4 juli 2005  
Z. E. de heer Joao Barata, ambassadeur van de Portugese Republiek  
 
donderdag 4 augustus 2005 
Z. E. de heer Vladimir I. Norov, ambassadeur van de Republiek Oezbekistan 
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 5.2. PUBLIC RELATIONS 
 
 
 
5.2.1.  ONTMOETINGEN MET DE PERS 
 
 

PERSLUNCH – 16 SEPTEMBER 2004. 
 
Op 16 september 2004 werd de door de Kamer geaccrediteerde pers uitgenodigd voor een 
lunch. Traditiegetrouw wordt de pers immers bij het begin van het parlementaire jaar in de 
Kamer ontvangen. 
Bij die gelegenheid werd de samenstelling van de nieuwe Kamer voor het parlementaire jaar 
2004-2005 voorgesteld en werden tevens volgende aspecten belicht: de wetgevende en  
controlefunctie van de Kamer, alsook haar rol inzake de politieke voorlichting, de 
werkzaamheden van de commissies voor het laatste trimester van 2004, de protocollaire 
activiteiten en de toekomstige parlementaire zendingen, de website en de aankondiging van 
het nieuwe magazine.  Onderwerpen zoals de vernieuwing van de federale ombudsmannen 
en de leden van het Comité P, alsook de oorsprong van de “State of the Union”, kwamen 
eveneens aan bod. 
 
 

DE HEER KAMITATU ETSU, VOORZITTER VAN DE CONGOLESE NATIONALE ASSEMBLEE, WERD 
OP MAANDAG 25 OKTOBER 2004 IN DE KAMER ONTVANGEN. 

 
Hij was vergezeld van de Congolese pers. 
 
 

BEZOEK VAN DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK POLEN ALEKSANDER KWASNIEWSKI OP 26 
OKTOBER 2004  

 
De Belgische en buitenlandse pers kreeg de toestemming om te filmen en te fotograferen bij 
de aankomst van de president in het Paleis der Natie, de voorstelling van de delegaties in 
het peristilium, de ondertekening van de Gulden Boeken, alsook bij het nemen van de 
officiële foto en tijdens het onderhoud tussen de president van de Republiek Polen en de 
voorzitters van de Kamer en de Senaat.  
 
 

BEZOEK VAN DE HEER MIRONOV, VOORZITTER VAN DE RAAD VAN DE RUSSISCHE FEDERATIE, 
OP 26 OKTOBER 2004 

 
De geaccrediteerde pers werd via een perscommuniqué uitgenodigd. 
Gelegenheid om te filmen en te fotograferen bij de aankomst van de Voorzitter en de 
ondertekening van het Guldenboek. Doorstep interview na afloop van het onderhoud. 
 
 

BEZOEK VAN DE VOORZITTER VAN DE NATIONALE ASSEMBLEE VAN NAMIBIË OP VRIJDAG 29 
OKTOBER 2004 

 
De geaccrediteerde pers werd via een perscommuniqué uitgenodigd om de eerste minuten 
van het onderhoud bij te wonen. 
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HERMAN DE CROO ONTVING DE EERSTE MINISTER VAN KROATIË OP 5 NOVEMBER 2004 
 
De pers werd via een perscommuniqué over de komst van de Eerste Minister ingelicht. 
Gelegenheid om te filmen en te fotograferen bij de aankomst van de Eerste Minister en 
gedurende de eerste minuten van het onderhoud. 
 
 

11 NOVEMBER 2004 : WAPENSTILSTAND 
 
Zoals elk jaar werd de pers ingelicht over de komst van oudstrijders, leden van 
vaderlandslievende verenigingen en jongeren uit de jeugdbewegingen naar de Kamer van 
volksvertegenwoordigers.  
 
 

KONINGSFEEST IN HET FEDERAAL PARLEMENT OP 15 NOVEMBER 2004 
 
Een perscommuniqué Kamer – Senaat werd naar de geaccrediteerde pers verzonden. De 
pers werd uitgenodigd om zich vooraf voor deelname aan de plechtigheid in te schrijven. De 
journalisten waren in pools op podia gegroepeerd en verschillende badges werden 
toegekend naargelang van de plaats die voor het filmen en fotograferen werd gekozen. De 
pers kreeg de gelegenheid de plechtigheid rechtstreeks te volgen en de foto's van de 
aankomst van de koninklijke familie, van de plechtigheid en van de receptie op internet te 
bekijken. 
 
 

VOORZITTERS DE CROO EN LIZIN ONTVIGEN PRESIDENT THABO MBEKI OP 16 NOVEMBER 
2004 

 
De pers werd uitgenodigd om beeldopnamen en foto's te maken van de binnenkomst van de 
president van de Zuid-Afrikaanse Republiek in het Paleis der Natie, van de ondertekening 
van de guldenboeken in het peristilium en gedurende de eerste minuten van het onderhoud 
(salons van het voorzitterschap). 
 
 

OFFICIEEL BEZOEK VAN DE VOORZITTER VAN HET LIBANEES PARLEMENT BERRI OP 25 
NOVEMBER 2004 

 
Mogelijkheid om te filmen en te fotograferen bij de binnenkomst van de voorzitter in het 
Paleis der Natie, bij de ondertekening van de guldenboeken en gedurende de eerste minuten 
van het onderhoud. 
 
 

BEZOEK VAN DE VICE-PRESIDENT VAN DE DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO OP 3 
DECEMBER 2004  

 
Mogelijkheid om te filmen en te fotograferen bij de aankomst van de president, bij de 
ondertekening van het guldenboek en gedurende de eerste minuten van het onderhoud. 
 
 

BEZOEK VAN DE EERSTE MINISTER VAN DE DEMOCRATISCHE REPUBLIEK MONTENEGRO OP 7 
DECEMBER 2004 

 
De pers werd uitgenodigd om de aankomst van de heer Djukanovic, de ondertekening van 
het guldenboek en de eerste minuten van zijn onderhoud met voorzitter De Croo bij te 
wonen. 
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HERMAN DE CROO ONTVING OP VRIJDAG 14 JANUARI 2005 HET BEZOEK VAN DE VOORZITTER 
VAN DE OVERGANGSSENAAT VAN DE REPUBLIEK BURUNDI  

 
De geaccrediteerde en buitenlandse pers kreeg de gelegenheid te filmen en te fotograferen 
bij de aankomst van de voorzitter, bij de ondertekening van het guldenboek in het peristilium 
en tijdens de eerste minuten van het onderhoud in de salons van de Kamer. 
 
 

BEZOEK VAN DE HEER CONSTANTINOS STEPHANOPOULOS, PRESIDENT VAN DE HELLEENSE 
REPUBLIEK OP DINSDAG 1 FEBRUARI 2005 
 

De Griekse pers en de door het ministerie van Buitenlandse Zaken geaccrediteerde pers 
konden beeldopnamen maken en foto's nemen van de aankomst van de president, de 
ontvangst door de voorzitters van beide assemblees, alsook van de Belgische delegaties, de 
ondertekening van de guldenboeken in het peristilium, het bezoek aan de twee zalen van de 
plenaire vergaderingen van de Kamer en de Senaat; zij konden tevens de eerste minuten 
van het onderhoud in de Salons van het voorzitterschap van de Kamer bijwonen. 
 
 

DE HEER BILL GATES WERD OP 1 FEBRUAI 2005 IN DE KAMER ONTVANGEN 
 
De geaccrediteerde parlementaire pers werd via een perscommuniqué van de komst van 
heer Gates op de hoogte gebracht. De journalisten waren verplicht zich vooraf voor dat 
bezoek in te schrijven. Gelegenheid om te filmen en te fotograferen bij de aankomst van de 
heer Gates en de ondertekening van het guldenboek, alsook bij het begin van het onderhoud 
en na het onderhoud omstreeks 12.50 uur (doorstep interview). 
 
 

DE VOORZITTER VAN  HET EUROPEES PARLEMENT, DE HEER JOSEP BORREL FONTELLES, 
WERD OP DINSDAG 15 FEBRUARI 2005 DOOR DE VOORZITTERS VAN DE BEIDE ASSEMBLEES 
ONTVANGEN 

 
Mogelijkheid om te filmen en te fotograferen bij de aankomst van de prominenten in het 
voorzitterschap van de Kamer. 
 
 

ONTMOETING TUSSEN DE VOORZITTER VAN DE KAMER EN DE VOORZITTER VAN HET INSTITUUT 
VOOR DE DEMOCRATIE, LORD RUSSEL-JOHNSTON, OP 16 FEBRUARI 2005 

 
De pers werd via een perscommuniqué van het onderhoud op de hoogte gebracht. 
 
 

BEZOEK VAN DE PRESIDENT VAN BURKINA FASO OP WOENSDAG 23 FEBRUARI 2005 
 
Er werd een perscommuniqué ter attentie van de parlementaire en buitenlandse pers 
verspreid. 
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BEZOEK VAN DE ONDERMINISTER BIJ HET KABINET VAN DE EERSTE MINISTER VAN INDIA AAN DE 
KAMER OP 4 MAART  

 
Mogelijkheid om te filmen en te fotograferen bij de aankomst van de onderminister en zijn 
delegatie in de hal van het voorzitterschap en tijdens de eerste minuten van het onderhoud 
met voorzitter De Croo. 
 
 

OPSTARTEN VAN DE KRUISPUNTBANK VAN DE WETGEVING OP DINSDAG 8 MAART 2005 
 
De pers werd uitgenodigd om de inleiding van voorzitter De Croo in de Europazaal, de 
demonstratie van de portaalsite « Kruispuntbank van de wetgeving » en de receptie achteraf 
in de salons van het voorzitterschap van de Kamer bij te wonen. Interviews in de salons. 
Inschrijving verplicht. 
 
 

15 MAART 2005: BEZOEK VAN DE VOORZITTER VAN DE NATIONALE ASSEMBLEE VAN BENIN 
 
De pers kreeg de mogelijkheid om te filmen en te fotograferen bij de aankomst van de 
voorzitter en gedurende de eerste minuten van het onderhoud in het voorzitterschap. 
 
 

DE HEER DRASKOVIC, MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN VAN SERVIË-MONTENEGRO IN DE 
KAMER, OP 15 MAAR 2005 

 
Gelegenheid om te filmen en te fotograferen bij de aankomst van de minister en gedurende 
de eerste minuten van het onderhoud. 
 
 

BEZOEK VAN DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK CONGO BRAZZAVILLE EN VAN DE LAUREAAT 
VAN DE NOBELPRIJS 2004 OP 16 MAART 2005 

 
De pers werd van de ontmoeting in de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen, die in 
de internationale zaal plaatsvond, op de hoogte gebracht. Om 15 uur kon zij de eerste 
minuten van de audiëntie met voorzitter De Croo in zijn salons bijwonen 
 
 

DE HEER LI ZHAOXING, MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN VAN DE VOLKSREPUBLIEK 
CHINA, IN DE KAMER OP 17 MAART 2005 

 
De pers kreeg de toestemming om te filmen en te fotograferen bij de aankomst van de 
minister en gedurende de eerste minuten van het onderhoud. 
 
 

BEZOEK VAN EEN DELEGATIE VAN VIETNAM OP 17-18 MAART 2005 
 
De pers kreeg de gelegenheid om te filmen en te fotograferen tijdens de vergadering van de 
commissies voor de Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer en de Senaat met de 
delegatie in de internationale zaal op 17 maart om 15.15 uur, alsook op vrijdag 18 maart bij 
de aankomst van de delegatie in het peristilium en de ontvangst door voorzitter De Croo, 
gedurende de eerste minuten van het onderhoud en tijdens de overhandiging van de 
respectieve geschenken gedurende de lunch. Na de lunch :  doorstep interview. 
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HERMAN DE CROO ONTVING DE HEER ADRIAN NASTASE, VOORZITTER VAN DE KAMER VAN 
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS VAN ROEMENIË, OP 30 MAART 2005 

 
De Belgische en buitenlandse journalisten kregen de gelegenheid om te filmen en te 
fotograferen bij de aankomst van de voorzitter, bij de ondertekening van het guldenboek in 
de hal van het voorzitterschap en bij het begin van het onderhoud. 
 
 

DE VOORZITTER VAN HET PARLEMENT VAN GEORGIË, MEVROUW BURJANADZE, WERD OP 11 
APRIL 2005 IN DE KAMER ONTVANGEN 

 
Gelegenheid om te filmen en te fotograferen bij de ondertekening van het guldenboek en 
doorstep interview na het onderhoud in de hal van het voorzitterschap. 
 

 
BEZOEK VAN DE ONDERMINISTER VAN LANDSVERDEDIGING VAN PAKISTAN OP DINSDAG 26 
APRIL 2005 

 
De pers kreeg de toestemming om te filmen en te fotograferen bij de « shake hands », 
gedurende de eerste minuten van het onderhoud tussen de heren Zahid Hamid en Herman 
De Croo en tijdens de vergadering van de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen 
(internationale zaal).  
 
 

VOORSTELLING VAN HET JAARVERSLAG 2004 VAN DE FEDERALE OMBUDSMANNEN IN DE 
COMMISSIE VOOR DE VERZOEKSCHRIFTEN  

 
De pers werd op de voorstelling van het jaarverslag 2004 op 27 april 2004 uitgenodigd.  
 
 

BEZOEK VAN DE HEER HAMID KARZAÏ, PRESIDENT VAN AFGHANISTAN, OP DONDERDAG 12 MEI 
2005 

 
De geaccrediteerde pers en de persagentschappen werden over het bezoek van de heer 
Karzai aan de Kamer van volksvertegenwoordigers ingelicht. 
De inschrijving was verplicht voor de persorganen en de journalisten, die toegang kregen na 
voorlegging van de perskaart. 
 
De leden van de pers die zich hadden ingeschreven, kregen de gelegenheid om te filmen en 
te fotograferen bij de aankomst van de heer Karzai op het Natieplein, bij de ondertekening 
van het guldenboek in het peristilium, tijdens het bezoek aan het halfrond van de Kamer, 
tijdens de ontmoeting met de commissies voor de Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer 
en de Senaat, de commissie voor de Landsverdediging van de Kamer en het Adviescomité 
voor Europese Aangelegenheden, alsook tijdens de persbijeenkomst met de heren Karzai en 
De Croo in de hal van het voorzitterschap. 
 
 

BEZOEK VAN DE VOORZITTER VAN DE NATIONALE ASSEMBLEE VAN DE REPUBLIEK ARMENIË OP 
DINSDAG 24 MEI 2005 

 
Mogelijkheid om te filmen en te fotograferen bij de aankomst van de heer Baghdasaryan, bij 
de ondertekening van het guldenboek en gedurende de eerste minuten van het onderhoud 
met voorzitter De Croo in zijn salons. 
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BEZOEK VAN DE ONDERMINISTER VAN LANDSVERDEDIGING VAN PAKISTAN OP 26 APRIL 2005 
 
De pers kreeg de toestemming om te filmen en te fotograferen gedurende de eerste minuten 
van het onderhoud om 11 uur in de salons van het voorzitterschap en tijdens de vergadering 
van de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen om 15 uur in de internationale zaal 
 
 

BEZOEK VAN DE EERSTE MINISTER VAN MONGOLIË OP 10 JUNI 2005 
 
De pers die de delegatie volgde kreeg de gelegenheid om te filmen en te fotograferen bij de 
aankomst van de heer Elbegdorj in het peristilium, bij de ondertekening van het guldenboek 
en gedurende de eerste minuten van het onderhoud in de salons van de Kamer. 
 
 

DE HEER HADDAD ADEL, VOORZITTER VAN DE RAADGEVENDE ISLAMITISCHE ASSEMBLEE VAN 
IRAN, DIE OP 1 JULI 2005 EEN BEZOEK BRACHT AAN DE KAMER VAN 
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS  

 
Monsieur Haddad Adel bracht om 11.45 uur een bezoek aan de Voorzitter van de Kamer, de 
heer De Croo. Hij kwam aan op het Natieplein en ondertekende het guldenboek. Voorzitter 
De Croo leidde hem samen met zijn delegatie rond in de leeszaal, de zaal van de plenaire 
vergaderingen en de historische commissiezalen van de Kamer.  
Nadien volgden een onderhoud in zijn salons en doorstep interviews. 
De Belgische pers was goed vertegenwoordigd. Er vonden tal van interviews plaats.  
 
 

DE HEER ABBAS BONFOH, VOORZITTER VAN DE NATIONALE ASSEMBLEE VAN TOGO, WAS OP 
DINSDAG 5 JULI 2005 DE GAST VAN DE VOORZITTER VAN DE KAMER  

 
De parlementaire pers werd over het bezoek van de Voorzitter van de nationale Assemblee 
van Togo aan de Kamer ingelicht. M. Bonfoh ondertekende het guldenboek en wisselde van 
gedachten met Voorzitter De Croo.  
 
 
 
 
5.2.2 PARLEMENTAIRE ZENDINGEN 
 
 
Tijdens het parlementaire jaar 2004-2005 leidde de Voorzitter van de Kamer, de heer 
Herman De Croo, vier parlementaire zendingen waaraan journalisten deelnamen.  
 
 
Roemenië - Bulgarije- Radio Vlaanderen  Erik De Temmerman 
Skopje 31/10 – 3/11/04 Internationaal 
 
     Het Laatste Nieuws  Ronny Driesmans 
 
     Belga    Catherine De Cock 
Turkije    La Libre Belgique  Christophe Lamfalussy 
28/11 – 1/12/04  Gazet van Antwerpen  Tom De Smet 
     De Tijd    Ludwig de Vocht 
     RTL    Jean-Pierre Martin 
         Didier Carpriau 
     Knack    Ingrid Van Daele 
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Libië 
26-30/12/04   Villa Politica – VRT  Linda de Win 
         Gery Hoebanx 
         Koen De Leeuw 
     Het Belang van Limburg Roger Huisman 
     4 FM    Jo Buggenhout 
     RTL    Emmanuel Dupond 
         Stéphane Damman 
     De Standaard   Bart Brinckman 
 
 
Armenië  
Georgië 
Azerbeidzjan 
4-8/4/05   De Standaard   Evita Neefs  
     Belga    Arlette Langbeen  
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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 
jaarlijks tijdens een interparlementaire conferentie. 
 
Om de twee jaar heeft een conferentie plaats van de voorzitters van de parlementaire 
assemblees van de lidstaten van de Raad van Europa, alsook van de voorzitters van de 
assemblees van de Raad van Europa, de West-Europese Unie en het Europees Parlement. 
 
Daarnaast wordt jaarlijks ook een Conferentie georganiseerd die speciaal gewijd is aan 
communautaire vraagstukken en die dan beperkt is tot de parlementsvoorzitters van de 
lidstaten van de Europese Unie. De eerste conferentie van dit type werd 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. 
 
 

- Budapest (6-7 mei 2005) 
 
Op 6 en 7 mei 2005 had de Conferentie van Voorzitters van de nationale parlementen van 
de Europese Unie, plaats te Budapest. 
 
De voorzitters van de nationale parlementen van de lidstaten van de Europese Unie, het 
Europees Parlement, de twee toetredende landen en de twee kandidaat-lidstaten hebben 
aan die Conferentie deelgenomen. De voorzitters van de parlementen van de westelijke 
Balkanlanden werden uitgenodigd om de tweede dag van de Conferentie bij te wonen. 
 
De Conferentie van Voorzitters werd voorgezeten door de Voorzitster van de Hongaarse 
Nationale Assemblee, mevrouw Katalin Szili. De Hongaarse Premier, de heer 
Ferenc Gyurscány, heeft de deelnemers toegesproken, waarbij hij heeft beklemtoond dat 
Europa meer concurrentievermogen behoeft om de Europese waarden te kunnen vrijwaren 
en versterken. 
 
De voorzitters hebben de volgende onderwerpen besproken: de interparlementaire 
coördinatie, de samenwerking tussen de Europese Commissie en de Parlementen van de 
Europese Unie, de rationalisering van de Europese interparlementaire organisaties, de 
Europese parlementen en de financiële vooruitzichten voor de periode 2007-2013, de 
ratificatie van het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa (rapporteur: de 
heer Herman De Croo, Kamervoorzitter) de bijdrage van de EU-parlementen tot de 
versterking van de alomvattende rol van de EU, en ten slotte de parlementaire betrekking 
tussen de EU en de westelijke Balkanlanden. 
Doc K 51 1902/001 van 30 juni 2005 
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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 ogenblik 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. 

 
 
- Den Haag (13 september 2004)  

Vergadering van de Voorzitters van de COSAC-delegaties 
 
Op maandag 13 september 2004 heeft de heer Herman De Croo, Voorzitter van de Kamer 
van volksvertegenwoordigers en van het Federaal Adviescomité voor Europese 
Aangelegenheden aan een vergadering deelgenomen van de Voorzitters van de 
parlementaire commissies voor Europese aangelegenheden. 
 
Deze vergadering, georganiseerd door het Nederlands Parlement, had tot doel de COSAC 
(Conférence des organes spécialisés en affaires communautaires) voor te bereiden die in 
Den Haag zal gehouden worden op 22-23 november 2004 door een aantal knelpunten reeds 
bij voorbaat beter uit te klaren: de taalregeling binnen de COSAC, de vertegenwoordiging 
van de regionale assemblees in de COSAC, de subsidiariteittoets, de verklaring betreffende 
Europese “awareness”, de Lissabonstrategie. 
 
 

- Den Haag (22-23 november 2004) 
 
De XXXIIste COSAC vond plaats op maandag 22 en dinsdag 23 november 2004 in Den Haag. 
De afvaardiging van het Federaal Adviescomité voor de Europese aangelegenheden 
bestond uit de heer Herman De Croo, Voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers 
en van het Adviescomité, mevrouw Inga Verhaert (sp.a-spirit), de heer Philippe Mahoux 
(senator – PS), ondervoorzitter van het Adviescomité en mevrouw Fauzaya Talhaoui 
(senator – sp.a-spirit). 
 
Op de agenda stonden volgende punten: 
 
- De taalregeling binnen de COSAC 
 
De COSAC is er niet in geslaagd tot een consensus hieromtrent te komen. De door het 
Nederlandse voorzitterschap voorgestelde amendementen op het reglement van de COSAC 
die ertoe strekken het aantal gebruikte talen te beperken konden niet de goedkeuring van 
alle delegaties wegdragen. 
 
- De subsidiariteit 
 
Het bij het ontwerp van grondwettelijk Verdrag gevoegde subsidiariteitsprotocol biedt de 
parlementen van de lidstaten van de Unie de mogelijkheid een gemotiveerd advies aan de 
Europese instanties te richten wanneer het subsidiariteitsbeginsel niet nageleefd wordt. 
Met het oog op de toepassing van dit protocol heeft de COSAC besloten een eerste“blanco” 
experiment in de EU-parlementen op te starten. Het is niet de bedoeling een 
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gemeenschappelijk standpunt over een tekst (het derde spoorwegpakket werd als 
referentiedocument gekozen) in te nemen, maar wel dat elk nationaal parlement dezelfde 
Europese tekst op hetzelfde moment aan een test op ware grootte zou onderwerpen. 
Naar aanleiding van de volgende vergadering van de COSAC in mei 2005, zullen de 
delegaties aldus hun concrete ervaringen inzake de toepassing van dat protocol kunnen 
uitwisselen (Kan de termijn van zes weken moeiteloos worden nageleefd? Welke praktische 
problemen deden zich voor? Welke krachtlijnen hanteerden de parlementen bij de 
beoordeling van de naleving van het subsidiariteitsbeginsel?). De parlementen spraken 
daarnaast af dat ze van de IPEX-databank (interparliamentary EU information exchange) 
gebruik zouden maken voor de informatie-uitwisseling over het parlementair toezicht op het 
Europese besluitvormingsproces, met inbegrip van de subsidiariteitstoets. 
 
- De strategie van Lissabon 
 
De Nederlandse minister van Economische Zaken, de heer L. Brinkhorst, wees erop dat de 
strategie van Lissabon in zekere zin is vastgelopen. Die strategie is echter essentieel, want 
ze heeft de gemeenschappelijke economische toekomst van de Unie als inzet. 
Europa kampt met een stagnerende economische groei en moet met problemen als de 
vergrijzing, de globalisering en de grotere concurrentie van de Verenigde Staten en Azië 
afrekenen, zonder afbreuk te doen aan het Europese sociaal model en tevens met de 
duurzame ontwikkeling voor ogen. 
 
- Verklaring met betrekking tot de versterking van de nationale bewustwording 
 
Er zou terzelfder tijd een debat over het wetgevend programma van de Europese Commissie 
in alle nationale parlementen én in het Europees Parlement worden georganiseerd. 
 
- Stand van zaken van het EU-voorzitterschap 
 
Dit onderwerp werd door minister van Europese Zaken Nicolaï ingeleid, die de nadruk legde 
op de zichtbaarheid van de Europese Unie. De burgers moeten zich Europa eigen kunnen 
maken (“ownership”). Aldus zullen ze zich nauwer betrokken voelen bij de diverse Europese 
beleidsmaatregelen die hen rechtstreeks aanbelangen. De lidstaten moeten een informatie- 
en communicatiebeleid uitwerken om een positief beeld van Europa uit te dragen. De 
beeldvorming gebeurt immers op het nationale, en niet op het communautaire niveau. 
 
- Verklaring over de verkiezingen in Oekraïne 
 
De COSAC keurde voorts een verklaring over de verkiezingen in Oekraïne goed. Ze is van 
oordeel dat de vastgestelde onregelmatigheden de legitimiteit van de verkiezingen 
ondermijnen. Ze roept het Oekraïense Parlement op om een grondig onderzoek aan het 
verloop van de verkiezingen te wijden. De Oekraïense overheid wordt gevraagd de 
kiesresultaten op een democratische en transparante manier te verwerken. 
 
Tot slot van de werkzaamheden werd een aantal besluiten goedgekeurd.  
 
Doc. K 51 1516/001 van 23 december 2004 
 
 

- Luxemburg (9 februari 2005) 
 Vergadering van de voorzitters van de COSAC-delegaties 
 

Op woensdag 9 februari 2005 nam Kamervoorzitter Herman De Croo in zijn hoedanigheid 
van voorzitter van het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden deel aan de 
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vergadering van de voorzitters van de COSAC-delegaties (Conferentie van in 
communautaire aangelegenheden gespecialiseerde organen – website : www.cosac.org). 
De heer Nicolas Schmit, minister belast met Buitenlandse Zaken en Immigratie, lichtte de 
prioriteiten van het Luxemburgse voorzitterschap toe, die op drie belangrijke dossiers zijn 
gericht: 
 
- de situatie halfweg de tenuitvoerlegging van de Strategie van Lissabon 
 
- de hervorming van het stabiliteitspact 
 
- de financiële vooruitzichten 2007 – 2013 
 
 

- Luxemburg (17-18 mei 2005) 
 
De XXXIIIe COSAC had op dinsdag 17 en woensdag 18 mei 2005 plaats te Luxemburg. 
 
De delegatie van het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden bestond uit 
Mevrouw Inga Verhaert, sp.a-spirit-volksvertegenwoordiger, de heer Philippe Mahoux, 
PS-senator en mevrouw Fauzaya Talhaoui, sp.a-spirit-senator. 
 
De delegaties brachten verslag uit over het proefproject inzake het derde spoorwegpakket 
waarmee het mechanisme voor vroegtijdige waarschuwing met betrekking tot de naleving 
van het subsidiariteitsbeginsel moest worden getest. De meerderheid van de nationale 
parlementen nam deel aan die test, die als een nuttige ervaring werd beschouwd. 
 
De COSAC meent dat, ondanks de geldende bepalingen inzake subsidiariteit en 
evenredigheid van het Verdrag, inzonderheid het Protocol betreffende de toepassing van de 
beginselen van subsidiariteit en evenredigheid dat als bijlage bij het Verdrag betreffende de 
Europese Unie (VEU) gaat, de motivering in het licht van de beginselen van subsidiariteit en 
evenredigheid die door de Commissie voor de vier onderzochte ontwerpen van 
wetgevingshandelingen wordt gegeven, onvoldoende is. De COSAC vraagt de Europese 
Commissie de naleving van het subsidiariteitsbeginsel nader toe te lichten. 
 
De Commissie zal een bijkomende inspanning moeten leveren om een duidelijker 
onderscheid te maken tussen het subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel. Er komt een 
tweede proefproject rond een ontwerp van wetgevingshandeling van de Commissie. Het 
Britse voorzitterschap werd gevraagd een onderwerp en een timing voor dat tweede 
proefproject voor te stellen. 
 
Nog met betrekking tot het mechanisme voor vroegtijdige waarschuwing dat in het 
Grondwettelijk Verdrag is opgenomen, onderstreepte de COSAC dat de periode van zes 
weken waarover de nationale parlementen beschikken om na te gaan of het 
subsidiariteitsbeginsel werd nageleefd, maar mag aanvangen eens het ontwerp in alle 
officiële talen van de EU is vertaald. 
 
De deelnemers onderzochten ook hoe ver de internetsite “IPEX”, die in het najaar 2005 
operationeel wordt, gevorderd is. Die site biedt een forum voor de uitwisseling van informatie 
tussen de parlementen van de Europese Unie over alle Europese aangelegenheden, met 
inbegrip van de controle van de subsidiariteit. 
 
De Europese Commissie is bereid een actieve rol op te nemen en de nodige middelen ter 
beschikking te stellen om de elektronische informatie-uitwisseling betreffende de Europese 
Unie tussen de nationale parlementen mogelijk te maken, meer bepaald via het IPEX-
netwerk. 
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De COSAC nam voorts kennis van het verslag over het beheer van en de controle op de EU-
financiën, dat door de Nederlandse delegatie werd voorgesteld en nam nota van de 
aanbevelingen betreffende de controle en de uitvoering van de algemene begroting van de 
EU. De COSAC zal de voorzitter van het Europese Rekenhof voor een diepgaander 
bespreking op een volgende vergadering uitnodigen. Uit de debatten bleek dat de 
interparlementaire samenwerking binnen de Europese Unie moet worden versterkt om de 
democratische controle op de uitgaven van de Unie op te voeren. 
 
Wat de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid betreft, vraagt de COSAC de 
nationale parlementen het actieplan dat de Europese Commissie op 10 mei 2005 in dat 
verband voorstelde, te onderzoeken. 
 
Daarnaast werd de aandacht gevestigd op de controle die de nationale parlementen op 
Europol en op Eurojust uitoefenen. 
 
Ook de strategie van Lissabon stond op de agenda. Tijdens de debatten werd onderstreept 
dat voorrang moet worden gegeven aan groei en werkgelegenheid, enerzijds, en sociale 
samenhang en duurzame ontwikkeling, anderzijds. 
 
Alle deelnemers konden zich vinden in de nieuwe procedure voor de follow-up van de 
strategie van Lissabon, met de strategische verslagen van de Europese Commissie, de 
geïntegreerde richtsnoeren aangenomen door de Europese Raad, de globale richtsnoeren 
voor het economisch beleid (GREB) en de werkgelegenheidsrichtsnoeren, naast de 
nationale hervormingsprogramma’s die de lidstaten moeten uitwerken en het communautair 
Lissabonprogramma, dat de Europese Commissie zal voorstellen. 
 
De COSAC nam tevens kennis van de besluiten van het voorzitterschap van de Conferentie 
van de voorzitters van de parlementen van de Europese Unie die in mei 2005 in Boedapest 
werd gehouden en stelt voor dat de nationale parlementen en het Europees Parlement zich 
over het jaarlijks wetgevingsprogramma en het werkprogramma van de Europese 
Commissie zouden buigen. 
 
In antwoord op het voorstel Oekraïne uit te nodigen om als speciale gast de Conferentie bij 
te wonen, werd beslist tijdens de vergadering van de COSAC die in oktober 2005 onder Brits 
voorzitterschap wordt georganiseerd, een bespreking aan artikel 4.3. van het COSAC-
reglement te wijden. 
 
Verslag: doc K 51 1860/1 
 
 

- Londen (18 juli 2005)  
Vergadering van de Voorzitters van de COSAC-delegaties 

 
Op maandag 18 juli 2005 heeft Kamervoorzitter Herman De Croo deelgenomen aan 
bovenvermelde vergadering. 
 
Doel van deze vergadering is vooral de COSAC (Conférence des Organes spécialisés en 
Affaires communautaires – Conferentie van de parlementaire commissies voor Europese 
Aangelegenheden), gepland op 10 – 11 oktober 2005, voor te bereiden. 
 
Vooreerst had een evaluatie plaats van het COSAC-secretariaat (met een permanente 
ambtenaar) dat sedert januari 2004 actief is. 
 



224 - INTERNATIONALE BETREKKINGEN  Hoofdstuk 6 
 

 

Als tweede punt op de agenda stond de vraag naar een speciale status op de COSAC voor 
de landen die wensen toe te treden tot de Europese Unie (i.h.b. de Balkanlanden) maar ook 
voor de regionale wetgevende assemblees (CALRE). 
 
Een derde agendapunt betrof de parlementaire aspecten van het ontwerp van Europese 
Grondwet. Er werd nogmaals door de verschillende vertegenwoordigers een analyse 
gemaakt van de negatieve referendumresultaten in Frankrijk en Nederland. 
 
Als laatste agendapunt heeft Mevrouw Wallström, Europees Commissaris voor Institutionele 
Betrekkingen en Communicatiestrategie), het Plan D (democratie) aangekondigd. 
 
Dit plan ambieert een nieuwe dialoog tot stand te brengen met alle actoren in de Europese 
Unie, en in het bijzonder met de nationale parlementen. 
 
 
6.1.1.3. HET EUROMEDITERRAAN PARLEMENTAIR PARTNERSCHAP 
 
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 creëren 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 voortgang van het proces van Barcelona bestaat uit twee delen: de 
Euromediterrane parlementaire Assemblee 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). 
 
 
Euromediterrane parlementaire Assemblee 
 
Het Federale Parlement heeft drie afgevaardigden in de EMPA, de Parlementaire Assemblee 
van het Proces van Barcelona. Twee volksvertegenwoordigers, de heren Patrick Moriau (PS) 
en Miguel Chevalier (VLD), nemen respectievelijk zitting in de Commissie “Politique de 
Sécurité et des Droits de l’Homme” en “Commission économique, financière, des Affaires 
sociales et de l’Education” en een Senator, Mevrouw Fatma Pehlivan (sp.a-spirit) 
(plaatsvervanger: de heer Paul Wille – VLD) neemt zitting in de “Commission de la 
Promotion de la Qualité de la Vie, des Échanges humains et de la Culture”. 
 
De openingszitting van de euromediterrane parlementaire Assemblee (EPA) heeft op 22 en 
23 maart 2004 plaatsgevonden in Vouliagmeni, nabij Athene, op uitnodiging van het Griekse 
parlement. De zitting was een gevolg van de beslissingen die in Napels waren genomen op 
2 december 2003, door het Vde Euromediterraan parlementair Forum, en op 3 december 



Hoofdstuk 6    INTERNATIONALE BETREKKINGEN - 225 
 

 

2003, door de ministers van Buitenlandse Zaken in het raam van de Euromediterrane 
Conferentie. 
 
De Vergadering bestaat uit maximaal 240 leden, waarvan 120 Europese leden (75 leden van 
nationale parlementen van de Europese Unie na de uitbreiding van de Unie tot 25 lidstaten 
en 45 leden van het Europees Parlement en 120 leden van parlementen van de mediterrane 
partnerlanden op basis van een gelijke spreiding. 
 
De Vergadering heeft het recht zich uit te spreken over alle onderwerpen betreffende het 
Euromediterrane partnerschap. Zij ziet toe op de uitvoering van de Euromediterrane 
associatieovereenkomsten, neemt resoluties aan of doet aanbevelingen aan de 
ministersconferentie met het oog op de verwezenlijking van de doelen van het 
euromediterrane partnerschap. Wanneer de Vergadering hierom door de 
ministersconferentie wordt verzocht, geeft zij adviezen en doet zij, in voorkomend geval, 
voorstellen voor passende maatregelen voor elk van de drie onderdelen van het proces van 
Barcelona. 
 
De Vergadering kent drie parlementaire commissies, die als taak hebben de drie onderdelen 
van het Euromediterrane partnerschap te volgen: 
 
- de commissie politiek, veiligheid en mensenrechten; 
 
- de commissie economie, financiën, sociale zaken en onderwijs; 
 
- de commissie ter bevordering van de kwaliteit van het bestaan, menselijke 

uitwisselingen en cultuur. 
 
Elke parlementaire commissie bestaat uit 80 leden, waarvan 40 leden uit de mediterrane 
partnerlanden van de Europese Unie en 40 uit Europa (25 leden van de nationale 
parlementen van de Unie en 15 leden van het Europees Parlement). 
De leden van de commissies worden benoemd door de nationale delegaties en door die van 
het Europees Parlement. 
 

- Eerste zitting van de Euromediterrane Parlementaire Assemblee (Kaïro, 
Egypte, 12-15 maart 2005) 

 
De eerste zitting van de Euromediterrane Parlementaire Assemblee (EPA) vond plaats in 
Kaïro, van 12 tot 15 maart 2005. 
 
De volksvertegenwoordigers Patrick Moriau en Miguel Chevalier en senator Fatma Pehlivan, 
vaste leden van de delegatie van het federale Parlement bij de EPA, namen eraan deel. 
 
De drie commissies van de EPA zijn op zaterdag 12 maart bijeengekomen, om de aan de 
plenaire vergadering voor te leggen resoluties te bespreken en goed te keuren. 
 
De drie afgevaardigden van het federaal Parlement woonden die vergaderingen bij: 
de heer P. Moriau als lid van de commissie voor het politieke en veiligheidspartnerschap en 
voor de rechten van de mens; de heer M. Chevalier als lid van de commissie voor het 
economische en financiële partnerschap, sociale zaken en onderwijs; mevrouw F. Pehlivan 
als lid van de commissie voor de verbetering van het leefklimaat, menselijke uitwisselingen 
en cultuur. 
 
De plenaire vergaderingen werden op maandag 14 en dinsdag 15 maart gehouden. 
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Volgende gezagdragers hebben de Vergadering toegesproken: 
 
- de heer A.F. Sorour, voorzitter van de Euromediterrane Parlementaire Assemblee en 

voorzitter van de Volksvergadering van de Arabische Republiek Egypte hield, als 
voorzitter van het gastparlement, de openingsrede van de plenaire vergadering; 

- de heer N. Schmit, gedelegeerd minister van Buitenlandse Zaken van het 
Groothertogdom Luxemburg en vertegenwoordiger van het voorzitterschap van de 
Europese Unie, gaf een evaluatie van het proces van Barcelona; 

- de heer A.A. Gheit, minister van Buitenlandse Zaken van de Arabische Republiek 
Egypte en mevrouw M. Wallström, ondervoorzitter van de Europese Commissie, 
lichtten het Europese nabuurschapbeleid en het mediterrane partnerschap toe; 

- de heer A. Moussa, secretaris-generaal van de Arabische Liga, behandelde het proces 
van Barcelona en het Europese strategische partnerschap met de mediterrane landen; 

- een delegatie van het Tunesische Parlement lichtte het advies van de mediterrane 
partners over het strategische partnerschap van de EU toe; 

- de heer T. Schöfthaler, directeur van de Euromediterrane Anna Lindh-stichting voor de 
interculturele dialoog, gaf een uiteenzetting over de werking en de doelstellingen van 
die stichting; 

- de heer J. Borell Fontelles, voorzitter van het Europees Parlement, sprak op dinsdag 
15 maart 2005 het slotwoord van de plenaire zitting van de EPA uit. 

 
Al die uiteenzettingen werden gevolgd door besprekingen, waarbij een aantal 
amendementen op de door de commissies overgezonden ontwerpen van resolutie werd 
ingediend. De slotresoluties van de commissies werden in plenaire vergadering 
aangenomen. 
 
Een gedetailleerd verslag van de besprekingen werd als gemeenschappelijk parlementair 
stuk van Kamer en Senaat gepubliceerd. (Doc. K 51 1827/001 van 2 juni 2005). 
 
 

- De openingsvergadering van de drie vaste commissies van de EMPA 
 
Op 21 en 22 september hebben de leden van de EMPA op het Europees Parlement in 
Brussel de installatie aangevat van de drie werkcommissies waarin het reglement voorziet. 
Allereerst verkoos de Commissie voor het politieke en veiligheidspartnerschap en voor de 
rechten van de mens mevrouw Tokia Saifi (Frankrijk) – lid van het Europees Parlement – tot 
haar voorzitter voor een ambtsperiode van een jaar. 
 
De beide andere commissies – de commissie Economie en de commissie Cultuur – hebben 
hun werkzaamheden tot een goed einde gebracht en hun bureaus verkozen: zo wordt de 
Jordaniër Hashem Abbas aangewezen om de commissie Economie, Financiën, Sociale 
Zaken en Onderwijs en de Italiaan Mario Greco de Commissie voor de Bevordening van de 
Levenskwaliteit, de menselijke betrekkingen en de cultuur voor te zitten. 
 
 

- Vergadering van de commissie voor het Politieke en 
Veiligheidspartnerschap en voor de Rechten van de mens (dinsdag 25 
januari 2005 in het Europees Parlement te Brussel) 

 
De heer Patrick Moriau, lid van de delegatie van de Kamer van volksvertegenwoordigers bij 
de EMPA, heeft op dinsdag 25 januari 2005 deelgenomen aan de vergadering van de 
EMPA-commissie voor het politieke en veiligheidspartnerschap en voor de rechten van de 
mens. 
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Agenda van de vergadering: 
- gedachtewisseling met mevrouw Benita Ferrero- Waldner, Europees commissaris voor 

Buitenlandse Betrekkingen en Europees nabuurschapsbeleid; 
- voorbereiding van de plenaire vergadering van de EMPA – Cairo – 14 –15 maart 2005. 
 
 

- Vergadering van de EMPA-commissie Economie, Financiën, Sociale Zaken 
en Onderwijs, Amman, 14-15 februari 2005 

 
De vergadering van de commissie Economie, Financiën, Sociale Zaken en Onderwijs van de 
Euromediterrane Parlementaire Assemblee heeft plaatsgevonden op 14 en 15 februari 2005 
in Amman. 
 
De Kamer van volksvertegenwoordigers was vertegenwoordigd door de heer M. Chevalier 
(VLD), lid van de commissie en afgevaardigde van het Federaal Parlement bij de EMPA. 
 
De heer H. Dabbas, lid van de Jordaanse Kamer van volksvertegenwoordigers, voorzitter 
van de EMPA-commissie Economie, Financiën, Sociale Zaken en Onderwijs en voorzitter 
van de vergadering, leidt het eerste thema in, te weten «de resultaten van het Proces van 
Barcelona en de aspecten van het Euromediterraan beleid die onder de bevoegdheden van 
de commissie Economie van de EMPA vallen». 
 
Het tweede thema, met name het niveau van het handelsverkeer tussen de lidstaten, werd 
voorgesteld door de heer M. S. Younes, lid van de Egyptische delegatie. 
 
De heer O. Oyan, lid van de Turkse delegatie, leidt het derde thema in, te weten 
investeringen en technologieoverdracht tussen de lidstaten. 
 
Het vierde thema, dat betrekking heeft op de technische en financiële bijstand tussen de 
lidstaten, werd ingeleid door een Jordaanse afgevaardigde.  
 
Een verslag van de werkzaamheden van de drie commissies van de EMPA is opgenomen in 
de bijlage van Doc K 51 1827/001. 
 
 
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. 68 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: 
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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 Brussel (4-5 november 2004) 
Stuk Kamer 51 1489/001 
 
Europese Raad van Brussel (16-17 december 2004) 
Stuk Kamer 51 1583/001 
 
Europese Raad van Brussel (22 – 23 maart 2005) 
Stuk Kamer 51 1766/001 
 
Europese Raad van Brussel (16-17 juni 2005) 
Stuk Kamer 51 1913/001 
 
 
2. Ontwerp van Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa 

2 maart 2005 (Doc. K 51 0312/006 van 11 maart 2005) 
 
De leden van het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden en van de 
commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen van Kamer en Senaat hebben op woensdag 
2 maart 2005 deelgenomen aan een gedachtewisseling met de heer Jo Leinen, voorzitter 
van de commissie Constitutionele Zaken van het Europees Parlement, en de heren Richard 
Corbett en Inigo Méndez de Vigo, leden van de commissie Constitutionele Zaken van het 
Europees Parlement en rapporteurs van het Ontwerp van Verdrag tot invoering van een 
Grondwet voor Europa. 
 
De heer Leinen heeft het ontstaan van het Ontwerp van Europese Grondwet beschreven: 
Verdrag van Nice, Verklaring van Laken, Conventie over de Toekomst van Europa, 
Intergouvernementele Conferentie 2003-2004, Plechtige ondertekening van het Ontwerp van 
Grondwet te Rome in oktober 2004. 
 
De heer Corbett heeft vervolgens aangegeven welke de vier belangrijkste voordelen zijn van 
de Grondwet ten opzichte van de bestaande verdragen. 
De Grondwet biedt de burgers meer klaarheid over de natuur en de doelstellingen van de 
Unie. 
De Unie wordt ook doeltreffender en zal een versterkte rol kunnen spelen in de wereld. 
Tenslotte versterkt de Grondwet de democratische verantwoordelijkheid van de Unie en 
versterkt de rechten van de burgers. 
Het Europees Parlement heeft dus op 12 januari 2005 een resolutie goedgekeurd die zonder 
voorbehoud de ratificatie van dit grondwettelijk verdrag aanbeveelt. 
 
De heer Méndez de Vigo heeft laten opmerken dat het raadzaam is het Ontwerp van 
Grondwet te vergelijken met de bestaande verdragen en niet met de dromen van een ideaal 
Europa. Men moet de Grondwet niet linken aan andere parallelle dossiers zoals de 
toetreding van Turkije tot de EU. 
 
De nationale parlementen moeten in alle lidstaten de confrontatie met de openbare opinie 
winnen. Het is belangrijk correcte informatie over de Grondwet te bezorgen en de mythes of 
onwaarheden gepropageerd door “Intergouvernementalisten” te ontmaskeren. 
 



Hoofdstuk 6    INTERNATIONALE BETREKKINGEN - 229 
 

 

Het debat met de leden van de gemeenschappelijke commissies handelde, onder andere, 
over volgende onderwerpen: 
- de versterkte samenwerking; 
- de sociale dimensie van de Unie; 
- het Handvest van de Grondrechten; 
- de dialoog met de kerken en niet-confessionele organisaties; 
- de rol van de toekomstige minister voor de Buitenlandse Betrekkingen van de Unie; 
- de gevolgen van de niet-ratificatie door een lidstaat van het Ontwerp van Grondwet. 
  

Buitengewone vergadering van de commissie Constitutionele Zaken van het 
Europees Parlement met afgevaardigden van de Nationale Parlementen over de 
Europese Grondwet (2 juni 2005) 

 
Op donderdag 2 juni 2005 hield de Commissie constitutionele zaken van het Europees 
Parlement een buitengewone vergadering met afgevaardigden van de nationale parlementen 
van de EU-lidstaten. Bedoeling was een stand van zaken op te maken met betrekking tot het 
ratificatieproces van het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa. 
 
In zijn inleidende uiteenzetting merkte de voorzitter van de EP-Commissie constitutionele 
zaken, Jo Leinen, op dat de bijzondere status die sommigen de stichtende lidstaten van de 
Europese Gemeenschappen toekenden, na het Franse en het Nederlandse "nee" in het 
referendum over de Grondwet, nu zeker tot het verleden behoort. Het moet duidelijk zijn dat 
alle EU-lidstaten op gelijke voet staan. De negatieve uitslag van het referendum in Frankrijk 
en Nederland heeft velerlei oorzaken: frustratie over de nationale politiek, angst voor de 
uitbreiding van de Unie, het teloorgaan van werkgelegenheid en de zwakke economische 
groei. Vele jongeren hebben "nee" gestemd en hebben niet langer dezelfde enthousiaste 
visie op Europa als de vorige generaties. Toch moet het ratificatieproces van de Europese 
Grondwet doorgezet worden; dat is een kwestie van loyaliteit aan alle verdragsluitende 
landen. 
 
Mevrouw Margot Wallström, vice-voorzitter van de Europese Commissie, onderstreepte dat 
ze zwaar onder de indruk is van de hoge opkomst bij de Franse en Nederlandse referenda, 
en van de uitslag van de stembusgang. Het Franse "nee" is toe te schrijven aan de manier 
waarop de bevolking de economische en sociale situatie in Frankrijk percipieert, aan het te 
liberale karakter van de Grondwet, aan de mogelijke toetreding van Turkije en aan het 
gevoel dat er over de Grondwet opnieuw onderhandeld zou kunnen worden. De 
voorstanders van het "ja" hebben erop gewezen dat de Europese Unie zich op wereldvlak 
moet kunnen doen gelden tegenover de Verenigde Staten en China, en efficiënt moet 
kunnen functioneren. "Nee" zeggen tegen de Grondwet zou bovendien de positie van 
Frankrijk in Europa verzwakken. Naar schatting 56% van de leden en sympathisanten van de 
Franse socialisten hebben tegen de Grondwet gestemd. Bij de Groenen liep dat cijfer op tot 
60%, bij de UMP zat 20% in het neekamp. 
 
In Nederland voerde het nee-kamp argumenten aan als het verlies van identiteit en 
soevereiniteit door de goedkeuring van de Europese Grondwet, de stijging van de 
levensduurte na de invoering van de euro, en de moeilijke economische situatie van 
Nederland. In de ogen van velen is Europa bovendien ook het project van een politieke elite 
die geen oog heeft voor de dagelijkse problemen van de Europese burgers. 
 
Volgens mevrouw Wallström zijn er nu drie mogelijkheden: 
- het ratificatieproces van de Europese Grondwet wordt stopgezet; 
- het ratificatieproces wordt voortgezet; 
- over enkele jaren wordt er in alle EU-lidstaten, met inbegrip van Frankrijk en Nederland, 

gelijktijdig een referendum georganiseerd. 
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Er moet een duidelijk signaal gegeven worden aan de Europese burger. Hij moet begrijpen 
dat Europa niet doof zal blijven voor zijn bekommernissen. Daartoe moet de Unie nog 
democratischer worden en een grotere openheid betrachten, en moeten de Europese 
instellingen beter communiceren. 
 
 
3. Wetgevings- en werkprogramma van de Commissie voor 2004 en prioriteiten 

van het Ierse voorzitterschap 
 
De heer Jan De Bock, permanent vertegenwoordiger van België bij de Europese Unie, en 
mevrouw Geneviève Tuts, adjunct-permanent vertegenwoordiger, hebben op 1 maart 2005 
deelgenomen aan een gedachtewisseling met de leden van het Federaal Adviescomité voor 
Europese Aangelegenheden en de Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen van 
Kamer en Senaat met betrekking tot het werkprogramma voor 2005 van de Europese 
Commissie (slotdocument COM 2005/15) en de prioriteiten van het Luxemburgse 
voorzitterschap. 
 
De heer De Bock heeft, ter van inleiding, de krachtlijnen van dit programma geschetst. 
 
Mevrouw Geneviève Tuts heeft enkele belangrijke dossiers op de agenda van de 
verschillende Europese Ministerraden verder toegelicht. 
 
Verslag van deze vergadering: doc K 51 1703/001 
 
 
4. Omzetting van Europese richtlijnen in Belgische wetgeving 
 
De staatssecretaris voor Europese Zaken, de heer Didier Donfut, nam op woensdag 
10 november 2004 deel aan een gedachtewisseling met de leden van het Federaal 
Adviescomité voor Europese Aangelegenheden over de stand van zaken in verband met de 
omzetting van de Europese richtlijnen in de Belgische wetgeving.  
 
Een van de taken van het Federaal Adviescomité is de follow-up van de vorderingen die 
België maakt op het gebied van omzetting van Europees recht in Belgisch recht. 
 
Doc. K 51 1593/001 van 21 januari 2005 
 
 
5. Opvolging van voorstellen van normatieve akten en andere documenten van de 

Europese Commissie en de Europese Ministerraden 
 
Krachtens artikel 36 van het Kamerreglement schrijft elke vaste commissie eenmaal per 
maand op haar agenda een gedachtewisseling in over de haar aanbelangende Europese 
aangelegenheden die op de agenda staan van de EG-Ministerrraad of waarover deze Raad 
een beslissing heeft genomen, alsmede over de haar aanbelangende resoluties die door het 
Europees Parlement1 officieel aan de Kamer werden overgezonden. 
 
Elke vaste commissie stelt een europromotor aan die ermee wordt belast binnen de 
commissie de uitvoering te volgen van de adviezen, voorstellen van resolutie, aanbevelingen 
en andere eindteksten van het Adviescomité voor Europese aangelegenheden, alsmede van 
de voorstellen voor normatieve handelingen en andere documenten van de Europese 
Commissie die hem worden bezorgd door het secretariaat van het Adviescomité. 
 
Eenmaal per week maakt het secretariaat van het Adviescomité een selectie van de teksten 
van de Europese Commissie (voorstellen van normatieve akten of andere documenten) over 
                                                 
1 Zie artikel 92quater van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. 
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aan de europromotoren, de voorzitters van de commissies evenals aan de 
commissiesecretarissen ten behoeve van de vaste commissies (Artikel 37 van het 
Kamerreglement). 
 
 
6. Parlementaire fora 
 

- over de Strategie van Lissabon, Europees Parlement, 16-17 maart 2005 
 
Op 16 en17 maart 2005 werd in het Europees Parlement een bilaterale ontmoeting 
(nationale parlementsleden en Europees Parlement) gehouden over de strategie van 
Lissabon (gelanceerd in 2000). 
 
Dit forum greep plaats in het vooruitzicht van de Lentetop (Staatshoofden en 
Regeringsleiders) van 22 en 23 maart 2005, die zoals steeds gewijd is aan de 
Lissabonstrategie. Doel van dit forum was vooral na te gaan hoe de strategie van Lissabon 
kan geparlementariseerd worden. 
 
Sprekers op het forum waren de heer Juncker, Eerste Minister van Luxemburg en Voorzitter 
van de Europese Unie, de heer Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, de heer 
Verheugen, Europees Commissaris belast met de Lissabonstrategie en de heer Kok, 
Voorzitter van de Groep op hoog niveau over de Lissabonstrategie. 
 
 

- over het Europees Economisch Beleid: Nationale en Europese 
vooruitzichten, Europees Parlement, 25 april 2005 

 
De Commissie voor de economische en monetaire zaken van het Europees Parlement heeft 
op maandag 25 april 2005 in het Europees Parlement in Brussel een ontmoeting 
georganiseerd met de vertegenwoordigers van de nationale parlementen van de Europese 
Unie, over het thema "het Europees economisch beleid: nationale en Europese 
vooruitzichten". Mevrouw Inga Verhaert, volksvertegenwoordiger (sp.a-spirit), 
vertegenwoordigde er de Kamer. 
 
 
7. Colloquia - Conferenties 
 
 4e Colloquium Parijs-Berlijn 
 
De vriendschapsgroepen Frankrijk – Duitsland van de Franse Nationale Assemblee en 
Duitsland – Frankrijk van de Bundestag, respectievelijk voorgezeten door de heer Yves Bur, 
Ondervoorzitter van de Franse Nationale Assemblee, vertegenwoordiger van de “Bas-Rhin” 
en de heer Andreas Schockenhoff, afgevaardigde van “Bade-Wurtemberg” hebben op 
vrijdag 8 april 2005 het 4e colloquium Parijs-Berlijn georganiseerd in het Europees Parlement 
te Straatsburg. 
 
Buiten de experten en de leden van bovenvermelde vriendschapsgroepen, werden 
vertegenwoordigers van de nationale parlementen van de Lidstaten van de EU uitgenodigd 
om aan dit colloquium deel te nemen om hun bedenkingen bij de rol van het Frans-Duitse 
koppel binnen het uitgebreide Europa kenbaar te maken. 
 
De heren Daniel Bacquelaine, Voorzitter van de MR-fractie van de Kamer en Patrick Moriau 
(PS), Ondervoorzitter van de Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen, hebben 
deelgenomen aan dit colloquium rondom de drie volgende thema’s: het buitenlandse beleid, 
de politiek voor de veiligheid en de defensie en de economische- en monetaire politiek 
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Conferentie over de toekomst van de Europese veiligheid en defensie ter 
herdenking van de vijftigste verjaardag van de wijziging van het Verdrag van 
Brussel 

 
Op initiatief van mevrouw Anne-Marie Lizin, Voorzitster van de Senaat, en de heer Marcel 
Glesener, Voorzitter ad interim van de Assemblee van de WEU, werd op woensdag 20 
oktober 2004, in het halfrond van de Senaat, een Conferentie georganiseerd over de 
toekomst van de Europese veiligheid en defensie, dit ter herdenking van de 50e verjaardag 
van de wijziging van het Verdrag van Brussel. 
 
Deze Conferentie had als doelstelling uit te stippelen welke weg moet worden gevolgd op 
gebied van Europese veiligheid en defensie in een tijdperk van internationaal terrorisme. 
 
In zijn openingstoespraak, heeft de Kamervoorzitter, de heer Herman de Croo, opgemerkt 
dat een klein land als België een niet te versmaden rol heeft gespeeld op het internationale 
toneel bij de opkomst van de Europese veiligheid en defensie tussen 1948 en 1984. 
 
Vervolgens heeft hij enige bedenkingen gemaakt bij de parlementaire controle op het 
Europees veiligheids- en defensiebeleid. 
 
 
 
6.1.1.5. BIJZONDERE COMMISSIE GLOBALISERING 
 
Ingevolge de aanbevelingen van de parlementaire werkgroep “Globalisering” van 28 februari 
2003 (Stuk Kamer 50-2330/003) en goedgekeurd bij motie door de Kamer op 13 maart 2003 
(Stuk Kamer 50-2330/004) en overeenkomstig punt 6; Hoofdstuk XII van de 
Regeringsverklaring (“Een rechtvaardige wereld”) werd een permanente commissie 
“Globalisering” opgericht, om de parlementaire controle over de internationale instellingen te 
versterken. 
 
De commissie “Globalisering” inspireert zich, zowel inzake samenstelling als methodologie, 
op het Adviescomité voor Europese Aangelegenheden. 
 
De Bijzondere Commissie Globalisering werkt nauw samen met een homologe Commissie 
van de Senaat. 
 
 
 Samenstelling 
 
 
Voorzitter: 
 
Van der Maelen Dirk (sp.a-spirit) 
 
 
Ondervoorzitter(s): 
 
Deseyn Roel (CD&V) 
Courtois Alain (MR) 
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Vaste leden: 
 
Cortois Willy (VLD) 
Courtois Alain (MR) 
De Bue Valérie (MR) 
Depoortere Ortwin (Vl. Belang) 
Deseyn Roel (CD&V)  
Dieu Camille (PS)  
Lalieux Karine (PS) 
T’Sijen Koen (sp.a-spirit) 
Van der Maelen Dirk (sp.a-spirit) 
 
Plaatsvervangers:  
 
Bex Stijn (sp.a-spirit)  
Cahay-André Pierrette (MR)  
Déom Valérie (PS) 
De Meyer Magda (sp.a – spirit) 
Goris Stef (VLD) 
Goutry Luc (CD&V) 
Moriau Patrick (PS)  
Pinxten Karel (VLD)  
Van Themsche Frieda (Vl. Belang)  
 
Niet-stemgerechtigde leden:  
 
Genot Zoé (ECOLO)  
Viseur Jean-Jacques (cdH) 
 
 
 Werkzaamheden 
 
Op de agenda van de vergaderingen van de Bijzondere Commissie Globalisering stonden 
tijdens deze zitting de volgende punten: 
 
 
De eerlijke handel 
 
- 4 oktober 2004 
Hoorzittingen met 
- de heer de Tollenaere, ambtenaar bij het DGOS (ministerie van Buitenlandse Zaken, van 

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) 
- de heer M. Bontemps (Ethibel) 
- de heer G. Merli (Equisphere) 
- Mevrouw S. François (Groupe One) 
 
- 25 oktober 2004 
Hoorzittingen met 
- de heer Denis Lambert, vertegenwoordiger van «Oxfam Wereldwinkels » 
- de heer Miguel De Clerck, directeur van « Max Havelaar België » 
- de heer Benoit Olivier, directeur van « Miel Maya Honing » 
- de heer Johan Elsen, vertegenwoordiger van « Oxfam Wereldwinkels » 
- de heer Lawrence Watson, zelfstandig raadgever voor de ontwikkeling van de eerlijke 

handel 
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- 8 november 2004 
Hoorzittingen met 
- de heer Yves Windelinckx, algemeen directeur « Office national du Ducroire » 
- de heer Van Daele, vertegenwoordiger FGTB 
- de heer Paul Blanjean, vertegenwoordiger CSC 
- de heer Samuel Pas, vertegenwoordiger van het Centrum Fair Trade 
 
- 20 december 2004 
Hoorzittingen met 
- mevrouw Els Van Weert, Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking en Sociale 

Economie; toegevoegd aan de minister voor het Budget en de openbare werken 
- de heer Xavier Ury, « Vice-president Procurement, Development & Industrial » van de 

Groep Delhaize BeGeLux 
- de heer Pascal Leglise, vertegenwoordiger van de Groep Carrefour 
- de heer Jerry Crombez, vertegenwoordiger van UNIZO 
 
 
De millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling 
 
- 17 en 24  januari 2005 
 
Hoorzitting met  
- de heer Guido Schmidt-Traub, Policy Advisor at the UN Millennium Project; 
- bespreking van de aanbevelingen 

 
Verslag: doc. K 51 1606/001 van mevr. Sabine de Bethune (S), Jacinta De Roeck (S) en 
Valérie De Bue (K) namens de Bijzondere Commissies Globalisering 
 
 
De problematiek van de fiscale paradijzen 
 
- 14 februari 2005 
Hoorzittingen met 
- de heer Richard Murphy, « Director Tax Research Limited”, Verenigd Koninkrijk; 
- de heer Bruno Gurtner, Hoofdeconoom bij de Zwitserse Coalitie voor 

Ontwikkelingsorganisaties 
 
- 21 maart 2005 
Hoorzittingen met Professor Dr. F. Vanistendael et Dr. S. Vanoppen van het Instituut voor 
Fiscaal Recht, Faculteit Rechten 
 
- 18 april 2005 
Hoorzittingen met 
- de heer Michel Van den Abeele, Vertegenwoordiger van de Europese Commissie bij de 

OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) 
- de heer Sven Giegold, Onderzoeker « Tax Justice Network » 
 
- 30 mei 2005 
Hoorzittingen met 
- de heer Jean-Claude Delepierre, Voorzitter van de Cel voor Financiële 

Informatieverwerking (CFI) 
- de heer Frank Demets, journalist bij het Magazine Knack 
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Het standpunt van de Europese Centrale Bank (ECB) i.v.m. de Belgische wet inzake de 
Tobintaks 
 
- 13 juni 2005 
Hoorzittingen met 
- een vertegenwoordiger van de Europese Centrale Bank (ECB) 
- de heer Lieven Denys, Professor Fiscaal Recht aan de VUB 
- de heer Peter Wahl, lid van de Duitse NGO «WEED » (nl. Gespecialiseerd in Tobintaks) 
 
 
Toegang tot water voor iedereen 
 
- Maandag, 18 oktober 2004, Colloquium 
 
De Bijzondere Commissies Globalisering van Kamer en Senaat hebben op maandag 18 
oktober 2004 in het halfrond van de Kamer een colloquium georganiseerd met als thema: 
“Toegang tot water voor iedereen”, in tegenwoordigheid van Prins Laurent, Senator van 
rechtswege en Voorzitter van het KINT – Koninklijk Instituut voor het Duurzame Beheer van 
de Natuurlijke Rijkdommen en Bevordering van Schone Technologie –en Promotor van het 
Belgisch Watermanifest 
 
Het colloquium was rond volgende thema’s opgebouwd: 
 
- Het waterbeleid – Algemeen kader 
De heer Stefaan Lambrecht (Protos, NGO’s gespecialiseerd in waterproblematiek) heeft het 

probleem van de grote waternood aangeroerd. 
Professor Louis De Backer (UCL) heeft de bijdrage voorgesteld van Professor Riccardo 

Petrella (UCL) : «Water als mondiaal publiek goed». 
Het thema «Water als bron van macht en conflict» werd aangesneden door Professor 

Bichara Khader (UCL). 
 
- Waterbeleid – Visie van de internationale actoren 
De heer David Hall (PSIRU – Public Services International Research Unit) heeft een 

overzicht gegeven van het door de internationale actoren gevoerde beleid. 
De heer David Grey (Senior Water Specialist bij de Wereldbank) heeft een overzicht 

gegeven van het beleid van de Wereldbank. 
De heer Rudolf Amengo-Etego (Ghana National Coalition against the Privatization of Water) 

heeft zijn tussenkomst toegespitst op het beleid van de Wereldbank. 
De heer Gérard Payen (Voorzitter van het Internationale Comité van ASTEE – l’Association 

des Professionnels français de l’Eau, Gewezen Directeur-Generaal van Suez en 
Voorzitter van Ondeo, heeft een analyse gemaakt van de bijdrage van de private 
actoren. 

Mevrouw Maitet Diokno-Pascual (Bantay Tubig – het netwerk voor water van Filippijnse 
NGO’s) heeft het Suez-beleid in Manilla toegelicht. 

 
- Waterbeleid op Europees vlak 
De heer André Liebaert (Europese Commissie, DG Ontwikkeling) heeft het EU-waterbeleid 

genaamd « Waterinitiative, Waterfacility », besproken. 
Mevrouw Danielle Hirsch (Both Ends, Nederlandse NGO) heeft ook gesproken over het EU-

beleid inzake water. 
De heer Marc Maes (11.11.11 Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging) heeft een 

uiteenzetting gedaan over het waterbeleid in de WTO. 
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- Waterbeleid op Belgisch vlak 
De heer Christian Legros (Belgaqua, Directeur-Generaal van de Belgische Federatie voor de 

Watersector) sprak over «de structuur van de Belgische Watervoorziening». 
De heer Daniel Termont (Schepen van de Stad Gent en Voorzitter van de 

Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening –TMVV), 
heeft de vóór- en nadelen van publieke watervoorziening besproken. 

Professor Hans Bruyninckx (Voorzitter van de Bond Beter Leefmilieu) had als thema 
« Liberalisering van watervoorziening en milieu». 

 
 
- 31 januari 2005 
 
Voorstel van resolutie: bespreking en stemming 
 
Doc. K 51 1666/001 van 14 maart 2005, namens de Bijzondere Commissies Globalisering 
door de heer. Roel Deseyn (K) en Mevrouw Jacinta De Roeck (S) 
 
Voorstel van resolutie « Toegang tot water voor iedereen » 
 
Doc. K 51 1666/002 van 14 maart 2005, tekst aangenomen door de Bijzondere Commissie 
Globalisering 

 
 
Zitting van de Parlementaire Conferentie over de WTO in Brussel, 24 tot 26 november 
2004 gezamenlijk georganiseerd door de Interparlementaire Unie en het Europees 
Parlement 
 
De tijd dat het buitenlands beleid en meer bepaald het handelsbeleid het exclusieve terrein 
was van de uitvoerende macht, ligt achter ons. De WTO is thans uitgegroeid tot meer dan 
een louter met handel belaste organisatie. Haar invloed op het binnenlands beleid en het 
dagelijks leven van de burger neemt immers almaar toe. 
 
Daarom organiseren de Interparlementaire Unie en het Europees Parlement samen een voor 
het publiek toegankelijke Parlementaire Conferentie over de WTO, die ten minste één keer 
per jaar bijeenkomt ter gelegenheid van de ministeriële conferenties van de WTO. 
De deelnemers aan de Conferentie worden aangewezen door: 
-  de parlementen van soevereine Staten die lid zijn van de WTO; 
-  parlementen die lid zijn van de IPU en waarvan het land niet in de WTO is 
 vertegenwoordigd ; 
-  het Europees Parlement, de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa, de 
 Parlementaire Assemblee van de Commonwealth en de Parlementaire Assemblee van 
 de Francofonie. 
 
De waarnemers op de Conferentie zijn: 
-  vertegenwoordigers van internationale organisaties die belangstelling hebben voor 
 dossiers inzake internationale handel en specifiek door de stuurgroep werden 
 uitgenodigd, uitgaande van een lijst die gezamenlijk door de co-organisatoren werd 
 goedgekeurd; 
-  vertegenwoordigers van de regeringen van de soevereine staten die lid zijn van de 
 WTO.  
 
De zitting van de Parlementaire Conferentie over de WTO in Brussel vond plaats van 
woensdag 24 tot vrijdag 26 november 2004 in de zaal van de plenaire vergaderingen van het 
Europees Parlement. Mevrouw Zoé Genot (Ecolo), lid van de bijzondere commissie 
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Globalisering van de Kamer, heeft aan de werkzaamheden van de Conferentie 
deelgenomen. 
 
De deelnemers aan de Conferentie werden uitgenodigd om in het kader van een 
parlementaire dimensie te debatteren over landbouw en diensten, twee sleuteldomeinen 
waarop de lopende WTO-onderhandelingen betrekking hebben. 
 
Tijdens de zitting van de Parlementaire Conferentie over de WTO in Cancun, werd beslist 
procedurele regels met betrekking tot de Parlementaire Conferentie over de WTO vast te 
stellen. De Stuurgroep heeft een ontwerp van regelgeving uitgewerkt en aan de Conferentie 
ter goedkeuring voorgelegd. Die tekst zal vanaf de volgende zitting van de Conferentie (de 
ministeriële zitting van de WTO in Hong Kong) van toepassing zijn. 
 
Op het einde van de zitting hebben de deelnemers, bij consensus, een slotdocument 
goedgekeurd. Die verklaring kan op de site van de IPU (www.ipu.org) worden geraadpleegd 
of op eenvoudig verzoek bij het secretariaat van de commissie Globalisering van de Kamer 
(euro@dekamer.be) worden verkregen. De discussienota's betreffende de landbouw en de 
diensten, alsook de procedurele regels van de Parlementaire Conferentie over de WTO 
kunnen eveneens bij het secretariaat worden verkregen. 
 
 
Studiebezoek aan de OESO – Parijs – 10 juni 2005 
 
Een delegatie van de bijzondere commissies “Globalisering” van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers en de Senaat bracht op vrijdag 10 juni 2005 een bezoek aan de 
zetel van de OESO te Parijs, om er met de experts van de OESO een gedachtewisseling te 
hebben over de “de strijd tegen de belastingparadijzen” en “de millenniumdoelstellingen 
inzake ontwikkeling”. 
 
De delegatie van de Kamer bestond uit de heer Dirk Van der Maelen (sp.a-spirit), voorzitter 
van de bijzondere commissie “Globalisering”, mevrouw Valérie De Bue en mevrouw Pierrette 
Cahay-André (beiden MR) en de heren Willy Cortois (VLD) en Roel Deseyn (CD&V), leden 
van de bijzondere commissie “Globalisering”. 
 
Tijdens de ochtendvergadering, die aan de strijd tegen de belastingparadijzen was gewijd, 
lichtte de heer Owens de werkzaamheden van het “Comittee on fiscal affairs” van de OESO 
en de door de OESO genomen maatregelen ter bestrijding van de schadelijke 
belastingpraktijken toe. 
 
De namiddagvergadering stond in het teken van de “millenniumdoelstellingen inzake 
ontwikkeling”. De heer Richard Manning, voorzitter van het “Development Assistance 
Committee” (DAC) van de OESO lichtte de werkzaamheden van de organisatie op het stuk 
van ontwikkeling toe.  
 
Het studiebezoek werd afgesloten met een werkvergadering betreffende de OESO/DAC 
“peer review” van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. 
De parlementaire delegatie had een ontmoeting met de heer Hunter McGill,hoofd van de 
“Review and Evaluation Division”, “Development Cooperation Directorate” van de OESO, 
mevrouw Chantal Verger, die in het OESO-secretariaat de leiding heeft van de “peer review” 
van de Belgische ontwikkelingssamenwerking en de heer Paulo Nascimento, onderzoeker, 
Portugees afgevaardigde bij het “Development Assistance Committee” (DAC) van de OESO. 
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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 : 
 
-  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  
mevrouw P. Cahay (MR), mevrouw Detiège (sp.a-spirit), de heren J.-P. Henry (PS), T. 
Kelchtermans (CD&V), Cl. Marinower (VLD), L. Sevenhans (Vlaams Belang)  en B. 
Tommelein (VLD). 
 
 

ORGANISATIE 
 
 
Tot eind  2004 werd de Beneluxraad voorgezeten door de heer J.-M. Happart (Belgische 
Senaat), terwijl de heren de Nerée tot Babberich (Nederland) en J. Schummer (Luxemburg) 
de ondervoorzitters waren. 
In 2005 – 2006 wordt de Beneluxraad voorgezeten door de heer de Nerée tot Babberich 
(Nederland), terwijl de heren B. Tommelein (België) en R. Negri (Luxemburg) de 
ondervoorzitters zijn. 
 
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 : “Buitenlandse 
Vraagstukken”  door mevrouw P. Cahay ; “Financiële en Sociale Aangelegenheden” door 
mevrouw Detiège en vanaf april 2005 door de heer Happart;  “Cultuur, Onderwijs en 
Volksgezondheid”  door de heer F. Sarens (Vlaams Parlement) en vanaf april 2005 door 
mevrouw Detiège. 
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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 Socialistische, de Liberale en de Christelijke 
fractie.  
In 2004 werd de socialistische fractie voorgezeten door de heer J. Timmermans (Vlaams 
Parlement), de liberale fractie door de heer Platteau (Vlaams Parlement) en de christelijke 
door de heer L. Van den Brande (Vlaams Parlement).  
Sedert eind 2004 wordt de liberale fractie voorgezeten door de heer Willems (Belgische 
Senaat), terwijl de heer L. Van den Brande (Vlaams Parlement) voorzitter blijft van de 
christelijke fractie en de socialistische fractie voortaan wordt voorgezeten door de heer T. 
Doesburg (Nederland). 
 
De Belgische afvaardiging werd voorgezeten door de heer St. Platteau (Vlaams Parlement); 
hij werd in december 2004 opgevolgd door de heer J.-M. Happart. 
 
 

WERKZAAMHEDEN VAN DE BENELUXRAAD  
 
 
In 2004 (december) - 2005 vergaderde de Beneluxraad in plenum in de Belgische Senaat, 
onder voorzitterschap van de heer J.-M. Happart op 3 – 4 december 2004 en in Den Haag 
onder voorzitterschap van de heer de Nerée tot Babberich (Nederland) op 18 – 19 maart en 
17 – 18 juni 2005. 
 
 
Gezamenlijke verslagen van de Regeringen, Commissieverslagen en Aanbevelingen 
 
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. 
 
Ter plenaire vergadering van 4 december 2004, werd het 48ste  verslag van de Regeringen 
over de totstandkoming en de werking van de Economische Unie tussen de drie Staten 
besproken (DOC 713 / 1). Schriftelijke verslagen werden uitgebracht door de heren 
Timmermans namens de commissie  voor Financiële en Sociale Aangelegenheden, Van den 
Brande namens de commissie voor Economische Aangelegenheden, Landbouw en Visserij, 
Willems namens de commissie voor Cultuur Onderwijs en Volksgezondheid  en mevrouw 
Detiège namens de commissie voor Ruimtelijke Ordening en Infrastructuur (DOC 713/2 - 5). 
 
Ter plenaire vergadering van 18 maart 2005, werd het 48ste  verslag van de Regeringen over 
de samenwerking op het gebied van het buitenlands beleid besproken (DOC 724/1). Verslag 
werd uitgebracht door de heer Happart (DOC 724/2). 
 
Voorts brachten de hiernavolgende leden van de Belgische delegatie in 2004-2005 
verslagen uit: 
- de heer Sarens (samen met de heer Loes / Luxemburg) namens de verenigde 

commissies voor Economische Aangelegenheden, Landbouw en Visserij en voor Cultuur, 
Onderwijs en Volksgezondheid, over het economisch belang van de toeristische sector in 
Beneluxlanden en de noodzakelijke promotie-inspanningen (DOC 695/2); 

- de heer Platteau namens de commissie voor Buitenlandse Vraagstukken, over 
ontwikkelingssamenwerking (DOC 720/1);  
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- de heer Timmermans namens de commissie voor Economische Aangelegenheden, 
Landbouw en Visserij, over een werkbezoek aan de Benelux-Bureaus voor Merken en 
voor Tekeningen of Modellen (DOC 722/1); 

- de heer Siquet (Raad van de Duitstalige Gemeenschap) namens de verenigde 
commissies voor Financiële en Sociale Aangelegenheden en voor Cultuur, Onderwijs en 
Volksgezondheid, over de problematiek van de grensoverschrijdende gezondheidszorg 
en van het rampenplan in het bijzonder (DOC 727/1); 

- de heer Tommelein over de tweede Parlementaire Barentsconferentie (Bodo, 29 - 30 juni 
2005 / Noordse Raad) (DOC 735/1).  

 
Ter plenaire vergadering werden in 2004 (december) - 2005 aanbevelingen aangenomen:
- tot het bevorderen en versterken van de operationele samenwerking op het gebied van 

de binnnenlandse veiligheid in de Europese Unie en tot het instellen respectievelijk 
versterken van een wettelijk extern toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 
(04.12.2004, DOC 719/3);  

- over het grensoverschrijdende ambulancevervoer (04.12.2004, DOC 721/1); 
- over de Westerschelde (04.12.2004, DOC 723/1); 
- tot afschaffing van de exequaturprocedure in Beneluxverband (tweede aanbeveling) 

(19.03.2005, DOC 711/3); 
- over de problematiek van het rampenplan (19.03.2005, DOC 727/2); 
- over het Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Koninkrijk der Nederlanden en het 

Groothertogdom Luxemburg, inzake grensoverschrijdend politieel optreden, met Bijlagen, 
gedaan te Luxemburg op 8 juni 2004 (19.03.2005, DOC 729/2); 

- over de grensoverschrijdende samenwerking tussen politie- en douanediensten met 
betrekking tot de aanpak van verdovende middelen ( 18.06.2005, DOC 700/4); 

- tot herziening van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut 
van het Benelux-Gerechtshof (18.06.2005, DOC 733/2); 

- over het partnerschap tussen onderwijs en arbeidsmarkt (18.06.2005, DOC 734/2).  
 
Zie ook het activiteitenverslag 2004 ( januari - december): DOC 726/1. 
 
 
Interparlementaire betrekkingen : 
 
Het Beneluxparlement onderhoudt goede betrekkingen met : de Noordse Raad, de Baltische 
Assemblee, de IPR (Interregionale Parlementaire Raad – Lotharingen, Luxemburg, Rijnland-
Palts, Saarland, Wallonië) en de APF (Association Parlementaire de la Francophonie). 
 
 
 
6.1.3. PARLEMENTAIRE VERGADERING VAN DE RAAD VAN EUROPA 
 
 
 RAAD VAN EUROPA 
 
 
 OPRICHTING 
 
 
5 mei 1949. 
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 SAMENSTELLING 
 
 
46 lidstaten, 5  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. 
 
 
 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 
 
 
315 parlementsleden en hun plaatsvervangers, welke door de nationale parlementen uit hun 
eigen gelederen verkozen of aangewezen worden. 46 lidstaten, 3 nationale parlementen als 
"waarnemers". 
 
 
 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. 
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 BEVOEGDHEDEN 
 
 
De assemblee keurt aanbevelingen, adviezen, resoluties of richtlijnen goed. De 
parlementsleden spreken zich daarbij in eigen naam uit; hun uitspraken verplichten hun 
regering tot niets. De leden houden zich niettemin meestal aan de steminstructies die binnen 
de vijf fracties van de assemblee worden afgesproken. 
 
 
  ORGANISATIE 
 
 
De werkzaamheden van de assemblee worden voorbereid door 10 gespecialiseerde 
commissies. Tussen de zittingen door treedt de vaste commissie op in naam van de 
assemblee. 

 
 
SAMENSTELLING VAN DE AFVAARDIGING VAN DE KAMER VAN 
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 

 
 
Vaste leden 
PS :  J.-P. Henry, (Voorzitter van de delegatie) 
VLD : S. Goris 
sp.a-spirit G. Lambert 
MR : Ph. Monfils 
 
Plaatsvervangers 
Vlaams Belang :  G. Annemans 
CD&V :  L. Goutry 
VLD G. Versnick 
 
 
 WERKZAAMHEDEN 
 
 
Derde deel van de zitting 2004, Straatsburg 21-25 juni 2004 
 
Tijdens deze zitting kwamen volgende thema's aan bod : 
 
- nakomen van de verplichtingen en verbintenissen van Turkije 
- huisslavernij : onderworpenheid, au pairs en echtgenoten gekocht per correspondentie 
- nakomen van de verplichtingen en verbintenissen van Bosnië-Herzegovina 
- preventie en regeling van conflicten : de rol van de vrouwen 
- verbieden van lijfstraffen op de kinderen in Europa 
- situatie van de vluchtelingen en ontheemden in de Russische Federatie en in andere 

landen van de GOS 
- beheer van de waterbronnen in Europa 
- de waterbekkens in grensstreken van Europa 
- de euro en het Grote Europa 
- uitvoering door Turkije van de beslissingen van het Europees Hof voor de Rechten van 

de Mens 
- bijdrage van de Europese Bank voor de wederopbouw en de ontwikkeling (EBWO) aan 

de economische ontwikkeling in Centraal en Oost-Europa 
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- versterking van de democratische instellingen in Bosnië-Herzegovina 
- de bijdrage van de Raad van Europa aan de regeling van de toestand in Irak 
- monopolisering van de elektronische media en mogelijkheid op machtsmisbruik in Italië 
- de Italiaanse wet over de partijdigheid. 
 
 
Vergadering van de Permanente Commissie, Oslo 7 september 2004 
 
Tijdens deze vergadering kwamen volgende thema's aan bod : 
 
- internet en het recht 
- ratificatie van de protocollen en intrekking van het voorbehoud en de afwijkingen m.b.t. 

het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens  
- de Ontwikkelingsbank van de Raad van Europa : een stem ten dienste van de solidariteit 
- namaak : problemen en oplossingen 
- de inzet van de Europese audiovisuele sector 
- de Raad van Europa en het conflict in Noord-Ierland 
- de nieuwe Bulgaarse wet over godsdienst 
- de ondernemingsethiek in Europa 
- de Parlementen en de kennismaatschappij 
- de verantwoordelijkheid van mannen, en meer bepaald van jonge mannen, op het vlak 

van de voortplantingsgezondheid 
- de inhoud van de schriftelijke verklaringen en de voorstellen van aanbeveling en 

resolutie. 
 
 
Vierde deel van de zitting 2004, Straatsburg 4 tot 8 oktober 2004 
 
Tijdens deze zitting kwamen volgende thema's aan bod : 
 
- Europese strategie voor het bevorderen van de gezondheid en van de seksuele en de 

voortplantingsrechten 
- deelname van de vrouwen aan de verkiezingen 
- uitdaging van het terrorisme in de Lidstaten van de Raad van Europa 
- de politieke toestand in de Tsjetsjeense Republiek : maatregelen ter versterking van de 

democratische stabiliteit, conform de normen van de Raad van Europa 
- de toestand van de rechten van de mens in de Tsjetsjeense Republiek 
- nieuwe strategieën om de stand van de democratische ontwikkeling te evalueren 
- campagne voor de bestrijding van huiselijk geweld t.o.v. vrouwen in Europa 
- de opvoeding tot Europa 
- de tendensen op gebied van bevolking in Europa en hun gevoeligheid voor maatregelen 

van de openbare macht 
- het Doha-Programma voor de Ontwikkeling : de wereldhandel op het kruispunt van 

wegen 
- werking van de democratische instellingen in Servië-Montenegro 
- inwerkingstelling van Resolutie 1358 (2004) over de werking van de democratische 

instellingen in Azerbeidzjan 
- de OESO en de wereldeconomie 
- de humanitaire toestand van de Tsjetsjeense ontheemde bevolking 
- inwerkingstelling van Resoluties 1361 (2004) en 1374 (2004) over het naleven van de 

verplichtingen en verbintenissen van Armenië 
- opwarming van het klimaat : na Kyoto 
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Vergadering van de Permanente Commissie, Warschau 23 november 2004 
 
Tijdens deze vergadering kwamen volgende thema's aan bod : 
 
- tenuitvoerlegging van de beslissingen van het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens 
- verdwenen personen door de gewapende conflicten of binnenlands geweld in de Balkan 
- menselijke mobiliteit en recht op gezinshereniging 
- terrorisme bestrijden door cultuur 
- culturen en diaspora 
- de jacht en het evenwicht van het milieu in Europa 
- situatie in de Westelijke Sahara 
- parlementaire bijdrage aan de uitvoering van het Stabiliteitspact in Zuidoost-Europa 
- teruggave van de deposito's in deviezen uitgevoerd in de filialen van de vroegere 

Ljubljanska Banka, gelegen buiten het grondgebied van Slovenië, 1977-1991 
- evolutie van de opvolgingsprocedure van de Assemblee 
- het vermijden van stroomonderbrekingen in Europa 
 
 
Eerste deel van de zitting 2005, Straatsburg 24 tot 28 januari 2005 
 
Tijdens deze vergadering kwamen volgende thema's aan bod : 
 
- ontwerpconventie van de Raad van Europa over de strijd tegen de mensenhandel 
- ontwerpconventie betreffende het witwassen, de financiering van het terrorisme, de 

opsporing, de beslaglegging en de verbeurdverklaring van opbrengsten uit misdrijven 
- ontwerpconventie over de terrorismepreventie 
- het conflict in Nagorno-Karabach behandeld door de Conferentie van Minsk van de 

OVSE 
- bescherming van de rechten van de mens in Kosovo 
- de omstandigheden rond de aanhouding en de beschuldiging van de Joekos-top 
- de Derde Top 
- betrekkingen tussen Europa en de Verenigde Staten 
- naleving van de verplichtingen en verbintenissen van Georgië 
- genetisch gewijzigde organismen (GGO) 
- de vredesvooruitzichten in het Midden-Oosten 
- Europa en de Tsunami-ramp 
- welke oplossingen voor de werkloosheid in Europa ? 
- een dynamiek geven aan de sociale en tewerkstellingssamenwerking : opvoeren en 

verbeteren van de werkgelegenheid 
 
 
Vergadering van de Permanente Commissie, Parijs 18 maart 2005 
 
Tijdens deze vergadering kwamen volgende thema's aan bod : 
 
- ontwerpverdrag van de Raad van Europa over de strijd tegen de mensenhandel 
- initiatief tot het oprichten van een agentschap voor de fundamentele rechten van de 

Europese Unie 
- Europese Federatie van Onderzoeks- en Informatiecentra over het sektarisme (FECRIS): 

aanvraag voor een raadgevend statuut bij de Raad van Europa 
- kandidaten voor het Europees Hof van de Rechten van de Mens 
- de toestand van de weggevoerde bevolkingsgroep der Mesketen 
- asielaanvragers en clandestiene migranten in Turkije 
- industriële risico's 
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- opening van een opvolgingsprocedure en een dialoogprocedure 
- procedure m.b.t. de verkiezingen gehouden door de Parlementaire Assemblee, met 

uitsluiting van de verkiezingen die betrekking hebben op haar Voorzitter en 
Ondervoorzitters 

 
 
Tweede gedeelte van de zitting 2005, Straatsburg 25 tot 29 april 2005 
 
Tijdens deze vergadering kwamen volgende thema's aan bod : 
 
- de rechten van de kinderen in instellingen : follow-up van Aanbeveling 1601 (2003) van 

de Parlementaire Assemblee 
- wettelijkheid van het vasthouden, door de Verenigde Staten, van personen op 

Guantánamo Bay 
- discriminatie t.o.v. vrouwen als werkzoekenden en op de werkvloer 
- discriminatie t.o.v. vrouwen en jonge meisjes bij de sportbeoefening 
- persvrijheid en de werkomstandigheden van journalisten in conflictzones 
- bescherming en bijstand voor gescheiden kinderen die asiel aanvragen 
- referenda : op weg naar goede praktijken in Europa 
- toenemende kwetsbaarheid van Europa op het vlak van energie 
- energiesystemen en milieu 
- nucleair programma van Iran : noodzaak van een internationale reactie 
- migratie en integratie : een uitdaging en een opportuniteit voor Europa 
- vervuiling van de zee. 
 
 
6.1.4. PARLEMENTAIRE VERGADERING VAN DE WEST-EUROPESE UNIE 
 
 
 WEST-EUROPESE UNIE :  GESCHIEDENIS 
 
 
De WEU is opgericht via het Verdrag inzake economische, sociale en culturele 
samenwerking en collectieve zelfverdediging, getekend op 17 maart 1948 (het Verdrag van 
Brussel), en geamendeerd door het Protocol getekend in Parijs op 23 oktober 1954. Het 
Verdrag van Brussel werd ondertekend door Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de 
Benelux-landen.  
Het verdrag was een antwoord op de dreiging vanuit de Sovjetunie, en wordt beschouwd als 
de eerste poging om een aantal Europese idealen om te zetten in de praktijk. Het 
belangrijkste kenmerk was de verbintenis van de lidstaten om elkaar militair bij te staan in 
het geval van militaire agressie in Europa. In september 1948 werd de concrete militaire 
samenwerking op poten gezet. 
 
In een poging om Duitsland te betrekken bij de Europese militaire samenwerking, werd in 
mei 1952 een Verdrag gesloten tot oprichting van een Europese Defensiegemeenschap. In 
augustus 1954 weigerde het Franse parlement evenwel over te gaan tot ratificatie. 
Als reactie hierop werd beslist tijdens een conferentie in Londen in september 1954 om 
Duitsland en Italië te integreren in het Verdrag van Brussel. De Akkoorden van Parijs van 
oktober 1954 formaliseerden deze beslissing en richtten de WEU op als een internationale 
organisatie. 
 
Tussen 1954 en 1973 speelde de WEU een belangrijke rol in de promotie van overleg en 
samenwerking in West – Europa. Tussen 1973 en 1984 vielen de activiteiten van de WEU 
als intergouvernementele organisatie echter stil. De activiteiten van de WEU verloren hun 
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relevantie door de ontwikkeling van een Europese politieke samenwerking in de schoot van 
de EG.  
 
Begin jaren tachtig werd het debat over een Europese veiligheid echter opnieuw actueel met 
het besef dat een Europese economische samenwerking niet kon worden uitgebreid naar 
militaire en veiligheidsaspecten. Een ander overlegkader werd gezocht en de WEU was een 
vanzelfsprekende keuze. 
 
Op initiatief van België en Frankrijk, leidde een vergadering van de ministers van defensie in 
oktober 1984 tot de “Verklaring van Rome”, waarbij de noodzaak van een sterke westerse 
veiligheidspolitiek werd benadrukt. Er werd opgeroepen de WEU nauwer te betrekken bij de 
ontwikkeling van een echt Europees defensiebeleid. Dit werd nogmaals bevestigd in de 
“Verklaring van Den Haag” in oktober 1987. 
 
Als gevolg hiervan werden WEU-acties ondernomen: 
- in de Golf van 1988 tot 1990: controle van het vrij scheepsverkeer in internationale 
 wateren, tijdens het Joegoslavisch conflict van 1992 tot 1996: controle op het embargo 
 tegen voormalig Joegoslavië in de Adriatische Zee en op de Donau, politiecontingent in 
 Mostar, 
- crisis management operaties van 1997 tot 2001: politiemissie in Albanië, 

ontmijningsmissie in Kroatië, veiligheids- en controlemissie in Kosovo. 
 
Het Verdrag van Maastricht uit 1992 heeft van de WEU een orgaan van de Europese Unie 
gemaakt, terwijl het Verdrag van Nice uit 2001 alle operationele organen van de WEU aan 
de EU heeft overgedragen, met uitzondering van de parlementaire assemblee die als enige 
Europese parlementaire assemblee bevoegd is gebleven inzake defensie. 
 
 
 WEST-EUROPESE UNIE : DOELSTELLINGEN 
 
 
De WEU heeft tot doel :  
 
- In West-Europa een basis te vormen voor een duurzame Europese economische 
 ontwikkeling,  
- Wederzijdse militaire en andere bijstand te verlenen aan elkaar in geval van militaire 
 agressie naar één van de leden toe,  
- De eenheid van Europa te promoten en de Europese integratie te bevorderen.  
 
 
 WEST-EUROPESE UNIE : LIDMAATSCHAP 
 
 

 
DE 28 LANDEN VAN DE WEU 

 
Lidstaten 

 
Geassocieerde leden Waarnemers Geassocieerde partners

Duitsland Hongarije Oostenrijk Bulgarije 
België IJsland Denemarken Estland 
Spanje Noorwegen Finland Letland 
Frankrijk Polen Ierland Litouwen 
Griekenland Republiek Tsjechië Zweden Roemenië 
Italië Turkije  Slowakije 



Hoofdstuk 6    INTERNATIONALE BETREKKINGEN - 247 
 

 

 
DE 28 LANDEN VAN DE WEU 

 
Lidstaten 

 
Geassocieerde leden Waarnemers Geassocieerde partners

Luxemburg   Slovenië 
Nederland    
Portugal    
Verenigd Koninkrijk    
 
 
 ASSEMBLEE VAN DE WEU: GESCHIEDENIS EN DOELSTELLINGEN 
 
 
De Assemblee van de WEU is de eerste Europese interparlementaire assemblee inzake 
veiligheid en defensie, en werd in 1954 opgericht op basis van het gewijzigd Verdrag van 
Brussel, een alliantieverdrag tussen een aantal West-Europese landen. 
 
Het Verdrag van Maastricht uit 1992 heeft van de WEU een orgaan van de Europese Unie 
gemaakt, terwijl het Verdrag van Nice uit 2001 alle operationele organen van de WEU aan 
de EU heeft overgedragen, met uitzondering van de parlementaire assemblee die als enige 
Europese parlementaire assemblee bevoegd bleef inzake defensie. 
 
De Assemblee noemt zichzelf de "Europese Interparlementaire Assemblee voor veiligheid en 
defensie". Haar doelstellingen zijn de volgende : 
 
- optreden als een interparlementair forum voor algemene strategische reflectie en  een 
 extra stimulans geven aan het intergouvernementeel en publiek debat over 
 veiligheid en defensie; 
- op Europees niveau de rol van de nationale parlementsleden coördineren en bespreken, 
 wanneer zij in het eigen parlement beslissingen nemen inzake budgetten voor defensie, 
 troepenontplooiing, aankoop van wapensystemen, enz.; 
- de transparantie verbeteren van de intergouvernementele samenwerking op het vlak van 
 Europese veiligheid en defensie; 
- publieke belangstelling voor Europese veiligheid en defensie stimuleren, ook voor een 
 sterke Europese wapenindustrie; 
- nationale parlementsleden aansporen om van gedachten te wisselen met hun Europese 
 collega's over cruciale Europese veiligheids- en defensievraagstukken. 
 
Concreet oefent de Assemblee toezicht uit op de intergouvernementele samenwerking 
inzake het Europese veiligheids- en defensiebeleid op transnationaal Europees niveau. Zij 
vult het Europees Parlement aan dat maar een beperkte bevoegdheid heeft voor 
intergouvernementele aangelegenheden. De Assemblee geeft de nationale parlementen 
eveneens een kader voor informatiewisseling en debat over de Europese dimensie van de 
militaire bevoegdheden waarvoor deze parlementen instaan. 
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 ASSEMBLEE VAN DE WEU : SAMENSTELLING  
 
 
De Assemblee van de WEU telt 370 effectieve en plaatsvervangende leden, aangeduid door 
de nationale parlementen. Velen van hen zijn in het eigen parlement lid van de commissie 
voor defensie, buitenlands en/of Europees beleid. Het aantal zetels toegekend aan de 
lidstaten hangt af van de grootte van dit land. 
 
België wordt vertegenwoordigd door 7 effectieve en 7 plaatsvervangende leden : 3 vaste 
lenden en 4 plaatsvervangers worden aangeduid door de Senaat, 4 vaste leden en 3 
plaatsvervangers worden aangeduid door de Kamer. 
 
 
 SAMENSTELLING VAN DE AFVAARDIGING VAN DE KAMER VAN 

VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 
 
 
Vaste leden 
PS :  J.-P. Henry, (Voorzitter van de delegatie) 
VLD : S. Goris 
sp.a-spirit G. Lambert 
MR : Ph. Monfils 
 
Plaatsvervangers 
 
Vlaams Belang :  G. Annemans 
CD&V :  L. Goutry 
VLD G. Versnick 
 
 
Voor de landen vertegenwoordigd in de Assemblee gelden verschillende statuten, die 
gevolgen hebben voor hun bekwaamheid om deel te nemen aan vergaderingen en te 
stemmen over in de Assemblee voorliggende teksten (tussen haakjes : het aantal effectieve 
leden per lidstaat) : 
 
Volwaardige leden : alleen deze landen hebben het gewijzigd Verdrag van Brussel uit 1954 
geratificeerd en zijn volledig lid van de Assemblee : Frankrijk (18), Duitsland (18), Italië (18), 
Verenigd Koninkrijk (18), Spanje (12), België (7), Griekenland (7), Nederland (7), Portugal (7) 
en Luxemburg (3). 
 
Leden gelijkgesteld met volwaardige leden : deze landen zijn niet gebonden door het 
gewijzigd Verdrag van Brussel maar zijn wel lid van de EU : Polen (12), Tsjechische 
Republiek (7), Hongarije (7), Slovakije (5), Litouwen (4), Estland (3), Letland (3) en Slovenië 
(3). 
 
Geassocieerde leden : deze landen zijn niet gebonden door het gewijzigd Verdrag van 
Brussel maar zijn Europese NAVO-lidstaten : IJsland (3), Noorwegen (5) en Turkije (12). 
 
Leden gelijkgesteld met geassocieerde leden : deze landen waren op 1 december 2004 
kandidaat-lidstaat van de EU : Roemenië (10) en Bulgarije (6). 
 
Waarnemers : deze landen zijn lid van de EU, maar niet van de NAVO, maar er bestaat wel 
een Euro-Atlantisch Partnerschapsakkoord tussen de NAVO en deze landen : Oostenrijk (2), 
Denemarken (2), Finland (4), Ierland (2) en Zweden (2). Denemarken heeft ervoor gekozen 
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dit statuut aan te nemen, hoewel het wel lid is van de NAVO. Het is echter geen partij bij het 
gewijzigd Verdrag van Brussel. 
 
Leden gelijkgesteld met waarnemers : deze landen zijn lid van de EU, maar niet van de 
NAVO, en er bestaan geen akkoorden tussen deze landen en de NAVO : Cyprus (2) en 
Malta (2). 
 
Leden gelijkgesteld met geassocieerd partner : deze landen hebben de ambitie om op korte 
termijn lid te worden van de NAVO en de EU : Kroatië (2). 
 
Permanente gasten : Rusland (4) en Oekraïne (4). 
 
Speciale gasten : Albanië (2), FYROM (Macedonië) (2), Bosnië-Herzegovina (2) en Servië-
Montenegro (2). 
 
 
 ASSEMBLEE VAN DE WEU : ORGANEN, WERKING EN DOCUMENTEN 
 
 

COMMISSIES 
 

Voorbereidend werk wordt verricht in één van de 6 commissies : 
 
- Politieke Commissie : politieke aspecten van een Europees veiligheids- en 
 defensiebeleid; 
- Commissie Defensie : operationele en militaire aspecten van een Europees veiligheids- 
 en defensiebeleid; 
- Commissie Technologie en lucht- en ruimtevaart : samenwerking op vlak van 
 bewapeningsuitrusting en duale technologie; 
- Commissie Parlementaire betrekkingen en public relations : samenwerking met en 
 tussen de nationale parlementen, opvolging van debatten en parlementaire vragen 
 aangaande Europese veiligheid en defensie in de nationale parlementen, vergelijkende 
 studies en opstellen van "benchmarks" voor de nationale regeringen inzake veiligheid 
 en defensie; 
- Commissie Begroting en administratie : voorbereiden van de begroting van de 
 Assemblee van de WEU; 
- Commissie Reglement en immuniteiten : vragen betreffende het reglement van de 
 Assemblee en de geldende immuniteiten. 
 
De commissies komen bijeen tijdens de zittingsperioden en daarbuiten. Gewone 
vergaderingen vinden plaats in Parijs. Gebeurlijk worden vergaderingen in andere landen 
georganiseerd. België heeft 3 effectieve leden en 3 plaatsvervangende leden in de Politieke 
Commissie en de Commissie Defensie. In de overige commissies heeft het 2 effectieve en 2 
plaatsvervangende leden. Elke commissie duidt in haar schoot rapporteurs aan die 
ontwerprapporten en – aanbevelingen over actuele veiligheids- en defensievraagstukken 
voorbereiden. Deze ontwerpen worden besproken en in een definitieve vorm gegoten in de 
commissie, waarna de leden over de tekst stemmen en hem voorleggen aan de plenaire 
vergadering voor definitieve aanneming. 
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 PLENAIRE VERGADERING 
 
 
De leden komen minstens twee keer per jaar voor drie dagen samen in plenaire vergadering, 
meestal in juni en december. De plenaire vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in 
het "Palais d'Iéna" te Parijs. 
 
Plenaire vergaderingen zijn politiek belangrijke momenten waar nationale delegaties in debat 
kunnen treden met nationale ministers, militaire vertegenwoordigers, leden van het Europees 
Parlement, enz. Verder worden de ontwerprapporten van de commissies besproken en wordt 
over de voorgestelde aanbevelingen gestemd. 
 
 
 VOORZITTERSCHAP 
 
 
De Assemblee verkiest onder haar leden haar Voorzitter, die zijn functie traditioneel 
gedurende 3 jaar waarneemt. Op 1 december 2004 werd de h. Stef Goris, Voorzitter van de 
Belgische delegatie, verkozen tot Voorzitter van de Assemblee. 
 
 
 TEKSTEN VAN DE ASSEMBLEE 
 
 
De Assemblee kan aanbevelingen, adviezen, resoluties, besluiten en richtlijnen goedkeuren : 
- een aanbeveling of advies is gericht aan de Raad van de WEU; 
- een resolutie is gericht aan internationale organisaties, regeringen of nationale 

parlementen; 
- een richtlijn is gericht aan de Voorzitter van de Assemblee of een commissie; 
- een besluit betreft de werking van de Assemblee en het statuut van haar leden. 
 
 
 ACTIVITEITEN 
 
 
Tweede gedeelte van de 50e gewone zitting, Parijs december 2004 
 
Tijdens deze zitting kwamen volgende thema's aan bod : 
 
- het Europese veiligheidsbeleid, 50 jaar na de ondertekening van het Gewijzigde Verdrag 

van Brussel – antwoord op het jaarlijkse verslag van de Raad 
- de stabiliteit en de veiligheid in de Zuidelijke Kaukasus 
- de samenwerking inzake de aankoop van defensiesystemen in Europa – antwoord op het 

jaarlijks verslag van de Raad; 
- de transatlantische samenwerking inzake defensietechnologie (rapporteur : de h. 

Monfils); 
- de onbemande gevechtsvliegtuigen en de toekomst van de militaire luchtvaart; 
- de ruimtevaartdimensie van het Europees veiligheids- en defensiebeleid; 
- de Europese Unie en het bewaren van de vrede in Afrika (rapporteur : de h. Goris); 
- de nieuwe uitdagingen van de transatlantische samenwerking inzake veiligheid; 
- de ontplooiing van Europese krachten in de Balkan 
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- de Europese Conventie : parlementaire opvolging en de visie van de publieke opinie; 
- de ontwikkeling van de interparlementaire samenwerking tussen de landen van de 

Middellandse Zee; 
- de toestand in Oekraïne (rapporteur : de h. Goris). 
 
 
Eerste gedeelte van de 51e gewone zitting, Parijs juni 2005 
 
Tijdens deze zitting kwamen volgende thema's aan bod : 
 
- de uitvoering van de Europese veiligheidsstrategie – antwoord op het jaarlijkse verslag 

van de Raad  
- de samenwerking inzake veiligheid tussen de EU en haar nabije Oosterse buren  
- het Europese programma inzake technologische aankopen (ETAP) - antwoord op het 

jaarlijkse verslag van de Raad  
- de gecentreerde-netwerkoperaties : de Europese capaciteiten 
- de strijd tegen het internationale terrorisme : defensieaspecten  
- de ontwikkeling van het EVDB en het globaal objectief 2010 - antwoord op het jaarlijkse 

verslag van de Raad  
- de ontwikkelingen in het ruime Midden-Oosten  
- de wapenbeheersing en de non-proliferatie : de controlemiddelen  per satelliet 
 
 
Interparlementaire conferentie ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de 
ondertekening van de Akkoorden van Parijs uit 1954, gehouden op 20 oktober 2004 in de 
Belgische Senaat, met als onderwerp: “Van collectieve tot gemeenschappelijke defensie: 
Europese veiligheid en defensie in het tijdperk van internationaal terrorisme” 
 
 
6.1.5. PARLEMENTAIRE ASSEMBLEE VAN DE ORGANISATIE VOOR DE VEILIGHEID 

EN DE SAMENWERKING IN EUROPA 
 
 
 OPRICHTING EN SAMENSTELLING VAN DE ASSEMBLEE 
 
 
De OVSE is een samenwerkingsverband tussen 55 staten (alle Europese staten, met 
inbegrip van ex-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. 
 
Één van de belangrijkste taken van de OVSE is de conflictpreventie. 
 
In april 1991 hebben de afgevaardigden van de parlementen die deelnamen aan de 
Conferentie voor de Veiligheid en de Samenwerking in Europa beslist een parlementaire 
assemblee op te richten. 
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Afvaardiging van de Kamer bij de Parlementaire Assemblee van de OVSE : 
 

Commissie Leden 

Commissie 1 
Politiek 

 
Pieter De Crem  
François-Xavier de Donnea 

Commissie 2 
Economie 
 

Guy Hove 
Dirk Van der Maelen 
 

Commissie 3 
Democratie 

Patrick Moriau 
 

 
 
 STRUCTUREN 
 
Deze Assemblee stoelt op drie commissies die overeenstemmen met de drie korven van de 
Slotakte van Helsinki, met name: 
 
- de commissie voor de Politieke Zaken en Veiligheid 
- de commissie voor de Economische Zaken, de Wetenschap, de Technologie en het 

Milieu; 
- de commissie voor de Democratie, de Mensenrechten en Humanitaire 

Aangelegenheden. 
 
Elke commissie benoemt een rapporteur die ook het ontwerp van resolutie opstelt. 
 
 
 WERKING 
 
De Assemblee vergadert ieder jaar tijdens een zomerzitting (de eerste week van juli). De 
eerste zitting ging door in Boedapest in 1992. Het secretariaat is in Kopenhagen gevestigd. 
Een winterzitting (in februari) en een herfstzitting (in oktober) worden ook georganiseerd. 
 
 
 HERFSTZITTING VAN DE PARLEMENTAIRE ASSEMBLEE VAN DE OVSE 

RHODOS, 29 SEPTEMBER - 1 OKTOBER 2004 
 CONFERENTIE OVER MENSENHANDEL (29 – 30 SEPTEMBER 2004),  

VERGADERING VAN DE PERMANENTE COMMISSIE VAN DE PA OVSE 
(30 SEPTEMBER 2004)  
FORUM OVER VEILIGHEID EN SAMENWERKING IN DE MIDDELLANDSE ZEE- REGIO 
(1 OKTOBER 2004) 

 
Van 29 september tot 1 oktober 2004 organiseerde de Parlementaire assemblee van de 
OVSE (hierna afgekort als “PA OVSE”) te Rhodos een Conferentie over mensenhandel, een 
vergadering van de permanente commissie en een forum over veiligheid en samenwerking in 
de Middellandse zeeregio. De Belgische delegatie werd geleid door senator Hugo Coveliers 
(VLD), en was voorts samengesteld uit de Kamerleden Daniel Bacquelaine (MR) en Guy 
Hove (VLD) en senator Lionel Vandenberghe (sp.a-spirit). 
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4DE WINTERVERGADERING VANDE PARLEMENTAIRE ASSEMBLEE VAN DE OVSE 
WENEN, 24 - 25 FEBRUARI 2005 

 
De wintervergadering van de PA OVSE werd dit jaar voor de vierde keer georganiseerd op 
24 en 25 februari 2005 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 mevrouw Anne-Marie Lizin, Voorzitster van de 
Senaat, en bestond verder uit de Kamerleden Pieter De Crem (CD&V) en F-X de Donnea 
(MR), en senator Lionel Vandenberghe (sp.a-spirit). Kamerlid Stef Goris (VLD) nam aan de 
wintersessie deel als waarnemer van de WEU-assemblee. 
 
Voorafgaand aan de vergaderingen van de wintersessie van de PA OVSE, had de delegatie 
op 18 februari 2004 een werkvergadering met Ambassadeur de Crombrugghe, permanent 
vertegenwoordiger van België bij de OVSE, die samen met zijn medewerkers, een briefing 
gaf over de actuele ontwikkelingen in de OVSE en de voorbereidingen voor het Belgisch 
voorzitterschap van de OVSE in 2006.   
 
 
 14E JAARLIJKSE ZOMERZITTING VAN DE PARLEMENTAIRE ASSEMBLEE VAN DE OVSE 
 WASHINGTON, 30 JUNI – 5 JULI 2005 
 
De 14e jaarlijkse zomerzitting van de Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor de 
Veiligheid en de Samenwerking in Europa werd van 1 tot 15 juli gehouden te Washington 
onder het voorzitterschap van de heer Alcee Hastings. 
 
De besprekingen werden gevoerd rond één centraal thema: “Dertig jaar sinds Helsinki: 
uitdagingen in het vooruitzicht”. 
 
De delegatie werd geleid door Mevrouw Anne-Marie Lizin, Voorzitster van de Senaat. De 
volksvertegenwoordigers Geert Lambert (sp.a-spirit), Pieter De Crem (CD&V), François-
Xavier de Donnea (MR), Guy Hove (VLD) en Patrick Moriau (PS) waren afgevaardigd 
namens de Kamer en de senatoren Jean-Marie Dedecker (VLD) en Lionel Vandenberghe 
(sp.a-spirit) namens de Senaat. 
 
De Vaste Commissie van de PA OVSE is op 1 juli 2005 bijeengekomen. Deze commissie 
bestaat uit de Voorzitter, de Vice-voorzitters, de penningmeester en de leden van het Bureau 
van de 3 commissies van de PA OVSE, evenals de voorzitters van de nationale delegaties 
bij de PA OVSE. De heer De Crem vertegenwoordigde de Belgische delegatie op deze 
vergadering als vervanger van mevrouw Lizin, Voorzitster van de Belgische delegatie bij de 
PA OVSE. 
 
Tijdens haar jaarvergadering heeft de Parlementaire Assemblee van de OVSE te 
Washington op 5 juli 2005 een verklaring aangenomen op basis van de door de drie vaste 
commissies besproken verslagen en resoluties. Het centrale thema was “30 jaar sinds de 
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Slotakte van Helsinki – Uitdagingen voor de toekomst”. Daarnaast heeft de PA OVSE 16 
bijkomende resoluties besproken.  
 
Twee Belgische parlementsleden waren rapporteur voor resp. de Commissie “Politieke 
zaken en Veiligheid” en de Commissie “Democratie, Mensenrechten en Humanitaire 
aangelegenheden”, nl. Kamerlid Pieter De Crem en Senaatsvoorzitster Anne-Marie Lizin.  
 
Kamerlid de Donnea was de hoofdindiener van een resolutie over de lichte wapens.   
 
Kamerlid De Crem heeft de subcommissie inzake het procedurereglement voorgezeten en 
nam deel aan de vergadering van het ad hoc comité voor Transparantie in de OVSE. 
 
Rapporteur Pieter DE CREM (België) had in zijn rapport oog voor de volgende punten :  

 
a. de veiligheidsuitdagingen voor de OVSE-lidstaten in hun relatie tot derde staten, meer 

bepaald de Intercontinentale drugstrafiek vanuit de “Gouden Sikkel”. Het verslag staat 
stil bij de factoren die de drugstrafiek via de OVSE-lidstaten bevorderen (zoals het 
gebrek aan middelen en personeel voor grensbewaking en anti-drugbrigades in de 
Kaukasus en Centraal-Azië; de armoede; de groeiende vraag naar drugs in EU-EFTA 
en Rusland) en de mogelijke rol van de OVSE-missies bij het indijken van de 
drugstrafieken. Tevens had de rapporteur aandacht voor de bestrijding van de 
georganiseerde misdaad en terrorisme.   

 
b. veiligheidsuitdagingen voor de OVSE-lidstaten zelf, met name :  

- de economische migratie en de mogelijke inplanting van (semi-criminele netwerken 
in de EU via dergelijke migratie; 

- het statuut van politieke vluchtelingen in de EU uit (half-)vervolgde etnische 
minderheden als de Tsjetsjenen en de Oeigoeren; 

- de rol van de OVSE-terreinmissies in het verstrekken van informatie over de 
toestand van etnische minderheden aan migratie- en asieldiensten in de OVSE-
lidstaten die erom vragen; 

- de nood tot samenwerking onder de OVSE-lidstaten om grensoverschrijdende 
ecologische rampen efficiënt te bestrijden  

 
c. de institutionele vernieuwing binnen de OVSE : 

- de samenwerking tussen het OVSE-voorzitterschap en de parlementaire 
Assemblée (bijv. via het schriftelijk vragenrecht); 

- consolidatie van het statuut van het internationaal OVSE-terreinpersoneel : 
jaarcontracten i.p.v. zesmaandelijkse opdrachten;  

- nut en mogelijke heroriëntatie van de OVSE-terreinmissies en field offices; 
- het openen van het debat over de vraag of de benaming van de organisatie, nl. 

“Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa” nog op adekwate wijze 
de operationele ruimte en realiteit van de instelling weerspiegelt.  

 
Naast de drie resoluties van de Verklaring van Washington, werd over 15 aanvullende 
punten gestemd. Deze punten hebben betrekking op gender-issues, de bestrijding van 
antisemitisme, terrorisme, lichte wapens, regionale conflicten (Abkhazië, Moldavië), 
verkiezingswaarnemingsopdrachten, de Mediterrane dimensie van de OVSE, 
witwaspraktijken, corruptiebestrijding en mensenhandel.   
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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. 
 
 
 SAMENSTELLING 
 
 
- de 26 nationale parlementen van de landen die het Noord-Atlantisch Verdrag hebben 

ondertekend, vaardigen 248 effectieve leden en evenveel plaatsvervangende leden af 
(België, Bulgarije, Canada, Denemarken, Duitsland, Estland, Frankrijk, Griekenland, 
Groot-Brittannië, Hongarije, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, 
Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Turkije, 
Verenigde Staten van Amerika, IJsland); 

- aan 13 landen werd het statuut van toegevoegd lid toegekend : Albanië, Armenië, 
Azerbeidjaan, Kroatië, Finland, Fyrom (voormalige Joegoslavische republiek Macedonië), 
Georgië, Moldavië, Oekraïne, Oostenrijk,  Russische Federatie, Zweden 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. 
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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. 
 
 

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 de Parlementaire NAVO Vereniging aangeduid onder de 
aangesloten leden, volgens de regels van de evenredige vertegenwoordiging van de in het 
Federale parlement (Kamer 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 13 tot 16 november 2004 vond de 50ste jaarlijkse zitting van de Parlementaire NAVO 
Assemblee plaats in Venetië. 
 
Op zaterdag 13 en zondag 14 november kwamen de vijf commissies evenals het Bureau 
bijeen. 
 
De NAVO-operaties in Afghanistan en Irak overheersten de werkzaamheden. 
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Volgende resoluties werden aangenomen : 

 
-  Resolutie 329 over de NAVO-operaties in Afghanistan; 
-  Resolutie 330 over de wederopbouw en de ontwikkeling na conflicten en de problemen 
 hieromtrent in Irak en Afghanistan; 
-  Resolutie 331 over het herstel van de transatlantische dialoog inzake veiligheid; 
-  Resolutie 332 over de aanpak van de verspreiding van kernwapens; 
-  Resolutie 328 over de kinderhandel. 
 
 
 LENTEZITTING 2005 
 
Benevens aan de hoger beschreven jaarlijkse zitting, heeft de Belgische delegatie ook 
deelgenomen aan de lentezitting 2005. 
 
De lentezitting 2005 van de Parlementaire NAVO-Assemblee vond plaats in Ljubljana, van 
27 mei tot 31 mei 2005. 
 
Zoals gebruikelijk werden de eigenlijke commissievergaderingen voorafgegaan door een 
bijeenkomst van de verschillende fracties. 
 
Waar bij vorige vergaderingen de operaties van de NAVO in Irak en Afghanistan de 
belangrijkste thema’s waren, werd tijdens de lentezitting meer gehandeld over de voor– en 
nazorg bij tussenkomsten. 
 
Zo werden onder meer verslagen besproken over : 
 
-  de toestand in Kazakstan; 
-  de minderheden in de Kaukasus; 
-  de veiligheidssituatie in de Balkan; 
-  de Top van Praag en de militaire capaciteiten van de Lidstaten; 
-  de rol van de NAVO na het eigenlijke conflict; 
-  de samenwerking EU-NAVO; 
-  de veiligheid in de Perzische Golf. 

 
De Commissies hebben eveneens aandacht besteed aan : 

 
-  de economische ontwikkeling in het Midden-Oosten en Noord-Afrika en in China; 
-  de opsporing van NBC-dreiging; 
-  de veiligheid van de Russische massavernietigingswapens; 
-  de klimaatveranderingen. 

 
De vergadering heeft ook nog een verklaring m.b.t. Darfoer aangenomen. 
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6.1.7. INTERPARLEMENTAIRE UNIE 
 
 
De Interparlementaire Unie is de wereldorganisatie van de nationale parlementen en heeft 
haar internationaal secretariaat in Genève.  
De IPU bestaat sinds 1889 en is daarmee de oudste multilaterale politieke organisatie. Op 
dit ogenblik zijn de parlementen van 141 soevereine staten lid van de IPU, terwijl 7 
internationale assemblees, waaronder het Europees Parlement, geassocieerd lid zijn. De 
Interparlementaire Unie heeft tot doel bij de dragen tot de vrede en de veiligheid in de 
wereld door politieke dialoog en parlementaire diplomatie.  
De Assemblee van de Interparlementaire Unie vergadert tweemaal per jaar. Daarnaast 
organiseert de IPU geregeld gespecialiseerde vergaderingen, met name in het raam van de 
grote VN-conferenties en andere mondiale intergouvernementele bijeenkomsten. Een 
recent initiatief is de parlementaire conferentie over de Wereldhandelsorganisatie (WTO). 
Samen met het Europees Parlement organiseert de IPU minstens één maal per jaar een 
dergelijke conferentie. 
 
 
 BELGISCHE GROEP VAN DE IPU 
 
 
De Belgische Groep van de IPU bestaat uit al de leden van het Federale parlement die 
willen toetreden. De meeste fracties schrijven hun leden collectief in voor de Groep. 
De Belgische Groep vaardigt een delegatie af naar de halfjaarlijkse assemblees van de IPU, 
maar ontplooit tevens een aantal eigen activiteiten. Zo functioneert in het raam van de 
Groep een commissie Mensenrechten. 
 
 
 HET BUREAU VAN DE BELGISCHE GROEP VAN DE IPU 
 
 
De leiding van de Belgische IPU-groep is in handen van een Bureau bestaande uit 14 
personen.  
De volgende leden van de Kamer maken er deel van uit: dhr. de Donnea (Voorzitter van de 
Groep), mevr. Creyf (Ondervoorzitster van de Groep), dhr. Versnick, mevr. De Meyer en dhr. 
Henry (effectieve leden), dhr. Moriau, dhr. Bacquelaine en mevr. Verhaert 
(plaatsvervangende leden). 
 
 
 SAMENSTELLING VAN HET BUREAU VAN DE BELGISCHE GROEP VAN DE IPU 
 
 
De Voorzitters van Kamer en Senaat nemen ambtshalve deel aan de vergaderingen van het 
Bureau (art. 7.7° van de statuten van de Groep). 
 
Voorzitter van de Groep de h. F.-X. De Donnea (MR - K) 
 
Voorzitter 12+ Groep de h. G. Versnick (VLD – K) 
 
Ondervoorzitters van de Groep mevr. S. Creyf (CD&V – K) 
 mevr. F. Pehlivan (sp.a-spirit – S) 
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Afgevaardigden in de Bestuursraad van de IPU de h. F.-X. De Donnea (MR - K) 
 de h. G. Versnick (VLD - K) 
 mevr. M. De Meyer (sp.a-spirit – K) 1

 
Plaatsvervangend lid van het Comité voor de Mensenrechten voor Parlementsleden van de 
IPU 
 mevr. M.-J. Laloy (PS – S) 
 
Vertegenwoordigers in de vaste commissies van de IPU 
 
Commissie I (Vrede en internationale veiligheid) 
Vaste leden de h. J.-P. Henry (PS – K) 
  de h. A. Destexhe (MR – S) 
Plaatsvervangers de h. P. Moriau (PS – K) 
  de h. D. Bacquelaine (MR – K) 
 
Commissie II (Duurzame ontwikkeling, financiering en handel) 
Vaste leden mevr. S. Creyf (CD&V – K) 
  mevr. J. Leduc (VLD – S) 
Plaatsvervangers mevr. E. Thijs (CD&V – S) 
  de h. J. Germeaux (VLD – S) 
 
Commissie III (Democratie en mensenrechten) 
Vaste leden mevr. M. De Meyer (sp.a-spirit – K) 
  mevr. F. Pehlivan (sp.a-spirit – S) 
Plaatsvervangers mevr. M.-J. Laloy (PS – S) 
  mevr. I. Verhaert (sp.a-spirit – K) 
 
Secretariaat : de h. Marc De Rouck, Secretaris van de Groep 
  mevr. Brigitte De Plancke, Adjunct-secretaris van de Groep 
 de h. Marvin Pelemans, Adjunct-secretaris van de Groep 
 
 
 
 ACTIVITEITEN 
 
 
 
111de Assemblee, Genève, 27 september - 1 oktober 2004 
 
De volgende leden van de Kamer namen aan deze zitting deel: 
dhr. François-Xavier de Donnea, delegatieleider 
dhr. Geert Versnick, voorzitter van de Twaalf Plus Groep in de IPU 
mevr. Simonne Creyf. 
 
De Assemblee behandelde de volgende thema’s: 
 
-  de rol van de parlementen in het versterken van de multilaterale mechanismen voor 
 non-proliferatie van wapens en voor ontwapening, in het licht van de nieuwe 
 uitdagingen op veiligheidsgebied 
-  de rol van de parlementen voor het behoud van de biodiversiteit 

                                                 
1  Vervangt de vorige Voorzitter van de Groep. 
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-  Beijing + 10: een evaluatie vanuit parlementair oogpunt 
-  de verontrustende toestand in Irak en de behoefte aan parlementaire actie om bij te 
 dragen tot het herstel van de vrede en de veiligheid in dat land (spoeddebat). 
 
Er was een paneldebat over de uitdagingen in verband met het internationaal humanitair 
recht. 
 
Dhr. Versnick werd herkozen tot voorzitter van de Twaalf Plus Groep. Dat is een van de zes 
geopolitieke groepen in de IPU. De groep bestaat uit de landen van de Raad van Europa en 
een aantal andere Westerse democratieën (Israël, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland). De 
groep vierde in 2004 zijn dertigste verjaardag. Naar aanleiding daarvan werd een speciale 
hoorzitting georganiseerd met dokter Peter Piot, Uitvoerend Directeur van UNAIDS. 
 
Het stuurcomité van de Twaalf Plus Groep vergaderde op 10 september 2004 in Gent en op 
11 maart 2005 in Brussel.  
 
 
112de Assemblee, Manilla (Filippijnen), 2-8 april 2005 
 
De volgende leden van de Kamer namen aan deze zitting deel: 
dhr. François-Xavier de Donnea, delegatieleider 
dhr. Geert Versnick, voorzitter van de Twaalf Plus Groep in de IPU 
mevr. Magda De Meyer 
dhr. Jean-Pol Henry. 
 
De Assemblee hield een algemeen debat over de politieke, economische en sociale toestand 
in de wereld, met als bindthema: “De weerslag van het nationale en het internationale beleid 
op de positie van de vrouwen”. Dhr. de Donnea hield in het kader van dat debat een 
toespraak over het belang van “good governance” en de strijd tegen corruptie voor de 
ontwikkeling. 
 
De Assemblee behandelde verder de volgende thema’s: 
 
-  de rol van de parlementen om mechanismen in het werk te stellen die moeten zorgen 
 voor de berechting en veroordeling van oorlogsmisdaden, misdaden tegen de 
 menselijkheid, genocide en terrorisme, zodat die niet ongestraft blijven; 
-  de rol van de parlementen in het instellen van vernieuwende internationale 
 financierings- en handelsmechanismen die moeten zorgen voor de regeling van het 
 schuldenprobleem en voor de verwezenlijking van de Millenniumdoelstellingen voor 
 ontwikkeling; 
-  hoe de parlementen kunnen bijdragen tot de bevordering en de eerbiediging van de 
 mensenrechten in de strategieën voor preventie, beheersing en behandeling van de 
 HIV/AIDS-pandemie; 
-  natuurrampen: de rol van de parlementen inzake preventie, hulpverlening, 
 wederopbouw en bescherming van zwakke groepen (spoeddebat). 
 
Mevr. De Meyer maakte deel uit van het redactiecomité dat de resolutie over het AIDS-
thema opstelde. 
 
Er waren panels over migratie en ontwikkeling en over geweld tegen vrouwen en kinderen in 
conflictsituaties. 
 
De Assemblee koos een door de Belgische delegatie voorgesteld onderwerp als agendapunt 
voor de 114de Assemblee (Nairobi, mei 2006), namelijk: “De rol van de parlementen in het 
versterken van de controle op de handel in handwapens en lichte wapens en de 
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bijbehorende munitie”. Dhr. de Donnea werd aangewezen als een van de twee co-
rapporteurs die een rapport en een ontwerpresolutie over dit onderwerp moeten opstellen.  
 
De Twaalf Plus Groep heeft dhr. Geert Versnick aangewezen als zijn officiële kandidaat voor 
het voorzitterschap van de Interparlementaire Unie. De verkiezing heeft plaats op 19 oktober 
2005, tijdens de 113de Assemblee in Genève. 
 
In de marge van de conferentie voerde dhr. de Donnea besprekingen met de delegaties van 
de D.R. Congo, Rwanda en Burundi over de wijze waarop de uitdagingen voor de landen 
van de Afrikaanse Grote Meren in de IPU beter aan bod kunnen komen. 
 
 

ANDERE VERGADERINGEN VAN DE IPU 
 
-  parlementaire hoorzitting in het kader van de Algemene Vergadering van de Verenigde 
 Naties, New York, 19-22 oktober 2004: dhr. de Donnea, dhr. Versnick en dhr. Henry 
 namen deel aan deze vergadering. 
-  zitting van de Parlementaire Conferentie over de WTO (Wereldhandelsorganisatie), 
 Brussel - (Europees Parlement), 24-26 november 2004: dhr. de Donnea, dhr. Versnick, 
 dhr. Cortois en mevr. Genot namen deel aan deze conferentie. 
-  parlementair panel in het kader van het jaarlijkse Publiekssymposium van de WTO, 
 Genève, 21-22 april 2005: dhr. de Donnea nam deel aan deze vergadering. 
-  parlementaire vergadering in samenwerking met UNITAR (United Nations Institute for 
 Training and Research) over het versterken van de bekwaamheden van de 
 parlementen inzake duurzame ontwikkeling, Parijs, 22-23 april 2005 : Mevr. Creyf nam 
 deel aan deze vergadering. 
-  seminarie voor voorzitters en leden van de parlementaire instanties voor 
 mensenrechten, over vrijheid van meningsuiting, het parlement en het bevorderen van 
 de verdraagzaamheid, Genève, 25-27 mei 2005: dhr. Borginon nam deel aan deze 
 vergadering. 
 
Van 7 tot 9 september 2005 organiseerde de IPU in het UNO-gebouw in New York de 
Tweede Wereldconferentie van Parlementsvoorzitters. De Voorzitter van de Kamer alsook 
dhr. de Donnea en dhr. Versnick namen deel aan deze conferentie, die tot doel had de stem 
van de parlementen te laten horen aan de vooravond van de VN-Wereldtop 2005. De 
parlementsvoorzitters keurden een verklaring goed over de versterking van de inbreng van 
de parlementen in de internationale besluitvorming. 
 
 

BILATERALE CONTACTEN VAN DE BELGISCHE GROEP VAN DE IPU 
 
Dhr. de Donnea leidde de delegatie van de sectie België-Rwanda die van 30 november tot 4 
december 2004 een bezoek bracht aan Rwanda. 
 
Een delegatie van de sectie België-Cuba bracht een bezoek aan Cuba van 30 april tot 8 mei 
2005. Dhr. Lenssen, dhr. Moriau en mevr. Verhaert maakten deel uit van de delegatie, die 
werd geleid door senator Bouarfa, voorzitster van de sectie. 
 
Een parlementaire delegatie uit Chili bezocht ons land op 25 en 26 januari 2005, op 
uitnodiging van mevr. Nagy, voorzitster van de sectie België-Chili. 
 
Een parlementaire delegatie uit Koeweit bezocht België van 21 tot 23 juni 2005, op 
uitnodiging van dhr. de Donnea, voorzitter van de sectie België-Koeweit. 
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Er werden ook delegaties uitgenodigd uit Cuba (4-5 oktober 2004), Palestina (1-4 juni 2006) 
en Rwanda (27-30 juni 2005) (secties voorgezeten door senatoren). 
 
Verder waren er in Brussel ontmoetingen met parlementaire delegaties, ambassadeurs of 
andere vertegenwoordigers van de volgende landen en gebieden: Afghanistan, Angola, 
Armenië, Burkina Faso, Chili, China, Cyprus, D. R. Congo, Cuba, Filippijnen, Israël, 
Ivoorkust, Japan, Kazakhstan, Koeweit, Kosovo, Libanon, Servië-Montenegro, Nederland, 
Pakistan, Palestina, Rusland, Rwanda, Turkije, Venezuela en Vietnam. 
 
 
6.1.8.  VERENIGING VAN DE SECRETARISSEN-GENERAAL VAN DE PARLEMENTEN (ASGP) 
 
 
De ASGP vergaderde van 4 tot 7 april 2005 in Manilla.  
Na een uiteenzetting over het Filippijnse parlementaire bestel werden de volgende thema's 
besproken: 
 
- parlementaire sancties, ontslag en zelfregulering: de situatie in het Verenigd Koninkrijk; 
- de berichtgeving over de gang van zaken in het Parlement op televisie; 
- het financiële initiatief van de Franse volksvertegenwoordigers; 
- het wetgevend initiatief in het Chileense rechtsstelsel;  
- de interparlementaire samenwerking in het licht van de geopolitieke situatie; 
- de opleiding van het parlementaire personeel. 
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7.   PUBLIC RELATIONS 
 
 
 

7.1. INFORMATIE EN COMMUNICATIE 
 
 
Magazine “De Kamer.be” 
 
Sinds maart 2003 brengt de Kamer een magazine uit met informatie voor het brede publiek. 
Via het magazine “De Kamer.be” wil de Kamer 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. We brengen verslag uit van de belangrijkste politieke dossiers, maken de 
lezer wegwijs in het raderwerk van de parlementaire machine en belichten de menselijke 
kant van het politieke bedrijf. Omdat we politiek voor iedereen toegankelijk willen maken, 
hanteren we bewust geen te juridisch of te technisch taalgebruik. 
 
Het eerste nummer van “de Kamer.be” kwam uit in maart 2003. Het bevatte een uitgebreid 
verkiezingsdossier. 
 
Het tweede nummer zag het daglicht in september 2003. Het was opgebouwd rond het 
thema “de nieuwe Kamer”. De samenstelling van de Kamer en de regering werd toegelicht. 
Daarnaast besteedden we aandacht aan o.a. het regeerakkoord en het investituurdebat, de 
programmawet, de genocidewet, de wet op de tabaksreclame en de regionalisering van de 
wapenexport. 
 
Het derde nummer verscheen in februari 2004. Hoofdthema was de begroting. Kwamen ook 
aan bod: de beleidsverklaring en het aansluitende Kamerdebat, de programmawet, het 
opmerkingenboek van het Rekenhof, de financiering van politieke partijen, de eenmalige 
bevrijdende aangifte, de wet op de terroristische misdrijven, de EU-uitbreiding, de steun van 
de Kamer aan het Kosovaarse Parlement enz. 
 
Het vierde nummer verscheen in september 2004 (periode februari tot juli 2004).  Kwamen 
aan bod : familierecht, bescherming van de journalistieke bronnen, kost van de democratie, 
afschaffing van de doodstraf, de globalisering, het zwangerschapsverlof en 
verkeersveiligheid. 
 
Het vijfde nummer verscheen in februari 2005 (periode oktober 2004 tot januari 2005).  
Kwamen aan bod: Europese Grondwet, de kandidatuur van Turkije als lidstaat van de 
Europese Unie, scholierenparlement, portret van de politieke fracties, …. 
 
De nummers kunnen geraadpleegd worden op onze website. 
De lezer vindt er naast de pdf-versie van het magazine een overzicht van de behandelde 
thema’s met links naar de achterliggende parlementaire dossiers. 
 
De Kamer streeft ernaar drie magazines per jaar uit te brengen. Aangezien leerkrachten en 
leerlingen een heel belangrijke doelgroep zijn, stemmen we de verzenddatums zoveel 
mogelijk af op de jaarplanning van het onderwijs. 
Behalve naar scholen sturen we het magazine ook naar bibliotheken, vormingsorganisaties, 
verenigingen uit het middenveld en naar iedereen die het vraagt. 
 
Omwille van het grote aantal nabestellingen, hoofdzakelijk door leerkrachten, werd de oplage 
na het eerste nummer verhoogd. De oplage bedraagt nu 8000 N en 6000 F. 
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Het magazine wordt geconcipieerd en gerealiseerd door de diensten van de Kamer.  
 
Het is beschikbaar in het Nederlands en in het Frans en het is gratis. 
Het magazine kan besteld worden op het volgend adres :pri@dekamer.be. 
 
 
 
Vouwfolder “Het federaal Parlement van België” 
 
Deze folder bevat beknopte informatie over Kamer en Senaat en is bedoeld voor een breed 
publiek.  
 
Beschikbaar : in Nederlands, Frans, Engels en Duits 
De folder is gratis. 
Verkrijgbaar bij: documentatiebalie onthaalcentrum 
 
 
 
Openhuisbrochure 
 
Aan de hand van deze brochure kunnen bezoekers tijdens opendeurdagen het federaal 
Parlement bezoeken zonder gids. De brochure bevat beknopte informatie over de ruimtes 
die toegankelijk zijn voor het publiek. Ze geeft ook uitleg over de rol en de bevoegdheden 
van Kamer en Senaat, de rol en het werk van een parlementaire commissie in het algemeen, 
de werking van het Bureau van de Kamer en van de Conferentie van voorzitters, de politieke 
samenstelling van Kamer en Senaat, de verkiesbaarheidsvoorwaarden enz …   
 
Beschikbaar : in Nederlands, Frans, Engels en Duits 
De brochure is gratis. 
Verkrijgbaar bij: documentatiebalie onthaalcentrum 
 
 
 
Echo’s van de Kamer 
 
“Echo’s van de Kamer” geeft een vrij gedetailleerd cijfermatig beeld van de Kamer en haar 
activiteiten. Een nieuwe uitgave werd gepubliceerd in juni 2004. 
Dit document bevat informatie over de politieke samenstelling van de Kamer, het aantal 
kamerleden per taalgroep en per politieke fractie, het aantal vrouwelijke kamerleden, de 
gemiddelde leeftijd van de assemblee...  Vervolgens worden de werkzaamheden van de 
Kamer becijferd. De cijfers slaan met name op het aantal uren 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) en 
op het aantal interpellaties ingediend en besproken in plenaire vergadering en in commissie 
(Controlefunctie van de Kamer).  De brochure vermeldt eveneens de informatiebronnen 
waarover de burger kan beschikken om de werking van de Kamer te leren kennen. 
 
Dit document is bedoeld voor een breed publiek.  
 
Beschikbaar : in Nederlands en Frans 
De brochure is gratis. 
Verkrijgbaar bij: documentatiebalie onthaalcentrum 
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Parlamentum Belgicum 
 
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 federaal Parlement toegelicht worden. 
Eind 2003 werd een tweede editie gepubliceerd. De begeleidende tekst werd bij die 
gelegenheid lichtjes aangepast aan de institutionele werkelijkheid. 
 
Beschikbaar : in viertalige uitgave 
Prijs: 4 € 
Verkrijgbaar bij: documentatiebalie onthaalcentrum 
 
 
 
Videofilm 
 
Sinds de zitting 2000/2001 is een film over het Belgische federaal Parlement in gebruik.  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 de Senaat. 
 
We tonen de film aan bezoekersgroepen en tijdens opendeurdagen.   
 
Beschikbaar: in viertalige DVD of video-cassette in het Nederlands, Frans, Engels of Duits 
Prijs: 6,20 € 
Bestellen: documentatiebalie onthaalcentrum 
 
 
 
Parlementaire infosteekkaarten 
 
De infosteekkaarten hebben onder meer als opzet een ruim publiek te informeren over de 
structuren van de Belgische Staat en de werking van het federaal Parlement.  Per 
infosteekkaart wordt één thema ontwikkeld. Tot nu toe werden 60 steekkaarten gepubliceerd. 
Ze worden regelmatig geactualiseerd. Het voorbije jaar waren er o.a. aanpassingen naar 
aanleiding van de gewijzigde kieswetgeving voor de gemeenschappen en de gewesten. 
Nieuwe infosteekkaarten, o.a. over de Europese Unie zijn in productie. 
 
De steekkaarten kunnen op de website van de Kamer worden geraadpleegd.   
Aan de begeleiders van bezoekersgroepen sturen we ter voorbereiding van hun bezoek een 
steekkaartenmap toe. Er is veel vraag naar de infosteekkaarten.  Ze blijken handige 
instrumenten te zijn voor studenten en onderwijzend personeel.   
 
Beschikbaar : in Nederlands, Frans, Engels en Duits 
Prijs: 1,20 € 
Bestellen: documentatiebalie onthaalcentrum 
 
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 
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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. 9.2 Kamer van volksvertegenwoordigers – resultaten federale verkiezingen  

18 mei 2003 
Nr. 10  Kamer van volksvertegenwoordigers – samenstelling 
Nr. 10.1 Kamer van volksvertegenwoordigers – de kamerleden 
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 
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 
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Nr. 33  Internationale parlementaire vergaderingen 
  De Raad van Europa 
Nr. 34  De Europese Unie – De lidstaten 
Nr. 34.1 De Europese Unie – De Totstandkoming 
Nr. 34.2 De Europese Unie – De Instellingen 
Nr. 34.3 De Europese Unie – Besluitvorming 
Nr. 34.4 De Europese Unie - Financiering 
 
 
 
Biografisch handboek 
 
Het biografisch handboek bevat gegevens over alle leden van de Kamer die de 
grondwettelijke eed hebben afgelegd. Het is een nuttig werk voor wie informatie wil over de 
kamerleden. 
 
Het handboek wordt uitgegeven bij het begin van de zittingsperiode en regelmatig 
geactualiseerd. 
 
Beschikbaar: in tweetalige uitgave 
Prijs: 5 € 
Bestellen: documentatiebalie onthaalcentrum 
 
 
 
Verslag van de parlementaire onderzoekscommissie “Het faillissement van Sabena” 
 
Op 7 november 2001 bleven de luchtvoertuigen van SABENA aan de grond en circa 14.000 
mensen verloren rechtstreeks of onrechtstreeks 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 onderzoeksrapport werd uitgegeven in boekvorm. De bijlagen bevatten de uitgebreide 
revisorenverslagen en de schriftelijke getuigenis van voormalig Swissair-topman Philippe 
Bruggisser.  
 
Beschikbaar in: Nederlands en Frans (belangrijkste hoofdstukken ook in het Engels) 
Prijs: 5 € 
Bestellen: antennebureau 
 
 
 
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 en telt 198 artikels. 
 
Beschikbaar : in Nederlands, Frans, Duits en Engels 
Prijs: 2,50 € voor de gewone uitgave, 5 € voor een hard-cover uitgave 
Bestellen: documentatiebalie onthaalcentrum 
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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. 
 
De laatste versie dateert van juni 2003 
 
Beschikbaar in: Nederlands en Frans 
Prijs: 2,50 € 
Bestellen: documentatiebalie onthaalcentrum 
 
 
 
In de reeks “Parlementair recht in kort bestek” 
 
 

DE PARLEMENTAIRE ONSCHENDBAARHEID (NOVEMBER 2000)  -   
DE PARLEMENTAIRE ONVERANTWOORDELIJKHEID (NOVEMBER 2000) 

 
Deze 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 
aangebracht en verduidelijkt voor een niet gespecialiseerd publiek.  Wie grondiger maar ook 
wetenschappelijker voorgelicht wil 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. 
 
Beschikbaar : in Nederlands, Frans en Engels 
Prijs: 2,50 € 
Bestellen: antennebureau 
 
 

HET ARBITRAGEHOF: BEVOEGDHEID, INRICHTING EN WERKING 
 
Deze brochure geeft algemene informatie over dat rechtscollege. 
 
Beschikbaar : in Nederlands en Frans 
Prijs: 2,50 € 
Bestellen: antennebureau 
 
 

DE INVLOED VAN DE ARRESTEN VAN HET ARBITRAGEHOF OP HET PARLEMENTAIR WERK 
 
In deze brochure wordt ingegaan op de vraag 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. 
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Beschikbaar : in Nederlands en Frans 
Prijs: 2,50 € 
Bestellen: antennebureau 
 
 

BEGROTINGSREGELS VOOR HET PARLEMENTAIR GEBRUIK 
 
Ieder jaar stelt de federale regering de Staatsbegroting op en legt ze vervolgens aan de 
Kamer van volksvertegenwoordigers voor.  Enkel de  Kamer is bevoegd in begrotingszaken. 
 
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 de kamerleden hierbij een helpende hand toe te steken, werd een handige brochure 
samengesteld.  Alleen 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 zoals begrotingsruiter en het kredietoverschrijdingsrecht van de Ministerraad 
worden uitgelegd.  Een trefwoordenregister vergemakkelijkt het opzoekwerk. 
 
Beschikbaar : in Nederlands en Frans 
Prijs: 2,50 € 
Bestellen: antennebureau 
 
 
 
In 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. 
 
De professoren Emmanuel Gerard, Els Witte, Eliane Gubin en Jean-Pierre Nandrin vormden 
het redactiecomité.  
Het boek is eerder een thematische dan een chronologische benadering. 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) 
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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.  
 
In 2003 werd reeds een tweede editie gepubliceerd die lichtjes verschilt van de vorige. 
Beschikbaar : in Nederlands en Frans 
Prijs: 15 € 
Bestellen: documentatiebalie onthaalcentrum 
 
 

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.   
 
Beschikbaar : in Nederlands en Frans 
Prijs: 5 € 
Bestellen: antennebureau  
 
 
 
Parlementaire Mededelingen 
 
 
“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 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 
wetsontwerpen, commissierapporten), de Kameragenda en de voortschrijdingtabel van 
wetsvoorstellen en wetsontwerpen. 
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Naast deze specifieke rubrieken 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. 
De “Parlementaire Mededelingen” kunnen ook worden geraadpleegd op de website van de 
Kamer: www.dekamer.be. 
 
Tijdens het zittingsjaar 2004-2005 werden 34 nummers gepubliceerd (PM nr. 42 tot 75). Elk 
nummer wordt op 1.200 exemplaren gedrukt (600 N en 600 F). 
 
Acht speciale edities werden gepubliceerd ter gelegenheid van parlementaire zendingen 
naar: 
 
- Kroatië en Bosnië en Herzegovina (19 tot 21 oktober 2004)  speciale editie nr. 37 
- Roemenië, Bulgarije en Macedonië (30 oktober tot 3 november 2004) 

  speciale editie nr. 38 
- Turkije (28 november tot 1 december 2004) speciale editie nr. 39 
- Libië (26 december tot 30 december 2004) speciale editie nr. 40 
- Armenië, Georgië, Azerbeidzjan (3 april tot 7 april 2004) speciale editie nr. 41 
- Iran (14 tot 19 mei 2004) speciale editie nr. 42 
- Spanje (30 mei tot 3 juni 2005) speciale editie nr. 43 
- New-York (7 september tot 9 september 2005) speciale editie nr. 44 

 
Beschikbaar : in Nederlands en Frans 
Prijs: 13 € (jaarabonnement). Een abonnement op beide talen kost 25 €. 
Bestellen: dienst Algemene Zaken 
 
 
Website - www.dekamer.be 
 
De externe communicatie van de Kamer gebeurt steeds meer via de website. Eind 2003 
pakte de Kamer uit met een nieuwe site. Een belangrijke nieuwigheid is de rubriek “Nieuws” 
op de startpagina. De surfer vindt er de meest recente persmededelingen, informatie over op 
handen zijnde evenementen en persconferenties, fotoverslagen van voorbije evenementen 
en andere informatie met een hoge actualiteitswaarde. 
 
Verder vindt u op de site onder meer: 
- de agenda’s van de plenaire vergaderingen en van de commissievergaderingen 
- het integraal en beknopt verslag van de plenaire vergaderingen 
- de verslagen van de commissievergaderingen 
- de parlementaire documenten 
- de parlementaire werkzaamheden van de voorbije weken via de wekelijkse publicatie 

“Parlementaire Mededelingen” 
- algemene informatie over het federaal Parlement 
- de persmededelingen  
- de samenstelling van de commissies 
- curriculum vitae van de kamerleden en de nodige informatie om ze te contacteren 
- de statistieken m.b.t. het parlementaire werk 
- een lexicon van parlementaire termen 
- informatie over naturalisaties 
- de publicaties van de Kamer 
 
De internaut kan de plenaire vergaderingen rechtstreeks meevolgen via een real 
videosysteem en de gearchiveerde beelden van voorbije vergaderingen raadplegen.  

http://www.dekamer.be/
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Dankzij een real audiosysteem kan hij de commissievergaderingen beluisteren. Ook de 
audiofiles van de commissies worden gearchiveerd en zijn via de website raadpleegbaar. 
 
 
E-mail 
 
De burger kan met zijn vragen over het federaal Parlement en de Belgische staatsstructuren 
terecht op pri@dekamer.be. De PR-dienst beantwoordt de vragen zo snel mogelijk. Vragen 
die gespecialiseerd zijn, worden doorgestuurd naar de bevoegde diensten. Andere dan 
informatievragen worden niet beantwoord. 
 
 
 

7.2 PERS 
 
 
Persmededelingen 
 
 
Zie ook hoofdstuk 5.2.1. : Voorzitterschap : onderhoud met de pers 
 
Sinds de 50ste zittingsperiode wordt de pers systematisch geïnformeerd via 
persmededelingen. 
Tijdens de zitting 2004-2005 (12 oktober 2004 – 14 juli 2005) werden 175 persmedelingen 
verspreid. 

Persmededelingen (10/04 - 14/7/05)
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De persmededelingen worden verspreid bij een tachtigtal journalisten en persorganen. 
Iedere journalist die dat wenst, kan de persmededelingen via e-mail of per fax ontvangen. 
 
Daartoe volstaat het een aanvraag in te dienen bij de :  
 
Persdienst van de Kamer van Volksvertegenwoordigers : 
D. Van den Bossche – Verantwoordelijke pers 
02/549.81.77 – dominique.vandenbossche@dekamer.be
C. Manteau – Assistente 
02/549.82.58 – catherine.manteau@lachambre.be
 
Leuvenseweg 13 – 1000 Brussel   
Fax 02/549.83.02  E-mail PRI@dekamer.be. 

mailto:pri@dekamer.be
mailto:dominique.vandenbossche@dekamer.be
mailto:catherine.manteau@lachambre.be
mailto:PRI@dekamer.be
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De persmededelingen gaan over de meest uiteenlopende thema's. Vele mededelingen 
hebben betrekking op de agenda van de Kamer. 
Sinds 1 juli 2002 staan de persmededelingen ook op de website van de Kamer, onder de 
rubriek "Nieuws”. 
 
 
“BROADCAST – CAMERA'S” IN HET HALFROND 
 
Sinds januari 2002 worden de plenaire vergaderingen van de Kamer opgenomen door 
middel van het Broadcast Quality-systeem. Het systeem werkt met 6 camera's, die bediend 
worden vanuit een regiekamer in één van de tribunes. Voor de productie staat een privé-
bedrijf in.  
De vergaderingen van donderdagmiddag worden doorgaans systematisch opgenomen, maar 
op vraag van de Kamervoorzitter kunnen ook andere vergaderingen worden opgenomen. 
De televisiezenders kunnen gratis toegang krijgen tot de beeldsignalen. Daartoe werd in een 
tweede technische cabine voorzien in de perstribune op de eerste verdieping. 
Televisieomroepen die geen technische ploeg ter plaatse kunnen sturen (regionale zenders 
bijvoorbeeld) kunnen bovendien gebruik maken van kopieën van de opnames van de 
vergaderingen op Betacam SX-, SP- of DVC-PRO-cassettes. 
 
Sinds 15 september 2004 werden 44 plenaire vergaderingen opgenomen, waaronder ook de 
volgende buitengewone vergaderingen : 
 
- maandag 15 september 2004: debat over de vergrijzing; 
- dinsdag 12 oktober 2004:  verklaring van de regering; 
- woensdag 13 oktober 2004: bespreking van de verklaring van de regering; 
- woensdag 15 december 2004: programmawet; 
- woensdag 22 december 2004: begroting; 
- woensdag 13 april 2005: gezondheidszorg; 
- woensdag 4 mei 2005; 
- woensdag 11 mei 2005: verklaring van de regering; 
- vrijdag 13 mei 2005: stemming – verklaring van de regering; 
- woensdag 22 juni 2005; 
- woensdag 13 juli 2005: mozaïekwet. 
 
 
In de periode oktober 2004 – juni 2005 werden er 79 aanvragen om kopieën van de 
opnames van deze plenaire vergaderingen gedaan door de media en de fracties. De 
regionale zenders doen steeds vaker een beroep op deze dienstverlening. 
 
 
Ontmoetingen met de pers 
 
 
2 December 2004 om 11.30 uur : uitnodiging van de pers op de eedaflegging van de leden 
van de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (salons van het 
voorzitterschap).  
 
De pers werd tevens uitgenodigd op de receptie achteraf. 
 
 
2 december 2004 : fototentoonstelling « Burundi, tussen hoop en wanhoop» in het 
peristilium. 
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De pers werd via een persbericht over de vernissage van de tentoonstelling ingelicht. Tijdens 
de vernissage, vonden toespraken plaats door de voorzitters van de Kamer, van de Senaat 
en ook deelnemers aan het project en werd een door jongeren gerealiseerde film getoond. 
 
 
3 december 2004 om 11 uur : voorstelling aan de pers van het 161ste boek van het 
rekenhof. 
 
De pers werd uitgenodigd op de voorstelling van het Boek door de heren Vanstapel en 
Roland, eerste voorzitter en voorzitter van het Rekenhof, in de salons van het 
voorzitterschap, in aanwezigheid van de leden van de commissie voor de Financiën en de 
Begroting, de subcommissie Rekenhof en de commissie voor de Comptabiliteit.  
 
 
Op 19 januari werd de pers uitgenodigd op een vergadering van de leden van de commissies 
voor de Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer en de Senaat met de ambassadeur van de 
Verenigde Staten en de burgemeester van de stad Hiroshima. 
 
De Belgische parlementaire pers werd uitgenodigd om de vergadering in de internationale 
zaal van de Kamer van de leden van de commissies voor de Buitenlandse Betrekkingen van 
de Kamer en de Senaat met de heer Tom Korologus, Ambassadeur van de Verenigde 
Staten, en met de heer Tadatoshi Akiba, burgemeester van Hiroshima, bij te wonen. 
 
 
Ontmoeting van de pers met de heer. f. Weisglas, voorzitter van de Nederlandse Tweede 
Kamer, op  31 januari 2005. 
 
Op 31 januari 2005. De Belgische parlementaire pers en de correspondenten van de 
Nederlandse media in Brussel waren daarop uitgenodigd. De ontmoeting werd door de heer  
D.J. Eppink, gewezen journalist, geanimeerd. 
 
 
Voorstelling van de resultaten van de 11.11.11-campagne met betrekking tot de 
waterbevoorrading op  22 maart 2005 (internationale zaal) 
 
Voorzitter De Croo en de leden van de bijzondere commissie "Globalisering" waren 
aanwezig. 
 
 
Viering van de honderdste verjaardag van de Rotary international op dinsdag 22 maart 2005 
om 18 uur. 
 
Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de Rotary International ontving de heer 
De Croo in de vergaderzaal van de plenaire vergaderingen een honderdtal leden van de 
Rotary, onder wie drie gouverneurs en leden van de Kamer.  
De pers werd op die viering uitgenodigd. 
 
 
UNICEF  aidsdebat in het huis van de parlementsleden op 20 april. 
 
De pers werd uitgenodigd op het debat dat door UNICEF – WHAT DO YOU THINK ? op 
woensdag 20 april 2005 in diverse zalen van het huis der parlementsleden werd 
georganiseerd, alsook op de uiteenzetting achteraf in de Congreszaal, waarvan de inleiding 
door Kamervoorzitter Herman De Croo en het besluit door de Senaatsvoorzitter werden 
uitgesproken. 
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Verwijdering van obussen in Thuin : de volksvertegenwoordigers begeven zich ter plaatse  - 
woensdag 20 april 2005. 
 
Minister Flahaut nodigde de volksvertegenwoordigers van de commissie voor de 
Landsverdediging uit aan een bezoek van de werken voor de sanering van de site van 
Thuin-Gozée. De journalisten werden via een persbericht uitgenodigd om de 
volksvertegenwoordigers bij het bezoek van de site te vergezellen. 
 
 
Seminar over de dubbele nationaliteit op 9 mei 2005. 
 
De pers werd uitgenodigd op dat seminar, dat door de commissie voor de Justitie van de 
Kamer in samenwerking met de "Union francophone des Belges à l’étranger" en 
« Vlamingen in de Wereld » in de Europazaal werd georganiseerd. 
 
 
Voorstelling van het jaarverslag  2004 van de federale ombudsmannen aan de commissie 
voor de Verzoekschriften op woensdag 27 april 2005. 
 
De pers kreeg na de vergadering de gelegenheid om vragen te stellen. 
 
 
Sensibiliseringsactie van het comité tegen hypertensie op 12 en 19 mei 2005. 
 
Ter gelegenheid van de werelddag tegen hypertensie werden de volksvertegenwoordigers 
uitgenodigd om hun bloeddruk te laten meten door medische teams van het Belgisch Comité 
tegen hypertensie. Op donderdag 12 mei werd een persconferentie georganiseerd. 
Op 12 en 19 mei kreeg de pers de gelegenheid te volksvertegenwoordigers te filmen en te 
interviewen terwijl hun bloeddruk werd gemeten. 
 
 
Voorstelling aan de pers van het boek «  les secrets de l'affaire Lumumba » op vrijdag 13 
mei 2005 
 
Op vrijdag 13 mei hebben vier deskundigen van de parlementaire onderzoekscommissie 
Lumumba de besluiten van hun onderzoek naar de geheimen van de zaak Lumumba aan de 
pers voorgesteld. De Voorzitter van de Kamer, de leden van de onderzoekscommissie 
Lumumba en de auteurs waren eveneens aanwezig. 
De pers kreeg een exemplaar van het boek. 
 
 
100 jaar vrouwenraad op 14 juni 2005. 
 
Naar aanleiding van het kweken van de nieuwe rozenvariant « Marie Popelin » als eerbetoon 
aan de juriste, werd de pers uitgenodigd om het planten van drie rozenstruiken door de 
ondervoorzitter van de Kamer, de Voorzitter van de Senaat en de voorzitter van de 
Vrouwenraad bij te wonen. De pers was daarbij aanwezig. 
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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 federaal 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. 
 
 
 
Groepsbezoeken 
 
Op aanvraag kunnen groepen, liefst beperkt tot 30 personen, het federaal 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 
volksvertegenwoordigers – dienst PRI – 1008 Brussel). De inschrijvingen gebeuren via een 
inschrijvingsformulier, te verkrijgen bij deze dienst of online op de website van de Kamer : 
www.dekamer.be. 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 federaal 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). 
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Tijdens de 51e zitting (2004-2005) bezochten 38.298 (oktober 2004 tot en met september 
2005) personen en 1.607 groepen het federaal Parlement.  
Piekmaanden waren maart (230 groepen) en april (195 groepen) 2005. 
 
Naar herkomst kunnen de bezoekers als volgt ingedeeld worden: 
 
- onderwijs:      25.994 bezoekers (1.028 groepen) 
- sociaal-culturele sector:    2.979 bezoekers (142 groepen) 
- genodigden van kamerleden/senatoren:  2.681 bezoekers (114 groepen) 
- beroepsgebonden groepen en bedrijven:  1.181 bezoekers (66 groepen) 
- politieke sector:     2.265 bezoekers (103 groepen) 
- senioren:       1.778 bezoekers (73 groepen) 
- sociaal-economische sector:   1.420 bezoekers (81 groepen) 
- individuele bezoekers:  615 bezoekers (321 Nederlandstalige, 162 

Franstalige, 118 Engelstalige, 14 Duitstalige) 
 
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.  
920 Nederlandstalige groepen, 601 Franstalige groepen, 73 Engelstalige groepen en 13 
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. 
 
 
 
Speciale bezoeken 
 

WOENSDAG 13 OKTOBER 2004 
 
Stagiairs van het Institut des Affaires Publiques (IAP) bezochten de Kamer. Ze hadden een 
onderhoud met de Directeur van de Juridische dienst, een gesprek met enkele Kamerleden 
en kregen uitleg over Parolis, het informaticasysteem met de parlementaire documenten. 
 
 

ZATERDAG 16 OKTOBER 2004 
 
“Place aux enfants”. Net als de vorige jaren bezochten kinderen tussen 8 en 12 het federaal 
Parlement. Ze hadden een onderhoud met de Kamervoorzitter, die hun de functie van het 
Parlement uitlegde. De kinderen konden nog vragen stellen aan de Voorzitter en daarna een 
tekening maken over hun impressies. 
 
 

http://www.dekamer.be/
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ZATERDAG 6 EN 20 NOVEMBER 2004 
 
150 rechtsstudenten van de UCL bezochten het federaal Parlement en hadden een 
onderhoud met Senator Delpérée in het halfrond. 
 
 

DONDERDAG 11 NOVEMBER 2004 
 
170 oud-strijders en 100 jongeren kwamen naar het federaal Parlement na de ceremonie 
aan de Congreskolom. Na de broodjesmaaltijd en een onderhoud met de Voorzitters van 
Kamer en Senaat brachten ze een bezoek aan het Koninklijk Legermuseum. Voor de 
jongeren werden er zoektochten georganiseerd. Er liep een tentoonstelling naar aanleiding 
van de 90e verjaardag van het begin van de eerste Wereldoorlog “Van geweer tot penseel”. 
 
 

DINSDAG 30 NOVEMBER 2004 
 
Iraanse magistraten hebben een bezoek gebracht aan de Kamer. Ze hadden ook een 
onderhoud met de heer Borginon, Voorzitter van de Commissie voor de justitie. 
 
 

VRIJDAG 10 DECEMBER 2004  
 
Inspecteurs van hotelschool bezoeken het Parlement om meer uitleg te krijgen over protocol. 
De jongeren krijgen ook een rondleiding. 
 
 

DINSDAG 1 FEBRUARI 2005 
 
Bezoek van dhr. Bill Gates (microsoft) aan de Kamer van volksvertegenwoordigers. Een 
weergave van zijn visie over de kennismaatschappij en de voorstelling van de electronische 
identiteitskaart EID maakten deel uit van dit bezoek. 
 
 

WOENSDAG 23 FEBRUARI 2005  
 
Stagiairs van het Institut des Affaires Publiques bezochten het Parlement en hadden een 
ontmoeting met Kamerlid Mevrouw Talbia Belhouari en een onderhoud met de directeur van 
de Juridische dienst. 
 
 

WOENSDAG 16 MAART 2005  
 

Kellogg Universiteitsstudenten Management uit Chicago bezochten het federaal Parlement. 
Ze hadden een ontmoeting met de Kamervoorzitter. 
 
 

DONDERDAG 17 MAART 2005  
 
Militaire attachés van buitenlandse defensie, geaccrediteerd in België, bezoeken het federaal 
Parlement. Ze hadden een ontmoeting met de Directeur van de dienst Public Relations en 
Internationale betrekkingen. 
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WOENSDAG 13 APRIL 2005 
 
Franstalige en Nederlandstalige studenten van het eerste jaar officierenopleiding aan de 
Koninklijke Militaire school bezochten op woensdag 13 en op woensdag 20 april 2005 het 
federaal Parlement.  
 
 

WOENSDAG 20 APRIL 2005  
 
Een 120-tal jongeren tussen 12 en 18 jaar kwamen naar het Huis van de parlementsleden 
voor Unicef en het project “What do you think?”. Dit jaar discussieerden de jongeren over 
Aids. ’s Morgens debatteerden de jongeren in werkgroepen. Op de middag organiseerde 
Unicef een persconferentie over Aids, in aanwezigheid van de Kamervoorzitter en de heer 
Peter Piot, Algemeen Directeur UNAIDS. In de namiddag verzamelden de jongeren in de 
Congreszaal voor een plenaire vergadering. 
 
 

DINSDG 26 APRIL 2005 
 
Een groep studenten lerarenopleiding uit Tilburg bracht een bezoek aan het federaal 
Parlement om nader kennis te maken met  het Belgische politieke systeem. 
 
 

ZATERDAG 7 MEI 2005  
 
Bright hield in het halfrond van de Kamer zijn slotdebat. “Bright” is een samenwerking van de 
KU Leuven en de “League of European Research Universities (LERU). Dit jaar was België 
organiserend land. Een 250-tal Europese universiteitsstudenten debatteerden in het halfrond 
van de Kamer van volksvertegenwoordigers, onder het Voorzitterschap van de heer Mark 
Eyskens, Minister van Staat. De volgende stellingen stonden centraal: “het Europees project 
is niet gebonden aan een geografisch grondgebied”, “Europa is haar comparatief voordeel 
verloren” en “het Europa van de regio’s”. 
 

 
VRIJDAG 13 MEI 2005  

 
Naar jaarlijkse gewoonte werd het slotdebat van het Scholierenparlement in de Kamer, de 
Senaat en het Vlaams Parlement gehouden, dit jaar met het thema. In de kamer 
discussieerden 250 jongeren van de hoogste graad van het middelbaar onderwijs over het 
subthema “Beleid op vlak van ontwikkelingssamenwerking: in België en daarbuiten”. Omdat 
er op diezelfde dag een vertrouwensstemming in de regering doorging in de Kamer, verliep 
het scholierenparlement anders dan gewoonlijk. Maar uiteindelijk wisten de jongeren een 
aantal aanbevelingen goed te keuren. Deze aanbevelingen kunnen gelezen worden op 
www.scholierenparlement.be
 
 

ZATERDAG 21 MEI 2005 
 
IPA, een internationale politievereniging, bracht met een 60-tal Turkse, Poolse en Duitse 
politie-ambtenaren een bezoek aan het federaal Parlement. 
 
 

http://www.scholierenparlement.be/
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WOENSDAG 8 JUNI 2005 
 
Een delegatie van het Hoger Instituut voor Veiligheid en Defensie bezocht het Parlement.  Zij 
ontmoette de vertegenwoordigers van verschillende politieke fracties en discussieerden over 
veiligheid en defensie zowel op nationaal, Europees als Transatlantisch vlak.  Nadien had de 
delegatie een gesprek met de Commissie Landsverdediging over de rol van het Parlement in 
de formulering van de veiligheids- en defensieproblematiek.   
 
 

WOENSDAG 6 JULI 2005 
 
Het Franstalige Jongerenparlement bracht samen met een honderdtal jongeren waarvan er 
ook uit diverse continenten komen, landen die lid zijn van de francofonie, een bezoek aan 
het federaal Parlement.   
 
 

DINSDAG 12 JULI 2005 
 
Een Chinese overheidsdelegatie samen met industriëlen bezochten het Parlement en 
onderhielden zich met de secretarissen van de onderzoekscommissies Lumumba, Sabena 
en de controlecommissie op de Verkiezingsuitgaven en de Boekhouding van de politieke 
partijen. De delegatie ontmoette ook het kamerlid Eric Massin (PS) over antifraude en 
anticorruptie. 
 
 

WOENSDAG 27 JULI 2005 
 
De luchtcadetten van België brachten naar jaarlijkse traditie een bezoek aan het federaal 
Parlement met hun buitenlandse piloten uit de Verenigde Staten, Engeland, Finland, 
Zwitserland, Canada en Frankrijk.  
 
 

MAANDAG 22 AUGUSTUS 2005 
 
De Europese Commissie, directoraat-generaal vertaling, bracht met haar vertalers, tolken 
een bezoek aan het Parlement. 
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7.4. OPENDEUR 
 
 
 

ZATERDAG 16 OKTOBER 2004 
 
“Brusseldag”. Voor de leden van de Gezinsbond werd een dag met bezoeken en animaties 
in Brussel georganiseerd. Het federaal Parlement was voor deze gelegenheid open. Het 
Parlement ontving 5.800 bezoekers. 
 
 

ZATERDAG 23 OKTOBER 2004 
 
“Paleizen en kastelen”. Naar aanleiding van een speciaal samengesteld parcours door “Voir 
et dire Bruxelles”, was het Parlement geopend. 
 
 

DONDERDAG 21 JULI 2005  
 
Traditioneel zet het federaal Parlement zijn deuren open op de nationale feestdag. Het 
publiek kon het Parlement bezoeken van 11 tot 19 uur. Ongeveer 7500 mensen bezochten 
het Paleis der Natie. Ter gelegenheid van de viering van de 175e verjaardag van de 
onafhankelijkheid van België werden enkele infopanelen gemaakt over de opstand, het 
Voorlopig Bewind en het Nationaal Congres. 
 
 

ZONDAG 18 SEPTEMBER 2005 
 
Ter gelegenheid van het Open Monumentenweekend in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
was het federaal Parlement geopend op zondag 18 september. Thema dit jaar was “Brussel, 
175 jaar hoofdstad”. In de Kamer van volksvertegenwoordigers was er een tentoonstelling 
met satirische prenten van 1830 over de opstand tegen de Nederlanders. Tegelijkertijd was 
er een tentoonstelling met een selectie van politieke cartoons van het afgelopen jaar. 
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7.5. COLLOQUIA, STUDIEDAGEN EN BOEKVOORSTELLINGEN 

 
 
 
In het halfrond van de Kamer van volksvertegenwoordigers 
 

MAANDAG 18 OKTOBER 2004 
 
“Toegang tot water voor iedereen”. Colloquium georganiseerd door de Bijzondere 
commissies Globalisering van Kamer en Senaat, in samenwerking met de 11.11.11 koepel 
van de Vlaamse Noord-zuidbeweging, Protos, Centre national de coopération au 
développement, Entraide, Oxfam Solidariteit en Contrat mondial de l’eau, over de 
waterproblematiek in de wereld, Europa en België. 
 
 

VRIJDAG 22 OKTOBER 2004 
 
“200 jaar Burgerlijk Wetboek”. Colloquium georganiseerd door de Commissies voor de 
Justitie van Kamer en Senaat. Tijdens het colloquium werden bepaalde onderdelen uit het 
Burgerlijk Wetboek toegelicht die voor herziening en aanpassing vatbaar zijn. Er werd een 
verslag van dit colloquium gepubliceerd (CRIV 51 COL 015). 
 
 
 
In de congreszaal 
 
 

MAANDAG 20 SEPTEMBER 2004 
 
Voorstelling van het boek van Hugo De Ridder, “Het geknakte riet”, uitgegeven bij Lannoo, in 
de congreszaal van het Huis van de parlementsleden. Er waren bijdragen van 
Kamervoorzitter De Croo, Derk-Jan Eppink en de auteur. 
 
 

WOENSDAG 22 SEPTEMBER 2004 
 
“What future for Europe?” Rondetafel met betrokken organisaties en instituten over een 
breed debat over de toekomst van een socialer en democratischer Europa. 
 
 

MAANDAG 18 OKTOBER TOT DONDERDAG 21 OKTOBER 2004 
 
Parlementaire Conferentie over vredesinitiatieven en de toename van lichte wapens en 
wapens van klein kaliber in het Grote Merengebied. AWEPA organiseerde deze conferentie 
met parlementsleden van Congo, Rwanda en Burundi. 
 
 

VRIJDAG 22 OKTOBER 2004 
 
De MR-Kamerfractie hield een colloquium over “Seksuele criminaliteit: hoe de maatschappij 
te beschermen?”. 
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VRIJDAG 29 OKTOBER 2004 
 
Studienamiddag naar aanleiding van de 10de verjaardag van het Nationaal forum voor 
slachtofferbeleid. 

DINSDAG 9 NOVEMBER 2004 
 
“De integratie van de Financiële markten van de Europese Unie en de CEI.”. Stef Goris hield 
een studievoormiddag met een Russische delegatie van de International Banking club. 
 
 

VRIJDAG 19 NOVEMBER 2004 
 
“Stop de vergiftiging van de gezondheid”. Persconferentie van de heer C. F. Nothomb met de 
medewerking van het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) over de luchtkwaliteit in 
gebouwen. 
 
 

DINSDAG 30 NOVEMBER 2004 
 
Rondetafel over hoe de Belgische stakeholders kunnen bijdragen aan een leefbaar bestaan 
voor de koffieproducenten in het Zuiden. Een organisatie van Vredeseilanden, Oxfam, SOS 
Faim en Max Havelaar met de steun van Kauri, Delhaize en de Koning Boudewijnstichting. 
 
 

DONDERDAG 2 DECEMBER 2004 
 
Het Kabinet van de minister van Mobiliteit en het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid 
hielden een federale commissie Verkeersveiligheid. 
 
 

VRIJDAG 3 EN ZATERDAG 4 DECEMBER 2004 
 
Centre européen des recherches internationales et stratégiques (CERIS) hield een 
colloquium over “Internationaal terrorisme”. 
 
 

MAANDAG 6 DECEMBER 2004 
 
De ECOLO kamerleden hielden een studiedag over “slachtoffers van asbest: het ergste moet 
nog komen”. De groene parlementsleden ijveren voor de oprichting van een speciaal fonds 
voor de asbestslachtoffers. 
 
 

VRIJDAG 10 DECEMBER 2004 
 
“Jongeren uit het Noorden en het Zuiden voor de heropbouw van Burundi”. Forum ter 
gelegenheid van het einde van de tentoonstelling over het jongerenproject voor de 
heropbouw van een school in Burundi. 
 
 

DINSDAG 14 DECEMBER 2004 
 
“De effecten van het ombudswerk: de doorwerking van de ombudsman in de fiscaliteit”. 
Colloquium georganiseerd door het interdisciplinair centrum voor Ombudsstudies (ICOM). 
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VRIJDAG 4 FEBRUARI 2005 

 
De vakgroep Staats- en Bestuursrecht van de Vrije Universiteit Brussel organiseerde een 
colloquium over “De grondwet en het inzetten van strijdkrachten”. 
 
 

WOENSDAG 16 FEBRUARI 2005 
 
Kamerleden van Ecolo hielden op de dag van de inwerkingtreding, een forum over “het 
Kyoto-protocol”. 
 
 

ZATERDAG 19 FEBRUARI 2005 
 
De Liberale Vrouwen organiseerden hun algemene vergadering en hielden een conferentie 
over “Obesitas”. 
 
 

VRIJDAG 25 FEBRUARI 2005  
 
De MR-Kamerfractie organiseerde een colloquium over “De arbeidsmarkt en de senioren: 
nieuwe gegevens, nieuwe perspectieven, nieuwe werkvormen” 
 
 

ZATERDAG 26 FEBRUARI 2005  
 
De Vlaams Belang fractie in de Kamer hield een studiedag over thema’s van lokaal politiek 
belang. De genodigden kregen ook een rondleiding door het Parlement. 
 
 

DINSDAG 1 MAART 2005  
 
Een forum over “De toekomst van de ziekenhuizen” werd georganiseerd door de cdH-fractie 
van de Kamer. 
 
 

VRIJDAG 4 MAART 2005  
 
Ecolo kamerleden hielden een forum over “het voorstel voor verandering van de Europese 
wetgeving over de handel van het Chemisch bestanddeel REACH”. 
 
 

MAANDAG 7 MAART 2005  
 
De dames Magda De Meyer, sp.a Kamerlid en Fauzaya Talhaoui, sp.a-spirit Senator namen 
het initiatief voor een ontmoeting rond het thema “De islam en de positie van de vrouw”. 
 
 

VRIJDAG 11 MAART 2005  
 
De PS-kamerfractie hield, in samenwerking met ECARES (European Centre for Advanced 
Research and Economics and Statistics) een colloquium over de rol van de onderneming, 
met als titel “Mythe of realiteit? Andere doelstellingen voor ondernemingen dan maximale 
winst”. 



Hoofdstuk 7   PUBLIC RELATIONS - 287 
 

 
 

VRIJDAG 18 MAART 2005 
 
Kamerlid Olivier Maingain nam het initiatief voor een colloquium over het statuut van Brussel 
en de institutionele evolutie in België, met als titel “Welke toekomst voor Brussel, in geval 
van confederalisme”. 
 
 

MAANDAG 21 MAART 2005  
 
Het adviescomité voor Wetenschappelijke en Technologische vraagstukken van de Kamer 
organiseerde in samenwerking met het Observatorium voor de Rechten op het internet het 
“Parlementair Internet Forum”. Dit jaar was het thema “De informatiemaatschappij: welke rol 
voor de wetgever?”. 
 
 

VRIJDAG 15 APRIL 2005  
 
De NGO Dierenartsen zonder Grenzen organiseerde naar aanleiding van hun 10-jarig 
bestaan een colloquium over “De fundamentele rol van de aangepaste veehouderij”. Z.K.H. 
Prins Laurent was aanwezig op dit colloquium. 
 
 

VRIJDAG 29 APRIL 2005  
 
De MR-Kamerfractie hield een colloquium over orgaandonoren, met als titel 
“Orgaandonoren: schenkers van leven”. 
 
 

MAANDAG 2 MEI 2005  
 
Kamerlid Marie Nagy van Ecolo hield een colloquium met als thema “Moeten de geschillen 
over het vreemdelingenrecht bij de Raad van State weggehaald worden? En indien wel, 
hoe?” 
 
 

DONDERDAG 19 MEI 2005  
 
Karin Jiroflée, Kamerlid organiseerde een rondetafel over “Armoede”. 
 

VRIJDAG 20 MEI 2005  
 
De “Quartier Latin” groep, een samenwerking tussen de VUB, de ULB, de UCL en de RUG 
organiseerden een studiedag, met als titel “Vormen en hervormingen van de 
jeugdbescherming”. 
 
 

VRIJDAG 27 MEI 2005  
 
Citoyen-ne-s d’ici et d’ailleurs asbl organiseerde een colloquium met als thema 
“Vrouwenrechtbanken”. Het colloquium ging over de hervormingen en de wetgevende 
voortgang die wordt gemaakt van de Moudawana, het familierecht in Marokko. 
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DINSDAG 21 JUNI 2005  
 
Conferentie-debat met de sectie België-Koeweit van de IPU, georganiseerd door Medea. 
 
 

WOENSDAG 22 JUNI 2005  
 
Colloquium georganiseerd door de cdH-Kamerfractie over “De patiëntenrechten”. 
 
 
 
Europazaal 
 

DINSDAG 8 MAART 2005  
 
De Kamer organiseerde een demonstratie van “de kruispuntbank van de wetgeving”. De 
kamer, de Senaat, de Federale Regering, het Hof van Cassatie, het Arbitragehof en de Raad 
van State hebben op 27 maart 2003 een samenwerkingsprotocol betreffende de oprichting 
van een “Kruispuntbank van de wetgeving” gesloten. Dit protocol heeft tot doel wetgeving en 
rechtspraak via het internet voor het publiek open te stellen. 
 

 
MAANDAG 9 MEI 2005  

 
De Commissies voor de Justitie van de Kamer en de Senaat organiseerden, in 
samenwerking met “Vlamingen in de Wereld” (VIW) en zijn Franstalige tegenhanger “L’ 
Union francophones des Belges à l’étranger” (UFBE), een colloquium over “De dubbele 
nationaliteit”. Bij Belgen in het buitenland is er vraag naar het behoud van de Belgische 
nationaliteit, ook als ze de nationaliteit van het land aannemen waar ze verblijven. Er werden 
wetsvoorstellen in die zin ingediend. 
 
 

VRIJDAG 13 MEI 2005 
 
Uitgeverij Racine heeft het boek “Les secrets de l’affaire Lumumba”, geschreven door Luc 
De Vos, Philippe Raxhon en Emmanuel Gerard, voorgesteld. De Kamervoorzitter en de 
auteurs van het boek namen het woord. 
 
 
 
Rotondes 
 

DINSDAG 11 JANUARI 2005 
 
Vredeseilanden, Oxfam, SOS Faim en Max Havelaar hielden in samenwerking met Kauri en 
Delhaize en met de steun van de Koning Boudewijnstichting een rondetafel over de 
koffiecrisis in het zuiden. 
 
 

DINSDAG 21 JUNI 2005  
 
Rondetafel “maatschappelijk ondernemen: duurzame oplossingen voor de koffiecrisis”, 
georganiseerd door Vredeseilanden, Oxfam, SOS Faim, Max Havelaar, samen met Kauri, 
Delhaize en met de steun van de Koning Boudewijnstichting. 
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7.6. TENTOONSTELLINGEN 
 
 
 

VAN 22 OKTOBER TOT 6 NOVEMBER 2004 
 
Ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van het Burgerlijk wetboek werd er een 
tentoonstelling georganiseerd met als titel “A book for all seasons?” in de Conferentiezaal, 
leeszaal van de Kamer van volksvertegenwoordigers en het groen salon van de Senaat. Er 
werd een gevarieerde collectie originele drukken, archiefstukken, gravures, karikaturen en 
schilderen geëxposeerd die een boeiend beeld schetsen van de aanloop naar, de 
totstandkoming van en de verdere evolutie van deze “Code Civil” in onze contreien. De 
tentoonstelling was geopend voor het publiek van vrijdag 22 oktober tot vrijdag 6 november 
2004. Er werd eveneens een colloquium georganiseerd over dit thema. 
 
 

VAN 28 OKTOBER 2004 TOT 12 NOVEMBER 2004 
 
“On the road to Nairobi”. Handicap International Belgium organiseerde de lancering van een 
sensibiliseringscampagne en een tentoonstelling in het federaal Parlement. Op donderdag 
28 oktober 2004 werd de campagne, naar aanleiding van de top van Nairobi van 30 
november tot 3 december 2004 gelanceerd. Tegelijk werd de tentoonstelling geopend. 
 
 

VAN 2 DECEMBER TOT 10 DECEMBER 2004 
 
“Burundi: tussen hoop en wanhoop”. Fototentoonstelling over een project voor de 
wederopbouw van een school in Burundi waarbij 65 Belgische en Burundese jongeren 
betrokken waren.  
 
 

VAN 14 JUNI TOT 20 JUNI 2005  
 
Tentoonstelling over 50 jaar vrouwenstemrecht. Deze tentoonstelling uit 1998 werd 
geactualiseerd naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van de “Vrouwenraad” en de 
“Conseil des femmes”. Op 14 juni werd de ter dezer gelegenheid speciaal ontworpen roos 
“Marie Popelin” voorgesteld en gepland in de voortuin van het federaal Parlement. 
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ALFABETISCHE LIJST VAN DE KAMERLEDEN 

(G.Z. 2004-2005) 
 

 
 
Annemans Gerolf Vlaams Blok 
Ansoms Jos CD&V 
Anthuenis Filip VLD 
Arens Jospeh cdH 
Avontroodt Yolande VLD 
Bacquelaine Daniel MR 
Baeke Anne-Marie sp.a-spirit 
Barzin Anne MR 
Belhouari Talbia PS 
Bellot François MR 
Bex Stijn sp.a-spirit 
Bogaert Hendrik CD&V 
Bonte Hans sp.a-spirit 
Borginon Alfons  VLD 
Boukourna Mohammed PS 
Bultinck Koen Vlaams Blok 
Burgeon Colette PS 
Cahay-André Pierrette MR 
Casaer Dylan sp.a-spirit 
Caslo Nancy Vlaams Blok 
Cavdarli Cemal sp.a-spirit 
Chabot Jacques PS 
Chastel Olivier MR 
Chevalier Miguel VLD 
Claes Dirk CD&V 
Claes Hilde sp.a-spirit 
Cocriamont Patrick FN 
Colen Alexandra Vlaams Blok 
Collard Philippe MR 
Cortois Willy VLD 
Courtois Alain MR 
Creyf Simonne CD&V 
Daems Hendrik VLD 
De Block Maggie VLD 
De Bue Valérie MR 
De Clercq Alisson PS 
De Coene Philippe sp.a-spirit 
De Crem Pieter CD&V 
De Croo Herman VLD 
de Donnea François-Xavier MR 
De Groote Patrick N-VA 
Delizée Jean-Marc PS 
De Man Filip Vlaams Blok 
De Meyer Magda sp.a-spirit 
Denis Robert MR 
Déom Valérie PS 
De Padt Guido VLD 
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De Permentier Corinne MR 
Depoortere Ortwin Vlaams Blok 
Deseyn Roel CD&V 
Detiège Maya sp.a-spirit 
Devlies Carl CD&V 
D’haeseleer Guy Vlaams Blok 
D’hondt Greta  CD&V 
Dierickx Hilde VLD 
Dieu Camille PS 
Di Rupo Elio PS 
Douifi Dalila sp.a-spirit 
Drèze Benoît cdH 
Ducarme Daniel MR 
Ducarme Denis MR 
Fournaux Richard cdH 
Frédéric André PS 
Galant Jacqueline MR 
Geerts David sp.a-spirit 
Genot Zoé ECOLO 
Gerkens Muriel ECOLO 
Ghenne Véronique PS 
Giet Thierry PS 
Goris Stef VLD 
Goutry Luc CD&V 
Govaerts Marleen Vlaams Blok 
Goyvaerts Hagen Vlaams Blok 
Gustin Luc MR 
Harmegnies Yvon PS 
Hasquin Hervé MR 
Henry Jean-Pol PS 
Hove Guy VLD 
Jiroflée Karin sp.a-spirit 
Kelchtermans Theo CD&V 
Laeremans Bart Vlaams Blok 
Lahaye-Battheu Sabien VLD 
Lalieux Karine PS 
Lambert Geert sp.a-spirit 
Lambert Marie-Claire PS 
Lanjri Nahima CD&V 
Lano Pierre VLD 
Lansens Patrick sp.a-spirit 
Lavaux David cdH 
Lejeune Josée MR 
Lenssen Georges VLD 
Libert Eric MR 
Maene Jean-Claude PS 
Maingain Olivier MR 
Malmendier Jean-Pierre MR 
Marghem Marie-Christine MR 
Marinower Claude VLD 
Massin Eric PS 
Mathot Alain PS 
Mayeur Yvan PS 
Meeus Ingrid VLD 
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Michel Charles  MR 
Milquet Joëlle cdH 
Monfils Philippe  MR 
Moriau Patrick PS 
Mortelmans Jan Vlaams Blok 
Muls Walter sp.a-spirit 
Muylle Nathalie CD&V 
Nagy Marie ECOLO 
Neel Staf Vlaams Blok 
Nollet Jean-Marc ECOLO 
Pécriaux Sophie PS 
Peeters Jan sp.a-spirit 
Perpète André PS 
Pieters Trees CD&V 
Pinxten Karel VLD 
Roppe Annemie sp.a-spirit 
Saudoyer Annick PS 
Schoofs Bert Vlaams Blok 
Schryvers Katharina CD&V 
Sevenhans Luc Vlaams Blok 
Storms Annelies sp.a-spirit 
Swennen Guy sp.a-spirit 
Taelman Martine VLD 
Tant Paul CD&V 
Tastenhoye Guido Vlaams Blok 
Tilmans Dominique MR 
Tommelein Bart VLD 
T’Sijen Koen sp.a-spirit 
Turtelboom Annemie VLD 
Van Biesen Luk VLD 
Van Campenhout Ludo VLD 
Vande Lanotte Johan sp.a-spirit 
Van den Bergh Jef CD&V 
Van den Broeck Jaak Vlaams Blok 
Van den Eynde Francis Vlaams Blok 
Van der Auwera Liesbeth CD&V 
Van der Maelen Dirk sp.a-spirit 
Vandeurzen Jo CD&V 
Van Gool Greet sp.a-spirit 
Van Grootenbrulle Bruno PS 
Vanlombeek-Jacobs Danielle PS 
Van Parys Tony CD&V 
Van Rompuy Herman CD&V 
Van Themsche Frieda Vlaams Blok 
Vautmans Hilde VLD 
Verhaegen Mark CD&V 
Verhaert Inga sp.a-spirit 
Verherstraeten Servais CD&V 
Versnick Geert VLD 
Viseur Jean-Jacques cdH 
Wathelet Melchior cdH 
Wiaux Brigitte cdH 
Yzerbyt Damien cdH  
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LIJST 
 
 

VAN  DE 
 
 

COMMISSIES 
 
 

EN  DE 
 
 

ADVIESCOMITES 
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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 2004-2005 
 
 
De vaste commissies en hun subcommissies 
 
 
Commissie voor de Sociale Zaken 
 
Voorzitter     Hans Bonte 
1e Ondervoorzitter   Jean-Marc Delizée 
2de Ondervoorzitter   Maggie De Block 
 
 
Commissie voor de Landsverdediging 
 
Voorzitter     Philippe Monfils 
1e Ondervoorzitter   Hilde Vautmans 
2de Ondervoorzitter   Jean-Pol Henry 
 
 
Commissie belast met de problemen inzake Handels- en economisch Recht  
 
Voorzitter     Annemie Roppe 
1e Ondervoorzitter   Anne Barzin 
2de Ondervoorzitter   Liesbeth Van der Auwera 
 
 
Commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de nationale 
wetenschappelijke en culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw 
 
Voorzitter     Paul Tant 
1e Ondervoorzitter   Anne Barzin 
2de Ondervoorzitter   Dalila Douifi 
 
 
Commissie voor de Financiën en de Begroting 
 
Voorzitter     François-Xavier de Donnea 
1e Ondervoorzitter  Bart Tommelein 
2de Ondervoorzitter   Carl Devlies 
 
 
Subcommissie van de commissie voor de Financiën en de Begroting “Rekenhof” 
 
Voorzitter      Luk Van Biesen 
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Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven 
 
Voorzitter     Francis Van den Eynde 
1e Ondervoorzitter   Karine Lalieux 
2de Ondervoorzitter   Hilde Vautmans 
 
 
Commissie voor de Binnenlandse Zaken, de algemene Zaken en het openbaar Ambt 
 
Voorzitter     André Frédéric 
1e Ondervoorzitter  Dirk Claes 
2de Ondervoorzitter  Corinne De Permentier 
 
 
Commissie voor de Justitie 
 
Voorzitter     Alfons Borginon 
1e Ondervoorzitter  André Perpète 
2de Ondervoorzitter   Tony Van Parys 
 
 
Subcommissie « Familierecht » 
 
Voorzitter      Guy Swennen 
 
 
Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen 
 
Voorzitter     Karel Pinxten 
1e Ondervoorzitter   Patrick Moriau 
2de 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 
2de Ondervoorzitter   Servais Verherstraeten 
 
 
Werkgroep belast met het onderzoek van Titel II van de Grondwet  
 
Voorzitter     François-Xavier de Donnea 
 
 
Werkgroep betreffende de organisatie van een volksraadpleging over het verdrag tot 
instelling van een Europese Grondwet  
 
Voorzitter     Geert Lambert 
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Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de maatschappelijke Hernieuwing  
 
Voorzitter     Yvan Mayeur 
1e Ondervoorzitter   Luc Goutry 
2de Ondervoorzitter   Dominique Tilmans 
 
 
De bijzondere commissies 
 
 
Parlementaire overlegcommissie 
 
Voorzitter      Herman De Croo 
 
 
Commissie voor de Comptabiliteit 
 
Voorzitter     Herman De Croo 
 
 
Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de Boekhouding van de politieke 
partijen 
 
Voorzitters     Herman De Croo enAnne-Marie Lizin (S) 
1e Ondervoorzitter   Francis Delpérée (S) 
2deOndervoorzitter  Philippe De Coene 
 
 
Commissie voor de Naturalisaties 
 
Voorzitter     Guy Hove 
1e Ondervoorzitter  Pierrette Cahay-André 
2de Ondervoorzitter  Liesbeth Van der Auwera 
 
 
Commissie voor de Verzoekschriften 
 
Voorzitter      Jean-Pierre Malmendier 
1e Ondervoorzitter  Luc Goutry 
2de Ondervoorzitter  Alisson De Clercq 
 
 
Commissie voor de Vervolgingen 
 
Voorzitter      Tony Van Parys 
1e Ondervoorzitter  Thierry Giet 
 
 
Bijzondere commissie voor het Reglement en voor de Hervorming van de parlementaire 
werkzaamheden  
 
Voorzitter      Herman De Croo 
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1e Ondervoorzitter  André Frédéric 
2de Ondervoorzitter  Paul Tant 
 
 
Bijzondere commissie belast met de parlementaire begeleiding van het vast comité van 
toezicht op de Politiediensten 
 
Voorzitter      Herman De Croo 
1e Ondervoorzitter  Eric Massin 
2de Ondervoorzitter  Tony Van Parys 
 
 
Commissie « Legeraankopen » 
 
Voorzitter      Robert Denis 
1e Ondervoorzitter  Stef Goris 
2de Ondervoorzitter  Jean-Pol Henry 
 
 
Bijzondere commissie « Globalisatie » 
 
Voorzitter      Dirk Van der Maelen 
1e Ondervoorzitter  Alain Courtois 
2de Ondervoorzitter  Roel Deseyn 
 
 
Adviescomités 
 
 
Adviescomité voor de Maatschappelijke Emancipatie  
 
Voorzitter      Colette Burgeon 
1e Ondervoorzitter  Liesbeth Van der Auwera 
2de Ondervoorzitter  Pierrette Cahay-André 
 
 
Adviescomité voor Europese Aangelegenheden  
 
Voorzitter     Herman De Croo 
 
 
Adviescomité voor wetenschappelijke en technologische vraagstukken  
 
Voorzitter      Simonne Creyf 
1e Ondervoorzitter  François Bellot 
2de Ondervoorzitter  Miguel Chevalier 
 
 
Werkgroepen 
 
 
Werkgroep « Overlevingsfonds » 
 
Voorzitter     Patrick Moriau 
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1e Ondervoorzitter  Hilde Vautmans 
 
 
Werkgroep « Informatica » 
 
Voorzitter     Herman De Croo 
 
 
Werkgroep belast met de opvolging van de aanbevelingen van de parlementaire 
onderzoekscommissie "Sekten" 
 
Voorzitter     André Frédéric 
1e Ondervoorzitter  Tony Van Parys 
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LIJST VAN DE VERSLAGEN, BALANSEN EN REKENINGEN DIE 
KRACHTENS WETGEVENDE BEPALINGEN AAN DE KAMER WERDEN 

OVERGEZONDEN TIJDENS DE BIJZONDERE ZITTING 2003 
 
 
 
WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN 
DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

    
Wet 
15.12.1980 
Art. 57/28 

Jaarverslag 2003 van het 
Commissariaat-generaal 
voor de vluchtelingen en 
de staatlozen 

14.10.2004 − Indiening  
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Binnenlandse 
Zaken 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
parket van de procureur 
des Konings te 
Oudenaarde voor het jaar 
2003 alsmede het proces-
verbaal van de 
korpsvergadering van 1 
april 2004 

14.10.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Wet 
02.12.1957 
Art. 2 

Jaarverslag 2003 over de 
werkzaamheden van de 
Europese Unie 

21.10.2004 − Ronddeling (Stuk 
nr. 51 1391/1) 

    
Gecoördineerde 
wetten 
K.B. 18.07.1966 
Art. 62 

Jaarverslag 2002 van de 
Vaste Commissie voor 
Taaltoezicht 

28.10.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Binnenlandse 
Zaken 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
parket van de procureur 
des Konings te Charleroi 
voor het jaar 2003 
alsmede het proces-
verbaal van de 
korpsvergadering van 29 
maart 2004 

18.11.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2003 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
2 maart 2004 van de 
arbeidsrechtbanken te 
Aarlen, Marche-en-

18.11.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 
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WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN 
DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

Famenne en Neufchâteau 
    
Grondwet 
Art. 180 

Deel 1 van het 161e boek 
van opmerkingen van het 
Rekenhof 

09.12.2004 − Indiening 
ter griffie 

    
Wet 
05.05.1997 
Art. 5, § 2 

Federaal plan inzake 
duurzame ontwikkeling 
2004-2008 

09.12.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Bedrijflsleven 
− Commissie 

Volks-
gezondheid 

    
Wet 
15.02.1993 
Art. 6 

Jaarverslag 2004 "Strijd 
tegen de mensenhandel – 
Analyse vanuit het 
slachtofferperspectief" van 
het Centrum voor 
gelijkheid van kansen en 
voor racismebestrijding 

16.12.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Ronddeling 

    
Grondwet 
Art. 180 

Delen IIIA en IIIB van het 
154e boek van 
opmerkingen van het 
Rekenhof 

23.12.2004 − Indiening 
ter griffie 

    
Wet 
25.05.1999 
Art. 6 

Strategienota "Peru" van 
de Belgische bilaterale 
samenwerking, het 
kaderadvies van de 
Federale Raad voor 
Duurzame Ontwikkeling en 
het advies van de 
Commissie Vrouwen en 
Ontwikkeling 

23.12.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Buitenlandse 
Zaken 

    
Wet 
08.09.1983 
Art. 2 

Verslag 2003-2004 van het 
Belgisch-Kongolees Fonds 
voor delging en beheer 

23.12.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
    
Wet 
30.07.1938 
Art. 32 

Verslag voor het jaar 2003 
betreffende de toepassing 
van de wet op het gebruik 
der talen bij het leger 

13.01.2005 − Indiening  
ter griffie 

− Bibliotheek 

    
Wet 
17.01.2003 
Art. 34, derde lid 

Halfjaarlijks 
activiteitenverslag van het 
Belgisch Instituut voor 

13.01.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
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WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN 
DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

Postdiensten en 
Telecommunicatie (tweede 
semester 2004) 

− Commissie 
Infrastructuur 

    
Gecoördineerde 
wetten 
K.B. 18.07.1966 
Art. 62 

Jaarverslag 2003 van de 
Vaste Commissie voor 
Taaltoezicht 

27.01.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Binnenlandse 
Zaken 

    
Grondwet 
Art. 180 

Deel IIA van het 161e boek 
van opmerkingen van het 
Rekenhof 

03.02.2005 − Indiening 
ter griffie 

    
Grondwet 
Art. 180 

Deel IIB van het 153e boek 
van opmerkingen van het 
Rekenhof 

03.02.2005 − Indiening 
ter griffie 

    
Samenwerkingsakk
oord 
15.01.1993 
Art. 17, 2de lid 

Activiteitenverslag van de 
lokale commissies voor 
ethiek over de jaren 1998 
tot 2001 

03.02.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Volksgezond-
heid 

− Commissie 
Justitie 

    
Wet 
02.08.1955 
Art. 8 

Beheersrekening van de 
Amortisatiekas betreffende 
het jaar 2003 

17.02.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Financiën 
    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
parket van het Hof van 
Cassatie voor het jaar 
2004 alsmede een 
uittreksel van het proces-
verbaal van de 
korpsvergadering van 26 
januari 2005 

17.02.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2004 alsmede het 
proces-verbaal van  de 
algemene vergadering van 
26 januari 2005 van de 
rechtbank van koophandel 
te Dendermonde 

17.02.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 
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WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN 
DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2004 van de 
rechtbanken van 
koophandel te Verviers en 
Eupen 

17.02.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
arbeidsauditoraat te 
Charleroi voor het jaar 
2004 alsmede het proces-
verbaal van de 
korpsvergadering van 16 
februari 2005 

24.02.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
arbeidsauditoraat te 
Kortrijk-Ieper-Veurne voor 
het jaar 2004 alsmede het 
proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 16 
februari 2005 

24.02.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Wet 
21.12.1998 
Art. 30,§ 3, 1ste & 5de 
lid 

Beleidsverslag 2003 van 
de Belgische Technische 
Coöperatie, verslag van 
het College van 
commissarissen over het 
boekjaar afgesloten op 31 
decembrer 2003 en de 
jaarrekeningen 2003 

24.02.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Buitenlandse 
Betrekkingen 

    
Wetboek 
Strafvordering 
Art. 90decies 

Evaluatierapport (1 januari 
2003-31 december 2003) 
van de wet van 30 juni 
1994 ter bescherming van 
de persoonlijke 
levenssfeer tegen het 
afluisteren, kennisnemen 
en opnemen van 
privécommunicatie en 
telecommunicatie 

24.02.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Justitie 

    
Wet 
15.04.1994 
Art. 26 

Jaarverslag 2003 van het 
Federaal Agentschap voor 
Nucleaire Controle  

24.02.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Binnenlandse 
Zaken 

    
Gerechtelijk Werkingsverslag voor het 03.03.2005 − Indiening 
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WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN 
DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

jaar 2004 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
17 februari 2005 van de 
arbeidsrechtbank te 
Brugge 

ter griffie 
− Commissie 

Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2004 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
21 februari 2005 van de 
arbeidsrechtbank te Luik 

03.03.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Wet 
02.08.1955 
Art. 7 

Verslag betreffende de 
amortisatieverrichtingen 
van de Amortisatiekas voor 
het jaar 2003 

10.03.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Financiën 
    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
arbeidsauditoraat te 
Hasselt voor het jaar 2004 
alsmede het proces-
verbaal van de 
korpsvergadering van 7 
maart 2005 

17.03.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2004 alsmede het 
proces-verbaal van  de 
algemene vergadering van 
1 maart 2005 van de 
arbeidsrechtbanken te 
Verviers en te Eupen 

17.03.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2004 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
8 maart 2005 van de 
rechtbank van koophandel 
te Tongeren 

17.03.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
arbeidsauditoraat te 
Tongeren voor het jaar 
2004 alsmede het proces-
verbaal van de 
korpsvergadering van 3 
maart 2005 

17.03.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 
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WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN 
DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
arbeidsauditoraat te 
Doornik voor het jaar 2004 
alsmede het proces-
verbaal van de 
korpsvergadering van 8 
maart 2005 

17.03.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2004 alsmede het 
proces-verbaal van  de 
algemene vergadering van 
11 maart 2005 van de 
arbeidsrechtbank te 
Oudenaarde 

17.03.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Wet 
17.01.2003 
Art. 35, § 1 

Begroting 2005 van het 
Belgisch Instituut voor 
postdiensten en 
telecommunicatie 

24.03.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Infrastructuur 
    
Grondwet 
Art. 180 

Rekeningen van de 
instellingen van openbaar 
nut voor het jaar 2000 
(158e boek van 
opmerkingen, deel IV van 
het Rekenhof) samen met 
de rekeningen van vorige 
jaren die nog niet werden 
gepubliceerd 

24.03.2005 − Indiening 
ter griffie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2004 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
10 maart 2005 van de 
rechtbank van eerste 
aanleg te Neufchâteau 

24.03.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2004 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
17 maart 2005 van de 
rechtbank van eerste 
aanleg te Tongeren 

24.03.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2004 alsmede het 

24.03.2005 − Indiening 
ter griffie 
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WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN 
DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

Art. 340, § 3, laatste 
lid 

proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
17 maart 2005 van de 
rechtbank van eerste 
aanleg te Gent 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2004 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
17 maart 2005 van de 
rechtbank van eerste 
aanleg te Veurne 

24.03.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2004 alsmede het 
proces-verbaal van  de 
algemene vergadering van 
28 februari 2005 van de 
arbeidsrechtbanken te 
Kortrijk, te Ieper en te 
Veurne 

24.03.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2004 alsmede het 
proces-verbaal van  de 
algemene vergadering van 
10 maart 2005 van de 
arbeidsrechtbank te 
Doornik 

24.03.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2004 alsmede het 
proces-verbaal van  de 
algemene vergadering van 
11 maart 2005 van de 
arbeidsrechtbank te 
Dendermonde 

24.03.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2004 alsmede het 
proces-verbaal van  de 
algemene vergadering van 
15 maart 2005 van de 
arbeidsrechtbank te 
Tongeren 

24.03.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
parket van de procureur 
des Konings te Veurne 
voor het jaar 2004 

24.03.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 
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DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

alsmede het proces-
verbaal van de 
korpsvergadering van 15 
maart 2005 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
parket van de procureur 
des Konings te Dinant voor 
het jaar 2004 alsmede het 
proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 16 
maart 2005 

24.03.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
arbeidsauditoraat te 
Antwerpen voor het jaar 
2004 alsmede het proces-
verbaal van de 
korpsvergadering van 11 
maart 2005 

24.03.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
arbeidsauditoraat te 
Bergen voor het jaar 2004 
alsmede het proces-
verbaal van de 
korpsvergadering van 16 
maart 2005 

24.03.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
arbeidsauditoraat te 
Oudenaarde voor het jaar 
2004 alsmede het proces-
verbaal van de 
korpsvergadering van 16 
maart 2005 

24.03.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
arbeidsauditoraat te 
Brugge voor het jaar 2004 
alsmede het proces-
verbaal van de 
korpsvergadering van 18 
maart 2005 

24.03.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Wet 
16.07.1973 
Art. 26 

Jaarverslag 2004 van de 
Vaste Nationale 
Cultuurpactcommissie 

13.04.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
    
Wet 
05.08.1991 

Jaarverslag 2003 van de 
Raad voor de Mededinging 

13.04.2005 − Indiening 
ter griffie 
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Art. 19, § 5 − Bibliotheek 
− Commissie 

Bedrijfsleven 
    
Wet 
04.09.2002 
Art. 2 

Tweede jaarlijks federaal 
verslag over de toepassing 
van het Vedrag inzake de 
rechten van het kind 

13.04.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Justitie 
    
Wet 
22.03.1995 
Art. 15 

Jaarverslag 2004 van het 
College van de federale 
ombudsmannen 

13.04.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Verzoek-
schriften 

    
Wet 
14.07.1991 
Art. 101 

Jaarverslag 2004 over de 
werking van de 
waarschuwingsprocedure 

13.04.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Bedrijfsleven 
    
K.B. 
27.04.1997 
Art. 17 

Jaarverslag 2004 van de 
Ombudsdienst Pensioenen 

13.04.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Sociale Zaken 
    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2004 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
22 maart 2005 van de 
rechtbank van eerste 
aanleg te Mechelen 

13.04.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2004 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
22 maart 2005 van de 
rechtbank van eerste 
aanleg te Bergen 

13.04.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2004 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
17 maart 2005 van de 

13.04.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 
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WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN 
DE 
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MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

rechtbank van eerste 
aanleg te Ieper 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2004 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
21 maart 2005 van de 
rechtbank van eerste 
aanleg te Luik 

13.04.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2004 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
21 maart 2005 van de 
rechtbank van eerste 
aanleg te Kortrijk 

13.04.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2004 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
21 maart 2005 van de 
rechtbank van eerste 
aanleg te Hasselt 

13.04.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2004 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
22 maart 2005 van de 
rechtbank van eerste 
aanleg te Brugge 

13.04.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2004 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
24 maart 2005 van de 
rechtbank van eerste 
aanleg te Eupen 

13.04.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2004 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
23 maart 2005 van de 
rechtbank van eerste 
aanleg te Dendermonde 

13.04.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 
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MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2004 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
24 maart 2005 van de 
rechtbank van eerste 
aanleg te Antwerpen 

13.04.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2004 van de 
rechtbank van eerste 
aanleg te Oudenaarde 

13.04.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2004 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
24 maart 2005 van de 
rechtbank van eerste 
aanleg te Charleroi 

13.04.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2004 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
21 maart 2005 van de 
rechtbank van koophandel 
te Marche-en-Famenne 

13.04.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2004 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
11 maart 2005 van de 
rechtbank van koophandel 
te Leuven 

13.04.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2004 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
18 maart 2005 van de 
rechtbank van koophandel 
te Kortrijk 

13.04.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2004 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
22 maart 2005 van de 
rechtbank van koophandel 

13.04.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 
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LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
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te Namen 
    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2004 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
22 maart 2005 van de 
rechtbank van koophandel 
te Antwerpen 

13.04.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2004 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
22 maart 2005 van de 
rechtbank van koophandel 
te Dinant 

13.04.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2004 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
23 maart 2005 van de 
rechtbank van koophandel 
te Gent 

13.04.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2004 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
23 maart 2005 van de 
rechtbank van koophandel 
te Nijvel 

13.04.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2004 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
24 maart 2005 van de 
rechtbank van koophandel 
te Mechelen 

13.04.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2004 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
8 maart 2005 van de 
rechtbank van koophandel 
te Doornik 

13.04.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Werkingsverslag voor het 13.04.2005 − Indiening 
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DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

jaar 2004 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
18 maart 2005 van de 
rechtbank van koophandel 
te Brugge 

ter griffie 
− Commissie 

Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2004 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
10 maart 2005 van de 
rechtbank van koophandel 
te Brussel 

13.04.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2004 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
17 maart 2005 van de 
rechtbank van koophandel 
te Oudenaarde 

13.04.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2004 alsmede het 
proces-verbaal van  de 
algemene vergadering van 
11 maart 2005 van de 
arbeidsrechtbank te Gent 

13.04.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2004 alsmede het 
proces-verbaal van  de 
algemene vergadering van 
10 maart 2005 van de 
arbeidsrechtbank te 
Charleroi 

13.04.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2004 alsmede het 
proces-verbaal van  de 
algemene vergadering van 
17 maart 2005 van de 
arbeidsrechtbank te Nijvel 

13.04.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2004 alsmede het 
proces-verbaal van  de 
algemene vergadering van 
21 maart 2005 van de 
arbeidsrechtbank te 

13.04.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 
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Antwerpen 
    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2004 alsmede het 
proces-verbaal van  de 
algemene vergadering van 
23 maart 2005 van de 
arbeidsrechtbank te 
Mechelen 

13.04.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2004 alsmede het 
proces-verbaal van  de 
algemene vergadering van 
16 maart 2005 van de 
arbeidsrechtbanken te 
Namen en te Dinant 

13.04.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2004 alsmede het 
proces-verbaal van  de 
algemene vergadering van 
23 maart 2005 van de 
arbeidsrechtbank te 
Turnhout 

13.04.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2004 alsmede het 
proces-verbaal van  de 
algemene vergadering van 
14 maart 2005 van de 
arbeidsrechtbank te 
Leuven 

13.04.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2004 alsmede het 
proces-verbaal van  de 
algemene vergadering van 
17 maart 2005 van de 
arbeidsrechtbank te 
Hasselt 

13.04.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2004 alsmede het 
proces-verbaal van  de 
algemene vergadering van 
24 maart 2005 van de 
arbeidsrechtbank te Hoei 

13.04.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2004 alsmede het 

13.04.2005 − Indiening 
ter griffie 
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Art. 340, § 3, laatste 
lid 

proces-verbaal van  de 
algemene vergadering van 
22 maart 2005 van de 
arbeidsrechtbank te 
Brussel 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2004 alsmede het 
proces-verbaal van  de 
algemene vergadering van 
22 maart 2005 van de 
arbeidsrechtbank te 
Bergen 

13.04.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2004 alsmede het 
proces-verbaal van  de 
algemene vergadering van 
17 februari 2005 van de 
arbeidsrechtbanken te 
Aarlen, Marche-en-
Famenne en Neufchâteau 

13.04.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2004 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
14 maart 2005 van de 
vrederechters en rechters 
in de politierechtbank in 
het rechtsgebied van het 
hof van beroep te Gent 

13.04.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2004 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
31 maart 2005 van de 
vrederechters en rechters 
in de politierechtbank in 
het rechtsgebied van het 
hof van beroep te Brussel 
(F) 

13.04.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
parket van de procureur 
des Konings te Luik voor 
het jaar 2004 alsmede het 
proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 22 
maart 2005 

13.04.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 
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Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
parket van de procureur 
des Konings te Ieper voor 
het jaar 2004 alsmede het 
proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 15 
maart 2005 

13.04.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
parket van de procureur 
des Konings te Antwerpen 
voor het jaar 2004 
alsmede het proces-
verbaal van de 
korpsvergadering van 24 
maart 2005 

13.04.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
parket van de procureur 
des Konings te Brugge 
voor het jaar 2004 
alsmede het proces-
verbaal van de 
korpsvergadering van 24 
maart 2005 

13.04.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
parket van de procureur 
des Konings te Turnhout 
voor het jaar 2004 
alsmede het proces-
verbaal van de 
korpsvergadering van 24 
maart 2005 

13.04.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
parket van de procureur 
des Konings te Eupen voor 
het jaar 2004 alsmede het 
proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 25 
maart 2005 

13.04.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
parket van de procureur 
des Konings te Namen 
voor het jaar 2004 
alsmede het proces-
verbaal van de 
korpsvergadering van 23 

13.04.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 
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maart 2005 
    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
parket van de procureur 
des Konings te Mechelen 
voor het jaar 2004 
alsmede het proces-
verbaal van de 
korpsvergadering van 14 
maart 2005 

13.04.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
parket van de procureur 
des Konings te Tongeren 
voor het jaar 2004 
alsmede het proces-
verbaal van de 
korpsvergadering van 14 
maart 2005 

13.04.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
parket van de procureur 
des Konings te Nijvel voor 
het jaar 2004 alsmede het 
proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 17 
maart 2005 

13.04.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
parket van de procureur 
des Konings te Kortrijk 
voor het jaar 2004 
alsmede het proces-
verbaal van de 
korpsvergadering van 23 
maart 2005 

13.04.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
parket van de procureur 
des Konings te Gent voor 
het jaar 2004 alsmede het 
proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 24 
maart 2005 

13.04.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
parket van de procureur 
des Konings te 
Oudenaarde voor het jaar 
2004 alsmede het proces-
verbaal van de 

13.04.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 



Bijlage 3 
 

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN 
DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

korpsvergadering van 31 
maart 2005 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
parket van de procureur 
des Konings te Leuven 
voor het jaar 2004 
alsmede het proces-
verbaal van de 
korpsvergadering van 22 
maart 2005 

13.04.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van de 
arbeidsauditoraten te 
Verviers en Eupen voor 
het jaar 2004 alsmede het 
proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 16 
maart 2005 

13.04.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
arbeidsauditoraat te 
Mechelen voor het jaar 
2004 alsmede het proces-
verbaal van de 
korpsvergadering van 23 
maart 2005 

13.04.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
arbeidsauditoraat te 
Aarlen, Marche-en-
Famenne en Neufchâteau 
voor het jaar 2004 
alsmede het proces-
verbaal van de 
korpsvergadering van 25 
maart 2005 

13.04.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
arbeidsauditoraat te Hoei 
voor het jaar 2004 
alsmede het proces-
verbaal van de 
korpsvergadering van 25 
maart 2005 

13.04.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
arbeidsauditoraat te 
Dendermonde voor het 
jaar 2004 alsmede het 
proces-verbaal van de 

13.04.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 



Bijlage 3 
 

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN 
DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

korpsvergadering van 28 
februari 2005 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
arbeidsauditoraat te Nijvel 
voor het jaar 2004 
alsmede het proces-
verbaal van de 
korpsvergadering van 23 
maart 2005 

13.04.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
arbeidsauditoraat te Gent 
voor het jaar 2004 
alsmede het proces-
verbaal van de 
korpsvergadering van 24 
maart 2005 

13.04.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
arbeidsauditoraat te Luik 
voor het jaar 2004 

13.04.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Wet 
07.05.1999 
Art. 16 

Jaarverslag 2004 van de 
Kansspelcommissie 

21.04.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Justitie 
    
Wet 
06.03.1996 
Art. 2 

Verslagen voor de jaren 
2002 en 2003 over de 
controle op de toepassing 
van de resoluties van de 
Wereldvrouwenconferentie 
die van 4 tot 14 september 
1995 in Peking heeft 
plaatsgehad 

21.04.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2004 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
6 april 2005 van de 
rechtbank van eerste 
aanleg te Leuven 

21.04.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van de 
arbeidsauditoraten te 
Namen en te Dinant voor 
het jaar 2004 alsmede het 

21.04.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 



Bijlage 3 
 

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN 
DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 24 
januari 2005 

Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
arbeidsauditoraat te 
Turnhout voor het jaar 
2004 

21.04.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2004 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
12 april 2005 van de 
rechtbank van eerste 
aanleg te Doornik 

28.04.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2004 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
11 maart 2005 van de 
rechtbank van koophandel 
te Bergen 

28.04.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2004 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
22 maart 2005 van de 
vrederechters en rechters 
in de politierechtbank in 
het rechtsgebied van het 
hof van beroep te Brussel 
(N) 

28.04.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
parket van de procureur 
des Konings te Charleroi 
voor het jaar 2004 
alsmede het proces-
verbaal van de 
korpsvergadering van 23 
maart 2005 

28.04.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Wet 
05.05.1997 
Art. 19 

Activiteitenrapport 2004 
van de 
Interdepartementale 
Commissie Duurzame 
Ontwikkeling en de 
rapporten 2004 van de 

04.05.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Bedrijfsleven 



Bijlage 3 
 

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN 
DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

leden van de 
Interdepartementale 
Commissie Duurzame 
Ontwikkeling 

− Commissie 
Volks-
gezondheid 

    
Wet 
17.01.2003 
Art. 34, derde lid 

Halfjaarlijks 
activiteitenverslag van het 
Belgisch Instituut voor 
Postdiensten en 
Telecommunicatie (april 
2005) 

04.05.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Infrastructuur 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2004 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
19 april 2005 van het 
arbeidshof te Gent 

04.05.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2004 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
12 april 2005 van de 
rechtbank van eerste 
aanleg te Nijvel 

04.05.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2004 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
15 april 2005 van de 
rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel 

04.05.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2004 van het hof van 
beroep te Bergen 

11.05.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Wet 
18.07.1991 
Art. 35 

Activiteitenverslag 2004 
van het Comité van 
toezicht op de 
inlichtingendiensten 

18.05.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

parlementaire 
       begeleiding 
       Comité P & I 

    
Wet 
06.08.1990 
Art. 52, 9° 

Jaarverslag 2004 van de 
Controledienst voor de 
ziekenfondsen en de 

18.05.2005 − Indiening 
ter griffie 



Bijlage 3 
 

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN 
DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

landsbonden van 
ziekenfondsen 

− Bibliotheek 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2004 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
28 april 2005 van het hof 
van beroep te Gent 

18.05.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Grondwet 
Art. 180 

Verslag "de 
Raamcontracten – 
Doelmatigheid en 
rechtmatigheid van de 
werking van de dienst 
FOD-overschrijdende 
raamcontracten" 

19.05.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Financiën 

− Ronddeling 

    
Grondwet 
Art. 180 

Verslag "de 
maximumfactuur in de 
verzekering voor 
geneeskundige 
verzorging" 

19.05.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Sociale Zaken 

− Ronddeling 
    
Wet 
21.03.1991 
Art. 46 

Jaarverslag 2004 van de 
ombudsdienst bij De Post 

26.05.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Infrastructuur 
    
Wet 
20.07.2001 
Art. 10 

Eindrapport over de 
evaluatie van het stelsel 
van de dienstencheques 
voor buurtdiensten en –
banen 

26.05.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Sociale Zaken 
    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
parket van de procureur-
generaal bij het hof van 
beroep te Luik voor het 
jaar 2004 alsmede het 
proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 11 
mei 2005 

26.05.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
auditoraat-generaal bij het 
arbeidshof te Antwerpen 
voor het jaar 2004 
alsmede het proces-

26.05.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 



Bijlage 3 
 

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN 
DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

verbaal van de 
korpsvergadering van 18 
mei 2005 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
auditoraat-generaal bij het 
arbeidshof te Gent voor 
het jaar 2004 alsmede het 
proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 11 
mei 2005 

26.05.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Jaarverslag 2004 van het 
Hof van Cassatie 

02.06.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Justitie 
    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2004 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
18 mei 2005 van de 
rechtbank van eerste 
aanleg te Aarlen 

02.06.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
parket van de procureur-
generaal bij het hof van 
beroep te Antwerpen voor 
het jaar 2004 alsmede het 
proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 9 
mei 2005 

02.06.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2004 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
24 mei 2005 van het hof 
van beroep te Antwerpen 

09.06.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2004 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
27 mei 2005 van het 
arbeidshof te Antwerpen 

09.06.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2004 alsmede het 

09.06.2005 − Indiening 
ter griffie 



Bijlage 3 
 

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN 
DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

Art. 340, § 3, laatste 
lid 

proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
27 mei 2005 van het 
arbeidshof te Bergen 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
parket van de procureur-
generaal bij het hof van 
beroep te Bergen voor het 
jaar 2004 alsmede het 
proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 20 
mei 2005 

09.06.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
parket van de procureur-
generaal bij het hof van 
beroep te Gent voor het 
jaar 2004 alsmede het 
proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 23 
mei 2005 

09.06.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
auditoraat-generaal bij het 
arbeidshof te Luik voor het 
jaar 2004 alsmede het 
proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 27 
mei 2005 

09.06.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Wet 
21.03.1991 
Art. 46 

Jaarverslag 2004 van de 
Ombudsdienst voor 
Telecommunicatie 

16.06.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Infrastructuur 
    
Grondwet 
Art. 180 

Auditverslag van het 
Rekenhof betreffende de 
uitvoering van de wet van 
5 mei 1997 betreffende de 
coördinatie van het 
federale beleid inzake 
duurzame ontwikkeling 

16.06.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Volks-
gezondheid 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2004 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
27 mei 2005 van het hof 
van beroep te Brussel 

16.06.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 



Bijlage 3 
 

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN 
DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2004 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
19 april 2005 van het 
arbeidshof te Brussel 

16.06.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
parket van de procureur-
generaal bij het hof van 
beroep te Brussel voor het 
jaar 2004 goedgekeurd 
door de korpsvergadering 
van 6 juni 2005 

16.06.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2004 van de 
rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel, 
goedgekeurd door de 
algemene vergadering van 
10 juni 2005  

23.06.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
auditoraat-generaal bij het 
arbeidshof te Brussel voor 
het jaar 2004, 
goedgekeurd door de 
korpsvergadering van 13 
juni 2005 

23.06.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Grondwet 
Art. 180 

Verslag over het nationaal 
veiligheidsplan 

07.07.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Binnenlandse 
Zaken 

    
Wet 
15.02.1993 
Art. 6 

Jaarverslag 2004 van het 
Centrum voor gelijkheid 
van kansen en voor 
racismebestrijding 

07.07.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Ronddeling 

    
Wet 
21.12.1998 
Art. 30, § 3, 1er & 5 
lid 

Beleidsverslag 2004 van 
de Belgische Technische 
Coöperatie, verslag van 
het College van 
commissarissen over het 
boekjaar afgesloten op 31 
december 2004 en de 
jaarrekeningen 2004 

13.07.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Buitenlandse 
Betrekkingen 



Bijlage 3 
 

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN 
DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

    
Wet 
05.09.2001 
Art. 41 

Jaarverslag 2004 van het 
Zilverfonds 

13.07.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Financiën 
    
Wet 
21.03.1991 
Art. 27, § 3 

Jaarverslag 2004, 
geconsolideerde 
jaarrekeningen en verslag 
van het college van 
commissarissen van de 
NMBS 

13.07.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Infrastructuur 

    
Wet 
21.03.1991 
Art. 23, § 6 

Verslag over de uitvoering 
van de taken van 
openbare dienst voor het 
jaar 2004 voor 
Belgocontrol 

14.07.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Infrastructuur 
    
Grondwet 
Art. 180 

Verslag over de 
responsabilisering van de 
farmaceutische firma's in 
de beheersing van de 
uitgaven in de 
gezondheidszorg 

14.07.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Sociale Zaken 

    
Wet 
18.07.1991 
Art. 11 

Jaarverslag 2004 van het 
Vast Comité van toezicht 
op de politiediensten 

14.07.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

parlementaire 
       begeleiding 
       Comité P & I 

    
Wet 
02.08.2002 
Art. 65 

Jaarverslag 2004 van de 
Commissie voor het bank-, 
financie- en 
assurantiewezen 

14.07.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliothèque 
− Commission 

Finances 
    
Wet 
14.06.2002 
Art. 8 

Evalutaierapport 2005 van 
de Evaluatiecel palliatieve 
zorg 

14.07.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliothèque 
− Commission 

Volks-
gezondheid 

    
Grondwet 
Art. 180 

Deel IIB van het 154e boek 
van opmerkingen van het 

12.10.2005 − Indiening 
ter griffie 



Bijlage 3 
 

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN 
DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

Rekenhof 
    
Wet 
21.12.1998 
Art. 30, § 3, 4de lid 

Verslag van het Rekenhof 
over de tenuitvoerlegging 
van de taken van 
openbare dienst door de 
vennootschap van publiek 
recht "Belgische 
Technische Coöperatie" 
tijdens het boekjaar 2004 

12.10.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Buitenlandse 
Betrekkingen 

    
Grondwet 
Art. 180 

Verslag van het Rekenhof 
"Berekening en inning van 
de bedrijfsvoorheffing" 

12.10.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Financiën 
    
K.B. nr. 150 
18.03.1935 
Art. 36 

Verslag over de 
verrichtingen van de 
Deposito- en 
Consignatiekas gedurende 
het dienstjaar 2004 

12.10.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Financiën 
    
Wet 
31.08.1939 
Art. 22 

Jaarverslag 2004 van de 
Nationale Delcrederedienst 

12.10.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 259bis-7 

Jaarverslag 2004 van de 
Hoge Raad voor de Justitie 

12.10.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Justitie 
    
Wet 
08.12.1992 
Art. 32, § 2, 2de lid 

Verslag over de 
werkzaamheden 2004 van 
de Commissie voor de 
bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer 

12.10.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Justitie 
    
Wet 
02.06.1998 
Art. 11 

Tweejaarlijks verslag 
2003-2004 van het 
Informatie- en 
Adviescentrum inzake 
schadelijke sektarische 
organisaties 

12.10.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Justitie 

    
Wet 
21.03.1991 
Art. 27, § 3 

Jaarverslag, 
geconsolideerde 
jaarrekening en verslag 
van het college van 

12.10.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 



Bijlage 3 
 

WETGEVENDE 

Wet 

BEPALINGEN 

27.05.1999 

AARD 

Art. 2 

DATUM VAN 
DE 

Activiteitsverslag van het 
Landbouwfonds voor het 
dienstjaar 2004 

LAATSTE 

12.10.2005 

MEDEDELING 

− Indiening 

INDIENING 

ter griffie 

VERWIJZING 

− Bibliotheek 

commissarissen van de 
naamloze vennootschap 
van publiek recht Infrabel 
over het dienstjaar 2004 

Infrastructuur 

    
Wet 
21.03.1991 
Art. 23, § 6 

Verslag over de 
toepassing van titel I van 
de wet betreffende de 
hervorming van sommige 
economische 
overheidsbedrijven, wat de 
naamloze vennootschap 
van publiek recht Infrabel 
betreft, voor het eerste 
(onvolledige) dienstjaar 

12.10.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Infrastructuur 

    
Wet 
15.12.1980 
Art. 57/28 

Verslag voor de 
werkingsjaren 2004 en 
2002 van het 
Commissariaat-generaal 
voor de vluchtelingen en 
de staatlozen 

12.10.2005 − Indiening  
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Binnenlandse 
Zaken 

    
Wet 
13.04.1995 
Art. 12 

Verslag van de regering 
2002-2003 inzake de strijd 
van mensenhandel en 
kinderpornografie 

12.10.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Justitie 
    

− Commissie 
Bedrijfsleven 

    
Wet 
05.05.1997 
Art. 11, § 5 

Jaarverslag 2004 van de 
Federale Raad voor 
Duurzame Ontwikkeling 

12.10.2005 − Indiening  
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Volks-gezond-
heid 

    
Wet 
24.12.2002 
Art. 25 

Jaarverslag met betrekking 
tot de aanvragen om 
voorafgaande beslissingen 
ingediend tijdens het jaar 
2004 

12.10.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Financiën 
    
Wet 
17.01.2003 

Jaarverslag 2004 van het 
Raadgevend Comité voor 

12.10.2005 − Indiening 
ter griffie 



Bijlage 3 
 

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN 
DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

Art. 4, 2de lid de telecommunicatie − Bibliotheek 
− Commissie 

Infrastructuur 
    
Programmawet 
24.12.2002 
Art. 172, § 4 

Eerste activiteitenverslag 
van de Commissie 
"Kunstenaars" 

12.10.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Sociale Zaken 
    
Wet 
01.04.2003 
Art. 4, § 3 

Evaluatieverslagen en 
financiële overzichten voor 
het jaar 2004 betreffende 
de risicogroepen 

12.10.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Sociale Zaken 
    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
parket van de procureur 
des Konings te Brussel 
voor het jaar 2004 

12.10.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Wet 
17.01.2003 
Art. 34, derde lid 

Halfjaarlijks 
activiteitenverslag van het 
Belgisch Instituut voor 
Postdiensten en 
Telecommunicatie (oktober 
2005) 

12.10.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Infrastructuur 
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MONOGRAFIEËN VAN DE KAMER   -   BESTELBON 
 

 
TITEL EURO AANTAL TOT. PRIJS 

Wetgeving 
De Belgische Grondwet 

   N     F     D     E 
De Belgische Grondwet -  editie “hardcover” 
Wet van 13 mei 1880 op het parlementair onderzoek gewijzigd door de wet 
van 30 juni 1996 

 
2,50 

 
5,00 

 
1,20 

 

 
------ 

 
------ 

 
------ 

 
------ 

 
------ 

 
------ 

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 

 
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 

 Verkiezingsuitgaven: verkiezingen 18 mei 2003 
 Jaarverslag 2002-2003 
 Reglement van de Kamer 
 De geschiedenis van de Kamer van Volksvertegenwoordigers 
 Het faillissement van Sabena (rapport + bijlagen) 

 
5,00 
2,50 

 
 

2,50 
2,50 
2,50 

15,00 
5,00 

 
------ 
------ 

 
 

------ 
 

------ 
------ 
------ 

 
------ 
------ 

 
 

------ 
 

------ 
------ 
------ 

Parlementaire stukken 
 De Federale regeringsverklaring - doc. nr. 51K0020/001 

 
5,33 

 
------ 

 
------- 

Parlementaire info-steekkaarten 
Informatie over de staatsstructuren en de werking van het federale 
Parlement:    N     F     D     E 

 
1,20 

 
------ 

 
------- 

Videofilm of DVD : "Het Federaal Parlement van België" 
 N  F  D  E           video     DVD 

(video N en F uitgeput) 

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 pag. 
Gravure : “Vue de l’Hôtel des Etats Généraux à Bruxelles” ingekaderd 
Gravure : “Vue de l’Hôtel des Etats Généraux à Bruxelles” niet ingekaderd 
Iconografie van het Parlementsgebouw 
“Het Paleis der Natie” – (W. Van Den Steene) 
De Volksvertegenwoordigers 1894-1969 (facsimile)  
“De democratische legitimiteit van de Europese besluitvorming” 
 (H. D’Hollander) 

5 
 

70,00 
10,00 

2,50 
30.00 

2,50 
2,50 

------- 
 

------- 
------- 
------- 
------- 
------- 
------- 

------- 
 

------- 
------- 
------- 
------- 
------- 
------- 

Varia 
Folder "Het Federale Parlement van België" 

   N     F     D     E 
Pin met logo van de Kamer 
Horloge “Westminster” (kristal) 
Horloge “Piramide” (kristal) 
Onderleggers (per 6) (kristal) 

 
gratis 

 
1,20 

111,00 
116,00 

77,00 

 
------ 

 
------ 
------ 
------ 
------ 

 
------- 

 
------- 
------- 
------- 
------- 

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 (IBAN BE94 0000 0192 2014  BIC BPOTBEB1) 
 
De bestelling wordt uitgevoerd na ontvangst van de betaling. Er wordt geen factuur opgestuurd. 



 
PUBLICATIES VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN SENAAT 

 
 
 
 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 

 
80,00 euro (2) 

 
1,80 euro (3) 

 
225,00 euro (2) 

 
5,00 euro (3) 

Bulletin van vragen en 
antwoorden (tweetalig) 
Vragen gesteld door de 
parlementsleden en 
antwoorden van de regering 

 
50,00 euro (2) 

 
1,30 euro (3) 

 
150,00 euro (2) 

 
4,00 euro (3) 

Beknopt verslag Kamer 
Samenvatting van de 
debatten (tweetalig) 

13,00 euro 0,50 euro 39,00 euro 1,50 euro 

Parlementaire 
mededelingen 
Wekelijks bulletin 

13,00 euro / 39,00 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 
(IBAN BE41 0001 6584 2810   BIC  BPOTBEB1) 
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 2,50 EUR : 0,75 
EUR 
 
 

BELGIË 
 

0,06200 euro 
per gedrukte 

bladzijde 
 

BUITENLAND 
 

0,06200 euro 
 per gedrukte 

bladzijde 
+ 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 

 



 
 
 
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 
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