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Het voorliggende jaarverslag van de Kamer van volksvertegenwoordigers handelt over 
de buitengewone zitting 2007 en de gewone zitting 2007 - 2008. 
 
Een jaarverslag biedt steeds de gelegenheid een stand van zaken op te maken, 
afstand te nemen, en de gebeurtenissen die hun stempel drukten op de voorbije 
periode in het juiste perspectief te plaatsen. 
 
De periode die in dit jaarverslag wordt bestreken, werd door tal van problemen 
gekenmerkt. 
 
De verkiezingen grepen plaats op 10 juni 2007. De regering Verhofstadt kreeg het 
vertrouwen van de Kamer op 23 december 2007. Deze overgangsregering werd 
afgelost door de regering Leterme op 20 maart 2008. 
 
In de loop van 2008 deden zich twee economische schokken voor, met name de 
spectaculaire stijging eerst van de olieprijzen - tot ze op een bepaald ogenblik vijftien 
maal hoger waren dan in 1999 - en daarna de wereldwijde financiële crisis die ook 
onze banken zwaar trof. Het is geen geringe verdienste dat het bancair systeem in 
eigen land en in West-Europa werd gered. Dit neemt niet weg dat de economische 
vertraging zich omzette in een recessie, in een toename van de werkloosheid en in een 
begrotingskort als gevolg daarvan. 
Deze crisis is zodanig diepgaand dat ze de politieke agenda van de Kamer drastisch 
omgooide. 
 
De structurele problemen inzake klimaat en vergrijzing blijven echter onverminderd 
gesteld. 
De voedselcrisis was immers ook een belangrijk feit in 2008. De Kamer wijdde er veel 
aandacht aan in een nieuwe commissie «Duurzame ontwikkeling en Klimaat». 
 
De Europese Unie moet ook op parlementair vlak verder uitgediept worden. Het 
Verdrag van Lissabon, dat door 7 federale en nationale parlementen in ons land 
goedgekeurd werd, voorziet in nieuwe procedures om de nationale parlementen 
scherper te laten toekijken op de Europese besluitvorming en om deze gebeurlijk bij te 
sturen. Kamer en Senaat bereiden zich trouwens voor op het Belgische 
Voorzitterschap in de tweede helft van 2010. Met Spanje en Hongarije vormen we een 
«trio» dat ook op parlementair vlak gedurende achttien maanden EU-voorzitterschap 
zal samenwerken. 





 

 
Tenslotte, moet de werking van de overheid - en dus ook van de Kamer - voortdurend 
gemoderniseerd worden. Zo moet de toegang tot informatie onze volle aandacht 
wegdragen. 
Beide aspecten zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden. In dat verband werd 
al aanzienlijke vooruitgang geboekt in het kader van het AKDP-project betreffende de 
databank van de archieven van de Kamer van volksvertegenwoordigers. Het is de 
bedoeling een geïntegreerde databank tot stand te brengen, waarin alle soorten 
documenten en archiefmateriaal een plaats zouden krijgen. Zo een instrument kan 
uiterst nuttig blijken voor het parlementair werk. Het kan de samenwerking tussen het 
Parlement en het maatschappelijk middenveld vlotter laten verlopen en in voorkomend 
geval bijdragen tot het vinden van oplossingen voor complexe problemen, die zich 
weerspiegelen in de alsmaar technischer wordende parlementaire dossiers. 

 Herman VAN ROMPUY 
Voorzitter van de 

Kamer van volksvertegenwoordigers 
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1 .1 .2 .  P O L I T I E K E  S AM E N S T E L L I N G  
 
De 150 zetels in de Kamer van volksvertegenwoordigers zijn als volgt verdeeld 
(toestand op 13.10.2008): 
 
                        1. CD&V - N-VA 30 
                    2. MR 23 
                    3. PS 20 
                    4. Open Vld 18 
                    5. VB 17 
                    6. sp.a + Vl.Pro 14 
                    7. Ecolo - Groen! 12 
                    8. cdH 10 
                    9. LDD 5 
 10. FN 1 
 

 

CD&V - N-
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PS

Open Vld

sp.a + Vl.Pro

MR

cdH

FN
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LDD
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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 118 
  Hoger niet-universitair 23 
  Secundair onderwijs 9 
  Zonder diploma -- 
 
  b) Beroepscategorieën 
 
  Burgemeesters 31 
  Schepenen 26 
 
  Vrije beroepen 36 
  Onderwijs 23 
  Bedienden 50 
  Ambtenaren 16 
  Zelfstandigen 11 
  Journalisten 3 
  Gepensioneerden -- 
  Arbeiders 4 
  Zonder 7 
 
 
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 
2005-2006 (op 09.10.2006) 53 
2006-2007 (op 02.05.2007) 53 
B.Z. 2007 (op 08.10.2007) 52 
2007-2008 (op 13.10.2008) 56 
 



6 - SAMENSTELLING EN WERKZAAMHEDEN  Hoofdstuk 1 
 

 

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 buitengewone zitting 2007 :  
 
   -- 
 
Tijdens de gewone zitting 2007-2008 :  
 
   nam 1 lid ontslag :  
 
  LEYMAN, Peter (vervangen door VAN DAELE, Lieve) 
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(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. 

 

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

 
B.Z. 2007 
 

3 3 u 36 1 152 1 -- -- -- 

 
2007-
2008 

49 152 u 18 106 1059 25 76 39 3 

 
 
 

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 
2005-2006 
2006-2007 
B.Z. 2007 
2007-2008 

 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 
 72 
 56 
 3 
 49 

 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 
 217 u 01 
 172 u 55 
 3 u 36 
 152 u 18 
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PLENAIRE VERGADERINGEN 
 

Een gewone zitting is de jaarlijkse periode gedurende dewelke de Kamer vergadert.  Deze loopt 
van de tweede dinsdag van oktober (begin van het parlementaire jaar) tot de dag vóór  de tweede 
dinsdag van oktober van het daaropvolgend jaar. 
Men spreekt van een buitengewone zitting wanneer de Kamer vervroegd wordt ontbonden en 
 parlementaire verkiezingen worden gehouden. De nieuw verkozen Kamer vergadert dan 
gedurende de rest van de lopende zitting in buitengewone zitting. 

 
       periode van: 
 1985-1986             31 oktober 1985 tot 13 oktober 1986 
 1986-1987     14 oktober 1986 tot 12 oktober 1987 
 1987-1988      13 oktober 1987 tot 8 november 1987 
 B.Z. 1988    5 januari 1988 tot 10 oktober 1988 
 1988-1989    11 oktober 1988 tot 9 oktober 1989 
 1989-1990    10 oktober 1989 tot 8 oktober 1990 
 1990-1991   9 oktober 1990 tot 7 oktober 1991 
 1991-1992    8 oktober 1991 tot 17 oktober 1991 
 B.Z. 1991-1992     16 december 1991 tot 12 oktober 1992 
 1992-1993    13 oktober 1992 tot 11 oktober 1993 
 1993-1994    12 oktober 1993 tot 10 oktober 1994 
 1994-1995     11 oktober 1994 tot 12 april 1995 
  (wetgevende verkiezingen op 21 mei 1995) 
 B.Z. 1995   8 juni 1995 tot 9 oktober 1995 
 1995-1996       10 oktober 1995 tot 7 oktober 1996 
 1996-1997     8 oktober 1996 tot 12 oktober 1997 
 1997-1998     14 oktober 1997 tot 12 oktober 1998 
 1998-1999    13 oktober 1998 tot 5 mei 1999 
 B.Z. 1999 6 mei 1999 tot 11 oktober 1999 

1999-2000 12 oktober 1999 tot 9 oktober 2000 
2000-2001 10 oktober 2000 tot 8 oktober 2001 
2001-2002 9 oktober 2001 tot 7 oktober 2002 
2002-2003 8 oktober 2002 tot 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 
2005-2006 11 oktober 2005 tot 9 oktober 2006 
2006-2007 10 oktober 2006 tot 2 mei 2007 
B.Z. 2007 28 juni 2007 tot 8 oktober 2007 
2007-2008 9 oktober 2007 tot 13 oktober 2008 
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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 

 
B.Z. 2007 
 

-- -- 

 
2007-2008 
 

7 2 u 30 

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

B.Z. 2007 2007-2008  
 
 
 
 

AANTAL DUUR AANTAL DUUR 

 
Vergaderingen met 
gesloten deuren 
 

6 1 u 35 60 61 u 12 

 
Openbare vergaderingen 
 

11 19 u 55 641 1271 u 06 

 
TOTAAL 
 

17 21 u 30 701 1332 u 18 

 
Gedachtewisselingen en 
uiteenzettingen 
 

2 -- 108 -- 

 
Behandelde interpellaties 
 

-- -- 102 -- 

Tot besluit van een 
interpellatie ingediende 
moties 

-- -- 120 -- 

 
Hoorzittingen 
 

-- -- 82 -- 
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STATISTIEKEN PER COMMISSIE -  BUITENGEWONE ZITTING 2007 
 

 
COMMISSIES  

 

OPENBARE 

VERGADERINGEN 
VERGADERINGEN MET 

GESLOTEN DEUREN 
INTERPEL-

LATIES 

 
 

AANTAL DUUR AANTAL DUUR  

Commissie voor de Sociale Zaken 1 2 u 20    
Commissie voor het Bedrijfsleven, het 
Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de 
nationale wetenschappelijke en culturele 
Instellingen, de Middenstand en de Landbouw 

1 1 u 20    

Commissie voor de Binnenlandse Zaken, de 
Algemene Zaken en het Openbaar Ambt 

4  8 u 00    

Commissie voor de Justitie 3 4 u 20    
Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen 1 2 u 15    
Gemeenschappelijke vergadering van de 
commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen 
en van de commissie voor de 
Landsverdediging 

1 1 u 40    

Commissie voor het onderzoek van de 
geloofsbrieven 

  6 1 u 35  

TOTAAL 11 19 u 55 6 1 u 35  
 
 
 

STATISTIEKEN PER COMMISSIE -  GEWONE ZITTING 2007-2008 
 

 
COMMISSIES  

 

OPENBARE 

VERGADERINGEN 
VERGADERINGEN MET 

GESLOTEN DEUREN 
INTERPEL-

LATIES 

 
 

AANTAL DUUR AANTAL DUUR  

Commissie voor de Sociale Zaken 54 119 u 24   2 
Commissie voor de Landsverdediging 17 40 u 33   3 
Commissie voor het Bedrijfsleven, het 
Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de 
nationale wetenschappelijke en culturele 
Instellingen, de Middenstand en de Landbouw 

70 142 u 13 2 1 u 15  

Commissie voor de Financiën en de Begroting 58 115 u 20 1 1 u 15 18 
Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer 
en de Overheidsbedrijven 

55 121 u 49   14 

Commissie voor de Binnenlandse Zaken, de 
Algemene Zaken en het Openbaar Ambt 

47 103 u 28   34 

Commissie voor de Justitie 86 184 u 22   17 
Commissie belast met de problemen inzake 
Handels- en Economisch Recht 

17 17 u 53    

Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen 46 88 u 14 3 1 u 00 2 
Commissie voor de Herziening van de 
Grondwet en de Hervorming van de 
Instellingen 

9 8 u 55    

Commissie voor de Volksgezondheid, het 
Leefmilieu en de Maatschappelijke 
Hernieuwing 

84 171 u 18   6 

Commissie voor de Comptabiliteit 2 3 u 40    
Commissie voor de Naturalisaties 2 0 u 56 9 7 u 35  
Commissie voor de Verzoekschriften 14 13 u 40    
Commissie voor de Vervolgingen   3 2 u 30  
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COMMISSIES  

 

OPENBARE 

VERGADERINGEN 
VERGADERINGEN MET 

GESLOTEN DEUREN 
INTERPEL-

LATIES 

 
 

AANTAL DUUR AANTAL DUUR  

Bijzondere commissie voor het Reglement en 
voor de Hervorming van de Parlementaire 
Werkzaamheden 

3 3 u 35    

Controlecommissie betreffende de 
Verkiezingsuitgaven en de Boekhouding van 
de politieke partijen 

5 5 u 30    

Commissie ad hoc “Legeraankopen”   2 3 u 12  
Bijzondere commissie belast met de 
parlementaire begeleiding van het vast comité 
van Toezicht op de Politiediensten 

  12 23 u 07  

Parlementaire Overlegcommissie   7 2 u 30  
Globalisering 7 11 u 30    
Klimaat en Duurzame Ontwikkeling 4 7 u 53    
Opvolging van Buitenlandse missies (Senaat) - 
Delegatie van de Kamer 

  2 3 u 37  

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

1 2 u 20    

Gemeenschappelijke vergadering van de 
commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen 
en van de commissie voor de 
Landsverdediging 

8 21 u 03    

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

12 23 u 30    

Gemeenschappelijke vergadering van het 
federaal adviescomité voor de Europese 
Aangelegenheden en van de commissie voor 
de Verzoekschriften 

1 1 u 20    

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

1 1 u 35    

Gemeenschappelijke vergadering van de 
commissie voor de Justitie en van de 
commissie voor de Binnenlandse Zaken, de 
Algemene Zaken en het Openbaar Ambt  

1 2 u 50   1 

Gemeenschappelijke vergadering van het 
federaal adviescomité voor de Europese 
Aangelegenheden,  van de commissie voor de 
Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing en van de 
commissie voor het Bedrijfsleven, het 
Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de 
nationale wetenschappelijke en culturele 
Instellingen, de Middenstand en de Landbouw 

1 2 u 00    
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COMMISSIES  

 

OPENBARE 

VERGADERINGEN 
VERGADERINGEN MET 

GESLOTEN DEUREN 
INTERPEL-

LATIES 

 
 

AANTAL DUUR AANTAL DUUR  

Gemeenschappelijke vergadering van het 
federaal adviescomité voor de Europese 
Aangelegenheden en van de commissie voor 
het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het 
Onderwijs, de nationale wetenschappelijke en 
culturele Instellingen, de Middenstand en de 
Landbouw 

2 1 u 50    

Gemeenschappelijke vergadering van de 
commissie voor de Volksgezondheid, het 
Leefmilieu en de Maatschappelijke 
Hernieuwing en van de commissie voor de 
Sociale Zaken 

2 5 u 15    

Gemeenschappelijke vergadering van het 
federaal adviescomité voor de Europese 
Aangelegenheden, van de commissie voor de 
Sociale Zaken en van de commissie voor het 
Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het 
Onderwijs, de nationale wetenschappelijke en 
culturele Instellingen, de Middenstand en de 
Landbouw 

1 2 u 00    

Gemeenschappelijke vergadering van de 
commissie voor de Binnenlandse Zaken, de 
Algemene Zaken en het Openbaar Ambt en 
van de commissie voor de Volksgezondheid, 
het Leefmilieu en de Maatschappelijke 
Hernieuwing 

1 3 u 20   5 

Adviescomité voor de Maatschappelijke 
Emancipatie 

5 5 u 30    

Federaal adviescomité voor de Europese 
Aangelegenheden 

2 2 u 30    

Adviescomité voor wetenschappelijke en 
technologische vraagstukken 

6 5 u 45    

Subcommissie van de commissie voor de 
Financiën en de Begroting "Rekenhof" 

5 6 u 26 2 3 u 21  

Werkgroep van de commissie voor de 
Buitenlandse Betrekkingen betreffende 
voorstellen van resolutie 

  7 5 u 35  

Subcommissie “Familierecht” 2 4 u 40 4 3 u 45  
Werkgroep "Belgisch Overlevingsfonds" 3 5 u 05    
Parlementaire onderzoekscommissie belast 
met het onderzoek van de grote fiscale 
fraudedossiers 

7 13 u 54 6 2 u 30  

TOTAAL 641 1271 h 06 60 61 h 12 102 
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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  161 u 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  1 422 u 15  76  77 u 58 
2005-2006  716  1 369 u 11  64  70 u 41 
2006-2007  505  924 u 11  46  61 u 49 
B.Z. 2007  11  19 u 55  6  1 u 35 
2007-2008  641  1 271 u 06  60  61 u 12 
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OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN 

 
BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN 
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(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. 

 

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 

 

 
 
 

ONTWERPEN 
(2) VOORSTELLEN 

(1) 
VOORSTELLEN TOT 

HERZIENING VAN DE 

GRONDWET 
VERSLAGEN 

 
B.Z. 2007 
 

1 152 -- 5 

 
2007-2008 
 

106 1059 25 259 

 
 

EVOLUTIE SEDERT 1985-1986 
 

 
 

WETSONTWERPEN (2) VOORSTELLEN (1) 

 
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 
2005-2006  228  207  1  400  40  82 
2006-2007  216  247  --  161  58  135 
B.Z. 2007  1  --  --  152  --  -- 
2007-2008  106  76  --  1059  39  31 
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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 
 2005-2006  35 
 2006-2007  75 
 B.Z. 2007  -- 
 2007-2008  22 

 
 

WETSONTWERPEN 
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WETSVOORSTELLEN 
 

 
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 * 
 
B.Z. 2007 
 

-- -- -- -- 

 
2007-2008 
 

55 24 28 27 

 
 
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 * 
 
B.Z. 2007 
 

-- -- -- -- 

 
2007-2008 
 

-- -- -- -- 

 

                                                 
∗ Tot 13.10.2008 
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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 AFGEHANDELDE 

INTERPELLATIES 

AANTAL TOT BESLUIT VAN 

INTERPELLATIES INGEDIENDE 

MOTIES 
 
B.Z. 2007 
 

-- -- 

 
2007-2008 
 

10 10 

 
 
IN DE COMMISSIES  
 
 

 
 

AANTAL AFGEHANDELDE 

INTERPELLATIES 

AANTAL TOT BESLUIT VAN 

INTERPELLATIES INGEDIENDE 

MOTIES 
 
B.Z. 2007 
 

-- -- 

 
2007-2008 
 

102 120 
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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 
2005-2006  15  202 
2006-2007  7  103 
B.Z. 2007  --  -- 
2007-2008  10  102 
 

 
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  
 
 
  

AANTAL MONDELINGE 

VRAGEN IN PLEANIRE 

VERGADERING 
 

AANTAL MONDELINGE 

VRAGEN IN COMMISSIE 
AANTAL SCHRIFTELIJKE 

VRAGEN 

 
B.Z. 2007 
 

-- 11 176 

 
2007-2008 
 

461 4257 6129 

 
 
EVOLUTIE SEDERT  1985-1986 
 
 

 
 

MONDELINGE VRAGEN SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

1985-1986  144  4353 
1986-1987  188  4558 
1987-1988  --  207 
B.Z. 1988  56  1796 
1988-1989  162  2822 
1989-1990  206  2546 
1990-1991  247  2318 
1991-1992  --  40 
B.Z. 1991-1992  149  1709 
1992-1993  310  3052 
1993-1994  293  2727 
1994-1995  223  1432 
B.Z. 1995  11  668 
1995-1996  448  3144 
1996-1997  435  2874 
1997-1998  483  2386 
1998-1999  293  1038 
B.Z. 1999  96  364 
1999-2000  487  1969 
2000-2001  458  2210 
2001-2002  493  2450 
2002-2003  293  905 
B.Z. 2003  4  454 
2003-2004  504  2752 
2004-2005  464  3662 
2005-2006  517  3369 
2006-2007  378  1583 
B.Z. 2007  --  176 
2007-2008  461  6129 
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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 (a) 
2002-2003  6 026  4 222  2 165  4 001 (b) 
B.Z. 2003  5 039    
2003-2004  12 099  6 716  2 653  5 452 (c) 
2004-2005  13 565  6 650  2 933  6 876 (d) 
2005-2006  13 905  6 095  4 020  5 583 (e) 
2006-2007  13 898  8 278  2 638  4 986 (f) 
B.Z. 2007    
2007-2008 

 13 251 
 7 885  4 907  7 047 (g) 

 

(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).  
 

(a) waarvan 1421 voorstellen tot verwerping 
(b) waarvan 1039 voorstellen tot verwerping 
(c) waarvan 3031 voorstellen tot verwerping 
(d) waarvan 3849 voorstellen tot verwerping 
(e) waarvan 3191 voorstellen tot verwerping 
(f) waarvan 2843 voorstellen tot verwerping 
(g) waarvan 5113 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 WETSVOORSTELLEN VAN GROOT ALGEMEEN 

BELANG  
 
 
2.1.1.1. GRONDWET 
 
 
Commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming der 
Instellingen 
 
♦ HERZIENING VAN ARTIKEL 22BIS VAN DE GRONDWET 
 
Doc. 52 0175/2007-2008 
Onderzocht in de commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming der 
Instellingen 
Rapporteur : de heer  Willem-Frederik Schiltz 
Aangenomen door de Kamer op 05.06.2008 
 
Deze door de Kamer goedgekeurde herziening van de Grondwet neemt in die tekst de 
beginselen op die zijn vervat in het Verdrag van New York van 20 november 1989 
inzake de rechten van het kind. Tijdens de vorige zittingsperiode werd dit voorstel 
langdurig besproken in de Senaat. De werkgroep die in de Kamer was belast met het 
onderzoek van Titel II van de Grondwet heeft er een advies over uitgebracht. 
Aangezien over het voorstel niet vóór het einde van de zittingsperiode werd gestemd, 
werd het nogmaals ingediend.  
De aangenomen tekst bepaalt het volgende: «Elk kind heeft het recht zijn mening te 
uiten in alle aangelegenheden die het aangaan; met die mening wordt rekening 
gehouden in overeenstemming met zijn leeftijd en zijn onderscheidingsvermogen. Elk 
kind heeft recht op maatregelen en diensten die zijn ontwikkeling bevorderen. Het 
belang van het kind is de eerste overweging bij elke beslissing die het kind aangaat. 
De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel waarborgen deze rechten van 
het kind.» 
 
♦ HERZIENING VAN ARTIKEL 28 VAN DE GRONDWET BETREFFENDE HET PETITIERECHT 

DOOR ER HET COLLEGE VAN DE FEDERALE OMBUDSMANNEN IN OP TE NEMEN 
 
Doc. 52 0260/2007-2008 
Onderzocht in de commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming der 
Instellingen 
Rapporteur : de heer Jan Jambon 
Aangenomen door de Kamer op 10.07.2008 
 
Met deze herziening wordt de naam «Arbitragehof» vervangen door «Grondwettelijk 
Hof». 
Deze door de Kamer goedgekeurde herziening van de Grondwet verleent een 
grondwettelijke status aan het College van de federale ombudsmannen. Aldus volgt 
België het voorbeeld van de 15 andere EU-lidstaten die hun college van 
ombudsmannen in hun Grondwet hebben opgenomen. 
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Gezien de parallel tussen de ombudsman en de verzoekschriften, werd het College 
logischerwijs verankerd in het grondwetsartikel over het petitierecht (artikel 28 van de 
Grondwet). 
 
♦ HERZIENING VAN ARTIKEL 180 VAN DE GRONDWET, TENEINDE DE CONTROLE DOOR 

HET REKENHOF VERDER TE DOEN REIKEN DAN ZIJN STRIKT TOT DE 

OVERHEIDSREKENINGEN BEPERKTE BEVOEGDHEID 
 
Doc. 52 0531/2007-2008 
Onderzocht in de commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming der 
Instellingen 
Rapporteur : de heer Willem-Frederik Schiltz 
Aangenomen door de Kamer op 10.07.2008 
 
Deze door de Kamer goedgekeurde herziening van de Grondwet doet de 
bevoegdheden van het Rekenhof verder reiken dan de controle van de 
overheidsrekeningen, naar het voorbeeld van de Franse wetgeving. 
 
In Frankrijk heeft de wet van 7 augustus 1991 geleid tot de invoering van een 
aangifteprocedure ten aanzien van de verenigingen die, voor de financiering van hun 
acties, een beroep doen op de vrijgevigheid van de bevolking; voorts maakte die wet 
het Franse Rekenhof bevoegd om controle uit te oefenen op die verenigingen zelf. Die 
wet heeft het Franse Rekenhof in staat gesteld talrijke rapporten uit te brengen die een 
licht werpen op de -vaak obscure- aanwending van de bij de bevolking ingezamelde 
gelden; een voorbeeld daarvan is het in 2007 uitgebrachte rapport over de 
geldmiddelen die werden ingezameld ten voordele van de slachtoffers van de tsunami. 
Deze door de Kamer goedgekeurde herziening van de Grondwet beoogt een 
soortgelijk controlemechanisme in te stellen. 
 
 
Bijzondere commissie van het Reglement en van de Hervorming van de 
parlementaire werkzaamheden 
 
In de loop van de buitengewone zitting 2007 en de gewone zitting 2007-2008 werden 
geen voorstellen aangenomen. 
 
 
2.1.1.2. WETSONTWERPEN EN WETSVOORSTELLEN  
 
 
 VASTE COMMISSIES EN SUBCOMMISSIES 
 
 
Commissie voor de  Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar 
Ambt 
 
♦ WETSVOORSTELLEN TOT WIJZIGING VAN DE KIESWETGEVING MET HET OOG OP DE 

SPLITSING VAN DE KIESKRING BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE 
 
Doc. 52 0037/BZ 2007 en 52 0039/BZ 2007 
Onderzocht in de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het 
Openbaar Ambt 
Rapporteurs : de heren Michel Doomst en Luk Van Biesen 
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In de wetsvoorstellen wordt erop gewezen dat de federale Staat in de loop der jaren 
werd uitgebouwd. De deelstaten hebben meer bevoegdheden gekregen waaronder het 
toezicht op de gemeenten. Ondertussen is ook de provincie Vlaams-Brabant een 
volwaardige entiteit geworden.  
 
De huidige kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde respecteert de grenzen van de 
taalgebieden, de gewesten, de gemeenschappen en de provincies echter niet. Dit is in 
tegenspraak met de artikelen 1 tot 5 van de Grondwet. 
 
Het Grondwettelijk Hof heeft met zijn arrest nr. 73/2003 de provinciale kieskringen niet 
vernietigd. Daarom bestaat een oplossing erin om een zelfstandige kieskring Vlaams-
Brabant te creëren waardoor de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde gesplitst zou 
worden. De Raad van State had in zijn advies geen bezwaar tegen deze voorgestelde 
splitsing. 
 
Daarnaast aanvaardt het Grondwettelijk Hof, net zoals de Raad van State, dat het tot 
stand brengen van een kieskring Vlaams-Brabant gepaard kan gaan met bepaalde 
maatregelen, bijzondere modaliteiten die op zichzelf aanvaardbaar en verenigbaar 
moeten zijn met de grondwettelijke regels van gelijkheid en niet-discriminatie. 
 
De in de wetsvoorstellen voorgestelde apparentering in de kieskring Brussel, kan als 
een dergelijke maatregel beschouwd worden. 
 
De wetsvoorstellen werden op 7 november 2007 door de commissie aangenomen. 
 
Tijdens zijn zitting van 9 november 2007 heeft het Parlement van de Franse 
Gemeenschap met toepassing van artikel 143 van de Grondwet en van artikel 32, § 
1bis, van de gewone wet tot hervorming der instellingen van 9 augustus 1980 een 
motie betreffende een belangenconflict aangenomen. 
 
Op 8 mei 2008 deelt het Overlegcomité mee dat het akte genomen heeft van het 
advies van de Senaat dat op 1 april 2008 aan de Eerste minister werd meegedeeld, 
namelijk «dat het zoeken naar een oplossing van het probleem is geagendeerd in het 
kader van de lopende onderhandelingen, zoals weergegeven in het voorstel van 
bijzondere wet houdende institutionele maatregelen». 
 
Tijdens zijn vergadering van 9 mei 2008 heeft de Vergadering van de Franse 
Gemeenschapscommissie een motie betreffende een belangenconflict aangenomen 
met toepassing van de artikelen 138 en 143 van de Grondwet en artikel 32, § 1bis, van 
de gewone wet tot hervorming der instellingen van 9 augustus 1980. 
 
De commissie heeft deze motie onderzocht tijdens haar vergadering van 3 juni 2008 en 
heeft daarbij gemeend dat alle aangevoerde argumenten opgenomen zijn in de 
verslagen over de betrokken wetsvoorstellen. 
 
Tijdens de vergadering met de delegaties van de Kamer van volksvertegenwoordigers 
en de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie, die op 18 juni 2008 heeft 
plaatsgevonden, werd vastgesteld dat het overleg tussen deze delegaties niet tot een 
oplossing heeft geleid. 
 
♦ GEDACHTEWISSELING OVER HET NATIONAAL VEILIGHEIDSPLAN 2008-2011 
 
Doc. 52 0812/2007-2008 
Onderzocht in de verenigde commissies voor de Justitie en voor de Binnenlandse Zaken, 
de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt 
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Rapporteurs : mevrouw Jacqueline Galant en de heer Raf Terwingen 
Overeenkomstig het artikel 4 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een 
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, hebben de commissies 
voor de Justitie en voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar 
Ambt op 13 februari 2008 de krachtlijnen van het Nationaal Veiligheidsplan besproken. 
De leden van de gelijknamige commissies van de Senaat waren eveneens op deze 
vergadering uitgenodigd. 
 
In zijn inleidende uiteenzetting herinnert de heer Patrick Dewael, minister van 
Binnenlandse Zaken aan de de krachtlijnen van dit plan, met name: 
 
- een gemeenschapsgerichte politiezorg; 
- een sterke federale politie met gespecialiseerde diensten die maximaal het 

lokale niveau ondersteunt; 
- aandacht voor de internationale samenwerking; 
- een planmatige manier van werken; 
- het verder investeren in het streven naar excellente politiezorg; 
- opvoering van de strijd tegen de informaticacriminaliteit en tegen de 

geweldscriminaliteit met in dit raam bijzondere aandacht voor het intrafamiliaal 
geweld; 

- het optreden tegen rondtrekkende dadergroepen; 
- terrorisme; 
- de aanpassing van de wet op de bijzondere opsporingsmethoden; 
- verdere modernisering van de apparatuur dankzij de middelen uit het 

verkeersveiligheidsfonds; 
- het zorgen voor eenvoldoende instroom van nieuwe politieagenten. 
 
De heer Jo Vandeurzen, minister van Justitie, stelt in zijn inleidende uiteenzetting dat 
de hervorming van de politiediensten een historische en succesvolle operatie 
geworden is. 
 
Verder verduidelijkt hij dat het plan rekening houdt met het advies van het College van 
Procureurs-generaal. Dit College zal ook nauw betrokken worden bij de opvolging van 
het plan. 
 
Ook benadrukt hij dat de ambitie van het Nationaal Veiligheidsplan echter verder reikt 
dan de schakels politie en justitie van de veiligheidsketting. Er zijn namelijk nog meer 
actoren. Daarom zullen ook de gemeenten, de provincies, de gewesten en hun 
deelregeringen, maar ook federale overheidsdiensten, zoals Financiën en Sociale 
Zaken, worden uitgenodigd om zich mee in te zetten voor een succesvolle uitvoering 
van de specifieke doelstellingen van dit plan. 
 
Daarnaast geeft hij aan dat het Nationaal Veiligheidsplan niet alleen het horizontale 
evenwicht tussen alle actoren bewaart, maar dat het tevens de «verticale» afspraken 
met de gedeconcentreerde diensten van de federale politie, de parketten en de lokale 
politiezones vastlegt. 
 
Ten slotte stelt de minister dat het nulrisico in een democratische rechtsstaat een 
onhaalbare kaart is maar dat het inschakelen van politiecontrole dit risico afneemt. 
Daarom hebben de ministers deze belangrijke taak expliciet in het Nationale 
Veiligheidsplan opgenomen. Voortaan is zodoende de politie betrokken partij in de 
opvolging van de politioneel controleerbare voorwaarden opgelegd in het kader van (1) 
de wet op de voorlopige hechtenis, (2) de maatregelen inzake voorwaardelijke in 
vrijheidstelling en (3) de maatregelen inzake de probatie. Dit gebeurt in samenwerking 
met de justitiehuizen en wordt aangestuurd door het openbaar ministerie. 



HOOFDSTUK 2  BEVOEGDHEDEN - 31  
 

 

♦ GEDACHTEWISSELING OVER DE ELEKTRONISCHE STEMMING 
 
Doc. 52 1355/2007-2008 
Onderzocht in de verenigde commissies voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene 
Zaken en het Openbaar Ambt (Kamer) en voor de Binnenlandse Zaken en voor de 
Administratieve Aangelegenheden (Senaat) 
Rapporteurs : de heer Dirk Claes (Senaat) en mevrouw Corinne De Permentier (Kamer) 
 
Het elektronisch stemmen en de elektronische stemopname hebben in België al een 
hele weg afgelegd sinds in 1991 het eerste experiment met het geautomatiseerde 
stemmen in de kieskantons Verlaine en Waarschoot plaatsvond. 
 
Hierbij had de wetgever een vijfvoudig doel voor ogen, namelijk :  
 
- het gebruik van moderne technieken ook van toepassing maken bij 

verkiezingen; 
- het opnemen van de stemmen sneller laten verlopen en betrouwbaarder 

maken; 
- het beperken van het aantal bijzitters; 
- het beperken van de kosten: 4,21 euro per kiezer, per verkiezing. Het stemmen 

op papier kost evenwel slechts 1,6 euro maar dit cijfer bevat natuurlijk niet de 
kosten van duizenden mensen die dan moeten ingeschakeld worden; 

- het voorkomen van te grote stembrieven (zoals in Brussel). 
 
Sedert dit  eerste experiment werd in België 50 miljoen maal elektronisch gestemd 
zonder dat dit tot bijzondere moeilijkheden heeft geleid. 
 
Het huidige systeem is evenwel aan vervanging toe. 
 
Daarom werd aan een consortium van universiteiten begin januari 2007 de opdracht 
gegeven om een studie te maken over de verschillende systemen van elektronisch 
stemmen die vandaag in de wereld gebruikt worden, de voor- en nadelen ervan te 
onderzoeken en een systeem voor te stellen dat het meest geschikt is conform de 
internationale regels over verkiezingen en de wettelijke principes die de verkiezingen 
regelen. 
 
Deze studie, «BeVoting - Study of electronic Voting Systems» genoemd, werd aan de 
Ministerraad voorgelegd maar op 22 februari 2008 besliste deze dat eerst in het 
Parlement een debat moest plaats vinden over zowel de bevindingen van deze studie 
als over de toekomst van het elektronisch stemmen vooraleer verdere stappen konden 
worden gezet. 
 
Deze studie, die uit twee delen bestaat, werd aan de commissies voorgesteld. 
 
Het eerste deel ervan geeft een overzicht van de huidige stand van zaken in verband 
met elektronische en internetstemsystemen, van de systemen in een aantal 
omringende landen en van een evaluatie van het huidige Belgische elektronische 
stemsysteem. 
 
Het tweede deel bevat de voorstellen betreffende de technische en specifieke 
vereisten voor een nieuw Belgisch elektronisch kiessysteem. 
 
Tijdens verschillende hoorzittingen met de Union des Villes et Communes de Wallonie 
(UVCW), de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest (VSGB), de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), de 
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Vereniging voor een Ethiek van de VerkiezingsAutomatisering (VoorEVA), een aantal 
experten en de voorzitter van het College van deskundigen belast met de controle op 
de geautomatiseerde stemsystemen ter gelegenheid van de verkiezingen van 10 juni 
2007 werd dit systeem uitgebreid en tegen het licht gehouden. 
 
Deze bespreking gaf aanleiding tot het aannemen van de resolutie betreffende de 
invoering van een verbeterd elektronisch stemsysteem (DOC 52 1278). 

 
♦ RESOLUTIE BETREFFENDE DE INVOERING VAN EEN VERBETERD ELEKTRONISCH 

STEMSYSTEEM 
 

Doc. 52 1278/2007-2008 
Onderzocht in de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het 
Openbaar Ambt 
Rapporteur : de heer Joseph Arens 
Aangenomen door de Kamer op 10.07.2008 
 
De resolutie, die het resultaat is van een uitgebreide gedachtewisseling over de 
elektronische stemming in de verenigde commissies voor de Binnenlandse Zaken, de 
Algemene Zaken en het Openbaar Ambt (Kamer) en voor de Binnenlandse Zaken en 
voor de Administratieve Aangelegenheden (Senaat), vraagt vooreerst dat de regering 
de nodige maatregelen zou nemen om de elektronische stemming te kunnen verlengen 
in de gemeenten die al van dat systeem gebruik maken. 
 
Zij vraagt eveneens om in 2009 een experiment voor een «verbeterd elektronisch 
stemsysteem» te organiseren. Hierbij wordt de nadruk gelegd op een zo groot 
mogelijke garantie voor een democratisch toezicht, enerzijds, en voor voldoende 
aandacht voor de totale kosten, anderzijds. 
 
Ten slotte wordt in de resolutie gevraagd om -naar gelang van de resultaten van die 
proefprojecten- te voorzien in de invoering van het ene of het andere verbeterde 
systeem na 2009. 
 
 
Commissie voor de Financiën en de Begroting 
 
♦ FINANCIEWET VAN 12 DECEMBER 2007 VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2008 
 
Doc. 52 0326/2007-2008 
Onderzocht in de commissie voor de Financiën en de Begroting 
Rapporteur : de heer Luk Van Biesen 
Aangenomen door de Kamer op 29.11.2007 
Belgisch Staatsblad : 21.12.2007 
 
Aangezien de Rijksmiddelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting voor de 
begrotingsjaar 2008 vóór 31 december 2007 niet konden worden aangenomen, heeft 
de regering (in lopende zaken) noodgedwongen een ontwerp van financiewet (met 
inbegrip van voorlopige twaalfden) ingediend teneinde de continuïteit van de 
instellingen te waarborgen. Naast de machtiging om belasting te blijven innen en de 
leningsmachtiging, houdt de wet bovendien alle financiële bepalingen in die nodig zijn 
voor de werking van de Thesaurie en voor de toepassing van de financieringswet van 
16 januari 1989. De wet stelt ook de voorlopige twaalfden vast voor het eerste trimester 
van het begrotingsjaar 2008. De voorlopige twaalfden worden berekend op basis van 
de laatst goedgekeurde begroting, met name in dit geval de aangepaste begroting 
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2007. Uitgaven van een nieuwe aard die niet eerder werden gemachtigd door het 
Parlement zijn in principe uitgesloten. 
De laatste keer dat de regering genoodzaakt was deze werkwijze te volgen, betrof het 
begrotingsjaar 1992. 
 
♦ WET VAN 7 APRIL 2008 TOT OPENING VAN VOORLOPIGE KREDIETEN VOOR DE 

MAANDEN APRIL, MEI EN JUNI 2008 
 
Doc. 52 0948/2007-2008 
Onderzocht in de commissie voor de Financiën en de Begroting 
Rapporteur : de heer Luk Van Biesen 
Aangenomen door de Kamer op 19.03.2008 
Belgisch Staatsblad : 22.04.2008 (Ed. 2) 
 
Aangezien de ontwerpbegrotingen 2008 niet vóór 31 maart 2008 konden worden 
aangenomen, bevat deze wet de opening van voorlopige kredieten voor de maanden 
april, mei en juni 2008 om de werking van de openbare diensten te kunnen verzekeren. 
Een algemene wettelijke bepaling maakt het mogelijk in 2008 bijzondere wettelijke 
bepalingen uit de algemene uitgavenbegroting 2007 te verlengen. 
 
♦ WET VAN 1 JUNI 2008 HOUDENDE DE RIJKSMIDDELENBEGROTING VAN HET 

BEGROTINGSJAAR 2008 
 
♦ WET VAN 1 JUNI 2008 HOUDENDE DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VOOR HET 

BEGROTINGSJAAR 2008 
 
Doc. 52 0993 en 0994/2007-2008 
Onderzocht in de commissie voor de Financiën en de Begroting 
Rapporteur : de heer Hendrik Bogaert 
Aangenomen door de Kamer op 22.05.2008 
Belgisch Staatsblad : 10.06.2008 (ed. 1), 07.07.2008 en 17.07.2008 (ed. 1) 
 
Overeenkomstig de artikelen 108 en 110 van het Kamerreglement heeft de commissie 
deze begrotingen gezamenlijk behandeld.  

 
De algemene uitgavenbegroting werd tegelijk verzonden naar elk van de overige vaste 
commissies, voor advies over de programma’s die hen aanbelangen (artikelen 108, 
110 en 111 van het Reglement).  

 
Ook de commentaar en de opmerkingen van het Rekenhof bij de ontwerpen werden 
aan de commissie voor de Financiën en de Begroting evenals aan de overige vaste 
commissies overgezonden en staan vervat in het verslag van de heer Hendrik Bogaert 
(DOC 52 0993/003). 
 
Tijdens de bespreking werd meer bepaald aandacht besteed aan:  
 
- het stabiliteitsprogramma van België (2008-2011); 
- de evolutie van de economische parameters; 
- de meerjarenraming van de primaire uitgaven; 
- de toepassing van de wet inzake de notionele interesten; 
- de niet-structurele aard van de uitgaven van het ministerie van Defensie; 
- de verkoop van eigendommen van de Staat en de Regie der Gebouwen; 
- de uitgaven inzake ontwikkelingssamenwerking; 
- de kabinetskredieten en de kredieten voor experten; 
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- de kosten van de vergrijzing van de bevolking en het bereiken van een 
structureel begrotingsoverschot; 

- het beheer van de rijksschuld; 
- de begrotingscontrole; 
- de koopkracht van de bevolking en de indexsprongen; 
- de evolutie van de fiscale druk; 
- de voortzetting van de belastinghervorming voor de natuurlijke personen; 
- de strijd tegen de fiscale en sociale fraude; 
- de ecofiscaliteit. 
 
 
Commissie belast met de problemen inzake Handels- en Economisch Recht 
 
♦ WET VAN 21 DECEMBER 2007 HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN (I) 
 
Doc. 52 0517/2007-2008 
Onderzocht in de commissie belast met de problemen inzake Handels- en Economisch 
Recht 
Rapporteur : mevrouw Liesbeth Van der Auwera 
Aangenomen door de Kamer op 19.12.2007 
Aangenomen door de Senaat op 20.12.2007 
Belgisch Staatsblad : 31.12.2007 (erratum : 15.01.2008) 
 
De in de commissie belast met de problemen inzake Handels- en Economisch Recht 
onderzochte artikelen 7 tot 9 van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I)  
slaan op de bekrachtiging bij wet van het koninklijk besluit dat in Belgisch recht de  
Europese verordening heeft omgezet die betrekking heeft op het statuut van de 
Europese coöperatieve vennootschap. De datum waarop dit besluit uiterlijk moest  
zijn bekrachtigd, was 31 december 2007.  Een van de onderzochte artikelen had be- 
trekking op een technische verbetering die aan de regels inzake de dematerialisa- 
tie van de effecten aan toonder moest worden doorgevoerd. De dringendheid van  
deze wijziging werd gemotiveerd doordat ze absoluut diende te gebeuren vóór de  
datum voorzien voor de omzetting van de effecten aan toonder, namelijk 1 januari  
2008. 
 
♦ WET VAN 8 JUNI 2008 HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN (I) 
 
Doc. 52 1012/2007-2008 
Onderzocht in de commissie belast met de problemen inzake Handels- en Economisch 
Recht 
Rapporteur : de heer Olivier Hamal 
Aangenomen door de Kamer op 08.05.2008 
Aangenomen door de Senaat op 29.05.2008 
Belgisch Staatsblad : 16.06.2008 (erratum : 16.07.2008) 
 
De commissie belast met de problemen inzake Handels- en Economisch Recht 
onderzocht de artikelen 44 tot 57 en 76 tot 81 van het ontwerp van wet houdende 
diverse bepalingen (I). De eerste reeks onderzochte artikelen strekt tot bekrachtiging 
van de koninklijke besluiten die werden genomen ter uitvoering van artikel 102 van de 
wet van 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen. Deze bepalingen omvatten nieuwe 
regels die betrekking hebben op de onafhankelijkheid van de bedrijfsrevisoren. Hierbij 
wordt bepaald dat voor de bedrijfsrevisoren een rotatieregel geldt wanneer zij het 
revisoraat waarnemen van een beursgenoteerd bedrijf alsook dat de prijs van de 
revisor moet worden gepubliceerd in de jaarrekening en de geconsolideerde 
jaarrekening. Ook de organisatie van de tuchtprocedure in de schoot van het Instituut 
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van de Bedrijfsrevisoren ondergaat een wijziging doordat extern toezicht wordt 
versterkt. Een aantal artikelen beogen de bewaringstermijn van de facturen (van tien 
jaar) tot zeven jaar te beperken zoals geldt op fiscaal vlak.  
 
Daartoe wordt de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van de 
ondernemingen gewijzigd. De tweede reeks artikelen heeft tot doel in de Belgische 
wetgeving de grensoverschrijdende fusie van vennootschappen in te voeren, zoals 
bepaald in de Europese Richtlijn 2005/56/EG van het Europees Parlement en de Raad 
van 26 oktober 2005 betreffende grensoverschrijdende fusies van 
kapitaalvennootschappen (het vennootschapsrechtelijk deel van de tiende 
vennootschapsrichtlijn). 

 
♦ WET VAN 18 JULI 2008 TOT WIJZIGING VAN ARTIKEL 82, TWEEDE LID, VAN DE 

FAILLISSEMENTSWET VAN 8 AUGUSTUS 1997, WAT DE VERSCHOONBAARHEID VAN DE 

VOORMALIGE ECHTGENOTEN BETREFT 
 
Doc. 52 1032/2007-2008 
Onderzocht in de commissie belast met de problemen inzake Handels- en Economisch 
Recht 
Rapporteur : de heer Olivier Hamal 
Aangenomen door de Kamer op 26.06.2008 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 28.08.2008 (erratum : 16.09.2008) 
 
Het in de faillissementswet van 8 augustus 1997 ingevoerde 
verschoonbaarheidsbeginsel laat toe dat een gefailleerde, onder bepaalde 
voorwaarden, opnieuw een professioneel leven kan opstarten en terug een 
economische activiteit kan beginnen, zelfs wanneer niet alle schuldeisers zijn betaald. 
Het betreft geen automatisme daar de toekenning van de verschoonbaarheid enkel in 
bepaalde hypotheses mogelijk is. 
 
Het in 1997 ingevoerde artikel 82 van de faillissementswet heeft sindsdien 
verschillende wijzigingen ondergaan. In 2002 werd het bij wet van 4 september 2002 
een eerste maal gewijzigd zodat ook de echtgenoot van de gefailleerde die zich 
persoonlijk aansprakelijk had gesteld voor de schuld van deze laatste, ingevolge de 
verschoonbaarheid bevrijd kon worden van die verplichting. Nadien wijzigde de 
wetgever het artikel 82 nogmaals bij wet van 5 februari 2005 door te spreken van «de 
echtgenoot van de gefailleerde die persoonlijk aansprakelijk is» (in plaats van «die zich 
persoonlijk aansprakelijk heeft gesteld»). De wetgever onderzocht echter nooit de 
gevolgen die een echtscheiding voor de echtgenoot van de gefailleerde zou hebben 
(inzonderheid een echtscheiding die zou worden voltrokken vóór de 
verschoonbaarheid van die echtgenoot effect sorteert). Het was bijgevolg aangewezen 
artikel 82, tweede lid, van de faillissementswet nogmaals te wijzigen en duidelijk te 
stellen dat ingevolge de verschoonbaarheid niet enkel de echtgenoot van de 
gefailleerde bevrijd is van zijn verbintenissen, maar ook de gewezen echtgenoot die 
persoonlijk aansprakelijk is voor de schuld van zijn echtgenoot, aangegaan tijdens het 
huwelijk. 
 
♦ WET VAN 24 JULI 2008 HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN (I) 
 
Doc. 52 1200/2007-2008 
Onderzocht in de commissie belast met de problemen inzake Handels- en Economisch 
Recht 
Rapporteur : de heer Luk Van Biesen 
Aangenomen door de Kamer op 03.07.2008 
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Aangenomen door de Senaat op 14.07.2008 
Belgisch Staatsblad : 07.08.2008 
 
De in de commissie onderzochte artikelen van de wet leggen de leeftijdsbeperking voor 
bedrijfsrevisoren vast op 70 jaar. 
 
 
Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven 
 
♦ PROGRAMMAWET VAN 8 JUNI 2008 (ART. 13 EN 82-84) 
 
Doc. 52 1011/2007-2008 
Onderzocht in de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven 
Rapporteur : mevrouw Valérie De Bue 
Aangenomen door de Kamer op 08.05.2008 
Geëvoceerd door de Senaat op 14.05.2008 
Belgisch Staatsblad : 16.06.2008 
 
Art. 12-13 : De door de programmawet ingevoerde regeling beoogt een 
vereenvoudiging door de groepering van alle spoorweginfrastructuur bij Infrabel en door 
de overname van de historische schuld door de federale overheid. Eurostat, het 
Europese bureau voor Statistiek, evalueert de betrokken schuld overigens reeds als 
een onderdeel van de Belgische staatsschuld omdat het van oordeel is dat het  Fonds 
voor de Spoorweginfrastructuur (FSI) voor de toepassing van het boekhoudkundig 
stelsel van ESR95 niet als een van de Staat onderscheiden institutionele eenheid kan 
worden beschouwd; de Belgische Staat zal in het licht van de voorliggende hervorming 
afstand doen van de rechtszaak waarin hij die evaluatie betwist. 
 
Art. 82-84 : Voor de periode 2004 tot 2007, ging 54 à 57 % van het 
Verkeersveiligheidsfonds naar Vlaanderen, 36 à 37 % naar Wallonië en 4 à 6 % naar 
Brussel. In absolute cijfers zat er in 2004 61,7 miljoen € in het Verkeersveiligheidsfonds, 
in 2005 90,4 miljoen €, in 2006 98,9 miljoen € en in 2007 93,8 miljoen €. Vanaf 2009 -in 
de veronderstelling dat de politiezones bijkomende inspanningen doen, niet alleen op 
repressief maar ook op infrastructureel gebied- zouden van de meerontvangsten 63,5 
% gaan naar Vlaanderen, 24,7 % naar Wallonnië en 12,3 % naar Brussel. Indien er 
minder ontvangsten zijn, zal de huidige regeling worden geconsolideerd. 
 
♦ WET VAN 24 JULI 2008 HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN (ART. 158-171) 
 
Doc. 52 1200/2007-2008 
Onderzocht in de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven 
Rapporteur : mevrouw Valérie De Bue 
Aangenomen door de Kamer op 03.07.2008 
Geëvoceerd door de Senaat op 10.07.2008 
Belgisch Staatsblad : 07.08.2008 
 
De nieuwe bepalingen van de wet voeren een stelsel van niet-recurrente 
resultaatsgebonden voordelen in voor de autonome overheidsbedrijven analoog aan 
het stelsel ingevoerd door de wet van 21 december 2007 betreffende de uitvoering van 
het interprofessioneel akkoord 2007-2008.  
Het stelsel van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen baseert zich op de 
verwezenlijking van toekomstige collectieve doelstellingen. Het begrip «collectief» 
betekent dat het moet gaan om een regeling voor voordelen die ten goede komen van 
een hele onderneming, een groep van ondernemingen of een welomschreven groep 
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van werknemers, en die gebonden zijn aan collectieve resultaten die afhankelijk zijn 
van de verwezenlijking van collectieve doelstellingen. 
 
Voor deze wet wordt er voorzien in een delegatie aan de Koning teneinde de 
modaliteiten en voorwaarden te preciseren waaraan elk plan voor niet-recurrente 
resultaatsgebonden voordelen dat van toepassing is in de overheidsbedrijven moet 
voldoen. Het is de bedoeling om bij het gebruik van deze delegatie inspiratie te zoeken 
in de CAO nr. 90 van 20 december 2007. 
 
♦ WET VAN 18 MEI 2008 TOT BEKRACHTIGING VAN ENKELE ARTIKELEN VAN HET 

KONINKLIJK BESLUIT VAN 30 SEPTEMBER 2005 TOT AANWIJZING VAN DE 

OVERTREDINGEN PER GRAAD VAN DE ALGEMENE REGLEMENTEN GENOMEN TER 

UITVOERING VAN DE WET BETREFFENDE DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER 
 
Doc. 52 0893/2007-2008 
Onderzocht in de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven 
Aangenomen door de Kamer op 19.03.2008 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 28.05.2008 
 
Deze wet bekrachtigt een koninklijk besluit dat bij wet bekrachtigd diende te worden. 
 
♦ WET VAN 27 DECEMBER 2007 BETREFFENDE DE LUCHTHAVENIDENTIFICATIEBADGES 
 
Doc. 52 0595/2007-2008 
Onderzocht in de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven 
Aangenomen door de Kamer op 19.12.2007 
Geëvoceerd door de Senaat op 19.12.2007 
Belgisch Staatsblad : 31.12.2007 
 
De wet heeft als doel de termijn met één jaar te verlengen waarbinnen de directeur-
generaal van het Directoraat-generaal Luchtvaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer of 
de door hem aangewezen instantie is gemachtigd veiligheidsadviezen te verstrekken 
over verzoeken inzake luchthavenidentificatiebadges bedoeld in de artikelen 6 tot 8 van 
het koninklijk besluit van 3 mei 1991 houdende regeling van de beveiliging van de 
burgerluchtvaart. 
 
 
Commissie voor de Justitie 
 
♦ WET VAN 23 NOVEMBER 2007 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 8 JUNI 2006 

HOUDENDE REGELING VAN ECONOMISCHE EN INDIVIDUELE ACTIVITEITEN MET WAPENS 

TENEINDE DE TERMIJN VOOR DE AANGIFTE VAN WAPENBEZIT TE VERLENGEN 
 
Doc. 52 0029/2007-2008 
Onderzocht in de commissie voor de Justitie 
Rapporteur : mevr. Liesbeth Van der Auwera 
Aangenomen door de Kamer op 18.10.2007 
Aangenomen door de Senaat op 25.10.2007 
Belgisch Staatsblad : 31.12.2007 
 
Deze wet, in haar geamendeerde vorm, verlengt de overgangsperiode voor de aangifte 
van wapenbezit, zoals bepaald bij de wapenwet, van 30 juni 2007 tot 31 oktober 2008, 
teneinde elke vorm van rechtsonzekerheid weg te nemen bij de wapenbezitters die hun 



38 - BEVOEGDHEDEN   Hoofdstuk 2 
 

 

wapens nog niet hebben aangegeven. Aldus wordt de wetgever de tijd gegund om de 
wapenwet te wijzigen, teneinde ze efficiënter te maken. 
 
♦ WET VAN 21 DECEMBER 2007 HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN (II) 
 
Doc. 52 0518/2007-2008 
Onderzocht in de commissie voor de Justitie 
Rapporteurs : mevrouw  Marie-Christine Marghem en de heer Jean-Luc Crucke 
Aangenomen door de Kamer op 19.12.2007 
Aangenomen door de Senaat op 20.12.2007 
Belgisch Staatsblad : 31.12.2007 
 
Deze wet stelt de inwerkingtreding uit van de wet van 17 mei 2006 betreffende de 
externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het 
slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, alsook 
van artikel 11 van de wet van 17 mei 2006 houdende oprichting van 
strafuitvoeringsrechtbanken. Voorts beoogt zij de tijdelijke personeelsformaties van de 
hoven van beroep met één jaar te verlengen, zodat de hoven over de versterkte 
personeelsformatie kunnen blijven beschikken. 
 
♦ WET VAN 18 JUNI 2008 TOT WIJZIGING VAN HET GERECHTELIJK WETBOEK WAT 

BETREFT DE PROCEDURE INZAKE BEPAALDE HUURGESCHILLEN  
 
Doc. 52 0815/2007-2008 
Onderzocht in de commissie voor de Justitie 
Rapporteur : de heer Renaat Landuyt 
Aangenomen door de Kamer op 10.04.2008 
Aangenomen door de Senaat op 05.06.2008 
Belgisch Staatsblad : 14.07.2008 
 
Deze wet, in haar geamendeerde vorm, wijzigt artikel 1344septies van het Gerechtelijk 
Wetboek. Tot dusver bepaalde dat artikel dat voorafgaandelijk een poging moest 
worden gedaan om een huurgeschil in der minne te regelen; zulks belastte evenwel 
nodeloos de vredegerechten en leidde tot een verlenging van de procedure. 
 
Hoewel deze wet geen afbreuk doet aan de verplichting dat de rechter moet pogen de 
partijen met elkaar te verzoenen, wordt de procedure in ruime mate vereenvoudigd, 
aangezien ze niet langer automatisch onderworpen is aan de artikelen 731, eerste lid, 
732 en 733 van het Gerechtelijk Wetboek, volgens dewelke de verzoeningspoging niet 
op dezelfde rechtsdag als de procedure ten gronde mag plaatsvinden. Indien het niet 
tot een verzoening komt, zet de vrederechter voortaan de procedure gewoon voort, 
zonder dat een nieuwe zittingsdatum moet worden bepaald. De artikelen 731 en 
volgende worden alleen nog toegepast op verzoek van één van de partijen of in 
onderlinge overeenstemming. 
 
Voorts heeft artikel 1344septies (nieuw) betrekking op alle huurgeschillen, en niet 
langer uitsluitend op de geschillen over de aanpassing van de huurprijs, de invordering 
van achterstallige huurgelden of de huisuitzetting. 
 
♦ WET VAN 23 APRIL 2008 TOT WIJZIGING VAN ARTIKEL 587 VAN HET BURGERLIJK 

WETBOEK 
 
Doc. 52 0959/2007-2008 
Onderzocht in de commissie voor de Justitie 
Rapporteur : mevrouw Katrien Schryvers 



HOOFDSTUK 2  BEVOEGDHEDEN - 39  
 

 

Aangenomen door de Senaat op 06.03.2008 
Aangenomen door de Kamer op 10.04.2008 
Belgisch Staatsblad : 16.06.2008 
 
Artikel 587 van het Burgerlijk Wetboek regelt het knelpunt van het «quasi-
vruchtgebruik», met name het vruchtgebruik van goederen die men niet kan gebruiken 
zonder ze te verbruiken. 
 
Krachtens artikel 578 van het Burgerlijk Wetboek mag de vruchtgebruiker een zaak 
waarvan een ander de eigendom heeft, het genot hebben, maar onder verplichting om 
de zaak zelf in stand te houden. Die bepaling doet uiteraard problemen rijzen als het 
om verbruiksgoederen gaat, die men niet kan gebruiken zonder ze te verbruiken. 
Artikel 587 van het Burgerlijk Wetboek werkt dat knelpunt weg door de vruchtgebruiker 
de verplichting op te leggen om aan de blote eigenaar «een gelijke hoeveelheid zaken 
van dezelfde hoedanigheid en waarde, of de geschatte waarde op het ogenblik van de 
teruggave, terug te geven». 
 
Indien de partijen niet tot een akkoord zijn gekomen, laat artikel 587 de vruchtgebruiker 
bijgevolg de keuze de goederen in natura dan wel de waarde ervan terug te geven. Er 
wordt echter niet aangegeven hoe de waarde van de goederen moet worden berekend. 
De vruchtgebruiker kan dus kiezen tussen de waarde bij het begin of bij het einde van 
het vruchtgebruik. Die mogelijkheid zet de deur open voor een reële speculatie ten 
voordele van de vruchtgebruiker. Om dat knelpunt weg te werken, staat deze wet 
alleen nog toe de goederen in natura terug te geven, ofwel de waarde ervan op het 
ogenblik van de teruggave. 
 
♦ WET VAN 18 JULI 2008 TOT WIJZIGING VAN DE WETGEVING WAT BETREFT DE 

WIJZIGING VAN HET HUWELIJKSVERMOGENSSTELSEL ZONDER TUSSENKOMST VAN DE 

RECHTBANK 
 
Doc. 52 1174/2007-2008 
Onderzocht in de commissie voor de Justitie 
Rapporteur : mevrouw Katrien Schryvers 
Aangenomen door de Kamer op 26.06.2008 
Aangenomen door de Senaat op 10.07.2008 
Belgisch Staatsblad : 14.08.2008 
 
Tot dusver moest elke wijziging van een huwelijksovereenkomst door de rechtbank 
worden gehomologeerd. Die toestand werd als discriminerend ervaren door de 
echtgenoten ten aanzien van de huwelijksovereenkomsten die vóór het huwelijk 
worden aangegaan, en die niet door de rechtbank moeten worden gehomologeerd. 
 
Om dat knelpunt weg te werken, vervangt deze wet de voormelde regeling door een 
procedure voor de notaris, waarbij ze tevens voorziet in een aantal waarborgen om de 
kinderen van het echtpaar, alsook de derden-schuldeisers efficiënt te beschermen. In 
dat verband is de notaris voortaan verplicht, wanneer hij vaststelt dat sprake is van 
tegenstrijdige belangen of van onevenwichtige bedingen, de partijen er attent op te 
maken dat elke partij een andere notaris mag aanwijzen of zich mag laten bijstaan door 
een raadsman. 
 
♦ WET VAN 24 JULI 2008 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 31 JANUARI 2007 INZAKE DE 

GERECHTELIJKE OPLEIDING EN TOT OPRICHTING VAN HET INSTITUUT VOOR 

GERECHTELIJKE OPLEIDING 
 
Doc. 52 1232/2007-2008 
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Onderzocht in de commissie voor de Justitie 
Rapporteur : de heer Renaat Landuyt 
Aangenomen door de Kamer op 10.07.2008 
Aangenomen door de Senaat op 18.07.2008 
Belgisch Staatsblad : 04.08.2008 
 
De wet bewerkstelligt, wat de gerechtelijke opleiding betreft, de osmose en 
samenwerking met de onderwijsinstellingen die afhangen of erkend zijn door de 
Gemeenschappen. Dit gebeurt onder meer door te voorzien in de aanwezigheid van 
vertegenwoordigers van de onderwijsdepartementen in de Raad van Bestuur van het 
Gerechtelijk Instituut en door een versterking van de vertegenwoordigers uit de 
academische wereld in het Wetenschappelijk Comité. 
Verder moet het  Instituut voor drie vierde van zijn eigen programma's een beroep 
doen op de medewerking van de bedoelde onderwijsinstellingen. Op gemotiveerd 
voorstel van de directeur kan de Raad van Bestuur hiervan afwijken, zonder echter 
lager te mogen gaan dan een bepaalde drempel, al naargelang het type van opleiding. 
Ook voor tussenkomsten in externe programma’s dient maximaal een beroep te 
worden gedaan op het aanbod van deze onderwijsinstellingen. Een gelijkaardige 
verhouding wordt bepaald, met inbegrip van de mogelijkheid om er op gemotiveerde 
wijze te kunnen van afwijken. 
De Raad van Bestuur en de directeur van het Instituut dienen aan de Wetgevende 
Kamers verslag uit te brengen over de wijze waarop de samenwerking met de 
onderwijsinstellingen wordt georganiseerd. 
 
 
Commissie voor de Landsverdediging 
 
♦ WET VAN 18 DECEMBER 2007 TOT VASTSTELLING VAN HET LEGERCONTINGENT VOOR 

HET JAAR 2008 
 
Doc. 52 0278/2007-2008 
Onderzocht in de commissie voor de Landsverdediging 
Rapporteur : de heer David Geerts 
Aangenomen door de Kamer op 29.11.2007 
Belgisch Staatsblad : 16.01.2008 
 
Deze wet bepaalt, overeenkomstig artikel 183 van de Grondwet -voor het jaar 2008- het 
maximum aantal militairen die op een zelfde dag van het jaar gelijktijdig onder de wapens 
mogen zijn op 39.361. 
 
♦ WET VAN 21 DECEMBER 2007 HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN (I) 
 
Doc. 52 0517/2007-2008 
Onderzocht in de commissie voor de Landsverdediging 
Rapporteur : mevrouw Hilde Vautmans 
Aangenomen door de Kamer op 19.12.2007 
Aangenomen door de Senaat op 20.12.2007 
Belgisch Staatsblad : 31.12.2007 (erratum : 15.01.2008) 
De in de commissie onderzochte artikelen 15 en 16 van het wetsontwerp wijzigen de wet 
van 20 mei 1994 betreffende de geldelijke rechten van de militairen. Zij hebben betrekking 
op de herstructureringspremie. Het is de bedoeling om de gelijkwaardigheid te behouden 
met de premie die aan de federale ambtenaren in het kader van de Copernicushervorming 
werd toegekend. 
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Commissie voor de Sociale Zaken 
 
♦ WET VAN 8 NOVEMBER 2007 TOT BEPALING VAN DE DREMPEL VAN TOEPASSING VOOR 

DE INSTELLING OF DE VERNIEUWING VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN HET 

PERSONEEL IN DE ONDERNEMINGSRADEN TER GELEGENHEID VAN DE SOCIALE 

VERKIEZINGEN VAN HET JAAR 2008 
 
Doc. 52 0167/2007-2008 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur : de heer Hans Bonte 
Aangenomen door de Senaat op 25.10.2007 
Aangenomen door de Kamer op 28.10.2007 
Belgisch Staatsblad : 28.11.2007 
 
Het wetsontwerp dat door de regering (van lopende zaken) was ingediend, strekte 
ertoe de procedure voor de organisatie van de sociale verkiezingen van mei 2008 vast 
te leggen. Overeenkomstig het akkoord van de sociale partners werd, voor de sociale 
verkiezingen van 2008 alleen, de drempel voor de instelling van een 
ondernemingsraad vastgelegd op honderd werknemers.  
 
Bij haar beslissing van 26 september 2007 had de Conferentie van voorzitters 
geoordeeld dat het wetsontwerp tot de lopende zaken kon worden gerekend. 
 
♦ WET VAN 4 DECEMBER 2007 BETREFFENDE DE SOCIALE VERKIEZINGEN VAN HET JAAR 

2008 
 
♦ WET VAN 4 DECEMBER 2007 TOT REGELING VAN DE GERECHTELIJKE BEROEPEN 

INGESTELD IN HET KADER VAN DE PROCEDURE AANGAANDE DE SOCIALE VERKIEZINGEN 

VAN HET JAAR 2008 
 
Doc. 52 0257/2007-2008 en 52 0258/2007-2008 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur : mevrouw Meryame Kitir 
Aangenomen door de Senaat op 22.11.2007 
Aangenomen door de Kamer op 29.11.2007 
Belgisch Staatsblad : 07.12.2007 
 
Beide wetten, die als wetsontwerp door de regering (van lopende zaken) waren 
ingediend, leggen de nadere regels vast van de procedure voor de organisatie van de 
sociale verkiezingen van 2008. 
 
Die regels hebben meer bepaald betrekking op de installatie en de werking van de 
ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk, de 
gehele eigenlijke verkiezingsprocedure en de nadere regels voor de gerechtelijke 
beroepen dienaangaande. 
 
♦ WET VAN 21 DECEMBER 2007 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 26 MAART 2007 

HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN MET HET OOG OP DE INTEGRATIE VAN DE KLEINE 

RISICO’S IN DE VERPLICHTE VERZEKERING VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING VOOR 

DE ZELFSTANDIGEN 
 
Doc. 52 0406/2007-2008 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur : mevrouw Maggie De Block 
Aangenomen door de Kamer op 13.12.2007 



42 - BEVOEGDHEDEN   Hoofdstuk 2 
 

 

Aangenomen door de Senaat op 20.12.2007 
Belgisch Staatsblad : 28.12.2007 
 
De wet vloeit voort uit een initiatief van het Parlement en werd besproken door de 
commissie voor de Sociale Zaken samen met de commissie voor het Bedrijfsleven, het 
Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de Nationale wetenschappelijke en culturele 
Instellingen, de Middenstand en de Landbouw. 
 
De wet wijzigt de sociale bijdragen voor het sociaal statuut van de zelfstandigen, meer 
bepaald de bijdragepercentages en de op de beroepsinkomsten toepasselijke 
grensbedragen. Voorts past de wet de wijze aan waarop het totaalbedrag van de 
kosten voor geneeskundige verzorging ten laste van het globaal beheer van het stelsel 
voor zelfstandigen moet worden berekend.  
 
Die wijzigingen waren noodzakelijk omdat de «kleine risico’s» sinds 1 januari 2008 zijn 
opgenomen in de verplichte verzekering voor zelfstandigen, zoals bepaald bij de wet 
van 26 maart 2007 houdende diverse bepalingen met het oog op de integratie van de 
kleine risico's in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor de 
zelfstandigen. 
 
♦ WET VAN 21 DECEMBER 2007 HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN (ART. 17 TOT 22, 23 

TOT 25 EN 27 TOT 29) 
 
Doc. 52 0517/2007-2008 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteurs : de heer Maxime Prévot en mevrouw Carine Lecomte 
Aangenomen door de Kamer op 19.12.2007 
Aangenomen door de Senaat op 20.12.2007 
Belgisch Staatsblad : 31.12.2007 
 
De wet werd als wetsontwerp ingediend door de regering (van lopende zaken).  
 
Het gedeelte «Pensioenen» bekrachtigt maatregelen waartoe reeds was besloten ten 
gunste van bepaalde subsectoren en werknemers van zowel de NMBS als de DOSZ. 
 
Het gedeelte «Werk» heeft betrekking op de start- en stagebonus voor jongeren die zij 
vanaf het schooljaar 2006-2007 kunnen genieten.  
 
Het gedeelte «Sociale Zaken» slaat op de identificatie van de diverse bronnen voor 
alternatieve financiering, inzonderheid voor het betaald educatief verlof en de 
geneeskundige verzorging, mocht worden besloten in de gezondheidszorg méér te 
investeren dan de toename van de ontvangsten in de sociale zekerheid oplevert. 
 
♦ WET VAN 21 DECEMBER 2007 BETREFFENDE DE UITVOERING VAN HET 

INTERPROFESSIONEEL AKKOORD 2007-2008 
 
Doc. 52 0594/2007-2008 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur : zonder verslag 
Aangenomen door de Kamer op 19.12.2007 
Aangenomen door de Senaat op 21.12.2007 
Belgisch Staatsblad : 31.12.2007 
 
Deze wet, die in het Parlement als wetsvoorstel was ingediend, voert het centraal 
akkoord 2007-2008 tussen de sociale partners uit. Dat akkoord omvat drie onderdelen: 
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een nieuwe regeling voor de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen, een 
nieuwe brugpensioenregeling voor de werknemers met een loopbaan van 40 jaar 
alsook een nieuwe brugpensioenregeling voor de mindervalide werknemers en de 
werknemers met ernstige lichamelijke problemen. 
 
♦ WET VAN 27 DECEMBER 2007 TOT WIJZIGING VAN ARTIKEL 30BIS VAN DE WET VAN 27 

JUNI 1969 TOT HERZIENING VAN DE BESLUITWET VAN 28 DECEMBER 1944 
BETREFFENDE DE MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID DER ARBEIDERS 

 
Doc. 52 0596/2007-2008 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur : zonder verslag 
Aangenomen door de Kamer op 19.12.2007 
Aangenomen door de Senaat op 20.12.2007 
Belgisch Staatsblad : 31.12.2007 
 
Deze wet, die in het Parlement als wetsvoorstel was ingediend, stelt de maatregel tot 
initiële bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van de registratie als aannemer en 
het schrappen ervan opnieuw in tot eind 2008, om rekening te houden met de tijd die 
de Kruispuntbank van Ondernemingen nodig heeft om die beslissingen correct 
openbaar te maken op haar website. 
 
♦ WET VAN 23 APRIL 2008 TOT AANVULLING VAN DE OMZETTING VAN RICHTLIJN 

2002/14/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN 11 MAART 2002 TOT 

VASTSTELLING VAN EEN ALGEMEEN KADER BETREFFENDE DE INFORMATIE EN DE 

RAADPLEGING VAN DE WERKNEMERS IN DE EUROPESE GEMEENSCHAP 
 
Doc. 52 0890/2007-2008 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur : mevrouw Camille Dieu 
Aangenomen door de Kamer op 19.03.2008 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 16.05.2008 
 
Deze wet, die als wetsontwerp door de regering (van lopende zaken) was ingediend, 
zet Richtlijn 2002/14/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 11 maart 
2002 onverkort om, waardoor wordt voorzien in een algemeen kader betreffende de 
informatie en de raadpleging van de werknemers in de Europese Gemeenschap. 
 
Bij ontstentenis van een ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging bevoegd voor alle 
werknemers in de ondernemingen die tussen 50 en 99 werknemers in dienst hebben,  
wordt de bevoegdheid van het comité voor preventie en bescherming op het werk  
uitgebreid tot de aangelegenheden die zijn bedoeld in Richtlijn 2002/14/EG van 11 
maart 2002. 
 
♦ WET VAN 9 MEI 2008 HOUDENDE BEGELEIDENDE MAATREGELEN MET BETREKKING TOT 

DE INSTELLING VAN EEN BIJZONDERE ONDERHANDELINGSGROEP, EEN 

VERTEGENWOORDIGINGSORGAAN EN PROCEDURES BETREFFENDE DE ROL VAN DE 

WERKNEMERS IN DE EUROPESE COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP (I) 
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♦ WET VAN 9 MEI 2008 HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE 

INSTELLING VAN EEN BIJZONDERE ONDERHANDELINGSGROEP, EEN 

VERTEGENWOORDIGINGSORGAAN EN PROCEDURES BETREFFENDE DE ROL VAN DE 

WERKNEMERS IN DE EUROPESE COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP (II) 
 
Doc. 52 0810/2007-2008 en 52 0811/2007-2008 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur : de heer Stefaan Vercamer 
Aangenomen door de Kamer op 19.03.2008 
Aangenomen door de Senaat op 24.04.2008 
Belgisch Staatsblad : 23.07.2007 
 
De beide wetten, die als wetsontwerp door de regering (met de lopende zaken) waren 
ingediend, zorgen voor een kader voor CAO nr. 88 betreffende de rol van de 
werknemers in de Europese coöperatieve vennootschap. Voorts voltooien ze de 
omzetting van Richtlijn 2003/72/EG van de Raad van 22 juli 2003 tot aanvulling van het 
statuut van een Europese coöperatieve vennootschap met betrekking tot de rol van de 
werknemers. 
 
Ze stellen verschillende maatregelen in 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 zullen worden aangewend in de schoot van 
de Europese coöperatieve vennootschappen. 
 
♦ WET VAN 1 JUNI 2008 - ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VOOR HET 

BEGROTINGSJAAR 2008, SECTIE 21 - PENSIOENEN, SECTIE 23 - WERKGELEGENHEID 

EN SOCIAAL OVERLEG (MET INBEGRIP VAN HET GEDEELTE «GELIJKE KANSEN»), SECTIE 

24 - SOCIALE ZEKERHEID (PARTIM: SOCIALE ZAKEN, PERSONEN MET EEN HANDICAP), 
SECTIE 44 - SOCIALE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE 

(PARTIM: SOCIALE ECONOMIE) 
 
Doc. 52 0992/2007-2008, 52 0994/2007-2008 en 0995/2007-2008 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteurs : de dames Maggie De Block en Sonja Becq en de heer Stefaan Vercamer 
Aangenomen door de Kamer op 22.05.2008 
Belgisch Staatsblad : 07.07.2008 
 
Het onderdeel van de begroting met betrekking tot de sociale zekerheid omvat 
bepalingen inzake: 
 
- inning van de socialezekerheidsbijdragen; 
- steun aan de koopkracht; 
- steun aan de economie, de werkgelegenheid en de kennismaatschappij via de 
 socialezekerheidsbijdragen; 
- bestrijding van de werkloosheidsvallen, verhoging van de koopkracht van de 
 werknemers en versterking van de werkbonus; 
- uitkeringsverzekering (sociale correcties en welvaartskoppeling, sociaal- 
 professionele herinschakeling, stroomlijning van de verschillende stelsels voor 
 de verwijdering van zwangere vrouwen, specifiek verlof voor geprogrammeerde 
 verzorging); 
- beroepsziekten (preventie, betere erkenning van de ziekten); 
- gezinsbeleid (jaarlijkse leeftijdstoeslag, kadaster van de kinderbijslag, 
 totstandkoming van een informatiesysteem als steun aan het beheer van het 
 stelsel, aanpassing van de subsidiëring van de kinderbijslagfondsen, oprichting 
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 van een kenniscentrum). 
 
Het onderdeel van de begroting met betrekking tot de pensioenen omvat bepalingen 
inzake:  
 
- integratie van de welvaartsbonus; 
- verbetering van de koopkracht van de gepensioneerden; 
- toegestane activiteit voor de gepensioneerden; 
- verlaging van de solidariteitsbijdrage; 
- in de overheidssector, aanpassing en aanvullende pensioenen voor de 
 personeelsleden onder arbeidsovereenkomst bij de overheidsdiensten. 
 
Het onderdeel van de begroting met betrekking tot de werkgelegenheid is toegespitst 
op de volgende prioriteiten :  
 
- het overleg en de coördinatie versterken; 
- de begeleiding, de maatregelen ter activering van de werklozen en de opleiding 
 van de werknemers versterken, de banenplannen vereenvoudigen, een nieuw 
 doelgroepenbeleid uitwerken, de mobiliteit van de werknemers verbeteren; 
- de strijd tegen de werkloosheidsvallen opdrijven, de fiscale druk op arbeid 
 verminderen, de arbeidskosten verlagen, voornamelijk voor de lage lonen; 
- de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van de personen op het werk 
 verbeteren, de preventie verbeteren, de beroepsherinschakeling van de 
 werknemers die uit hun beroep zijn verwijderd verbeteren, de verschillende 
 stelsels voor de verwijdering van zwangere vrouwen harmoniseren; 
- werkgelegenheid en leefmilieu doen sporen, de werkgelegenheid in de sector 
 van de diensten aan personen uitbouwen, onder meer aan de hand van de 
 dienstencheques; 
- de sociale fraude beter bestrijden door een meer gerichte aanpak, versterkte 
 thematische samenwerking en een efficiënter gebruik van de databanken; 
- de Europese en internationale werkgelegenheidsstrategie inzake 
 werkgelegenheid accentueren, onder andere aan de hand van de flexicurity en 
 de bestrijding van de diverse segmenteringen van de arbeidsmarkt. 

 
Het onderdeel van de begroting met betrekking tot de gelijke kansen omvat 
maatregelen inzake gendergelijkheid, de bestrijding van de discriminaties en de 
versterking van de culturele verscheidenheid. 
 
Het onderdeel van de begroting met betrekking tot de personen met een handicap 
omvat maatregelen die ertoe strekken: 
 
- hun arbeidsdeelname te verbeteren; 
- de kwaliteit van de hun geboden dienst te verbeteren; 
- hun deelname aan de algemene beleidsbepaling te ontwikkelen; 
-  het systeem van de hun toegekende uitkeringen te verbeteren door het 

 mechanisme van de welvaartskoppeling en door het eenvormig maken van de 
aftrek op het inkomen van de echtgeno(o)t(e) van de persoon met een handicap, 
bij de berekening van de integratietegemoetkoming. 

 
♦ PROGRAMMAWET VAN 8 JUNI 2008 (ART. 14 TOT 21, 22, 31 TOT 46, 82 TOT 89) 
 
Doc. 52 1011/2007-2008 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteurs : de dames Carine Lecomte en Florence Reuter 
Aangenomen door de Kamer op 08.05.2008 
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Aangenomen door de Senaat op 29.05.2008 
Belgisch Staatsblad : 16.06.2008 
 
Het onderdeel van de wet met betrekking tot de sociale zekerheid omvat bepalingen 
inzake:  
 
- de kinderbijslag, teneinde de koopkracht van de gezinnen te vergroten door 
 middel van een jaarlijkse leeftijdsbijslag; 
-  een meer doorgedreven alternatieve financiering van het globaal beheer van 
 het stelsel van de loontrekkenden, teneinde het budget voor 
 administratiekosten van het RIZIV te financieren; 
-  de termijn waarover de werknemer beschikt om beroep in te stellen tegen een 
 beslissing van de RSZ om hem bijdrageplichtig en -gerechtigd te maken of om 
 hem die status te weigeren, alsmede inzake een herverdeling van de sociale 
 lasten en een aanpassing van de wettelijke rentevoet inzake sociale zekerheid; 
-  heffingen en bijdragen op de omzet van de farmaceutische specialiteiten, 
 teneinde de inning van de door de farmaceutische bedrijven betaalde bijdragen 
 te verbeteren, met name via een aanpassing van de betalingsdata en van 
 bepaalde berekeningswijzen. 
 
Het onderdeel van de wet met betrekking tot de werkgelegenheid omvat bepalingen 
inzake dienstencheques, waarbij vooral de erkende bedrijven worden beoogd. Het is 
de bedoeling de buurtdiensten en -banen te bevorderen. 
 
Andere maatregelen hebben betrekking op de werkbonus. Daarbij worden de lage 
lonen zodanig opgetrokken dat de persoonlijke bijdragen van de werknemer niet 
stijgen. Aldus wordt het verschil tussen de werkloosheidsbijdragen en het gewaarborgd 
minimumloon heel wat groter. 
 
Het onderdeel van de wet met betrekking tot de pensioenen omvat bepalingen 
aangaande de solidariteitsbijdrage op de pensioenen, teneinde een vermindering of 
een opheffing van de afhoudingen mogelijk te maken via een bij wet te bekrachtigen 
koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad. 
 
Het onderdeel van de wet met betrekking tot de sociale economie omvat bepalingen 
inzake de activiteit van het Kringloopfonds. 
 
♦ WET VAN 8 JUNI 2008 HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN (I) (ART. 23 EN 24, 31 TOT 

35, 60 TOT 71) 
 
Doc. 52 1012/2007-2008 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteurs : de heer Maxime Prévot en mevrouw Meryame Kitir 
Aangenomen door de Kamer op 08.05.2008 
Aangenomen door de Senaat op 29.05.2008 
Belgisch Staatsblad : 16.06.2008 
 
Inzake sociale zekerheid wordt met de bepalingen uit de wet het volgende beoogd :  
 
- de inning van de socialezekerheidsbijdragen binnen de RSZ verbeteren. 
 Daartoe wordt, wat de niet-recurrente voordelen betreft, de solidariteitsbijdrage 
 voortaan betaald tijdens het kwartaal waarin het voordeel werd toegekend. 
 Voorts wordt een betere inning van de bijdragen verwezenlijkt via het 
 zogenaamde vierde mechanisme, waarbij de instrumenterende notarissen en 
 deurwaarders worden verplicht informatie in te winnen bij de inningsinstanties, 
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 wanneer zij een verkoop van goederen regelen; 
-  de rechtsonzekerheid wegwerken omtrent de vraag wie verantwoordelijk is voor 
 de aansluiting bij een kinderbijslagkas, wanneer het loon van de betrokken 
 werknemer door een derde werd betaald. Aan die onzekerheid wordt een einde 
 gemaakt door de derde betaler ook te verplichten voormelde aansluiting op zich 
 te nemen; 
-  wat de beroepsherinschakeling betreft, het reeds lang lopende overleg te 
 vergemakkelijken tussen de verschillende sectoren van de arbeidsongevallen, 
 de beroepsziekten en de ziekteverzekering. 
 
Inzake werkgelegenheid hebben de bepalingen van de wet tot doel :  
 
-  de door het Hof van Cassatie aan het begrip «belangrijkste kostwinner» 
 gegeven definitie wettelijk te verankeren, om aldus een einde te maken aan de 
 thans heersende rechtsonzekerheid als gevolg van de momenteel gehanteerde 
 definitie; 
-  uiteenlopende interpretaties te voorkomen in verband met de datum waarop de 
 verwijlinteresten van rechtswege worden toegepast, dat wil zeggen vanaf de 
 datum van ontvangst van de bewijsstukken; 
-  het tijdstip aan te passen waarop het loon dat overeenstemt met het jaarlijks 
 aantal toegestaan overuren kan worden uitbetaald, alsook toe te staan dat een 
 deel van dat toegestane aantal overuren op zaterdag wordt gepresteerd; 
-  de definitie van het begrip «werkdagen» te wijzigen, evenals de sancties ten 
 aanzien van de ondernemingen die de quota inzake de indienstneming van 
 jonge werkzoekenden niet naleven; 
-  de door de Fondsen voor Bestaanszekerheid aangeboden voordelen voor alle 
 begunstigden gratis maken, ongeacht of zij al dan niet aangesloten zijn bij een 
 vakbond; 
-  de luchthavens van Luik en Charleroi toestaan voor veiligheidstaken een 
 beroep te doen op privé-ondernemingen, overeenkomstig de door het Waals 
 Gewest gevraagde afwijking; 
-  de interpretaties aangaande de toekenning van interesten op het brutoloon van 
 de werknemers te harmoniseren. 
 
♦ WET VAN 24 JULI 2008 HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN (I) (ART. 83 TOT 92 TOT  96, 

98 TOT 102 EN 151 TOT 162) 
 
Doc. 52 1200/2007-2008 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur : mevrouw Carine Lecomte 
Aangenomen door de Kamer op 03.07.2008 
Aangenomen door de Senaat op 14.07.2008 
Belgisch Staatsblad : 07.08. 2008 
 
De bepalingen van die wet die werden voorgelegd aan de commissie voor de Sociale 
Zaken hebben betrekking op de kinderbijslag en op de Sociale Maribel. Voorts slaan 
twee belangrijke wijzigingen op de heffingen en bijdragen op de omzet van de 
farmaceutische specialiteiten. De wet van 6 augustus 1990 betreffende de 
ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen werd aangepast aan de 
maatregelen ter verbetering van het sociaal statuut van de zelfstandigen. Tot slot 
omvat de wet bepalingen met betrekking tot de afsluiting van de rekeningen van de 
ziekteverzekering. 
 
Inzake kinderbijslag werden de gebruikelijke uitbetalingsregels gewijzigd, ingeval de 
bijslagtrekkende niet bij machte is, zijn identiteit te bewijzen. Bedoeling van die 
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wijziging is dat de kinderbijslag onverwijld kan worden gestort aan de rechthebbende 
en dus het kind ten goede kan komen. 
 
Wat de Sociale Maribel betreft, ging het om een aanpassing van de teksten na de fusie 
van de drie voormalige fondsen van de overheidssector tot één fonds binnen de 
RSZPPO. 
 
Wat de omzet van de farmaceutische specialiteiten betreft, zijn de maatregelen tot 
verminderingen van de heffingen voor onderzoek en ontwikkeling in de tijd beperkt, 
althans voor de kleine bedrijven en de bedrijven die hun marketingkosten terugdringen. 
 
Voorts is de vrijstelling voor geneesmiddelen op basis van stabiele bloedderivaten 
uitgesteld, nadat de Europese Commissie die regeling had verworpen omdat ze te 
selectief zou zijn. Er wordt gewerkt aan een nieuwe, niet-selectieve bepaling, dat wil een 
bepaling die betrekking heeft op alle geneesmiddelen op basis van stabiele bloedderivaten 
en zonder onderscheid tussen donoren. 
 
Inzake werkgelegenheid zijn de aan de commissie voorgelegde bepalingen technisch van 
aard; ze hebben tot doel speciefieke moeilijkheiden op te lossen. 
 
♦ WET VAN 24 JULI 2008 HOUDENDE INSTEMMING MET HET AVENANT VAN 28 DECEMBER 

2006 AAN HET SAMENWERKINGSAKKOORD VAN 30 MEI 2005 TUSSEN DE FEDERALE 

STAAT, HET VLAAMS, HET WAALS EN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST EN DE 

DUITSTALIGE GEMEENSCHAP BETREFFENDE DE MEERWAARDENECONOMIE, 
BEKRACHTIGD DOOR DE WET VAN 10 MEI 2006 - OVERGEZONDEN DOOR DE SENAAT, 
NR. 1229/1. 

 
♦ WET VAN 24 JULI 2008 HOUDENDE INSTEMMING MET HET AVENANT VAN 20 

SEPTEMBER 2007 AAN HET SAMENWERKINGSAKKOORD VAN 30 MEI 2005 TUSSEN DE 

FEDERALE STAAT, HET VLAAMS, HET WAALS EN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 

GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP BETREFFENDE DE 

MEERWAARDENECONOMIE, BEKRACHTIGD DOOR DE WET VAN 10 MEI 2006 - 
OVERGEZONDEN DOOR DE SENAAT, NR. 1230/1. 

 
Doc. 52 1229/2007-2008 en 52 1230/2007-2008 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur : mevrouw Carine Lecomte 
Aangenomen door de Senaat op 05.06.2008 
Aangenomen door de Kamer op 10.07.2008 
Belgisch Staatsblad : 13.08.2008 
 
Deze wetten bekrachtigen de avenant aan het samenwerkingsakkoord dat de 
financiering van de betrokken jaren regelt. Het samenwerkingsakkoord van 30 mei 
2005 stelde immers alleen de federale middelen voor 2005 vast. Aangezien de 
federale begroting jaarlijks wordt opgesteld en rekening moet worden gehouden met de 
procedures voor de ratificatie van een samenwerkingsakkoord, moet jaarlijks een 
nieuw avenant worden gesloten. Die avenanten worden vervolgens door elke overheid 
goedgekeurd en binnen elk deelgebied geratificeerd, naar gelang geval bij wet, decreet 
of ordonnantie. 
 
 
 
 
 
 



HOOFDSTUK 2  BEVOEGDHEDEN - 49  
 

 

Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke 
Hernieuwing 
 
♦ WET VAN 21 DECEMBER 2007 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 15 MEI 2007 

BETREFFENDE DE VERGOEDING VAN SCHADE ALS GEVOLG VAN GEZONDHEIDSZORG 

WAT BETREFT DE DATUM VAN INWERKINGTREDING 
 
♦ WET VAN 21 DECEMBER 2007 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 15 MEI 2007 MET 

BETREKKING TOT DE REGELING VAN DE GESCHILLEN IN HET KADER VAN DE WET VAN 15 
MEI 2007 BETREFFENDE DE VERGOEDING VAN SCHADE ALS GEVOLG VAN DE 

GEZONDHEIDSZORG WAT BETREFT DE DATUM VAN INWERKINGTREDING 
 
Doc. 52 407/2007-2008 en 52 476/2007-2008 
Onderzocht in de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing 
Rapporteur : mevrouw Valérie De Bue 
Aangenomen door de Kamer op 13.12.2007 
Aangenomen door Senaat op 20.12.2007 
Belgisch Staatsblad : 31.12.2007 
 
Deze beide wetten beogen de inwerkingtreding van de hervorming van de 
schadeloosstelling als gevolg van gezondheidszorg te doen ingaan op 1 januari 2009 
in plaats van op 1 januari 2008. Gebleken is immers dat de hervorming niet in werking 
kon treden omdat de vereiste koninklijke besluiten ontbraken. Ten behoeve van de 
rechtszekerheid verkoos de wetgever de Koning de nodige tijd te gunnen om die 
besluiten te nemen. 
 
♦ WETSONTWERP HOUDENDE OPRICHTING EN ORGANISATIE VAN HET EHEALTH-

PLATFORM 
 
DOC 52 1257/2007-2008 
Besproken in de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing 
Rapporteur: mevrouw Maya Detiège 
Aangenomen door de Kamer op 10.07.2008 
Aangenomen door de Senaat op 18.07.2008 
 
Dit wetsontwerp beoogt de oprichting van het eHealth-platform voor het beheer van de 
elektronische uitwisseling van gegevens in de gezondheidszorg, waarbij erop wordt 
toegezien dat die gegevens niet centraal worden geregistreerd. Naar het voorbeeld van 
de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid is dat platform een verwijzingsrepertorium, 
dat aangeeft waar een welbepaald gegeven van de gezondheidszorg beschikbaar is.  
 
Het gaat om een facultatief platform; om een verwijzingsgegeven te mogen registreren, 
is de toestemming van de patiënt vereist. Het wetsontwerp doet geen afbreuk aan het 
recht op de persoonlijke levenssfeer, de rechten van de patiënt noch aan de regels 
voor de uitoefening van de geneeskunde.   
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2.1.2.  WERKZAAMHEDEN VAN DE COMMISSIES 
 
 
 VASTE COMMISSIES, SUBCOMMISSIES EN WERKGROEPEN 
 
 
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 de 
volgende wetsontwerpen en wetsvoorstellen aangenomen : 
 
- wetsontwerp tot instelling van een nieuw algemeen kader voor de erkenning van 

EG-beroepskwalificaties, stuk nr. 282/1-2007/2008; 
 
- wetsvoorstel (de heer Bart Tommelein) tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 

ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen in 
verzekeringsaangelegenheden, stuk nr. 404/1-2007/2008; 

- wetsvoorstel (de heren Pierre-Yves Jeholet, Luc Goutry, mevrouw Yolande 
Avontroodt, de heer Melchior Wathelet, mevrouw Florence Reuter) tot wijziging 
van de wet van 26 maart 2007 houdende diverse bepalingen met het oog op de 
integratie van de kleine risico's in de verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging voor de zelfstandigen, stuk nr. 406/1-2007/2008. 

 
Volgende wetsvoorstellen werden verworpen : 
 
- wetsvoorstel (de dames Dalila Douifi, Karine Lalieux, de heer Dirk Van der 

Maelen) tot wijziging van de wetgeving wat betreft de regulering van de prijs van 
aardgas en elektriciteit, stuk nr. 22/1-2007/2008; 

- voorstel van resolutie (de dames Muriel Gerkens, Tinne Van der Straeten, de 
heer Wouter De Vriendt) betreffende een prijsplafonnering en het opnieuw 
instellen van een controle op de gas- en elektriciteitsprijzen door de 
onafhankelijke instrumenten ter regulering van die markten te versterken, stuk nr. 
26/1 ev. 2007/2008; 

- wetsvoorstel (de heren Gerolf Annemans, Bart Laeremans, Bruno Valkeniers, 
Bruno Stevenheydens, Peter Logghe, mevrouw Barbara Pas) tot oprichting van 
een Nederlandstalig en een Franstalig Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, 
stuk nr. 751/1-2007/2008. 

 
Daarnaast heeft de commissie de bespreking aangevat van de volgende 
wetsvoorstellen : 
 
- Samengevoegde wetsvoorstellen : 
 

- wetsvoorstel (de dames Dalila Douifi, Karine Lalieux, de heer Dirk Van der 
Maelen) tot wijziging van de wetgeving wat betreft de regulering van de 
prijs van aardgas en elektriciteit, stuk nr. 22/1-2007/2008; 

- voorstel van resolutie (de dames Muriel Gerkens, Tinne Van der Straeten, 
de heer Wouter De Vriendt) betreffende een prijsplafonnering en het 
opnieuw instellen van een controle op de gas- en elektriciteitsprijzen door 
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de onafhankelijke instrumenten ter regulering van die markten te 
versterken, stuk nr. 26/1-2007/2008. 

 
Op 6 november 2007 werden hoorzittingen gehouden met vertegenwoordigers 
van : 
 
- electriciteitsproducenten/gasinvoerders : Electrabel + Distrigaz, E.ON + 

SPE; 
- distributienetbeheerders : Intermixt + Inter-Regies; 
- leveranciers : Nuon + Ecopower + Lampiris; 
- Europese commissie (DG TREN); 
- Iidividuele experten : Prof. Guido Pepermans (KUL); 
- de commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG); 
- de FOD Economie, Algemene Directie Mededinging; 
- Testaankoop; 
- het VBO; 
- de Unie van Zelfstandige Ondernemers, de «Union des Classes 

moyennes» en het Liberaal Verbond Zelfstandigen; 
- het ACV, het ABVV en het ACLVB; 
- de FOD Economie, Algemene Directie Energie. 

 
- Samengevoegde wetsvoorstellen : 
 

- wetsvoorstel (de dames Muriel Gerkens, Zoé Genot, de heer Wouter De 
Vriendt, mevrouw Meyrem Almaci, de heren Georges Gilkinet, Philippe 
Henry, mevrouw Juliette Boulet, de heer Stefaan Van Hecke, mevrouw 
Thérèse Snoy et d’Oppuers) tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 
betreffende de handelspraktijken en houdende een omschrijving van het 
begrip «eerlijke handel», stuk nr. 56/1-2007/2008; 

- wetsvoorstel (de heer Christian Brotcorne, mevrouw Brigitte Wiaux, de 
heren Josy Arens, David Lavaux, Melchior Wathelet, mevrouw Véronique 
Salvi) betreffende de erkenning van de organisaties voor eerlijke handel, 
stuk nr. 69/1-2007/2008; 

- wetsvoorstel (de dames Colette Burgeon, Karine Lalieux, de heer Dirk Van 
der Maelen) tot erkenning van de eerlijke handel en van de natuurlijke en 
rechtspersonen die toezien op de naleving van de criteria voor eerlijke 
handel, stuk nr. 143/1 en 2-2007/2008. 

  
Op 8 januari 2008 werden hoorzittingen gehouden met vertegenwoordigers van: 
 
- Max Havelaar; 
- Oxfam - Wereldwinkels; 
- Maya Honing; 
- Rainforest alliance; 
- Citizen Dream; 
- Faire Trade Original; 
- CNCD - 11.11.11; 
- Test-Aankoop; 
- Prof. Isabel Yepez - UCL; 
- Fair Trade Center (BTC); 
- DG TRADE - Europese commissie; 
- UTZ Certified; 
- Java; 
- 4C (Coffee Community Association); 
- VBO; 
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- UNIZO - UCM; 
- ACV - ABVV - ACLVB; 
- FEDIS. 

 
- Samengevoegde wetsvoorstellen : 
 

- wetsvoorstel (de dames Katrien Partyka, Mia De Schamphelaere, Liesbeth 
Van der Auwera, de heer Stefaan Vercamer) tot wijziging van de wetgeving 
inzake consumenten- en hypothecair krediet voor wat betreft de reclame, 
stuk nr. 793/1 en 2-2007/2008; 

- wetsvoorstel (de heren François-Xavier de Donnea, Pierre-Yves Jeholet, 
mevrouw Katrien Jadin, de heren David Clarinval, Olivier Hamal) tot 
wijziging van artikel 85 van de wet van 12 juni 1991 op het 
consumentenkrediet, stuk nr. 328/1-2007/2008. 

 
- Samengevoegde wetsvoorstellen : 
 

- wetsvoorstel (de heer Pierre-Yves Jeholet, mevrouw Florence Reuter, de 
heer Daniel Ducarme, mevrouw Valérie De Bue en de heer Jean-Luc 
Crucke) tot wijziging van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht 
teneinde de leerplicht op vijfjarige leeftijd in te stellen, stuk nr. 237/1-
2007/2008; 

- wetsvoorstel (mevrouw Karine Lalieux, de heren Yvan Mayeur en André 
Frédéric) tot wijziging van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht, 
wat de aanvang van de leerplicht betreft, stuk nr. 396/1-2007/2008; 

- wetsvoorstel (mevrouw Véronique Salvi en de heer Melchior Wathelet) tot 
wijziging van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht, teneinde 
die in te stellen vanaf de leeftijd van vijf jaar, stuk nr. 945/1-2007/2008. 

 
- Samengevoegd voorstel van resolutie en wetsvoorstel : 
 

- voorstel van resolutie (de dames Karine Lalieux, Camille Dieu en Colette 
Burgeon) betreffende een modernisering en een actualisering van het 
prijscontrolemechanisme en betreffende de oprichting van een 
waarnemingspost kosten van dagelijks levensonderhoud, stuk nr. 173/1-
2007/2008; 

- wetsvoorstel (de heer Peter Vanvelthoven, de dames Dalila Douifi, Karine 
Lalieux, Muriel Gerkens en Thérèse Snoy et d’Oppuers, de heer Wouter De 
Vriendt) tot wijziging van de wet van 22 januari 1945 betreffende de 
economische reglementering en de prijzen houdende een versterkt toezicht 
op de evolutie van de prijzen, stuk nr. 615/1-2007/2008. 

 
- Wetsvoorstel (de dames Freya Van den Bossche en Dalila Douifi) houdende de 

omkadering van de negatieve lijsten, stuk nr. 754/1-2007/2008. 
 

Op 3 juni heeft de commissie hoorzittingen gehouden met vertegenwoordigers 
van : 
 
- Testaankoop; 
- Commissie voor de Bescherming van het privéleven; 
- OIVO; 
- Datassur - Assuralia en Preventel; 
- Syndicaat van eigenaars; 
- Expert : Prof. Yves Poullet (CRID). 
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- Wetsvoorstel (de heren Bart Tommelein en Ludo Van Campenhout) tot wijziging 
van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten 
inzake de billijke vergoeding en de werking van de beheersvennootschappen, 
stuk nr. 529/1 en 2-2007/2008. 
 
Op 3 juni organiseerde de commissie hoorzittingen met vertegenwoordigers van : 
 
- Sabam en de heer Kolp, componist; 
- Vlaamse Jeugdraad en «Consul de la jeunesse d’expression française»; 
- Uradex, Simim, Arthena; 
- FOD Economie; 
- Horeca Vlaanderen en «Horeca Wallonie»; 
- Expert : mevrouw Marie-Christine Janssens. 

 
- Voorstel van resolutie (de dames Muriel Gerkens en Tinne Van der Straeten, de 

heer Jean-Marc Nollet, mevrouw Almaci Meyrem, de heren Philippe Henry, 
Wouter De Vriendt, Georges Gilkinet, Stefaan Van Hecke, en de dames Thérèse 
Snoy et d’Oppuers en Zoé Genot) betreffende de zichtbaarmaking van de 
ecologische voetafdruk van consumptieproducten, stuk nr. 59/1-2007/2008. 

 
- Wetsvoorstel (de heren Melchior Wathelet en Josy Arens, mevrouw Clotilde 

Nyssens, de heer Joseph Georges, de dames Véronique Salvi en Brigitte Wiaux) 
strekkende tot een betere begeleiding van het gebruik van de 
gezondheidspersoonsgegevens bij het aangaan van een persoonsverzekering en 
teneinde de verzekerbaarheid mogelijk te maken van het overlijdensrisico voor 
personen die een verhoogd risico lopen als gevolg van hun gezondheidstoestand, 
stuk nr. 823/1-2007/2008. 

 
De commissie heeft op 27 november 2007, 22 en 29 januari 2008, 26 februari 2008 en 
11 maart 2008 hoorzittingen georganiseerd in het kader van de bespreking van het 
eindverslag van de «Commissie Energie 2030» (zie DOC 52 1405/001). De volgende 
instanties werden gehoord:  
 
- Vertegenwoordigers van de Commissie Energie 2030: de heren D’haeseleer, 

Klees en van Ypersele 
 
- Categorie «Review panels» en sociale partners: 
 

- Nationale Bank van België (de heren Van Gastel en Hilgers); 
- Federaal Planbureau (mevrouw Gusbin en de heer Henry); 
- Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (de heer Rombouts); 
- vakbonden: ACV (de heer Willems), ABVV (de heer Van Daele en 

mevrouw Panneels) en ACLVB (mevrouw Vanhemelen); 
- VBO (de heer Van der Maren). 

 
- Categorie «Alternatieve energiebronnen»: 
 

- Solar Power Group (de heer de Lalaing); 
- ISSOL (de heer Quittre); 
- European Wind Energy Association (de heer Kjaer); 
- Electrabel (de heren De Groof en Peeraer); 
- BASF Antwerpen (de heer De Geest); 
- Waterstof (de heer Sierens); 
- SolviCore (de heer Dziallas); 
- FEBIAC (de heer Martens); 
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- Fédération de l’Électricité d’origine renouvelable et alternative - Wallonie 
(mevrouw Jacquet); 

- Organisatie voor Duurzame Energie - Vlaanderen (de heer Neyens); 
- European Renewable Energy Counsil (de heer Schaefer). 

 
- Categorie «Traditionele energiebronnen»: 
 

- Expert «Peak oil» (de heer Bauquis); 
- E.ON Belgium (de heer Ruhl); 
- Deskundige «Carbon Capture Storage» (de heer Baele); 
- Ethische aspecten van kernenergie (de heer Meskens); 
- Myrrha-project (de heer Abderrahim); 
- Deskundige inzake afschrijving van kerncentrales (de heer De Keuleneer); 
- EPZ - Elektriciteits- en Productiemaatschappij Zuid Nederland (de heer 

Bongers); 
- NIRAS (de heer Minon); 
- Kernfusie (de heer Vandenplas). 

 
- Categorie «Diverse deskundigen» : 
 

- Professor Verbruggen; 
- Bond Beter Leefmilieu (de heer Claeys); 
- Greenpeace Belgium (de heer Vandeputte); 
- Bureau 3E (de heer Palmers); 
- «Architecture et Climat» - UCL (de heer De Herde). 

 
Voorts heeft de commissie, eveneens in het raam van de bespreking van het 
eindverslag van de «Commissie Energie 2030», studiebezoeken gebracht aan: 
 
- C-Power in Oostende en Fluxys in Zeebrugge (25 januari 2008); 
- Nucleaire installaties in Doel (15 februari 2008); 
- TGV-Centrale en waterkrachtcentrale in Seraing (29 februari 2008); 
- SCK-CEN en Isotopolis/Belgoprocess in Mol-Dessel (14 maart 2008). 
 
Naar aanleiding van de hoorzittingen en bezoeken over het verslag van de 
« Commissie Energie 2030 », heeft de commissie verder nog de volgende voorstellen 
van resolutie besproken : 
 
- Voorstel van resolutie (de heer Philippe Henry, mevrouw Tinne Van der Straeten, 

de heer Jean-Marc Nollet, de dames Meyrem Almaci, Thérèse Snoy et 
d’Oppuers, Dalila Douifi) betreffende de conclusies van de hoorzittingen en 
debatten ingevolge het rapport van de Commissie "Energie 2030", stuk nr. 
1212/1-2007/2008; 

 
- Voorstel van resolutie (de heren Bart Laeremans, Peter Logghe, Bruno 

Valkeniers, Bruno Stevenheydens, Hagen Goyvaerts, de dames Barbara Pas, 
Rita De Bont) inzake het streven naar een evenwichtig energiebeleid op basis 
van hernieuwbare en nucleaire energie, stuk nr. 1237/1-2007/2008. 

 
Tenslotte heeft de commissie ook hoorzittingen georganiseerd over de volgende 
thema’s : 
 
Op 11 maart 2008 werd een hoorzitting gehouden met de heer Jean-Paul Minon, 
Directeur-Generaal van Niras, over de inventaris van de nucleaire passiva. 
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Op 20 mei 2008 werden hoorzittingen georganiseerd over de problematiek van de 
hospitalisatieverzekeringen met vertegenwoordigers van de CBFA en van het Federaal 
Kenniscentrum voor Gezondheidszorg. 
 
Op 10 juni 2008 heeft men hoorzittingen gehouden over de problematiek van de 
transittarieven van gas, met vertegenwoordigers van de CREG, Distrigas, Publigas en 
Fluxys. 
 
 
Commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar 
Ambt 
 
Naast haar werkzaamheden in het kader van de begrotingsprocedure en de diverse 
ontwerpen van programmawet en wetsontwerpen houdende diverse bepalingen heeft 
de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar 
Ambt de volgende wetsontwerpen en wetsvoorstellen aangenomen: 
 
- wetsontwerp houdende opheffing van het verval van sommige wetsontwerpen 

die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet (I), 
stuk nr. 756/1-2007/2008; 

- wetsontwerp houdende opheffing van het verval van sommige wetsontwerpen 
die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (II), 
stuk nr. 757/1-2007/2008; 

- wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van 
de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde, stuk nr. 37/1 en wetsvoorstel tot wijziging 
van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-
Vilvoorde (2), stuk nr. 39/1-2007 (B.Z.). 

 
Ingevolge de goedkeuring van de vorige twee wetsvoorstellen zijn volgende 
toegevoegde wetsvoorstellen komen te vervallen : 

 
- wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving, met het oog op de splitsing 

van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde, stuk nr. 27/1-2007 (B.Z.); 
- wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving, met het oog op de splitsing 

van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde, stuk nr. 28/1-2007 (B.Z); 
- wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving, met het oog op de splitsing 

van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde, stuk nr. 31/1-2007 (B.Z.); 
- wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving, met het oog op de splitsing 

van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde, stuk nr. 32/1-2007 (B.Z.); 
- wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving, met het oog op de splitsing 

van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde, stuk nr. 33/1-2007 (B.Z.); 
- wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing 

van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (1), stuk nr. 38/1-2007 (B.Z.); 
- wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing 

van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde, stuk nr. 133/1-2007 (B.Z.); 
- wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek en de bijlage daarbij, stuk nr. 

153/1-2007 (B.Z.); 
- wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek en de bijlage daarbij, stuk nr. 

158/1-2007 (B.Z.); 
 

- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en 
de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale 
Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, wat 
de voor de uitoefening van de bevoegdheden van de Controlecommissie 
gestelde termijnen betreft, stuk nr. 554/1-2007/2008; 
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- voorstel van resolutie betreffende de invoering van een verbeterd elektronisch 
stemsysteem, stuk nr. 1278/1-2007/2008. 
 
Ingevolge de goedkeuring van dat voorstel van resolutie is het volgende 
toegevoegde voorstel van resolutie komen te vervallen : 
 
- voorstel van resolutie betreffende de terugkeer tot het stemmen op papier 

tegen de volgende verkiezingen van juni 2009, stuk nr. 1281/1-2007/2008. 
 
De commissie heeft ook de behandeling van de volgende samengevoegde 
wetsvoorstellen aangevat : 
 
- wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging 

van de federale staatsstructuur, de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de 
wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Brusselse leden van de 
Vlaamse Raad verkozen worden en de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de 
wijze waarop de Raad van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, om 
stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven, voor de 
verkiezing van respectievelijk het Vlaams Parlement, de Waalse Gewestraad en 
de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad van de Duitstalige 
Gemeenschap, stuk nr. 106/1-2007 (B.Z.); 

 
- voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 

1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 
1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, teneinde het stemrecht toe te 
kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven, voor de verkiezing van het 
Vlaams Parlement en de Waalse Gewestraad enerzijds, en voor de verkiezing 
van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad anderzijds, stuk nr. 107/1-2007 (B.Z.); 

 
- wetsvoorstel tot wijziging van artikel 180bis van het Kieswetboek betreffende de 

stemming door de Belgen die in het buitenland verblijven, ten einde de regels 
voor de samenstelling van de kieslijsten gelijk te maken voor alle Belgen, 
ongeacht of ze in het land of in het buitenland verblijven, stuk nr. 92/1-2007 
(B.Z.); 

 
- wetsvoorstel tot wijziging van artikel 180bis van het Kieswetboek, teneinde de in 

het buitenland verblijvende Belgen in staat te stellen via internet te stemmen, 
stuk nr. 90/1-2007 (B.Z.); 

 
- wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek wat betreft de verplichte 

inschrijving van kiezers uit het buitenland in de gemeente van hun laatste 
officiële verblijfplaats, stuk nr. 700/1-2007/2008; 

 
- wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de 

verkiezing van het Europees Parlement, teneinde aan de buiten de Europese 
Unie verblijvende Belgen stemrecht voor de Europese verkiezingen te verlenen, 
stuk nr. 132/1-2007 (B.Z.). 

 
 
Varia 
 
De commissie heeft op 13 februari 2008 samen met de commissie voor de Justitie een 
gedachtewisseling georganiseerd met de minister van Binnenlandse Zaken en de 
minister van Justitie over het Nationaal Veiligheidsplan 2008-2011. 
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De commissie heeft met de Senaatscommissie voor de Binnenlandse Zaken en voor 
de Administratieve Aangelegenheden een gedachtewisseling georganiseerd over de 
elektronische stemming.  In dit verband werden diverse hoorzittingen gehouden op 3 
en 18 juni 2008.  
 
De volgende personen werden gehoord : 
 
- de heer Edouard Vercruysse, «Union des Villes et Communes de Wallonie»; 
- mevrouw Hildegard Schmidt, Vereniging van de stad en de gemeenten van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 
- de heer Herman Callens, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten; 
- mevrouw Anne-Emmanuelle Bourgaux, ULB; 
- de heer Kommer Kleijn, Voor een Ethiek van de Verkiezingsautomatisering 

(VoorEva); 
- de heer Axel Lefebvre, deskundige; 
- de heer Rop Gonggrijp, Nederlands deskundige; 
- de heer Emmanuel Willems, voorzitter van het College van deskundigen belast 

met de controle op de geautomatiseerde stemsystemen ter gelegenheid van de 
verkiezingen van 2007. 

 
De commissie heeft aan de commissie voor de Verzoekschriften advies uitgebracht 
over de volgende samengevoegde voorstellen: 
 
- voorstel van verzoek aan het College van de federale ombudsmannen om een 

audit te houden over de werking van de gesloten centra van de Dienst 
Vreemdelingenzaken, stuk nr. 144/1-2007 (B.Z.); 

 
- voorstel aan het college van de federale ombudsmannen om, met toepassing 

van artikel 1, eerste lid, 2°, van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van 
federale ombudsmannen, een onderzoek in te stellen naar de werking van de 
zes door de Dienst Vreemdelingenzaken beheerde gesloten centra, stuk nr. 
507/1-2007/2008. 

 
 
Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen 
 
De gewone activiteiten van de commissie (werkzaamheden in het kader van de 
begrotingsprocedure en goedkeuring van wetsontwerpen houdende instemming met 
internationale verdragen) hebben weliswaar laat plaatsgehad als gevolg van de lange 
formatie van de nieuwe regering.  
 
Toch heeft de commissie de evolutie van de internationale actualiteit op de voet 
gevolgd door tal van thematische debatten te organiseren, soms samen met de 
commissie voor de Landsverdediging of met de Senaatscommissie voor de 
Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging. 
 
Zo vonden gedachtewisselingen plaats met terzake bevoegde ministers; het ging met 
name over: 
 
- de deelname van België aan de EU-operatie in Tsjaad en in de Centraal-

Afrikaanse Republiek; 
- de 62e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties; 
- de militaire operaties 2007-2008; 
- het inzetten van Belgische strijdkrachten in Afghanistan; 
- Kosovo; 
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- de NAVO-top van Boekarest; 
- de situatie in Tibet; 
- Centraal Afrika; 
- de betrekkingen met de Volksrepubliek China. 
 
Voor die thematische werkzaamheden werden ook hoorzittingen gehouden: 
 
- over de dreiging van nucleaire proliferatie : hoorzitting met de ambassadeurs van 

Egypte, de Russische Federatie, Kazachstan, Frankrijk, China en Pakistan, met 
de zaakgelastigde van het Verenigd Koninkrijk en met de ambassadeur van Iran 
bij het IAAE; 

- over de leefomstandigheden in de Bulgaarse weeshuizen : hoorzitting met de 
ambassadeur van Bulgarije en met leden van de technische missie die naar 
Bulgarije was gegaan; 

- over het optreden in Afghanistan : hoorzitting met A. Karskens (Nederlands 
journalist), professor L. De Vos (KMS) en T. Bogaert (Pax Christi); 

- over de situatie in het Midden-Oosten : hoorzitting met M. Barghouti, lid van de 
Palestijnse Wetgevende Raad, I. Ben-Israël en D. Yatom, leden van de Knesset, 
de ambassadrice van Israel, de Algemeen Palestijns Afgevaardigde en de 
speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie voor het vredesproces in het 
Midden-Oosten; 

- de NAVO-top : hoorzitting met de Belgische vertegenwoordiger bij de NAVO; 
- over de situatie van de mensenrechten in China en de Olympische spelen: 

hoorzitting met de ambassadrice van China, een vertegenwoordiger van het 
BOIC en vertegenwoordigers van Amnesty International. 

 
Die thema’s en andere dossiers van de internationale actualiteit zijn ook aan bod 
gekomen tijdens vergaderingen die aan vragen waren gewijd. 
 
De commissie heeft de Europese dossiers besproken met de eerste minister vóór en 
na iedere Europese Top, tijdens gemeenschappelijke vergaderingen met het 
Adviescomité voor Europese aangelegenheden en de overeenkomstige organen van 
de Senaat. 
Op vergaderingen van dezelfde organen werden de volgende personen gehoord: K. 
Pinxten, lid van de Europese Rekenkamer, over de Europese begroting; de permanent 
vertegenwoordiger van België, over het werkprogramma van de Europese Commissie 
voor 2008; de ambassadeur van Slovenië, over het Sloveense voorzitterschap, alsook 
de ambassadeur van Frankrijk, over het Franse voorzitterschap.   
Voorts kon van gedachten worden gewisseld met de voorzitter van het Europees 
Parlement, H.G. Pöttering, en commissaris L. Michel. 
 
Die commissie heeft, samen met haar evenknie van de Senaat, een reflectie gehouden 
over de opportuniteit van een bijsturing van het wettelijk kader van de 
ontwikkelingssamenwerking.  
 
Daartoe werden diverse actoren uit de sector gehoord, met name: 
 
- de minister van Ontwikkelingssamenwerking; 
- P. Moors, directeur-generaal van de DGOS; 
- D. de Crombrugghe, bijzonder evaluator van Ontwikkelingssamenwerking; 
- Y. Haesendonck en C. Michiels (BTC); 
- H. Bosmans (BIO); 
- vertegenwoordigers van de universiteiten : M. Bosmans (Universiteit Gent), G. 

Ooms (Universiteit Gent), K. Ouédrago (Internationale Vrije Universiteit), R. 



HOOFDSTUK 2  BEVOEGDHEDEN - 59  
 

 

Renard (Universiteit Antwerpen), P. Develtere (KUL), J.-F. Denef (CIUF) en K. 
Verbrugghen (VLIR); 

- vertegenwoordigers van de gewesten : de ministers M.-D. Simonet en G. 
Bourgeois, en N. Vanhove, vertegenwoordiger van de minister-president van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 

- L. Michel, Europees Commissaris voor Ontwikkeling en Humanitaire Hulp; 
- vertegenwoordigers van de ngo’s : B. Vandenberghe (11.11.11) en G. Debatty 

(NCOS); 
- H. de Milly (COH van de OESO); 
- J.Y. Standaert (Belgisch Overlevingsfonds); 
- vertegenwoordigers van de ondernemingen : I. Callens (VBO), R. Couturier 

(ORI), L. Neels (Pharma.be) en P. Wollaert (Kauri). 
 
Diverse wetsontwerpen houdende instemming met internationale verdragen werden 
aangenomen, waaronder dat houdende instemming met het Verdrag van Lissabon 
(stuk nr. 955-2007/2008).  De commissie heeft ook het wetsontwerp dat ertoe strekt de 
inbeslagneming of de overdracht te verhinderen van overheidsgeld bestemd voor de 
internationale samenwerking, met name via de techniek van de aasgierfondsen (stuk 
nr. 762-2007/2008) goedgekeurd (dat de wet van 6 april is geworden). 
 
Tevens werden voorstellen van resolutie aangenomen : 
 
- voorstel van resolutie betreffende de Belgische houding inzake de einddatum van 

de onderhandelingen voor Economische Partnerschapsovereenkomsten (EPA's) 
tussen de Europese Unie en de ACS-landen, stuk nr. 393-2007/2008; 

- voorstel van resolutie ter bestrijding van seksueel geweld tegen vrouwen in 
conflictgebieden, stuk nr. 688-2007/2008; 

- voorstel van resolutie betreffende de achtergelaten kinderen in weeshuizen en 
psychiatrische instellingen in de voormalige Oostbloklanden (nu EU-lidstaten), 
stuk nr. 721-2007/2008; 

- voorstel van resolutie betreffende de toestand in Birma, stuk nr. 253-2007/2008; 
- voorstel van resolutie teneinde 10 oktober in België officieel te erkennen als 

«Dag tegen de doodstraf», stuk nr. 355-2007/2008; 
- voorstel van resolutie betreffende de mensenrechtensituatie in China en de 

Tibetaanse kwestie naar aanleiding van de Olympische spelen 2008, stuk nr. 
1047-2007/2008; 

- voorstel van resolutie betreffende de met de autoriteiten en het volk van China te 
betonen solidariteit, ten gevolge van de aardbeving in de provincie Sichuan, in 
China, in het kader van de door de Belgische regering ondernomen acties, stuk 
nr. 1246/-2007/2008; 

- voorstel van resolutie betreffende moedersterfte, stuk nr. 1168-2007/2008; 
- voorstel van resolutie tot instelling van een universeel moratorium op de 

doodstraf, stuk nr. 1233-2007/2008; 
- voorstel van resolutie betreffende verkrachting als oorlogswapen in Congo, stuk 

nr. 765-2007/2008. 
 
Tot slot is een delegatie van de commissie naar Moskou gegaan, waar diverse 
contacten hebben plaatsgehad, voornamelijk in het Russisch Parlement. 
 
 
Commissie voor de Financiën en de Begroting 
 
De commissie heeft volgende wetsontwerpen goedgekeurd: 
 
- ontwerp van financiewet voor het begrotingsjaar 2008, stuk nr. 326/1-2007/2008; 
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- wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (art. 1 tot 4, 13 en 14), stuk nr. 
517/1-2007/2008; 

- wetsontwerp houdende vierde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting 
voor het begrotingsjaar 2007, stuk nr. 556/1-2007/2008; 

- wetsontwerp houdende opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, 
mei en juni 2008, stuk nr. 948/1-2007/2008; 

- wetsontwerp houdende eindregeling van de begrotingen van de instellingen van 
openbaar nut van het jaar 1999, stuk nr. 980/1-2007/2008; 

- wetsontwerp houdende eindregeling van de begrotingen van de instellingen van 
openbaar nut van het jaar 2000, stuk nr. 981/1-2007/2008; 

- ontwerp van programmawet (art. 54 tot 81), stuk nr. 1011/1-2007/2008; 
- wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (art. 1 tot 13), stuk nr. 1012/1-

2007/2008; 
- wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) (art. 1 tot 7), stuk nr. 1013/1-

2007/2008.  
- wetsontwerp houdende de invoering van een belastingvermindering voor 

aandelen in ontwikkelingsfondsen voor microfinanciering in ontwikkelingslanden 
en houdende de vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning als 
ontwikkelingsfonds, stuk nr. 1065/1-2007/2008; 

- wetsontwerp houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2008, 
stuk nr. 993/1 en 2-2007/2008; 

- wetsontwerp houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 
2008, stuk nr. 994/1 en 2 en 4 tot 8-2007/2008; 

- wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (art. 1 tot 53), stuk nr. 1200/1-
2007/2008; 

- wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en 
tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en 
naburige rechten, stuk nr. 1188/1-2007/2008; 

- wetsontwerp betreffende de Belgische bijdrage aan de financiering van de 
schuldkwijtschelding door het Internationaal Monetair Fonds ten gunste van 
Liberia, stuk nr. 1248/1-2007/2008. 

 
De commissie heeft eveneens de volgende voorstellen goedgekeurd: 
 
- wetsvoorstel (François-Xavier de Donnea, Marie-Christine Marghem en Luk Van 

Biesen) tot wijziging van artikel 161 van het Wetboek der successierechten, stuk 
nr. 537/1-2007/2008; 

- wetsvoorstel (François-Xavier de Donnea c.s.) tot wijziging van artikel 146, eerste 
lid, van de programmawet van 27 april 2007, stuk nr. 597/1-2007/2008; 

- voorstel (Jean-Marc Nollet, Stefaan Van Hecke, Thierry Giet, Valérie Déom, 
François-Xavier de Donnea, Carl Devlies en Luk Van Biesen) tot oprichting van 
een parlementaire onderzoekscommissie om de grote fiscale fraude-dossiers te 
onderzoeken, stuk nr. 34/1-2007/2008; 

- voorstel (Jean-Marie Dedecker) tot wijziging van de aangenomen tekst tot 
oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie om de grote fiscale 
fraude-dossiers te onderzoeken, wat de samenstelling van de commissie betreft, 
stuk nr. 1143/1-2007/2008; 

- wetsvoorstel (Luk Van Biesen, Meyrem Almaci, Christian Brotcorne, Guy Coëme, 
Jenne De Potter, Josée Lejeune, Peter Vanvelthoven) ter bekrachtiging van de 
vestiging van sommige aanvullende gemeentebelastingen en de aanvullende 
agglomeratiebelasting op de personenbelasting voor elk van de aanslagjaren 
2001 tot 2007 en tot wijziging, met ingang van aanslagjaar 2009, van artikel 468 
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, stuk nr. 1276/1-2007/2008.  
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De commissie heeft bovendien de bespreking aangevat van de volgende voorstellen: 
 
- wetsvoorstel (François-Xavier de Donnea c.s.) houdende fiscale bepalingen, stuk 

nr. 545/1-2007/2008; 
- wetsvoorstel (Jenne De Potter c.s.) tot wijziging van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de aftrek voor de enige en eigen 
woning, stuk nr. 555/1-2007/2008; 

- wetsvoorstel (Luk Van Biesen c.s.) tot wijziging van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de aanrekening van de fiscale aftrek van 
de hypothecaire lening van de enige woning, stuk nr. 1181/1-2007/2008; 

- wetsvoorstel (Christian Brotcorne en Joseph George) betreffende de invoering 
van automatische voorschotten op de inkomsten uit de aanvullende 
personenbelasting en de voor de gemeenten kosteloze heffing van die belasting, 
stuk nr. 606/1-2007/2008; 

- voorstel van resolutie (Alain Mathot) betreffende de instelling van een duurzame 
voorschottenregeling in mindering op de inkomsten uit de aanvullende 
belastingen op de personenbelasting, stuk nr. 730/1-2007/2008; 

- voorstel (Hendrik Bogaert, Raf Terwingen) tot invoeging van een artikel 470ter in 
het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op een regelmatige 
doorstorting van belastinggelden naar de gemeenten, stuk nr. 647/1-2007/2008; 

- wetsvoorstel (Herman De Croo c.s.) tot wijziging van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 teneinde het fietsgebruik voor het woon-werkverkeer 
fiscaal aan te moedigen, stuk nr. 816/1-2007/2008; 

- wetsvoorstel (Dirk Van der Maelen, Maya Detiège) tot wijziging van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen 1992, wat de terbeschikkingstelling van een 
bedrijfsfiets betreft, stuk nr. 499/1-2007/2008; 

- wetsvoorstel (Servais Verherstraeten c.s.) tot wijziging van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 wat de forfaitaire kosten voor het woon-werkverkeer 
betreft, stuk nr. 1258/1-2007/2008;  

- wetsvoorstel (Meyrem Almaci, Thérèse Snoy et d'Oppuers) teneinde het 
fietsgebruik voor woon-werkverkeer fiscaal aan te moedigen, stuk nr. 1130/1-
2007/2008; 

- wetsvoorstel (Florence Reuter) tot wijziging van artikel 342 van het Wetboek van 
de inkomstenbelastingen 1992, stuk nr. 820/1-2007/2008; 

- wetsvoorstel (Peter Vanvelthoven) tot wijziging van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 wat de vergoeding van spaardeposito's betreft, stuk 
nr. 1296/1-2007/2008; 

- wetsvoorstel (Barbara Pas c.s.) tot wijziging van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 wat de vergoeding van spaardeposito's betreft, stuk 
nr. 1361/1-2007/2008; 

- wetsvoorstel (Barbara Pas c.s.) tot wijziging van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 wat de vrijstelling van roerende voorheffing betreft, 
stuk nr. 1362/1-2007/2008.  

 
Op 5 december 2007 hoorde de commissie de heer Luc Coene, Voorzitter van de 
afdeling «Financieringsbehoeften van de overheid» van de Hoge Raad van Financiën 
over de evolutie van de mondiale economische parameters en hun impact op de 
Belgische economische conjunctuur. 
 
Op dezelfde dag heeft zij de heer Karel Pinxten gehoord, lid van het Europese 
Rekenhof, over de verbetering van de controle van de uitvoering van de Europese 
begroting (gezamenlijke vergadering met het adviescomité belast met Europese 
Aangelegenheden en de commissie voor de Buitenlandse betrekkingen, alsook de 
homologe commissies van de Senaat). 
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Op 19 december 2007 vond een gedachtewisseling plaats met de heer Alfons Boon, 
voorzitter van de FOD Budget en Beheerscontrole, over het verslag van het 
monitoringcomité. 
 
Op 8 januari 2008 heeft de commissie de ministers van Financiën en Begroting 
gehoord over de resultaten van de Belgische openbare financiën in 2007. 
 
Op 27 februari en 4 en 5 maart 2008 hebben de vice-eerste minister en minister van 
Financiën en Institutionele Hervormingen en de minister van Justitie het binnen de 
regering bereikte budgettaire akkoord voor 2008 voorgesteld. 
 
Op 5 maart 2008 heeft de commissie een bezoek gebracht aan de douanediensten op 
de luchthaven van Zaventem. 
 
Op 11 maart 2008 vond een gedachtewisseling plaats met de vice-eerste minister en 
minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over de resultaten van de 
vergadering van de ECOFIN-Raad van dinsdag 4 maart 2008. 
 
Op 19 maart 2008 heeft de commissie de heer Guy Quaden, Gouverneur van de 
Nationale Bank van België, gehoord over de toepassing  door de Nationale Bank van 
de wet op de notionele intresten (vergadering achter gesloten deuren). 
 
Op 29 april 2008 vond een gedachtewisseling plaats met de staatsecretaris voor de 
Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister. 
 
Op 27 mei 2008 werd de heer Bernard Jurion, Voorzitter van de afdeling «Fiscaliteit en 
parafiscaliteit» van de Hoge Raad van Financiën gehoord over het verslag «Belasting 
op arbeid, werkgelegenheid en concurrentievermogen» (augustus 2007). 
 
Op 14 juli 2008, heeft de commissie de heer Jean-Paul Servais, Voorzitter van het 
directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen en de 
heren Peter Praet en Rudi Bonte, leden van het directiecomité, gehoord over de 
problematiek van de vergoeding van de gereglementeerde spaardeposito's. 
 
 
Subcommissie van de commissie voor de Financiën en de Begroting, belast met 
het onderzoek van de boeken van het Rekenhof 
 
De subcommissie heeft in totaal  zeven keer vergaderd. 
 
Op 23 oktober 2007 heeft zij een thema van het 163e Boek van het Rekenhof 
besproken, namelijk het gebruik van thesaurierekeningen en orderekeningen van de 
Thesaurie (verslag van de heer Dirk Van der Maelen, stuk nr. 834/1-2007/2008).  
 
Op 6 november 2007 werd een hoorzitting georganiseerd met kandidaten voor de 
functie van raadsheer (F) in het Rekenhof.  
 
Tijdens de vergadering van 17 december 2007 heeft de eerste voorzitter van het 
Rekenhof het 164e Boek aan de Kamervoorzitter overhandigd. Een raadsheer van het 
Rekenhof heeft tijdens dezelfde vergadering het rapport over de eenmalige bevrijdende 
aangifte toegelicht.  
 
Op 22 januari 2008 besprak de subcommissie het verslag van het Rekenhof over het 
federale grootstedenbeleid.  
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Tijdens de vergadering van 12 februari 2008 werd het onderzoek van het 164e Boek 
van het Rekenhof aangevat met een bespreking van de problematiek van de rekening 
van de vermogenswijzigingen.  
 
Op 25 februari 2008  werd een hoorzitting georganiseerd met kandidaten voor de 
functie van griffier (N) in het Rekenhof.  
 
Tenslotte werd op 10 juni 2008 een gedachtewisseling gehouden over de vergoeding 
voor de controle van sommige overheidsinstellingen (verslag van de heer Christian 
Brotcorne, stuk nr. 1350/1-2007/2008). 
 
 
Commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming der 
Instellingen 
 
De commissie heeft de volgende voorstellen tot herziening van de Grondwet 
aangenomen: 
 
- voorstel tot herziening van artikel 22bis van de Grondwet, stuk nr. 175-

2007/2008;  
- voorstel tot herziening van artikel 28 van de Grondwet betreffende het petitierecht 

door er het College van de federale ombudsmannen in op te nemen, stuk nr.  
260-2007/2008; 

- voorstel tot herziening van artikel 180 van de Grondwet, teneinde de controle 
door het Rekenhof verder te doen reiken dan zijn strikt tot de 
overheidsrekeningen beperkte bevoegdheid, stuk nr. 531-2007/2008. 

 
Voorts heeft de commissie de bespreking aangevat van de volgende voorstellen tot 
herziening van de Grondwet : 
 
- voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde er een artikel 39bis in te 

voegen betreffende de volksraadpleging, stuk nr. 218-2007/2008; 
- voorstel tot herziening van artikel 57 van de Grondwet, teneinde het petitierecht 

te moderniseren en het om te vormen tot een echt parlementair debat op 
volksinitiatief, stuk nr. 472-20072007. 

 
Daarnaast heeft de commissie de bespreking aangevat van de volgende 
wetsontwerpen en -voorstellen: 
 
- voorstel van bijzondere wet 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, met het oog op de invoering van 
een verklaring van fiscale regelmatigheid, stuk nr. 186-2007/008; 

- wetsvoorstel 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 tot wijziging van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 met het oog op de uitbreiding van de toepassing van 
de bedrijfsvoorheffing, stuk nr. 308-2007-2008; 

- wetsontwerp tot aanpassing van verschillende wetten die een aangelegenheid 
regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, aan de benaming 
«Grondwettelijk Hof», stuk nr. 1112-2007/2008; 

- wetsontwerp tot aanpassing van verschillende wetten die een aangelegenheid 
regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet, aan de benaming 
«Grondwettelijk Hof», stuk nr. 1113-2007/2008; 

- ontwerp van bijzondere wet tot aanpassing van verschillende bepalingen aan 
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 de benaming «Grondwettelijk Hof», stuk nr. 1114-2007/2008. 
 
 
Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven 
 
Voorstel van resolutie dat wetgeving kan worden 
 
Het volgende voorstel van resolutie zal bron van wetgeving worden doordat de 
bevoegde minister van Mobiliteit er zich toe verbond de door de commissie 
aangenomen voorstellen in koninklijke besluiten in te schrijven : 
 
- voorstel van resolutie betreffende de invoering van het inschrijvingsbewijs in twee 

delen, stuk nr. 510/1-2007/2008. 
 
Voorstel van resolutie teneinde het Rekenhof een opdracht te geven 
 
Op 13 maart 2008 nam de Kamer een voorstel van resolutie aan tot invoering van een 
onderzoek door het Rekenhof naar de opvolging van de beheerscontracten door de 
NMBS, Infrabel, NMBS Holding en de Staat (stuk nr. 740/1-2007/2008) aan. Dit is de 
meest geëigende methode om het Rekenhof met een bijzondere opdracht te belasten. 
Verworpen wetsvoorstellen en voorstellen van resolutie 
 
De volgende wetsvoorstellen werden verworpen : 
 
- wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 

houdende algemeen reglement van de politie van het wegverkeer en van het 
gebruik van de openbare weg wat het motorrijbewijs betreft, stuk nr. 91/1-
2007/2008; 

- voorstel van resolutie betreffende een aangepaste weginrichting, teneinde de 
veiligheid van de gebruikers van tweewielige motorvoertuigen te verhogen, stuk 
nr. 93/1-2007/2008. 

- Het volgende voorstel van resolutie dat mogelijkerwijs wet zou zijn geworden 
indien het was aangenomen, vermits het een koninklijk besluit beoogt te wijzigen 
werd verworpen: voorstel van resolutie betreffende de wijziging van het koninklijk 
besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie 
van het wegverkeer met oog op de verbetering van niet-prioritair ziekenvervoer 
en een hogere rechtszekerheid bij het uitvoeren van prioritaire opdrachten in het 
algemeen, stuk nr. 480/1-2007/2008. 

 
Wetsvoorstellen en voorstellen van resolutie in bespreking 
 
De volgende wetsvoorstellen - de ene over het inschrijvingsbewijs voor motoren, het 
ander over het gebruik van busbanen door motoren - werden uitvoerig besproken 
zonder definitief te zijn aangenomen :  
 
- wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de 

inschrijving van voertuigen, teneinde de bromfietsen en vierwielers met motor 
verplicht in te schrijven, stuk nr. 149/1-2007/2008; 

- wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de 
inschrijving van voertuigen, stuk nr. 459/1-2007/2008; 

- wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving met het oog op de inschrijving van 
bromfietsen en het invoeren van het rijbewijs voor bromfietsersgebruikers, stuk 
nr. 697/1-2007/2008. 

- wetsvoorstel (Olivier Chastel, Valérie De Bue, François Bellot, Corinne De 
Permentier, Charles Michel, Jacqueline Galant, Daniel Bacquelaine) tot wijziging 
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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, 
teneinde de motorfietsen toe te staan gebruik te maken van de aan de bussen 
voorbehouden rijstroken, stuk nr. 96/1-2007/2008. 

 
Hoorzittingen 
 
Op maandag 7 november 2007 had een hoorzitting plaats over de toestand van de 
NMBS-groep met de heren Jannie Haek, gedelegeerd bestuurder van de NMBS 
holding, Marc Descheemaeker, gedelegeerd bestuurder van de NMBS en Luc 
Lallemand, gedelegeerd bestuurder van Infrabel, stuk nr. 946/1-2007/2008. 
 
Op maandag 28 november 2007 had een gedachtewisseling plaats met de heer 
Johnny Thijs, gedelegeerd bestuurder van De Post, over de toestand van De Post in 
het licht van de derde Europese postrichtlijn (totale vrijmaking van de postmarkt vanaf 
1 januari 2012), stuk nr. 575/1-2007/2008. 
 
Op woensdag 12 december 2007 had een hoorzitting plaats over de voorstellen 
aangaande de tweewielers met : 
 
- de heer Patrick Deweduwen, gedelegeerd bestuurder BIVV; 
- de heer Mathieu Debacker, GRACQ, («Cyclistes quotidiens»); 
- de heer Erwin Steegmans, Motorcycle Action Group (MAG); 
- de heer Steve Coeymans, «Association de Défense des Deux-Roues Motorisés»; 
- de heer Michel De Meûter, FEBIAC (Motor Cycle Council). 
 
Op 19 december 2007 had een hoorzitting plaats over de telecomsector na tien jaar 
liberalisering, (stuk nr. 809/1-2007/2008) met, in de voormiddag : 
 
- de heer Didier Bellens, CEO van Belgacom;  
- de heer Jean-Michel Courtoy, directeur «Products & Solutions»;  
- de heer Wim De Meyer, ondervoorzitter «Business Transformation»;  
- de heer Patrice d'Oultremont, ondervoorzitter «Group Regulator»;  
- de heer Frankie De Coninck, directeur «National Regulatory Affairs»;  
- de heer Valentijn Vande Keere, directeur «Public Affairs»; 
- de heer Grégoire Dallemagne, voorzitter van het Platform van Alternatieve 

Telecomoperatoren; 
- de heer Paul-Marie Dessart, ondervoorzitter van het Platform van Alternatieve 

Telecomoperatoren.   
 
Op woensdag 16, 23 en 30 januari 2008 hadden hoorzittingen plaats over ICT-
veiligheid (stuk nr. 898/1-2007/2008) met : 
 
- de heer Luc Beirens, diensthoofd «Federal Computer Crime Unit» ; 
- de heer Len Lavens, vertegenwoordiger van «Securitybloggers» ; 
- de heer Alain Huet, hoofdconsulent informatieveiligheid FEDICT ; 
- de heer Jean-Marc Vekeman, ombudsman voor de telecommunicatie; 
- de heren Willem De Beuckelaere en Dieter Verhaeghe, respectievelijk voorzitter 

en juridisch adviseur van de Privacycommissie; 
- de heer Rudi Vansnick, voorzitter ISOC Belgium; 
- prof. dr. Bart Preneel, cryptoloog aan de KU Leuven; 
- de heer Rudi Smet, BIPT; 
- mevrouw Cécile Coppin, FOD Economie « Internetbewaking »; 
- de heer Michel Decoster, ICT FOD Financiën; 
- mevrouw Christiane Rouma, Rijksregister; 
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- de heer Marc Van Wesemael, DNS.BE; 
- de heer Pierre Bruyère, Belnet. 
 
Op woensdag 28 mei 2008 werd het ongeval van 25 mei 2008 op de luchthaven van 
Brussel-Nationaal met een Boeing-747 vrachtvliegtuig van de maatschappij Kalitta Air 
voorwerp van gedachtewisseling met : 
 
- de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de 

eerste minister; 
- de heer Daniel Goffin, directeur-generaal Operaties van Belgocontrol; 
- de heer Jules Kneepkens, directeur-generaal van het Bestuur der Luchtvaart; 
- de heer Pierre Ghyoot, secretaris-generaal van de pilotenvereneging BeCA 

(« Belgian Cockpit Association »). 
 
Op maandag 23 juni 2008 had een gedachtewisseling plaats over de 
beheerscontracten met de NMBS-Groep met mevrouw Inge Vervotte, minister van 
Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, alsook een hoorzitting met : 
 
- de heer Jannie Haek, CEO van de NMBS Holding; 
- de heer Luc Lallemand, CEO van Infrabel; 
- de heer Marc Descheemaeker, CEO van de NMBS. 
 
Op woensdag 9 juli 2008 werd een hoorzitting gehouden in het raam van de 
bespreking van de samengevoegde voorstellen van resolutie: 
 
- voorstel van resolutie (Thérèse Snoy et d’Oppuers, Tinne Van der Straeten, 

Stefaan Van Hecke, Muriel Gerkens, Meyrem Almaci, Juliette Boulet, Wouter De 
Vriendt, Georges Gilkinet, Jean-Marc Nollet) betreffende de invoering van een 
ecoscorevignet voor voertuigen, stuk nr. 764/1-2007/2008. 

- voorstel van resolutie (David Geerts, Bruno Van Grootenbrulle) ten einde het 
cultureel patrimonium te beschermen, de verkeersveiligheid te bevorderen en de 
openbare ruimte te vrijwaren, stuk nr. 417/1-2007/2008. 

 
Kwamen daarbij aan het woord : 
 
- mevrouw Leen Govaerts van het VITO; 
- de heer Pierre Courbe van «Inter-environnement Wallonie»; 
- de heer Bram Claeys van de Bond Beter Leefmilieu; 
- de heer Michel Martens, van Febiac. 

 
 
Commissie voor de Justitie 
 
Afgehandelde wetsontwerpen en wetsvoorstellen : 
 
- samengevoegde wetsvoorstellen : 
 

- wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van 
economische en individuele activiteiten met wapens teneinde de termijn 
voor de aangifte van wapenbezit te verlengen, stuk nr. 29/1-2007/2008; 

- wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling 
 van economische en individuele activiteiten met wapens en tot verlenging 
 van de termijn van zes maanden voor de aangifte van wapenbezit, 
 namelijk tot 31 december 2007, stuk nr. 24/1-2007/2008; 
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- samengevoegde wetsvoorstellen : 
 

-  wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van 
economische en individuele activiteiten met wapens, stuk nr. 474/1-
2007/2008; 

-  wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van 
economische en individuele activiteiten met wapens, stuk nr. 25/1-
2007/2008; 

-  wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van 
economische en individuele activiteiten met wapens, stuk nr. 30/1-
2007/2008; 

-  wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van 
economische en individuele activiteiten met wapens en tot instelling van 
provinciale vergoedingscommissies, stuk nr. 68/1-2007/2008; 

- wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van  
economische en individuele activiteiten met wapens, stuk nr. 148/1-
2007/2008; 

-  wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van 
economische en individuele activiteiten met wapens, stuk nr. 385/1-
2007/2008; 

-  wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van 
economische en individuele activiteiten met wapens, stuk nr. 408/1-
2007/2008; 

-  wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van 
economische en individuele activiteiten met wapens, stuk nr. 519/1-
2007/2008; 

 
- wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1294bis, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek 

teneinde de wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de 
echtscheiding te verduidelijken, stuk nr. 490/1-2007/2008; 

 
- wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (art. 5 en 6), stuk nr. 517/1-

2007/2008; 
 
- wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II), stuk nr. 518/1-2007/2008; 
 
- samengevoegde wetsvoorstellen : 
 

- wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de 
procedure inzake bepaalde huurgeschillen, stuk nr. 815/1-2007/2008; 

- wetsvoorstel tot opheffing van artikel 1344septies van het Gerechtelijk 
Wetboek betreffende de verplichte poging tot minnelijke schikking inzake 
huurovereenkomsten, stuk nr. 104/1-2007/2008; 

- wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de procedure 
betreft met het oog op een voorafgaande minnelijke schikking inzake 
huurovereenkomsten die betrekking hebben op de hoofdverblijfplaats, stuk 
nr. 250/1-2007/2008; 

- wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek voor wat betreft de 
gerechtelijke procedure inzake woninghuur, stuk nr. 714/1; 

 
- wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de gecoördineerde 

wetten van 17 juli 1991 op de Rijkscomptabiliteit met het oog op het stuiten van 
de verjaring van de vordering tot schadevergoeding ten gevolge van een beroep 
tot vernietiging bij de Raad van State, stuk nr. 832/1-2007/2008; 
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- wetsontwerp tot wijziging van artikel 587 van het Burgerlijk Wetboek, stuk nr. 
959/1-2007/2008; 

 
- wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (art. 39, 40, 72 tot 75 en 82 tot 85), 

stuk nr. 1012/1-2007/2008; 
 
- wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) (art. 8 tot 13), stuk nr. 1013/1-

2007/2008. 
 

Toegevoegde wetsvoorstellen : 
 
- wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 oktober 1867 op de 

verzachtende omstandigheden, stuk nr. 369/1-2007/2008; 
- wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 oktober 1867 op de 

verzachtende omstandigheden voor wat betreft de verzachtende en de 
verzwarende omstandigheden, stuk nr. 931/1-2007/2008; 

 
- samengevoegde wetsontwerpen en wetsvoorstel : 
 

- wetsontwerp tot invoeging van een artikel 682bis in het Gerechtelijk 
Wetboek, stuk nr. 989/1-2007/2008; 

- wetsontwerp tot wijziging van artikel 682 van het Gerechtelijk Wetboek, 
stuk nr. 987/1-2007/2008; 

- wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de procedure 
van rechtsbijstand voor het Hof van Cassatie betreft, stuk nr. 101/1-
2007/2008. 

 
- wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 20 december 2007 

betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de 
Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse 
A, B, C en E voor het kalenderjaar 2008, stuk nr. 1106/1-2007/2008; 

 
- wetsontwerp tot wijziging van artikel 1597 van het Burgerlijk Wetboek, stuk nr. 

1173/1-2007/2008; 
 
- wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving wat betreft de wijziging van het 

huwelijksvermogensstelsel zonder tussenkomst van de rechtbank en tot wijziging 
van artikel 9 van de wet van 16 maart 1803 tot regeling van het notarisambt, stuk 
nr. 1174/1; 

 
- wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (art. 163 tot 172) , stuk nr. 1200/1-

2007/2008; 
 
- wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II), nr. 1201/1-2007/2008; 
- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke 

opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding, stuk nr. 
1232/1-2007/2008; 

 
- wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 1231-31, 1231-41 en 1231-42 van het 

Gerechtelijk Wetboek en van artikel 24bis van de wet van 24 april 2003 tot 
hervorming van de adoptie, met het oog op het verlengen van de geldigheidsduur 
van geschiktheidsvonnissen en attesten inzake adoptie, stuk nr. 1448/1-
2007/2008; 
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- wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek inzake het verzet tegen het 
huwelijk, stuk nr. 1026/1-2007/2008. 

 
Advies 
 
- Ontwerp houdende de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 

2008, stuk nr. 994/1-2007/2008, met inbegrip van de beleidsnota; stuk nr. 995/2-
2007/2008. 

 
- Voorstel voor een kaderbesluit van de Raad tot wijziging van Kaderbesluit 

2002/475/JBZ inzake terrorismebestrijding (COM (2007/650)). 
Subsidiariteitsadvies, stuk nr. 654/1-2007/2008. 

 
Voorstel van besluit 
 
Verlenging van de duur van de werking van de aanvullende kamers van de hoven van 
beroep, stuk nr. 813/1-2007/2008. 
 
Andere activiteiten 
 
Op 20 november 2007 had de commissie een onderhoud met de leden van de Hoge 
Raad voor de Justitie. 
 
Op 27 november 2007 werd de proefbank voor vuurwapens te Luik bezocht. 
 
Op 19 februari 2008 besprak de commissie het jaarverslag van de Hoge Raad voor de 
Justitie in aanwezigheid van leden van het bureau van de Raad. 
 
Op 29 april 2008 gaf de minister van Justitie een voorstelling van het Masterplan 2008-
2012 voor een gevangenisstructuur in humane omstandigheden. 
 
Op 22 en 30 april besprak de commissie de algemene beleidsnota van de 
staatssecretaris voor Gezinsbeleid. 
 
Op 20 mei 2008 gaf de minister van Justitie een toelichting bij de aanpak van de 
informatisering. 
 
Op 21 mei 2008 besprak de commissie het jaarverslag van het Hof van Cassatie in 
aanwezigheid van leden van het Hof. 
 
Op 17 juni 2008 bezocht de commissie de pilootprojecten «proefzorg» voor 
drugsverslaafden en de «drugsbehandelingskamer» te Gent. 
 
 
Verenigde commissies voor de Justitie en de Binnenlandse Zaken, de Algemene 
Zaken en het Openbaar Ambt 
 
Bespreking van het Nationaal Veiligheidsplan 2008-2011, stuk nr. 812/1-2007/2008. 
 
 



70 - BEVOEGDHEDEN   Hoofdstuk 2 
 

 

Subcommissie van de commissie voor de Justitie belast met het « Familierecht » 
 
Wetsvoorstellen waarover een advies aan de commissie voor de Justitie werd 
uitgebracht:   
 
- wetsvoorstel (Thierry Giet, André Perpète) tot wijziging van artikel 1294bis, § 2, 

van het Gerechtelijk Wetboek teneinde de wet van 27 april 2007 betreffende de 
hervorming van de echtscheiding te verduidelijken, nr. 490/1-2007/2008 (zaak 
zonder verslag, art. 78.7Rgt.); 

- wetsvoorstel (Katrien Schryvers, Liesbeth Van der Auwera) tot wijziging van het 
Burgerlijk Wetboek inzake het verzet tegen het huwelijk, nr. 1026/1-2007/2008. 

 
Wetsvoorstellen waarvan de bespreking werd gestart doch niet beëindigd: 
 
- samengevoegde wetsvoorstellen : 
 

- wetsvoorstel (Muriel Gerkens, Zoé Genot, Juliette Boulet, Thérèse Snoy 
 et d'Oppuers, Jean-Marc Nollet, Georges Gilkinet) tot wijziging van 

sommige in het Burgerlijk Wetboek vervatte bepalingen betreffende de 
bijdrage van de vader en moeder tot de opvoeding van hun kinderen, nr. 
295/1-2007/2008; 

- wetsvoorstel (Dalila Douifi, Renaat Landuyt, Christine Van Broeckhoven) 
tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de onderhoudsgelden aan 
kinderen bij voorkeur te domiciliëren, nr. 564/1-2007/2008; 

- wetsvoorstel (Clotilde Nyssens, Christian Brotcorne) tot wijziging van het 
Burgerlijk Wetboek, teneinde te voorzien in een objectieve berekening van 
de door de vader en de moeder te betalen onderhoudsbijdragen voor hun 
kinderen, nr. 899/1-2007/2008; 

- wetsvoorstel (Sabien Lahaye-Battheu, Marie-Christine Marghem, Bruno 
Steegen, Carina Van Cauter) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat 
betreft de buitengewone kosten in het kader van een onderhoudsuitkering, 
nr. 1092/1-2007/2008. 

 
 
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: 
 
- wetsontwerp tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2008, stuk nr. 

278/1-2007/2008; 
- wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (artikelen 15 en 16), stuk nr. 517/1-

2007/2008; 
- voorstel van resolutie betreffende de uitbreiding van de Belgische deelname aan 

de NAVO-missie International Security Assistance Force (ISAF) in Afghanistan, 
zoals door de regering is beslist op 1 februari 2008, stuk nr. 990/1-2007/2008. Dit 
in de commissie aangenomen voorstel van resolutie dient te worden gesitueerd 
in de beslissing van de regering om op 1 september 2008 extra Belgische 
militairen naar Afghanistan te sturen en meer in het bijzonder Belgische F-16 
jachtvliegtuigen. Het initiële voorstel van de heren André Flahaut en Daniel 
Ducarme werd bij amendement in zijn geheel vervangen door een nieuwe tekst 
en nog verder aangepast door middel van subamendementen.  
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Andere activiteiten. 
 
De commissie voor de Landsverdediging hield verschillende vergaderingen die gewijd 
waren aan de bespreking van de deelname van Belgische militairen aan operaties in 
het buitenland. In tal van gevallen gebeurde dit gezamenlijk met de commissie voor de 
Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer en de commissie voor de Buitenlandse 
Betrekkingen en de Landsverdediging van de Senaat. 
 
Aldus had op 6 september 2007, in een gemeenschappelijke vergadering van deze 
drie commissies, een gedachtewisseling plaats met eerste minister Guy Verhofstadt en 
minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht over de deelname aan de EU-
operatie in Tsjaad en de Centraalafrikaanse republiek en de verlenging van de 
Belgische participatie aan Unifil in Libanon. 
 
Op 5 december 2007 gaf de minister van Landsverdediging, de heer André Flahaut, 
een overzicht van de buitenlandse operaties in 2007 en de planning voor 2008, voor de 
commissies voor de Landsverdediging en de Buitenlandse betrekkingen van de Kamer. 
Dit werd gevolgd door een gedachtewisseling met de leden. 
 
De uitbreiding van de Belgische deelname aan de operatie in Afghanistan werd 
uitvoerig toegelicht voor de drie commissies, van Kamer en Senaat, op 7 en 13 februari 
alsook op 15 september 2008, door de minister van Buitenlandse zaken, de heer Karel 
De Gucht, en de minister van Landsverdediging, de heer Pieter De Crem. 
 
In antwoord op verschillende mondelinge vragen gaf minister van Landsverdediging de 
heer Pieter De Crem, een uitgebreide toelichting bij de operatie in Tsjaad, op 27 
februari 2008 voor de commissie voor de Landsverdediging. 
 
Tijdens drie vergaderingen, op 4 en 12 maart en op 9 april 2008, werd in de drie 
commissies over de Navo-top van Boekarest (2 - 4 april 2008) op uitvoerige wijze van 
gedachten gewisseld met de ministers van Buitenlandse Zaken en van 
Landsverdediging alsook met de heer Frans van Daele, permanent vertegenwoordiger 
van België bij de NAVO. De heer Yves Leterme, eerste minister, kwam op 9 april 2008, 
na afloop van de top, verslag uitbrengen over het verloop van de vergadering in 
Boekarest.   
 
Op 21 mei 2008 kwam in de commissie voor de Landsverdediging de militaire 
samenwerking met de Democratische Republiek Congo (DRC) aan bod die door de 
minister van Landsverdediging uitvoerig werd toegelicht. 
 
Een hoorzitting over het sturen van Belgische militairen naar Afghanistan werd voor de 
commissies voor de Landsverdediging en voor de Buitenlandse Betrekkingen van de 
Kamer georganiseerd op 17 juni 2008. De heer Arnold Karskens, oorlogsverslaggever 
van het Nederlandse dagblad «De Pers», professor Luc De Vos van de Koninklijke 
Militaire School, en de heer Tim Bogaert van Pax Christi, waren hierop uitgenodigd om 
hun standpunt dienaangaande uiteen te zetten en de vragen van de leden te 
beantwoorden. 
  
Op 25 juni en 2 juli 2008, tenslotte, werd de politieke oriëntatienota 2008-2011 van de 
minister van Landsverdediging besproken in de commissie voor de Landsverdediging. 
 
Voor het overige werden de commissieleden uitgenodigd de minister van 
Landsverdediging te vergezellen bij zijn bezoeken aan de basissen van Marche-en-
Famenne en Kleine Brogel, alsook aan het concentratiekamp van Auschwitz-Birkenau 
op, respectievelijk, 22, 23 en 24 januari 2008. 
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Op 21 februari en op 6 mei 2008 werden cursisten van respectievelijk de Koninklijke 
militaire school (KMS) en van het Koninklijk hoger instituut voor defensie (KHID) 
ontvangen in de commissie.   
 
Op 6 mei 2008 werd de heer Yves Fromion, lid van de Franse Assemblée nationale, 
ontvangen in de commissie. De heer Fromion was door de Franse eerste minister 
gevraagd te onderzoeken hoe een Europese defensie-industrie kan worden ontwikkeld 
en gestructureerd en hoe een Europese markt voor defensieproducten kan worden tot 
stand gebracht (in het kader van de voorbereiding van het Franse EU-voorzitterschap). 
 
De commissie bracht op 7 mei en 4 juni 2008 een bezoek aan, respectievelijk, het 
bouwproject van de nieuwe Navo-hoofdzetel in Evere en aan de Algemene dienst 
inlichtingen en veiligheid (ADIV) van de Krijgsmacht.   
 
Op 14 mei 2008 ontving de voorzitter van de commissie, de heer Ludwig  
Vandenhove, de nieuw in België benoemde ambassadeur van Roemenië, de heer 
Ovidiu Dranga. 
 
 
Commissie belast met de Problemen inzake Handels- en Economisch recht   
 
 
Wetgevende werkzaamheden 
 
De commissie heeft onderstaande wetsontwerpen en -voorstellen aangenomen: 
 
- wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (artikelen 7 tot 9 van het ontwerp), 

stuk nr. 517/1-2007/2008; 
 
- wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (artikelen 44 tot 57 en 76 tot 81 

van het ontwerp), stuk nr. 1012/1-2007/2008; 
- wetsvoorstel tot wijziging van artikel 82, tweede lid, van de faillissementswet van 

8 augustus 1997, wat de verschoonbaarheid van de voormalige echtgenoten 
betreft, stuk nr. 1032/1-2007/2008; 

 
- wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (artikelen 66 en 67 van het 
 ontwerp), stuk nr. 1200/1-2007/2008; 
 
- wetsvoorstel betreffende de continuïteit van de ondernemingen (de heren Jean-

Luc Crucke en Daniel Bacquelaine), stuk nr. 160/1-2007/2008. In dit kader 
werden hoorzittingen gehouden met de volgende personen: 

 
- op 27 november 2007: 
 

- de heer Ivan Verougstraete, voorzitter van het Hof van Cassatie; 
- de heer Alain Zenner, advocaat; 
- de heer Toon Lysens, voorzitter van de rechtbank van koophandel van 

Tongeren; 
- de heer Jean-Philippe Lebeau, voorzitter van de rechtbank van koophandel 

van Charleroi; 
 
- op 4 december 2007: 
 

- de heer Jean-Marie Eylenbosch, hoofdgriffier van de rechtbank van 
koophandel van Brussel; 
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- de heer Pierre-Henri Van Besien, advocaat en curator; 
- de heer Jozef Dauwe, advocaat en curator; 

 
- op 11 december 2007: 
 

- de heer Léon Leduc, advocaat en curator; 
- de heer Philippe Lambrecht, bestuurder-secretaris-generaal, VBO; 
- de heer Christian Van Buggenhout, advocaat en curator; 
- prof. dr. Michel Tison en dr. Peter Coussement, UGent; 
- de heer Michel Guiot, rechter in handelszaken in de rechtbank van 

koophandel van Aarlen; 
 
- op 18 december 2007 : 
 

- prof. dr. Gilbert Demez, UCL; 
- de heer Ian De Ruyver, Unizo ; 
- mevrouw Hilde Duroi en mevrouw Andrée Debrulle, ABVV en ACV ; 

 
- op 15 januari 2008 : 
 

- prof. dr. Herman Cousy, KUL. 
 
Dit wetsvoorstel is gebaseerd op de tekst van een voorontwerp van wet dat door 
mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Justitie, is voorbereid 
geweest tijdens de vorige zittingsperiode.  
 
Het is de bedoeling de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord in 
belangrijke mate aan te passen om toe te laten dat bedrijven, die soms economische 
en commerciële moeilijkheden kennen, als het ware een tweede leven zouden kunnen 
krijgen, in plaats van onmiddellijk te worden geconfronteerd met de zware sanctie van 
het faillissement, zoals in te veel gevallen gebeurt. Uit onderzoek was gebleken dat de 
wet betreffende het gerechtelijk akkoord in onvoldoende mate effect had. 
Na de hoorzittingen werd in de loop van de bespreking een regeringsamendement 
ingediend teneinde het ganse wetsvoorstel aan te passen aan de tijdens de 
hoorzittingen geformuleerde adviezen en bemerkingen. 
 
Op 9 juli 2008 nam de commissie het, geamendeerde, wetsvoorstel aan. De procedure 
in de commissie was op dat ogenblik evenwel nog niet beëindigd omdat zij het verslag 
van de bespreking van het wetsvoorstel nog moest goedkeuren (artikel 78, 6 van het 
Kamerreglement). 
 
De nieuwe wettekst versoepelt de voorwaarden voor de toekenning van een 
reorganisatieprocedure, die kan geopend worden zodra de continuïteit van de 
onderneming bedreigd is en haar activiteiten of een deel ervan behouden kunnen 
blijven.  
 
Het wetsvoorstel verruimt hiertoe de waaier aan instrumenten die ter beschikking staan 
van de onderneming om aan de moeilijkheden het hoofd te bieden (momenteel bestaat 
er slechts een tweeledige keuze tussen het gerechtelijk akkoord en het faillissement): 
 
- de onderneming krijgt nu ook expliciet de mogelijkheid om een minnelijk akkoord 

te sluiten met haar schuldeisers. Deze overeenkomst kan bijvoorbeeld bepalen 
dat de schuld gedeeltelijk wordt kwijtgescholden en kan een schema bevatten 
voor schuldaflossingen. Vernieuwend is dat het wetsvoorstel uitdrukkelijk stelt dat 
dit minnelijk akkoord niet met alle schuldeisers dient te worden gesloten. De facto 
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zullen de belangrijkste schuldeisers bijna altijd bij dit akkoord betrokken zijn, 
zoniet heeft het weinig zin, maar om geen afbreuk te doen aan de rechten van de 
andere schuldeisers is voorzien dat het minnelijk akkoord de derden niet bindt;  

- de tweede optie is de reorganisatieprocedure door middel van een plan dat 
goedgekeurd wordt door de schuldeisers. Dit instrument loopt gelijk met de 
bestaande akkoordprocedure maar werd tegelijk vereenvoudigd en verbeterd;  

- en ten derde is er de overdracht onder gerechtelijk toezicht van een 
onderneming. Aangezien het veiligstellen van de onderneming het ultieme doel 
uitmaakt, komt het erop aan dat zij onder de beste voorwaarden kan worden 
overgelaten. Daarom organiseert het wetsvoorstel in detail de overdracht van de 
onderneming of van een deel ervan of van haar activiteiten. De overdracht 
verloopt helemaal onder gerechtelijk gezag. De transfer kan van bij het begin van 
de procedure beoogd worden, of naderhand worden opgelegd ingeval een 
andere door het noodlijdende bedrijf gekozen weg mislukt. 

 
Daarnaast  heeft de commissie de bespreking aangevat van de volgende voorstellen: 
 
- wetsvoorstel tot instelling van een Waarnemings- en monitoringcommissie voor  

de Belgische Corporate Governance Code (de heer Olivier Chastel, mevrouw 
Marie-Christine Marghem, de heren François-Xavier de Donnea, Daniel 
Bacquelaine, Jean-Luc Crucke), stuk nr. 154/1-2007/2008; 

 
- wetsvoorstel tot openbaarmaking van de deelnemingen en de individuele  

bezoldigingen van de leiders van beursgenoteerde vennootschappen (de dames 
Muriel Gerkens, Meyrem Almaci, Juliette Boulet, de heer Wouter De Vriendt, 
mevrouw Zoé Genot, de heren Philippe Henry, Jean-Marc Nollet, de dames 
Thérèse Snoy et d'Oppuers, Tinne Van der Straeten, de heer Stefaan Van 
Hecke), stuk nr. 294/1-2007-2008. 

 
 
Commissie voor de Sociale Zaken 
 
Solidariteitsbijdrage en koopkracht van de gepensioneerden 
 
De commissie heeft, in het kader van de bespreking van voorstellen tot geleidelijke of 
gehele afschaffing van de solidariteitsbijdrage die de gepensioneerden moeten betalen 
en van voorstellen houdende maatregelen tot verhoging van de koopkracht van de 
gepensioneerden, op 5 en 12 december 2007 hoorzittingen gehouden.   
 
De volgende personen werden gehoord: 
 
- de heer Gabriel Perl, administrateur-generaal van de Rijksdienst voor 

Pensioenen; 
- de heer Johan Janssens, administrateur-generaal van de Pensioendienst voor de 

overheidssector; 
- de heer Charles Demarch, adviseur van de minister van Financiën; 
- de heer Jos Berghman, hoogleraar - Centrum voor sociologisch onderzoek 

K.U.Leuven; 
- de heer Henk Becquaert, lid van het Studiecommissie voor de vergrijzing van de 

Hoge Raad van Financiën; 
- de heer Erik Schokkaert, hoogleraar K.U.Leuven - Centrum voor Economie en 

Ethiek. 
- de heer Jean-Marie Hannesse, Franstalige ombudsman - Ombudsdienst 

Pensioenen; 
- de heer Pierre Devolder, hoogleraar UCL (actuariële wetenschappen); 
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- mevrouw Anne-Marie De Maeyer, adviseur-generaal bij het Rijksinstituut voor de 
Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen; 

- de heer Jos Verlinden, voorzitter van de Belgische vereniging van 
pensioeninstellingen; 

- mevrouw Celien Vanmoerkerke, studiecentrum ABVV-FGTB; 
- mevrouw Sabine Slegers, nationaal secretaris ACLVB; 
- de  heer Marcel Savoye, nationaal secretaris ACV; 
- mevrouw Anne Vanderstappen, adviseur UNIZO; 
- mevrouw Bernadette Adnet, eerste sociaal adviseur VBO/FEB; 
- de heer Michel Wuyts, hoofd bij de Federatie van Bruggepensioneerden en 

Gepensioneerden; 
- de heer Christian Dhanis, voorzitter van de «Coordination des associations de 

séniors»; 
- de heer Jul Geeroms, secretaris van de Vlaamse Ouderenraad/Ouderen Overleg 

Comité; 
- mevrouw Marianne Delbrouck en de heer Michel Vanderelst (Febelfin); 
- de heer Luc Jansen, voorzitter van het Raadgevend Comité voor de 

pensioensector; 
- de heer Vincent Gengler, politiek secretaris van de «Union chrétienne des 

pensionnés». 
 
Gedachtewisseling met een delegatie van het parlement van de Republiek Estland 
 
Als voorzitter van de commissie voor de Sociale Zaken heeft de heer Jean-Marc 
Delizée op 12 februari 2007 een delegatie van de commissie voor de Sociale Zaken 
van het Parlement van de Republiek Estland ontvangen. Hij heeft een toelichting 
gegeven over het federale België, alsook over de werking van de sociale zekerheid en 
het sociaal overleg in ons land. 
 
Evaluatieverslag betreffende de begeleiding van de werklozen 
 
Tijdens de gemeenschappelijke vergaderingen met de Senaatscommissie voor de 
Sociale Aangelegenheden van 18 maart en 20 mei 2008 heeft de commissie de 
evaluatieverslagen besproken die respectievelijk door de RVA en Idea Consult werden 
gepubliceerd. 
 
Op de vergadering van 18 maart 2008 hebben de heer Karel Baeck, administrateur-
generaal van de RVA, en de heer Jean-Marie Delrue, adjunct-administrateur-generaal 
van de RVA, toelichting verstrekt bij de activiteiten van de RVA in het kader van de 
werklozenbegeleiding, waarbij de belangrijkste vaststellingen betreffende de resultaten 
ervan aan bod kwamen.  
Mevrouw Stephanie Devisscher, projectleider bij Idea Consult, heeft het door dat 
studiebureau uitgewerkte evaluatieverslag voorgesteld.  
Aangezien de minister van Werk de vergadering van 18 maart 2008 niet heeft 
bijgewoond, werden na de respectieve uiteenzettingen geen gedachtewisselingen 
gehouden. 
 
Op de vergadering van 20 mei 2008 hebben de leden van de Kamercommissie voor de 
Sociale Zaken en de Senaatscommissie voor de Sociale Aangelegenheden van 
gedachten gewisseld met mevrouw Joëlle Milquet, vice-eersteminister en minister van 
Werk en Gelijke Kansen. 
 
Het evaluatieverslag van 30 juni 2008 (DOC 52 1288/001) werd uitgebracht door de 
dames Maggie De Block (Kamer) en Anne Delvaux (Senaat). 
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Armoedebestrijding 
 
De Kamercommissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke 
Hernieuwing, alsmede de Kamercommissie voor de Sociale Zaken en de 
Senaatscommissie voor de Sociale Aangelegenheden hebben op 4 juni 2008 in een 
gemeenschappelijke vergadering een studiedag gewijd aan de armoedebestrijding. 
 
De vertegenwoordigers van de deelgebieden alsmede de niet-gouvernementele 
organisaties die zich op het armoedevraagstuk toeleggen, hebben kunnen duidelijk 
maken hoe zij op dat gebied optreden en op welke vaststellingen zij hun optreden 
stoelen.  
 
Werden gehoord: 
 
- de heer Jean-Marc Delizée, staatssecretaris voor Armoedebestrijding; 
- mevrouw Françoise De Boe, mevrouw Emmanuelle Devillé en de heer Henk Van 

Hootegem, van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid 
en sociale uitsluiting; 

- de heer Herwig Hermans, adviseur voor het armoedebeleid op het kabinet van 
Vlaams minister Steven Vanackere; 

- de heer Didier Donfut, Waals minister van Gezondheid, Maatschappelijk Welzijn 
en Gelijke Kansen; 

- mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister van de regering van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest;  

- de heer Ludo Horemans, van het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding; 
- de heren Frederic Vanhauwaert en Toon De Rijck, van het Vlaams Netwerk van 

Verenigingen waar armen het woord nemen; 
- mevrouw Christine Mahy, van het «Réseau wallon de lutte contre la pauvreté»;  
- de heer Daniel Lhost, van het Brussels Forum van strijd tegen de armoede.   
 
Het verslag van die studiedag werd uitgebracht door de heer Jean-Jacques Flahaux 
(K), mevrouw Sophie Pécriaux (K) en mevrouw Els Schelfhout (S) (stuk nr. 1386-
2007/2008). 
 
Evaluatie van het dienstenchequestelsel 
 
Tijdens haar vergadering van 1 juli 2008 heeft de commissie voor de Sociale Zaken 
een gedachtewisseling gehad met mevrouw Joëlle Milquet, vice-eersteminister en 
minister van Werk en Gelijke Kansen, en met een vertegenwoordigster van het 
studiekantoor Idea Consult, dat het stelsel van de dienstencheques voor buurtdiensten 
en -banen 2007 moest evalueren. 

 
Van dat debat werd verslag uitgebracht in het Beknopt Verslag en het Integraal Verslag 
(CRABV en CRIV 52 COM 281). Rapporteur was mevrouw Sophie Pécriaux. 
 
 
Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke 
Hernieuwing 

 
De commissie heeft volgende wetsontwerpen en -voorstellen aangenomen: 
 
- wetsontwerp strekkende tot een verruiming van de doelgroep die een toelage 

van het Sociaal Stookoliefonds kan genieten en tot verhoging van de 
hoeveelheid stookolie die recht geeft op die toelage, stuk nr. 376/1-2007/2008; 
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- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de vergoeding 
van schade als gevolg van gezondheidszorg wat betreft de datum van 
inwerkingtreding, stuk nr. 407/1-2007/2008; 

- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 met betrekking tot de 
regeling van de geschillen in het kader van de wet van 15 mei 2007 betreffende 
de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg wat betreft de datum 
van inwerkingtreding, stuk nr. 476/1-2007/2008; 

- wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I), stuk nr. 517/1-2007/2008 (art. 12, 
30 tot 51); 

- wetsontwerp tot wijziging van artikel 215 van de programmawet van 27 december 
2004 teneinde de doelgroep uit te breiden die een toelage van het Sociaal 
Stookoliefonds kan genieten, stuk nr. 846/1-2007/2008; 

- ontwerp van programmawet, stuk nr. 1011/1-2007/2008 (art. 47 tot 53); 
- wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I), stuk nr. 1012/1-2007/2008 (art. 25 

tot 30); 
- wetsontwerp strekkende tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 19 maart 

2007 in uitvoering van artikel 46 van de wet van 13 december 2006 houdende 
diverse bepalingen betreffende gezondheid, stuk nr. 1069/1-2007/2008; 

- wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I), stuk nr. 1200/1-2007/2008 (art. 80 
tot 82, 97 en 103 tot 150); 

- wetsontwerp ter opheffing van de retributie van 0,1 euro op de emissierechten 
die gratis worden toegekend, stuk nr. 1202/1-2007/2008; 

- wetsontwerp houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform, stuk 
nr. 1257/1-2007/2008. 

 
Aangenomen resoluties: 
 
- voorstel van resolutie betreffende de beperking van de mondiale 

klimaatverandering tot 2° Celsius, het beleid voor de Conferentie van Bali over 
klimaatverandering en daarna, stuk nr. 455/1-2007/2008; 

 
- voorstel van resolutie betreffende onderzoek naar hersenaandoeningen en een 

betere preventie van het cerebrovasculair accident (CVA), stuk nr. 504/1-
2007/2008. 
Samengevoegd voorstel van resolutie : 
 
- voorstel van resolutie betreffende een betere preventie van het 

cerebrovasculair accident (CVA), stuk nr. 613/1-2007/2008; 
 

- voorstel van resolutie betreffende de instelling van een verbod op het gebruik van 
systemen van het type «Mosquito» om hangjongeren te verjagen, stuk nr. 
1186/1-2007/2008. 

 
Samengevoegde voorstellen van resolutie: 
 
- voorstel van resolutie betreffende het verbod op de verkoop en het gebruik 

van toestellen die hoogfrequente golven uitzenden om adolescenten en 
jonge volwassenen te hinderen en te verjagen, stuk nr. 1192/1-2007/2008; 

 
- voorstel van resolutie tot de invoering van een verbod op de verkoop, het 

plaatsen of laten plaatsen van Mosquito-toestellen en gelijkaardige 
technische apparaten in België, stuk nr. 1198/1-2007/2008. 
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- voorstel van resolutie betreffende het organiseren van een rondetafel met het 
oog op een verminderd gebruik van zout, suikers en vetten in bereide voeding, 
stuk nr. 1205/1-2007/2008. 

 
Adviezen  
 
- Voorstel van verzoek aan het College van de federale ombudsmannen om een 

audit te houden over de werking van de gesloten centra van de Dienst 
Vreemdelingenzaken, stuk nr. 144/1-2007/2008. 

 
- Wetsontwerp houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2008, 

stuk nr. 993/1-2007/2008.: 
 

- advies over sectie 24 - Sociale Zekerheid (partim Oorlogslachtoffers); 
- advies over sectie 25 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de 

Voedselketen en Leefmilieu (partim Volksgezondheid); 
- advies over sectie 25 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de 

Voedselketen en Leefmilieu (partim Veiligheid van de Voedselketen); 
- advies over sectie 25 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de 

Voedselketen en Leefmilieu (partim Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en 
Klimaat); 

- advies over sectie 25 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de 
Voedselketen en Leefmilieu (partim Marien Milieu); 

- advies over sectie 44 - Sociale Integratie, Armoedebestrijding en Sociale 
Economie (partim Sociale Integratie en Armoedebestrijding). 

 
De commissie heeft de bespreking van de volgende wetsontwerpen, wetsvoorstellen 
en resoluties gestart en/of voortgezet : 
 
- wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op 

maatschappelijke integratie, teneinde het leefloon op te trekken tot boven de 
armoedegrens en het aan de samenwonenden toegekende bedrag af te 
stemmen op het aan de alleenstaanden toegekende bedrag, stuk nr. 51/1-
2007/2008; 

- voorstel van resolutie betreffende de opstelling van een Nationaal Plan voor 
Kankerbestrijding, stuk nr. 296/1-2007/2008; 

- voorstel van resolutie betreffende de bescherming van de gezondheid van de 
burgers tegen de risico's van elektromagnetische vervuiling, stuk nr. 405/1-
2007/2008; 

- voorstel van resolutie betreffende de urgentie van een «nationaal kankerplan», 
om inzake kankerbestrijding een structureel beheer en een langetermijnplanning 
uit te bouwen, stuk nr. 435/1-2007/2008; 

- wetsvoorstel tot oprichting van een federale Commissie voor de analyse en de 
evaluatie van kanker in België, stuk nr. 485/1-2007/2008; 

- voorstel van resolutie betreffende de implementatie en normering van 
gespecialiseerde multiprofessionele hersentumorbehandeling, stuk nr. 614/1-
2007/2008; 

- voorstel van resolutie betreffende een geïntegreerd totaalbeleid met het oog op 
de preventie en behandeling van kanker, stuk nr. 970/1- 2007/2008; 

- voorstel van resolutie betreffende een omvattende kankerstrategie, stuk nr. 
1086/1- 2007/2008; 

- wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 september 1999 
betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen, om te wijzen op 
de gevaren van alcoholgebruik bij zwangere vrouwen, stuk nr. 1206/1-
2007/2008. 
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Gedachtewisselingen 
 
- Gedachtewisseling. Het Belgische standpunt tijdens de Raad van de Europese 

Unie inzake leefmilieu van 30 oktober 2007 (stuk nr. 358-2007/2008). 
- Gedachtewisseling. Witboek «De aanpak van kanker in België : het hoofd bieden 

aan de uitdagingen van morgen» (stuk nr. 439-2007/2008). 
- Gedachtewisseling. Het nationaal voedings- en gezondheidsplan (stuk nr. 622-

2007/2008).  
- Gedachtewisseling. Nationaal Actieplan Leefmilieu-Gezondheid (NEHAP) (stuk 

nr. 621-2007/2008). 
- Gedachtewisseling. Het standpunt van België ter gelegenheid van de Raad 

Werkgelegenheid, Sociaal beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken 
(EPSCO) van 6 december 2007 met betrekking tot de Volksgezondheid. (stuk nr. 
640-2007/2008). 

- Gedachtewisseling. Het programma voor de Reductie van Pesticiden en 
Biociden. (stuk nr. 680-2007/2008). 

- Gedachtewisseling. Debriefing over de Conferentie van Bali en 
gedachtewisseling over de op Belgisch vlak te nemen maatregelen (stuk nr. 742-
2007/2008). 

- Gedachtewisseling over het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 
Voedselketen (FAVV) (stuk nr. 791-2007/2008). 

- Gedachtewisseling. Het standpunt van België op de Raad Milieu van de 
Europese Unie van 3 maart 2008 (stuk nr. 962-2007/2008). 

- Gedachtewisseling over de presentatie van de «Lente van het leefmilieu» en de 
regeling van de parlementaire follow-up (stuk nr. 1031-2007/2008). 

- Het rookverbod in horecazaken (stuk nr. 1245-2007/2008). 
- Gedachtewisseling. Voorstelling van de concrete maatregelen in het raam van 

het Nationaal Kankerplan (stuk nr. 1253-2007/2008). 
- Gedachtewisseling. Het standpunt van België op de Europese Raad Milieu van 5 

juni 2008 (stuk nr. 1290-2007/2008). 
- Gedachtewisseling. Europese Raad voor Landbouw en Visserij van 23 en 24 juni 

2008 (stuk nr. 1349-2007/2008). 
- Gedachtewisseling. Armoedebestrijding (stuk nr. 1386-2007/2008). 
- Gedachtewisseling. De resultaten van de Lente van het Leefmilieu (stuk nr. 1399-

2007/2008). 
- Gedachtewisseling. Het statuut van artsen-specialisten in opleiding (stuk nr. 

1402-2007/2008). 
 
 
 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 door de 
commissie voor de Comptabiliteit besproken. 
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Nadien werd de bevoegdheid van dezelfde commissie nog verder uitgebreid tot de 
volgende instellingen : 
 
- de Vaste Comités van toezicht op de politie- en inlichtingendiensten (sinds 1993); 
- de federale ombudsmannen (sinds 1997); 
- het Arbitragehof (nieuwe benaming : Grondwettelijk Hof) en de Hoge Raad voor de 

Justitie (sinds 2000);  
- de Benoemingscommissies voor het notariaat (sinds 2001); 
- de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (sinds 2003). 
 
De commissie voor de Comptabiliteit, voorgezeten door de Kamervoorzitter, 
vergaderde op 20 november en 5 december 2007. 
 
 
Rekenhof 
 
De rekeningen 2006 van het Rekenhof werden gesloten met een boni van 
4,21 miljoen €. 
 
Voor 2008 bedroegen de gevraagde kredieten 51,757 miljoen €. De financiering 
hiervan kon als volgt gebeuren : 
 
51,757 miljoen € gevraagde kredieten - 4,21 miljoen € boni 2006 - 0,29 miljoen € 
financiële opbrengsten 2008 en eigen ontvangsten 2008 - 0,193 miljoen € 
kapitaalontvangsten 
= 47,064 miljoen € dotatie op de rijksbegroting. 
 
 
Comité P 
 
Het boni van de rekeningen 2006 van Comité P werd vastgesteld op 1,426 miljoen €: 
1,726 miljoen € (boni 2006) - 0,3 miljoen € (bedrag voor de aanwerving van personeel 
voor uitvoering CODA-wet). 
 
Voor 2008 bedroegen de gevraagde kredieten 13,626 miljoen €. De financiering 
hiervan kon als volgt gebeuren : 
 
13,626 miljoen € gevraagde kredieten - 1,426 miljoen € boni 2006 
= 12,2 miljoen € dotatie op de rijksbegroting 2008. 
 
 
Comité I 
 
Het boni van de rekeningen 2006 van Comité I werd vastgesteld op 0,584 miljoen €. 
 
De gevraagde kredieten 2008 bedroegen 3,331 miljoen €. De financiering hiervan kon 
als volgt gebeuren : 
 
3,331 miljoen € gevraagde kredieten - 0,584 miljoen € boni 2006 
= 2,747 miljoen € dotatie op de rijksbegroting 2008. 
 
 
Federale ombudsmannen 
 
Het boni van de rekeningen 2006 van de ombudsmannen werd vastgesteld op 
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0,343 miljoen €. 
 
De gevraagde kredieten 2008 bedroegen 4,093 miljoen €. De financiering hiervan kon 
als volgt gebeuren : 
4,093 miljoen € gevraagde kredieten - 0,235 miljoen € boni 2006 
= 3,858 miljoen € dotatie op de rijksbegroting 2008. 
 
Twee begrotingsaanpassingen 2007 van resp. 47.000 € en 11.000 € werden eveneens 
goedgekeurd. 
 
Een begrotingsaanpassing van 36.200 € werd in april 2007 goedgekeurd om de 
bijkomende uitgaven voor het in huur nemen van een gebouw te financieren. 
 
 
Hoge Raad voor Justitie 
 
Het boni van de rekeningen 2006 van de Hoge Raad werd vastgesteld op 1,171 
miljoen €. 
 
De gevraagde kredieten 2008 bedroegen 6,339 miljoen €. De financiering hiervan kon 
als volgt gebeuren : 
 
6,339 miljoen € gevraagde kredieten - 1,171 miljoen € boni 2006 
= 5,183 miljoen € dotatie op de rijksbegroting 2008. 
 
 
Grondwettelijk Hof 
 
Het boni van de rekeningen 2006 van het Grondwettelijk Hof werd vastgesteld op 
0,290 miljoen €. 
 
De gevraagde kredieten 2008 bedroegen 9,205 miljoen €. De financiering hiervan kon 
als volgt gebeuren : 
 
9,205 miljoen € gevraagde kredieten - 0,290 miljoen € boni 2006 
= 8,915 miljoen € dotatie op de rijksbegroting 2008. 
 
 
Benoemingscommissies voor het notariaat 
 
Het boni van de rekeningen 2006 van de Benoemingscommissies werd vastgesteld op 
0,192 miljoen €. 
 
De gevraagde kredieten 2008 bedroegen 0,574 miljoen €. De financiering hiervan kon 
als volgt gebeuren : 
 
0,574 miljoen € gevraagde kredieten - 0,192 miljoen € boni 2006 
= 0,382 miljoen € dotatie op de rijksbegroting 2008. 
 
 
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
 
Het boni van de rekeningen 2006 van de Privacycommissie werd vastgesteld op 
0,735 miljoen €. 
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De gevraagde kredieten 2008 bedroegen 5,340 miljoen €. 
 
De commissie voor de Comptabiliteit stemde ermee in het ingeschreven bedrag in de 
dotatie rijksbegroting 2008 een bedrag van 5,3 miljoen € in te schrijven.  
 
Het overschot 2006 werd opgesplitst in 0,3 miljoen € reserve voor de 
Privacycommissie en 0,435 miljoen € waarover de Kamer een bestemmingsbeslissing 
kan nemen. 
 
 
Commissie 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. Op 15 september 1997 werd eveneens een administratief protocol 
gesloten met de minister van Economie in verband met het verstrekken van gegevens 
over de met militaire aankopen eventueel gepaard gaande economische 
compensaties. 
 
In de periode 2007-2008 besprak de commissie het aankoopdossier «armoured 
infantry vehicle» (AIV). 
 
 
Commissie Globalisering 
 
Zie hoofdstuk 5 
 
 
Commissie voor de Naturalisaties 
 
De commissie heeft de naturalisatieaanvragen besproken op 5 maart en 12 juni 2008. 
 
Rekening houdend met nieuwe gegevens waarvan de Kamer in kennis werd gesteld, 
heeft de commissie beslist twee namen uit het wetsvoorstel, stuk nr. 1029/2-2007/2008 
te lichten en die dossiers opnieuw te bespreken na een bijkomend onderzoek. 
 
Ingevolge gegevens die werden meegedeeld na de stemming in de plenaire 
vergadering van de Kamer van 24 april 2008, nam de commissie tijdens haar 
vergaderingen van 29 mei en 5 juni 2008 de wetsvoorstellen, stuk nr. 1185/1-
2007/2008 en stuk nr. 1225/1-2007/2008 aan, tot wijziging van de wetten van 9 mei 
2008 die naturalisaties verlenen. Die voorstellen strekken ertoe telkens één naam uit 
de voormelde wetten te lichten. De dossiers van de betrokken personen werden naar 
de commissie teruggestuurd om er opnieuw te worden besproken. 
 
De door de commissie aanvaarde aanvragen werden op 24 april en 23 juli 2008 door 
de Kamer in plenaire vergadering aangenomen. 
 
Ze werden op 11 juli 2008 in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. 
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Overzicht van de afgehandelde dossiers gedurende het parlementaire jaar 2007-2008 
 
Procedure vanaf 01/01/1996 

Datum 
commissie 

Aangenomen Verdaagd Verworpen 
Voorstellen 
verwerping 

Totalen 
Ontvangen 
aanvragen 

5/3/2008 5.335 3.515 1.855 3.745 14.450 13.251 

12/6/2008 2.547 1.392 77 1.368 5.384 

Totalen 7.882 4.907 1.932 5.113 19.834 

 

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

Aangenomen Verdaagd Verworpen 
Voorstellen 
verwerping 

Totalen 
Ontvangen 
aanvragen 

5/3/2008 2 0 1 0 3 0 

12/6/2008 1 0 1 0 2 

Totalen 3 0 2 0 5 

 

 
 
Parlementaire overlegcommissie 
 
De parlementaire overlegcommissie is tijdens de bijzondere zitting 2007 geen enkele 
maal en tijdens de gewone zitting 2007-2008 zevenmaal bijeengekomen. 
 
In de loop van de onderzochte periode heeft zij acht 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). 
 
De overlegcommissie heeft tot slot driemaal toepassing gemaakt van artikel 10, § 1, 3°, 
van voornoemde wet van 6 april 1995, dat haar de mogelijkheid biedt om de termijnen 
van onderzoek en evocatie op te schorten. 
 
 
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 2007-2008 twaalf maal samengekomen. 
 
Dit gebeurde vijfmaal 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 werden vooreerst - met toepassing 
van artikel 66bis, §3, 1°, van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op 
politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse - 
de activiteitenverslagen over 2005, 2006 en 2007 van het Vast Comité van Toezicht op 
de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten besproken. 
 
Daarnaast werd - met toepassing van datzelfde artikel - ook het activiteitenverslag 
2006/7 van het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten besproken. 
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Ten slotte werden tijdens deze vergaderingen de door de beide Vaste Comités 
ingediende verslagen 2007/1 en 2008/1 over de uitvoering van de wet van 10 juli 2006 
betreffende de analyse van de dreiging besproken. 
 
Zeven maal vergaderde de bijzondere commissie apart. 
 
Tijdens deze vergaderingen werden in de eerste plaats de heren François-Xavier de 
Donnea en André Frédéric aangewezen tot resp. eerste en tweede ondervoorzitter. 

 
Ten tweede werden 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. 
 
Ten derde heeft de commissie een aantal dossiers die in de pers ter sprake waren 
gekomen, besproken. 
 
Ten slotte heeft zij zich gebogen over verslagen van het Vast Comité van Toezicht op 
de Politiediensten betreffende onder meer het beheer van de beleidscel van de 
Commissaris-generaal van de federale politie. 
 
 
Bijzondere commissie voor het Reglement en voor de Hervorming van de 
parlementaire werkzaamheden 
 
Tijdens de buitengewone zitting 2007 en de gewone zitting 2007-2008 heeft de 
bijzondere commissie de volgende teksten besproken: 
 
- voorstel (Zoé Genot, Muriel Gerkens, Georges Gilkinet, Juliette Boulet, Tinne 

Van der Straeten, Wouter De Vriendt, Stefaan Van Hecke, Philippe Henry, Fouad 
Lahssaini, Meyrem Almaci) tot wijziging van het Reglement van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers, teneinde de procedure te regelen op grond waarvan de 
federale ombudsmannen kunnen worden gelast een onderzoek in te stellen naar 
de werking van de federale administratieve diensten, stuk nr. 309/1-2007/2008; 

- voorstel (Zoé Genot, Muriel Gerkens, Stefaan Van Hecke, Thérèse Snoy et 
d’Oppuers, Georges Gilkinet, Wouter De Vriendt, Tinne Van der Straeten, Fouad 
Lahssaini, Philippe Henry, Meyrem Almaci) tot wijziging van het Reglement van 
de Kamer van volksvertegenwoordigers, teneinde de procedure te regelen op 
grond waarvan het Rekenhof met een beheersonderzoek wordt belast , stuk nr. 
310/1-2007/2008; 

- voorstel (Zoé Genot, Tinne Van der Straeten, Jean-Marc Nollet, Georges 
Gilkinet, Juliette Boulet, Fouad Lahssaini, Philippe Henry, Stefaan Van Hecke, 
Thérèse Snoy et d’Oppuers, Meyrem Almaci) tot wijziging van artikel 121 van het 
Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers, stuk nr. 312/1-
2007/2008;  

- voorstel (Zoé Genot, Stefaan Van Hecke, Juliette Boulet, Meyrem Almaci, Muriel 
Gerkens, Fouad Lahssaini, Jean-Marc Nollet, Georges Gilkinet) tot wijziging van 
artikel 11 van het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers in 
verband met de erkenning van de politieke fracties, stuk nr. 314/1-2007/2008;  

- voorstel (Zoé Genot, Jean-Marc Nollet, Stefaan Van Hecke, Muriel Gerkens, 
Juliette Boulet, Tinne Van der Straeten, Wouter De Vriendt, Georges Gilkinet, 
Philippe Henry, Meyrem Almaci) tot wijziging van het Reglement van de Kamer 
van volksvertegenwoordigers teneinde de inachtneming te waarborgen van een 
Deontologische Code inzake dienstverlening aan de bevolking door de leden van 
de Kamer van volksvertegenwoordigers, stuk nr. 315/1-2007/2008; 

- voorstel (Bruno Stevenheydens) tot wijziging van het Reglement van de Kamer 
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van volksvertegenwoordigers voor wat betreft het beantwoorden van mondelinge 
en schriftelijke vragen, stuk nr. 465/1-2007/2008; 

- voorstel (Sarah Smeyers, Leen Dierick, Véronique Salvi, Hilâl Yalçin) tot wijziging 
van het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers betreffende de 
regeling van het zwangerschapsverlof, stuk nr. 689/1-2007/2008. 

 
Aangaande de gezamenlijk besproken voorstellen nr. 309-2007/2008 («onderzoek 
door de federale ombudsmannen») en nr. 310-2007/2008 («beheersonderzoeken door 
het Rekenhof») op grond waarvan de Kamer respectievelijk de federale 
ombudsmannen en het Rekenhof met onderzoeksopdrachten zou kunnen belasten, 
heeft de bijzondere commissie meer bepaald de strekking onderzocht van artikel 53 
van de Grondwet (“Elk besluit wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen 
(…)”, alsmede de gevallen waarin a minori wordt afgeweken van de regel van de 
gewone meerderheid (met andere woorden gevallen waarin een beslissing van de 
Kamer wordt genomen door een minderheid van leden); de nota’s die de Juridische 
Dienst dienaangaande heeft opgesteld, gaan als bijlage bij het verslag van elk van 
beide voorstellen (respectievelijk stuk nr. 309/3-2007/2008 en stuk nr. 310/4-
2007/2008). Beide voorstellen werden verworpen door de bijzondere commissie. 
 

 Bij de bespreking van voorstel nr. 312-2007/2008, dat ertoe strekt in het Reglement de 
verplichting op te nemen bepaalde kwantitatieve indicatoren over de 
naturalisatiedossiers doorlopend op de website van de Kamer te publiceren, hebben de 
diensten een studie uitgevoerd naar de huidige beschikbaarheid en de openbaarheid 
van diverse statistische gegevens over de naturalisatieprocedure. De bespreking van 
het voorstel is thans geschorst, tot er meer informatie beschikbaar is over het beheer 
van de dossierstromen. 
 
Voordat voorstel nr. 314-2007/2008, dat ertoe strekt de erkenning van de fracties in de 
Kamer aan voorwaarden te onderwerpen, werd besproken, er werd onderzocht welke 
regelingen de parlementen van de deelgebieden hebben uitgewerkt voor de 
sanctionering van de fracties die zijn veroordeeld op grond van de wet van 30 juli 1981 
of van de wet van 23 maart 1995, en welke mechanismen er bestaan in verband met 
de intrekking en de opschorting van hun financiële dotatie (cf. de door het 
commissiesecretariaat opgestelde nota die de in de assemblees van de deelgebieden 
bestaande regelingen inzake intrekking van de dotatie van een fractie vergelijkt met de 
strekking van voorstel 314-2007/2008 tot wijziging van artikel 11 van het Reglement 
van de Kamer van volksvertegenwoordigers in verband met de erkenning van de 
politieke fracties). De bespreking is nog niet afgerond. 
 
In verband met voorstel nr. 315-2007/2008, dat ertoe strekt een deontologische code 
en een deontologische commissie op te richten, met name wat de dienstverlening aan 
de bevolking door de kamerleden betreft, heeft het commissiesecretariaat in een nota 
de in het voorstel uitgewerkte regeling vergeleken met de deontologische code die 
sinds 1998 in het Vlaams Parlement bestaat. De bespreking is nog niet afgerond. 
 
Voorstel nr. 465-2007/2008 strekt ertoe de leden van de regering te verplichten ook 
tijdens een periode van lopende zaken te antwoorden op de vragen van de 
volksvertegenwoordigers. De bespreking is nog niet afgerond. 
 
Bij de bespreking van voorstel nr. 689-2007/2008, dat ertoe strekt in het Reglement 
van de Kamer een duidelijke zwangerschapsverlofregeling voor de parlementsleden in 
te voeren, heeft de bijzondere commissie het noodzakelijk geacht een stand van zaken 
op te maken in verband met de huidige regeling inzake afwezigheden in het algemeen, 
en vergelijkingspunten te zoeken bij de andere Belgische parlementaire assemblees. 
De bespreking is nog niet afgerond. 
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Bijzondere commissie «Klimaat en Duurzame Ontwikkeling» 
 
Gedachtewisselingen 
 
- Gedachtewisseling. Federaal Rapport Duurzame Ontwikkeling, voorstelling van 

het voorontwerp van Federaal Plan inzake Duurzame Ontwikkeling (stuk nr. 
1384/1-2007/2008). 

 
- Gedachtewisseling: De internationale voedselcrisis : CRAV 52 COM 254 - CRIV 

52 COM 254). 
 
 
Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van 
de politieke partijen 
 
De opdrachten en de bevoegdheden van de Controlecommissie zijn : 
 
- controle van de naleving door de politieke partijen en de individuele kandidaten 

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

 
- controle van de naleving door politieke partijen en hun componenten, lijsten, 

kandidaten en politieke mandatarissen van de registratieplicht inzake giften van 
natuurlijke personen van 125 euro en meer; 

 
- toezicht op de officiële mededelingen van de leden van de federale regering en 

de voorzitters van Kamer en Senaat; 
 
- onderzoek van de financiële verslagen over de boekhouding van de politieke 

partijen en hun componenten. 
 
De Controlecommissie die op 24 oktober 2007 werd geïnstalleerd, heeft : 
 
- met betrekking tot haar eerste opdracht, ingevolge de federale wetgevende 

verkiezingen van 10 juni 2007 : 
 

- een technische werkgroep belast met de globale evaluatie 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. Deze 
werkgroep heeft inmiddels reeds een ontwerp van wetsvoorstel opgesteld, 
dat is uitgemond in de wet van 18 januari 2008 tot wijziging van de wet van 
4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de 
verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de 
financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, wat de voor 
de uitoefening van de bevoegdheden van de Controlecommissie gestelde 
termijnen betreft; 

- de verslagen gecontroleerd van de voorzitters van de 
verkiezingshoofdbureaus over de verkiezingsuitgaven van de politieke 
partijen en de individuele kandidaten, en de herkomst van de geldmiddelen 
die ze daaraan hebben besteed; 
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- met betrekking tot haar tweede opdracht : 
 

- de geregistreerde giften van 125 euro en meer gecontroleerd die in 2006 
werden gedaan door natuurlijke personen aan politieke partijen en hun 
componenten, lijsten, kandidaten en politieke mandatarissen; 

 
- met betrekking tot haar derde opdracht : 
 

- 14 adviezen uitgebracht over synthesenota’s ingediend met toepassing van 
artikel 4bis van de wet van 4 juli 1989; 

 
- met betrekking tot haar vierde opdracht : 
 

- tien van de elf financiële verslagen goedgekeurd die zijn ingediend over 
 de boekhouding van de politieke partijen en hun componenten voor het 
boekjaar 2006 (zie stukken Kamer, nrs 51 3117/1 en 2 en 52 1015/1). 
Aangezien het door één partij ingediende boekhoudkundig overzicht geen 
verslag van een bedrijfsrevisor bevatte, heeft de commissie de dotatie van 
die partij ingehouden gedurende een periode van vier maanden, te weten 
van februari tot mei 2008; 

- de elf financiële verslagen voor het boekjaar 2007 gepubliceerd (zie 
 stukken Kamer, nrs 52 1137/1 en 2). 

 
 
Commissie voor de Vervolgingen 
 
De commissie heeft twee adviezen voor de plenaire vergadering geformuleerd. 
 
- In het eerste advies werd voorgesteld het door de procureur-generaal bij het Hof 

van Beroep te Gent gevraagde verlof te verlenen om het betrokken lid te 
dagvaarden voor de politierechtbank (stuk nr. 52 919/1). 

 
- In het tweede advies werd voorgesteld het door de procureur-generaal bij het Hof 

van Beroep te Bergen gevraagde verlof te verlenen om het betrokken lid te 
verwijzen naar de Correctionele rechtbank (stuk nr. 52 1394/1). 

 
 
Commissie voor de Verzoekschriften 
 
Overeenkomstig artikel 28 van de Grondwet kunnen door een of meer personen 
ondertekende verzoekschriften bij de openbare overheden worden ingediend. 
 
Artikel 57 van de Grondwet bepaalt: "(…) Elke Kamer heeft het recht de bij haar 
ingediende verzoekschriften naar de ministers te verwijzen. De ministers zijn verplicht 
omtrent de inhoud uitleg te verstrekken, zo dikwijls als de Kamer het eist". 
 
De Voorzitter van de Kamer zendt een verzoekschrift over aan de commissie voor de 
Verzoekschriften of aan de commissie die bevoegd is voor de aangelegenheid waarop 
het verzoekschrift betrekking heeft. Hij kan ook beslissen het aan de Kamer voor te 
leggen. 
 
De commissie voor de Verzoekschriften kan een 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 ook beslissen 
het verzoekschrift aan de Kamer voor te leggen of het te seponeren. 
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Tijdens de buitengewone zitting 2007 en de zitting 2007-2008 heeft de commissie zich 
over 18 verzoekschriften gebogen. De commissie heeft tevens de antwoorden van de 
betrokken ministers en commissievoorzitters op haar vragen om uitleg over de 
bovengenoemde verzoekschriften aan een onderzoek onderworpen. 
 
 
Ombudspromotoren 
 
Artikel 38 van het Reglement van de Kamer bepaalt dat iedere vaste commissie een 
ombudspromotor aanwijst, die tot taak heeft binnen de vaste commissie de 
werkzaamheden op te volgen van het College van federale ombudsmannen die onder 
haar bevoegdheid vallen, evenals van de verzoekschriften die haar door de commissie 
voor de Verzoekschriften werden overgezonden. Elke vaste commissie heeft een 
ombudspromotor aangewezen. 
 
 
Jaarverslag van de federale ombudsmannen 
 
Overeenkomstig artikel 144, tweede lid, van het Reglement van de Kamer bespreekt 
de commissie jaarlijks het jaarverslag van het College van federale ombudsmannen. 
Het jaarverslag 2007 werd de Voorzitter van de Kamer officieel bezorgd op 17 maart 
2008 en werd op 8 oktober 2008 in de Commissie voor de Verzoekschriften 
onderzocht. 
 
 
Bespreking van voorstellen 
 
Op 5 december 2007, 30 januari en 20 februari 2008 heeft de commissie voor de 
Verzoekschriften twee voorstellen aan het College van federale ombudsmannen 
besproken, met het verzoek om, met toepassing van artikel 1 van de wet van 22 maart 
1995 tot instelling van de federale ombudsmannen, een onderzoek in te stellen naar de 
werking van de door de Dienst Vreemdelingenzaken beheerde gesloten centra (stuk 
nr. 144/1 en 507/1-2007/2008). 
 
De commissie voor de Verzoekschriften heeft beslist de beide voorstellen voor advies 
naar de commissie voor de Binnenlandse Zaken en naar de commissie voor de 
Volksgezondheid over te zenden.  
 
Nadat zij van die beide adviezen kennis had genomen, heeft de commissie de 
(geamendeerde) tekst van voorstel nr. 144/001 aangenomen (waardoor voorstel nr. 
507/001 kwam te vervallen). In dat voorstel wordt het College van federale 
ombudsmannen verzocht een audit te houden over de werking van de respectievelijk 
door de Dienst Vreemdelingenzaken en Fedasil beheerde gesloten en open centra, en 
vervolgens daarvan zo snel mogelijk verslag uit te brengen bij de Kamer. 
 
De plenaire zitting van de Kamer heeft dat voorstel op 28 februari 2008 aangenomen. 
 
 
Hoorzittingen 
 
Op 27 november 2007 hebben de commissie voor de Verzoekschriften en het 
Adviescomité voor Europese aangelegenheden in een gemeenschappelijke 
vergadering een hoorzitting gehouden met de Europese ombudsman, de heer Nikiforos 
Diamandouros. Hij had het in zijn uiteenzetting over de bevoegdheden van de 
Europese ombudsman, de onderlinge samenwerking tussen de verschillende 
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ombudsmannen van de lidstaten, de doelstellingen van de ombudsdienst en de 
evolutie van de klachten. 
 
Op 11 december 2007 heeft de commissie een onderhoud gehad met de commissie 
voor de Verzoekschriften van de Rwandese Kamer van volksvertegenwoordigers. 
 
De commissie heeft tijdens haar vergadering van 14 november 2007 beslist 
hoorzittingen te houden met de federale ombudsmannen en diverse 
sectorombudsmannen. Het was de bedoeling na te gaan hoe de diverse 
ombudsdiensten werken, hoe burgers bij die diensten terechtkunnen en hoe de diverse 
ombudsdiensten onderling samenwerken. 
 De commissie heeft de volgende personen gehoord: 
 
- mevrouw Catherine De Bruecker en de heer Guido Schuermans, federale 

ombudsmannen; 
- de heren Jean-Marc Jeanfils en Guido Herman, ombudsmannen bij de NMBS-

groep; 
- de heren Jean Marie Hannesse en Tony Van der Steen, ombudsmannen voor de 

Pensioenen; 
- de heer Xavier Godefroid en mevrouw Truus Lostrie, ombudsmannen van de 

postsector (OMPS); 
- de heren Luc Tuerlinckx en Jean-Marc Vekeman, ombudsmannen van 

Telecommunicatie; 
- de heer Jean-Luc Labbé, ombudsman van de stad Charleroi, en mevrouw Karla 

Blomme, ombudsvrouw van de stad Antwerpen; 
- de heer Jacques Zeegers, ombudsman «Banken-Kredieten-Beleggingen» en 

mevrouw Pamela Renders, permanent vertegenwoordiger van de 
consumentenbelangen; 

- mevrouw Josette Van Elderen, ombudsman van de Verzekeringen; 
- de heer Dominique Vincke, ombudsman voor de private arbeidsbemiddeling en 

de dienstenchequewerknemers. 
 
Het verslag van die hoorzittingen is opgenomen in stuk nr. 1367/1-2007/2008. 
 

 
PARLEMENTAIRE ONDERZOEKSCOMMISSIES 

 
 
Parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek van de grote 
fiscale fraudedossiers 
 
Na de benoeming van haar bureau (op 26 mei 2008) en het vervullen van de voor de 
werking van de commissie vereiste formaliteiten (op 2 juni 2008) heeft de commissie 
achtereenvolgens de hiernavolgende personen gehoord:  
 
Op 9 juni 2008:  
 
- de heer Jacques Malherbe, professor emeritus Internationaal en Europees fiscaal 

recht (UCL); 
- de heer Michel Maus, professor fiscaal recht (UA en VUB). 
 
Op 23 juni 2008:  
 
- de heer Frans Vanistendael, professor emeritus fiscaal recht (KU-Leuven). 
 



90 - BEVOEGDHEDEN   Hoofdstuk 2 
 

 

Op 24 juni 2008:  
 
- de heer Alain De Nauw, professor fiscaal strafrecht (VUB);  
- de heren Didier Claisse, raadsheer in het Rekenhof en Alain Trosch, eerste-

auditeur bij het Rekenhof. 
 
Op 14 juli 2008:  
 
- mevrouw Caroline Vanderkerken, professor fiscale strafvervolging (Universiteit 

Hasselt); 
- de heer Paul Dhaeyer, Substituut van de Procureur des Konings te Brussel.  
 
Tijdens de vergadering van 9 juni 2008 heeft de heer Pierre Morlet, eerste advocaat-
generaal bij het Hof van Beroep te Brussel, de eed afgelegd als permanent expert van 
de commissie waarna hij (op 23 juni 2008) een uiteenzetting heeft gegeven over de 
problematiek van de samenloop van een parlementair en een gerechtelijk onderzoek. 
Op 7 juli 2008 was er een werkvergadering over de stand van zaken van de 
gerechtelijke dossiers die de commissie wil onderzoeken. 
 
 

ADVIESCOMITÉS 
 
 
Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden 
 
Zie hoofdstuk 5 
 
 
Adviescomité voor Maatschappelijke Emancipatie 
 
Het adviescomité heeft tijdens zijn vergadering van 4 december 2007 de volgende 
sprekers gehoord in het kader van een hoorzitting over de genderdiscriminatie inzake 
verzekeringspremies:  
 
- mevrouw Frédérique Fastré, vertegenwoordigster van het Instituut voor de 

gelijkheid van vrouwen en mannen; 
- mevrouw Karin Jiroflée, voorzitster van de Raad van de gelijke kansen voor 

mannen en vrouwen; 
- de heer Pierre Devolder, hoogleraar UCL (actuariële wetenschappen); 
- de heer Philippe Colle, gedelegeerd bestuurder van Assuralia; 
- voor test-aannkoop:  

- Jean-Philippe Ducart, woordvoerder;  
- de heer Jean-Paul Coteur, verzekeringsdeskundige;  
- de heer Yves Evenepoel, actuaris. 

 
Die hoorzitting was bedoeld om een en ander te verduidelijken voor de leden alvorens 
de commissie voor het Bedrijfsleven begon met de bespreking van en de stemming 
over het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van 
discriminatie tussen vrouwen en mannen in verzekeringsaangelegenheden (stuk nr. 
404/1-2007/2008).  
 
Tijdens de vergadering van 12 februari 2008 heeft mevrouw Brigitte Wiaux verslag 
uitgebracht van haar deelname aan de vergadering van de regionale werkgroep B van 
de parlementaire assemblee van de Raad van Europa (Parijs, 28 november 2007). Die 
vergadering was bijeengeroepen om een tussentijdse balans op te maken van de 
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campagne van de Raad van Europa met betrekking tot het gezamenlijke optreden van 
de parlementen ter bestrijding van huiselijk geweld tegen vrouwen («Parliaments 
united combating domestic violence against women»). 
 
Tijdens de vergadering van 12 februari 2008 hebben mevrouw Alexandra Colen, 
voorzitster, en de heer Jean-Jacques Flahaux, verslag uitgebracht van hun deelname 
aan het seminarie dat de Interparlementaire Unie en het Internationaal Arbeidsbureau 
gezamenlijk hadden gehouden over het thema «vrouwen en werk». Dat seminarie was 
georganiseerd ten behoeve van de leden van parlementaire instanties die zich 
toeleggen op de toestand van de vrouw en op gendergelijkheid (Genève, 6 tot 8 
december 2007). 
 
Aan de vooravond van de sociale verkiezingen hield het Adviescomité, dat beslist had 
na te gaan hoe met de plaats van de vrouw in het sociaal overleg is gesteld, op 5 
maart 2008 een hoorzitting met : 
 
- de heer Guy Van Gyes, onderzoeksleider aan het Hoger Instituut voor de Arbeid 

van de K.U.Leuven en  
- de heer Pierre Blaise, secretaris-generaal van het CRISP, 
 
over de vertegenwoordiging van de vrouwen in de vakbondsinstanties en over de door 
de vakbonden ingediende kandidaatslijsten bij de sociale verkiezingen. 
 
Bij de voorbereiding van het verslag over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 
2002/73/EG betreffende de tenuitvoerlegging van het beginsel van gelĳke behandeling 
van mannen en vrouwen ten aanzien van de toegang tot het arbeidsproces, de 
beroepsopleiding en de promotiekansen, en ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden, 
heeft de commissie Rechten van de vrouw en gendergelijkheid  van het Europees 
Parlement contact opgenomen met de nationale parlementaire instanties die bevoegd 
zijn voor vrouwenzaken en gendergelijkheid, met het verzoek haar mee te delen hoe 
ver het in hun land staat met de omzetting van de richtlijn. 
 
Tijdens een vergadering op 9 juli 2008, samen met het Senaatsadviescomité voor 
Gelijke Kansen voor vrouwen en mannen, was de heer Michel Pasteel, directeur van 
het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, uitgenodigd om de 
vaststellingen van het Instituut met betrekking tot die omzetting toe te lichten. 
Tijdens diezelfde gemeenschappelijke vergadering met dat adviescomité van de 
Senaat, op 9 juli 2008, heeft mevrouw Valérie De Bue (Kamer) verslag uitgebracht over 
de Conferentie van de parlementaire commissies voor Gelijke Kansen van vrouwen en 
mannen van de Europese Unie (MCEC), die op donderdag 4 juli 2008 plaatsvond in 
Parijs. 
 
 
Adviescomité voor Wetenschappelijke en Technologische Vraagstukken 
 
- Tijdens zijn vergaderingen van 18 december 2007 en 29 januari en 19 februari 

2008 heeft het Adviescomité van gedachten gewisseld over de voorstellen van 
de verschillende fracties m.b.t. de in deze legislatuur te onderzoeken thema’s.  Er 
werd besloten om in de onmiddellijke toekomst, de werkzaamheden te 
concentreren rond twee thema’s, namelijk enerzijds nanotechnologie en 
anderzijds het thema van de nieuwe diagnostieken voor preventieve en 
gepersonaliseerde geneeskunde (o.a. biomerkers, toxicogenomics, enz., met 
bijzondere aandacht voor juridische en ethische aspecten).  Het adviescomité is 
het er verder over eens dat de finaliteit er in beide gevallen in bestaat om op 
parlementair niveau te komen tot een aantal conclusies en/of aanbevelingen. 
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- In het kader van de bespreking van het thema «nanotechnologie», werd op 
donderdag 3 april 2008 een bezoek gebracht aan IMEC te Leuven en werden op 
24 juni 2008 een reeks hoorzittingen over de mogelijke toepassingen en 
implicaties van nanotechnologieën en eventuele beleidsaanbevelingen terzake 
georganiseerd met : 

 
- de heer Robby Berloznik, VIWTA; 
- prof. Yvan Bruynseraede, KUL; 
- de heer Nicolas Deliyanakis, Europese Commissie; 
- prof. Peter Hoet, KUL; 
- prof. Bernard Nysten, UCL; 
- prof. Michel Wauthelet, «Université de Mons - Hainaut». 

 
 
WERKGROEPEN 

 
 
Werkgroep «Overlevingsfonds» («BOF») 
 
- Op vrijdag 16 mei 2008 heeft de werkgroep «Belgisch Overlevingsfonds», in 

uitvoering van de wet van 9 februari 1999, tot oprichting van het Belgisch 
Overlevingsfonds haar jaarlijkse vergadering gehouden.  Het «Belgisch 
Overlevingsfonds» werd opgericht met het oog op de verbetering van de 
voedselzekerheid van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen in de meeste 
partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking1. 

- Naast de verkiezing van het bureau was deze vergadering gewijd aan een 
voorstelling van het Jaarverslag 2007 van het Fonds door de ambtenaren van de 
bevoegde dienst van DGOS. 

- Daarnaast werd door vertegenwoordigers van de evaluatoren (ADE en HIVA) 
een voorstelling gegeven van het verslag van de algemene evaluatie van het 
Belgisch Overlevingsfonds en werd dit evaluatieverslag vervolgens toegelicht 
door vertegenwoordigers van DGOS. 

- Tenslotte volgde een gedachtewisseling met de aanwezige leden van de 
 werkgroep. 
 
 
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. 

                                                 
1  Art. 7 van de wet van 9 februari 1999 luidt als volgt : 

Art. 7.  § 1.  Volgens de modaliteiten bepaald door de Koning, wordt een werkgroep 
  «Belgisch Overlevingsfonds» opgericht. 
 
De werkgroep bestaat uit leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers en 
vertegenwoordigers van: 
  
- de internationale partnerorganisaties met een significante inbreng; 
- de administratie van Ontwikkelingssamenwerking; 
- de federaties van de niet-gouvernementele organisaties. 
 
  § 2. De werkgroep formuleert aanbevelingen wat betreft de strategische oriëntaties 
   van het Fonds. Hij baseert zich hiervoor op de studie van globale strategieën 
   van het Fonds en op de evaluatierapporten van projecten en programma’s. 
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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 2007-2008 werd 23 keer advies gevraagd aan de Raad van 
State. 
Het betrof 31 wetsvoorstellen, 7 wetsontwerpen en diverse amendementen. 
 
 
2.1.4. GRONDWETTELIJK HOF 
 
Als twee derde van de leden van de Assemblee daarom verzoeken, kan de voorzitter 
van de Kamer een beroep tot vernietiging van een wet, een decreet of een ordonnantie 
instellen bij het Grondwettelijk Hof, 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 buitengewone zitting 2007 en de gewone zitting 2007-2008 heeft de 
voorzitter van de Kamer geen beroep tot vernietiging bij het Grondwettelijk Hof 
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 aan 
het Grondwettelijk Hof bezorgen. Dat is in de buitengewone zitting 2007 en de gewone 
zitting 2007-2008 niet gebeurd. 
 
Ten behoeve van de Conferentie van voorzitters en de commissievoorzitters stelt de 
Juridische Dienst van de Kamer wekelijks nota's op over de arresten van het 
Grondwettelijk Hof waarbij wetsbepalingen nietig of ongrondwettig verklaard worden. 
Die nota’s worden eveneens gepubliceerd op de website van de Kamer en in de 
«Parlementaire mededelingen». 
 
Bovendien stelt de Juridische Dienst samenvattende tabellen op van de reacties van 
de wetgever op arresten tot vernietiging of ongrondwettigverklaring van het 
Grondwettelijk Hof. Die tabellen worden geüpdatet en om de zes maanden aan de 
regering overgezonden.  
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 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 waardoor 

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

 Tijdens de gewone zitting 2007/2008 heeft het Hof één opmerking van dit type aan 
het Parlement voorgelegd. Zij werd overgezonden aan de leden van de commissie 
voor de Financiën en de Begroting en van de rechtstreeks betrokken commissies. 

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

 
Het Rekenhof is, wat zijn organisatie betreft, afhankelijk van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers. 
 
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. Deze wet werd in 2004 gewijzigd met 
betrekking tot de te volgen procedure voor de hernieuwing of de vervanging van de 
ombudsmannen. De ombudsmannen worden benoemd door de Kamer van 
volksvertegenwoordigers voor een eenmalig hernieuwbaar mandaat van zes jaar. 
 
De taak van de federale ombudsmannen bestaat erin na te gaan of de overheid 
conform de principes van behoorlijk bestuur werkt. Ze trachten concrete oplossingen 
aan te reiken om aan de problemen van de burgers tegemoet te komen en bemiddelen 
tussen de burgers en de administratieve overheden. Op basis van hun bevindingen in 
het kader van hun opdracht brengen ze verslag uit aan de Kamer over de werking van 
de administratie en formuleren ze aanbevelingen. De ombudsmannen publiceren een 
jaarverslag dat in de commissie voor de Verzoekschriften besproken wordt. 
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Op 17 maart 2008 hebben de ombudsmannen hun jaarverslag officieel aan de 
Voorzitter van de Kamer bezorgd. Het verslag werd op 8 oktober in de Commissie voor 
de Verzoekschriften onderzocht. 
 

 
2.3. BIJZONDERE OPDRACHTEN VAN DE KAMER 

 
 
2.3.1. BENOEMING 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. 
 
Tijdens de gewone zitting 2007-2008 is de Kamer van volksvertegenwoordigers 
overgegaan tot de geheime stemming voor de benoeming van resp. een raadsheer in 
het Rekenhof (Franse Kamer) en een griffier van het Rekenhof in de Franstalige 
Kamer. 
 
De kandidaturen voor het ambt van raadsheer werden aangekondigd tijdens de 
plenaire vergadering van 9 oktober 2007. 
De subcommissie Rekenhof heeft alle kandidaten op 6 november 2007 gehoord. 
 
De heer Franz Wascotte heeft bij de geheime stemming van 22 november 2007 de 
volstrekte meerderheid bekomen en werd benoemd tot raadsheer in het Rekenhof 
(Franse Kamer). 
 
De kandidaturen voor het ambt van griffier van het Rekenhof werden aangekondigd 
tijdens de plenaire vergadering van 14 februari 2008. 
 
De subcommissie Rekenhof heeft alle kandidaten op 25 februari 2008 gehoord. 
 
De heer Alain Bolly heeft bij de geheime stemming van 13 maart 2008 de volstrekte 
meerderheid bekomen en werd benoemd tot griffier van het Rekenhof (Franse Kamer). 
 
 
2.3.2. BENOEMING VAN DE STAATSRADEN EN ASSESSOREN BIJ DE RAAD VAN STATE 
 
Tijdens de gewone zitting 2007-2008 is de Kamer van volksvertegenwoordigers 
overgegaan tot het onderzoek van de lijsten van drie kandidaten voorgedragen door de 
Raad van State voor resp. het ambt van Nederlandstalig assessor (nr. 324/1), de 
ambten van Franstalig staatsraad en van Nederlandstalig staatsraad (nr. 325/1) en het 
ambt van Nederlandstalig staatsraad.  
 
De lijsten van drie kandidaten voorgedragen door de Raad van State voor het ambt 
van Nederlandstalig assessor en de ambten van Franstalig staatsraad en van 
Nederlandstalig staatsraad werden meegedeeld tijdens de plenaire vergadering van 18 
oktober 2007. 
 
Aangezien de voordrachten niet unaniem waren, kon de Kamer van 
volksvertegenwoordigers, overeenkomstig artikel 70, §1, lid 7, van de wetten op de 
Raad van State gecoördineerd op 12 januari 1973, binnen een termijn van ten hoogste 
dertig dagen vanaf de ontvangst van de mededeling van deze voordrachten, hetzij de 
door de Raad van State voorgedragen lijsten bevestigen, hetzij andere lijsten met drie 
namen voordragen. 
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Ingevolge het verstrijken van voormelde termijnen, werden de door de Raad van State 
voorgedragen lijsten door de Kamer als goedgekeurd beschouwd tijdens de plenaire 
vergadering van 22 november 2007. 
 
Wat het ambt van Nederlandstalig assessor betreft, ging het om de voordracht van 
volgende kandidaten: 
 
Eerste kandidaat :  de heer Marc Rigaux, hoogleraar aan de faculteit rechten van de 

Universiteit Antwerpen en assessor in de afdeling wetgeving van 
de Raad van State 

 
Tweede kandidaat : de heer Guido Van Limberghen, hoogleraar aan de faculteit 

rechten van de Vrije Universiteit Brussel  
 
Derde kandidaat : de heer Patrick Humblet, hoogleraar aan de faculteit rechten van 

de 
  Universiteit Gent 
 
Voor het vacante ambt van Franstalig staatsraad, ging het om volgende kandidaten: 
 
Eerste kandidaat: mevrouw Pascale Vandernacht, eerste auditeur bij de Raad van 

State 
 
Tweede kandidaat: mevrouw Gabrielle Jottrand, auditeur bij de Raad van State 
 
Derde kandidaat: mevrouw Fanny Carlier, auditeur bij de Raad van State 
 
 
Voor het vacante ambt van Nederlandstalig staatsraad, ging het om volgende 
kandidaten: 
 
Eerste kandidaat: de heer Jeroen Van Nieuwenhove, auditeur bij de Raad van State 
 
Tweede kandidaat: de heer Peter Sourbron, auditeur bij de Raad van State 
 
Derde kandidaat: de heer Tom De Waele, auditeur bij de Raad van State 
 
 
Tot slot werd de Kamer tijdens de gewone zitting 2007-2008 ook gevat door een 
unanieme voordracht voor het ambt van staatsraad. 
 
Tijdens de plenaire vergadering van 15 mei 2008 werd de drievoudige lijst van 
kandidaten voor een vacant ambt van staatsraad in het Nederlandstalig kader 
meegedeeld. 
 
De heer Bert Thys, eerste auditeur in de Raad van State, werd door de algemene 
vergadering van de Raad van State van 15 april 2008 eenparig voorgedragen als 
eerste kandidaat om tot staatsraad benoemd te worden. 

 
Bij brief van 28 mei 2008 laat de minister van Binnenlandse Zaken weten dat hij, 
overeenkomstig art. 70, §1, 5de lid van de wetten op de Raad van State, de eenparige 
voordracht van de heer Thys aanvaardt.  Tevens verzoekt de minister hem mee te 
delen of de Kamer de eenparige voordracht aanvaardt of weigert. 
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Na ontvangst van de mededeling, beschikt de Kamer over ten hoogste 30 dagen om 
eventueel de voordracht te weigeren, maar enkel als zij van oordeel is dat een aantal 
leden benoemd uit het auditoraat te hoog zou worden ten aanzien van het aantal leden 
van de Raad van State (art. 70, §1, 5de lid). 
 
De plenaire vergadering van de Kamer heeft op 5 juni 2008 deze voordracht bevestigd. 
 
Ingevolge voormelde voordrachten werden benoemd tot: 
 
- assessor: de heer Marc Rigaux (KB 24 februari 2008, BS 13 maart 2008); 
- franstalig staatsraad: mevrouw Pascale Vandernacht 

(KB 12 maart 2008, BS 14 april 2008); 
- nederlandstalig staatsraad: de heer Jeroen Van Nieuwenhove 

(KB 12 maart 2008, BS 14 april 2008); 
- nederlandstalig staatsraad: de heer Bert Thys (KB 24 juli 2008, BS 13 

augustus 2008). 
 
 
2.3.3. COMMISSIE VAN TOEZICHT BIJ DE DEPOSITO- EN CONSIGNATIEKAS - AANWIJZING 

VAN EEN LID 
 
Met toepassing van artikel 5 van het koninklijk besluit van 18 maart 1935 tot 
samenschakeling van de wetten betreffende de inrichting en de werking van de 
Deposito- en Consignatiekas, dient de Kamer één van haar leden aan te wijzen, als lid 
van de Commissie van Toezicht bij de Deposito- en Consignatiekas voor een termijn 
van zes jaar. 
 
Aangezien het tijdens de vorige zittingsperiode aangewezen Kamerlid, de heer Jean-
Pol Henry geen Kamerlid meer was, diende de Kamer één van haar leden aan te 
wijzen om de functie verder te vervullen. 
 
Op 10 april 2008 heeft de Kamer ingestemd met de aanwijzing van de heer Luk Van 
Biesen. 
 
 
2.3.4. OVERIGE INSTELLINGEN 
 
Wat de overige instellingen betreft, waar aan de Kamer bijzondere opdrachten zijn 
toegekend, werd tijdens de gewone zitting 2007-2008 niet overgegaan tot 
benoemingen of voordrachten. 
 
Het gaat, pro memorie, om volgende instellingen: 
 

- Grondwettelijk Hof; 
- Vast Comité P; 
- Federale ombudsmannen; 
- de commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer; 
- het Informatie- en Adviescentrum inzake schadelijke en sektarische 

organisaties; 
 - de Benoemingscommissies voor het Notariaat. 
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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 ; 
- ten hoogste vier secretarissen ; 
- de voorzitters van de erkende politieke fracties die meer dan 12 leden tellen 

(gelijkgesteld met de ondervoorzitters) ; 
- de voorzitters van de erkende politieke fracties die minder dan 12 leden tellen 

(gelijkgesteld met de secretarissen). 
 
Het Bureau was in het parlementair jaar 2007-2008 als volgt samengesteld : 
 
Voorzitter van de Kamer : de heer Herman Van Rompuy 
1ste ondervoorzitter van de Kamer : mevrouw Corinne De Permentier  
2de ondervoorzitter van de Kamer : mevrouw Colette Burgeon 
Ondervoorzitters van de Kamer : de heren Herman De Croo, Bart De Wever, Filip De 
Man 
 
Voorzitters van de politieke fracties met meer dan 12 leden : 
 
CD&V - N-VA: de heer Servais Verherstraeten 
MR : de heer Daniel Bacquelaine 
PS : de heer Thierry Giet 
Open Vld : de heer Bart Tommelein 
VB : de heer Gerolf Annemans 
sp.a+Vl.Pro : de heer Peter Vanvelthoven 
Ecolo-Groen! : de heer Jean-Marc Nollet 
 
Secretarissen van de Kamer : 
 
mevr. Maggie De Block  
mevr. Tinne Van der Straeten 
de heer Dirk Van der Maelen  
de heer Philippe Collard 
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Voorzitters van de politieke fracties met minder dan 12 leden : 
 
cdH : de heer Christian Brotcorne 
LDD: de heer Jean-Marie Dedecker 
 
 
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 
 
12 december 2007 
25 juni 2008 
 
Het Bureau heeft in het parlementair jaar 2007-2008 onder andere ingestemd met : 
 
- een aanpassing aan de reglementering inzake uittredingsvergoeding; 
- wijzigingen in het statuut van het personeel van het Rekenhof; 
- wijzigingen in de statuten van de politieke medewerkers; 
- wijzigingen in het statuut van het personeel van de Kamer (inzake bijzondere 

vormen van loopbaanonderbreking). 
 
 
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. 
 
 
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. 
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Aantal vergaderingen : 
 
in het parlementair jaar 2007-2008 : 41 
 
 
3.1.1.3. CONFERENTIE VAN DE VOORZITTERS VAN DE ZEVEN PARLEMENTAIRE 
 ASSEMBLEES  
 
 
Samenstelling 
 
de heer Herman Van Rompuy, voorzitter van de Kamer 
de heer Armand De Decker, voorzitter van de Senaat 
mevrouw Marleen Vanderpoorten, 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 het Parlement 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 2007-2008 twee vergaderingen gehouden : 
op 28 januari 2008 en 19 mei 2008. 
 
Volgende thema's werden onder andere behandeld : 
 
- Europese Grondwet - Implementatie van de subsidiariteitsprocedure; 
- cumul van mandaten - Financieel plafond 2008; 
- informatieprocedure van regeringen aan parlementen; 
- voorstellen in verband met mandatenaangifte. 
 
 
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 52ste legislatuur werd beslist zes quaestoren aan te stellen. 
 
Samenstelling van het College tijdens de buitengewone zitting 2007 en tijdens de 
gewone zitting 2007-2008: 
 
de heer O. Maingain (MR), voorzitter 
de heer L. Goutry (CD&V-N-VA) 
mevrouw C. Burgeon (PS) (werd op 17.01.2008 vervangen door de heer C. Eerdekens) 
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de heer H. Daems (Open VLD) 
de heer S. Verherstraeten (CD&V-N-VA) (werd op 10.01.2008 vervangen door 
     de heer S. De Clerck) 
de heer G. d’Haeseleer (VB) 
 
 
Bevoegdheden 
 
De bevoegdheden van het College van quaestoren worden geregeld door  artikel 171 
van het Kamerreglement. Hij 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 :     
 
- 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; 

 
- dossiers inzake benoemingen, bevorderingen, toekenning van weddetoeslagen en 
 ontslagen van de medewerkers van de politieke fracties. 
 
De beslissingen die in het raam van de delegatie worden genomen, dienen aan strikte 
voorwaarden te voldoen (bijv. naleving van het door het Bureau vastgestelde  
personeelskader, naleving van de statutaire bepalingen enz...) en moeten nadien nog  
ter bekrachtiging aan het Bureau worden voorgelegd. 
 
 
Aantal vergaderingen 
 
Tijdens de buitengewone zitting 2007 hield het College van quaestoren 2  
vergaderingen tijdens dewelke ongeveer 60 dossiers werden behandeld.  
Tijdens de gewone zitting 2007-2008 hield het College van quaestoren 6 
vergaderingen tijdens dewelke ongeveer 250 dossiers werden behandeld. 
 
 
Voorstellen en beslissingen 
 
Tijdens de buitengewone zitting 2007 heeft het College van quaestoren zich  
uitgesproken over talrijke dossiers die betrekking hebben op de volgende domeinen : 
 
- het statuut van het personeel van de diensten en van de medewerkers van de 
 politieke fracties; 
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- overheidsopdrachten; 
- gebouwen: verbouwings- en verfraaingswerken, onderhoudswerken; 
- informatica en burotica; 
- organisatie van wervingsexamens; 
- parlementaire zendingen, bezoeken van buitenlandse delegaties. 
 
Tijdens de gewone zitting 2007-2008 heeft het College van quaestoren zich  
uitgesproken over talrijke dossiers die betrekking hebben op de volgende domeinen : 
 
- het statuut van de kamerleden; 
- het statuut van het personeel van de diensten en van de medewerkers van de 
- politieke fracties; 
- overheidsopdrachten; 
- verschillende mogelijkheden om de beschikbare kantoor- en vergaderruimte uit  
- te breiden (eventuele aankoop gebouwen, verbouwings- en verfraaingswerken, 
 onderhoudswerken); 
- informatica en burotica; 
- organisatie van wervingsexamens; 
- aankoop/restauratie/bruikleen van kunstwerken; 
- parlementaire zendingen, bezoeken van buitenlandse delegaties. 
 
 
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 buitengewone zitting 2007 en de gewone 
zitting 2007-2008: 
 
Voorzitter: 
 
De heer W. Cortois         Voorzitter van het College van Quaestoren 

van de Kamer van volksvertegenwoordigers 
(2007); 

De heer O. Maingain         Voorzitter van het College van 
            Quaestoren van de Kamer van  
 volksvertegenwoordigers (2007-2008); 
 
Leden: Voor de Kamer 
 
De heer J.-P. Henry Quaestor (2007); 
De heer L. Goutry Quaestor (2007-2008); 
De heer Fr. Van Melkebeke Directeur-generaal van de diensten van 
 de Quaestuur; 
De heer Ph. Bonte         Directeur bij de dienst der Gebouwen; 
De Heer Y. Jacques         Eerste directieraad bij de dienst der 

Gebouwen. 
 
 Voor de Senaat 
 
Mevrouw J. Leduc Voorzitter van het College van Quaestoren 

(2007); 
De heer T. Van Parys Voorzitter van het College van 
 Quaestoren (2007-2008); 
De heer A. Van Nieuwkerke  Quaestor (2007); 
De heer G. Lambert  Quaestor (2007-2008); 
De heer R. Roblain  Directeur-generaal van de Quaestuur; 
Mevrouw V. Laureys  Bestuursdirecteur bij de Quaestuur van  
  de Senaat; 
De heer Ph. Martin          Hoofd van de technische dienst. 
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Aantal vergaderingen 
 
De Commissie van de Parlementaire gebouwen van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers en Senaat is op 19 juni 2008 samengekomen tijdens de 
zitting 2007-2008. 
 
 
Belangrijke beslissingen 
 
De belangrijkste beslissingen hadden betrekking op de gemeenschappelijke lokalen 
van de twee federale wetgevende Assemblées: 
 
- toiletten vleugel 2; 
- fitnesszaal; 
- herinrichting van de zalen 11 en 12 - toekenning van de werken; 
- veiligheidsinfrastructuur; 
- Paleis der Natie - doorgang tussen de rookzaal van de Senaat en de plenaire 
  zaal van de Kamer; 
-   audit - energiebesparingen. 
 
 
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 buitengewone zitting 2007 en de gewone 
zitting 2007-2008 

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

volksvertegenwoordigers (2007); 
Mevrouw A.-M. Lizin   Voorzitter van de Senaat (2007); 
De heer H. Van Rompuy   Voorzitter van de Kamer van 
   volksvertegenwoordigers (2007-2008); 
De heer A. De Decker   Voorzitter van de Senaat (2007-2008). 
 
Leden:   Voor de Kamer 
 
De heer W. Cortois  Voorzitter van het College van Quaestoren 

(2007); 
De heer O. Maingain   Voorzitter van het College van Quaestoren 
   (2007-2008); 
 
De heer R. Myttenaere   Secretaris-generaal; 
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De heer Fr. Van Melkebeke  Directeur-generaal van de diensten van de 
Quaestuur; 

De heer Ph. Bonte   Bestuursdirecteur bij de dienst der 
   Gebouwen. 
 
  Voor de Senaat 
 
Mevrouw J. Leduc  Voorzitter van het College van Quaestoren 
  (2007); 
De heer T. Van Parys  Voorzitter van het College van Quaestoren 
  (2007-2008); 
De heer L. Blondeel  Secretaris-generaal; 
De heer R. Roblain  Directeur-generaal van de Quaestuur; 
Mevrouw V. Laureys  Bestuursdirecteur bij de Quaestuur van de 
  Senaat; 
Generaal-majoor P. Segers Militair Commandant van het Paleis der 
 Natie. 
 
 
Vergaderingen en beslissingen 
 
De Commissie voor de Veiligheid van het Paleis der Natie is niet samengekomen 
tijdens de zittingen 2007 en 2007-2008. 
 
 

3.2.  WERKINGSMIDDELEN VAN DE KAMER 
 
 
3.2.1.   BEGROTING VAN DE KAMER 
 
 
De begroting 2008 van de Kamer ziet er als volgt uit: 
 
Lopende uitgaven: 115.645.000 €. 
Kapitaalsuitgaven: 3.875.000  €. 
 
Totaal van de uitgaven: 119.520.000 € 
(d.w.z. een stijging van 0,74  % in vergelijking met 2007). 
 
De voornaamste posten van de begroting blijven zoals gewoon de littera’s «A.  Leden » 
(27,85 % van het totaal van de uitgaven), «B. Personeel » (37,23 %)  en «R. Politieke 
fracties (toelagen en administratieve/universitaire medewerkers)» (24,40 %). In het 
algemeen gesproken vormen de lopende uitgaven het grootste deel van de uitgaven, 
hetzij 96,76 % van het totaal. 
 
De begroting 2008 voor de Belgische leden van het Europees parlement bedraagt 
4.360.000 € (+ 1,87 % in vergelijking met 2007). 
 
Tenslotte bedraagt de begroting 2008 voor de dotatie aan de politieke partijen 
9.900.000 € 
(+ 8,79 % in vergelijking met 2007). 
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De begroting 2008 wordt als volgt gefinancierd: 
 
- Kamer : 
 

- financiering door eigen inkomsten (vooral verkoop van stukken en publicaties): 
 1.403.000 € ; 
- financiering door de dotatie van de Algemene uitgavenbegroting van de Staat: 
 115.400.000 €; 
- reservefonds van de Kamer: 2.717.000 €. 

 
- Belgische leden van het Europees parlement: 
 

volledige financiering door de dotatie van de Algemene uitgavenbegroting: 
 
4.360.000 €. 

 
- Dotatie aan de politieke partijen: 
 

volledige financiering door de dotatie van de Algemene uitgavenbegroting:  
 
9.900.000 €. 

 
De bovengenoemde begrotingen en financieringen werden besproken en goedgekeurd 
door het College van Quaestoren (29.11.2007), de Commissie voor de comptabiliteit 
(11.12.2007) en de plenaire zitting van de Kamer (20.12.2007). 
 
Voor meer details wordt verwezen naar het parlementaire stuk (52) 0524/001, 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 2008. Naast de volledige tabel 
van de begroting bevat dat verslag een verantwoording per littera van de overwogen 
uitgaven (zie : http://www.dekamer.be/flwb/pdf/52/0524/52k0524001.pdf). 
 
 
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 2008). 
 

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 2 1 3 - 1 - 7 

- Wetgevende diensten 75 43 19 - 24 - 161 

- Vertaaldiensten 37 1 8 - - - 46 

- Quaestuurdiensten 27 35 13 44 22 198 339 
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- Bibliotheek van het 
Parlement 

10 10 8 4 20 2 54 

- Public Relations en 
Internationale 
Betrekkingen 

7 5 6 - 6 - 24 

- Boekhouding 5 8 1 - 1 - 15 

Totaal 163 103 58 48 74 200 646 

 
 

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, 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 ; 
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- voorbereiden, drukken en verdelen van de parlementaire stukken ; 
- interpellaties ; 
- parlementaire vragen ; 
- publicatie van het Bulletin van Vragen en Antwoorden ; 
-  wetgevend bestand ; 
-  bestand van onafgedane zaken ; 
-  bestand en bewaren van de krachtens een wet bij het Bureau van de Kamer 

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

van het reglement, stemmingen) ; 
- redactie van de ontwerpverslagen van de commissievergaderingen ; 
- samenstellen van de aangenomen teksten ; 
- aanbrengen van wetgevingstechnische verbeteringen ; 
- publicatie van de verslagen en van de aangenomen teksten. 
 
 
3.2.3.1.4.   DIENST DOCUMENTATIE EN ARCHIEF 
 
 
Documentatie   
 
- opzoekingen inzake het grondwettelijk en administratief recht ; 
- opzoekings- en documentatiewerk met betrekking tot de federale 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 
dossiers van de kamerleden en het systematiseren van de statistische gegevens over 
de Kamer,  gelegen in de dagelijkse zorg voor en de dienstverlening in verband met 
het  historisch en het dynamisch archief van de Kamer, het geheugen van de instelling.   
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-  Archiefbeleid 
 

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 Kamer1. 
 
Tijdens de buitengewone zitting 2007 en de gewone zitting 2007 - 2008 kwam  dit 
overlegforum voor archiefaangelegenheden samen op 12 oktober 2007, 20 november 
2007, 22 april 2008 en 8 juli 2008. Op het voorplan stond de ontwikkeling van een 
archiefdatabank voor de Kamer. 
 
-  Archiefdatabank - Evolutie AKDP-project         
                                                                                                                            
Belangrijke vorderingen zijn gemaakt in het archiefdatabank-project dat, onder de 
naam AKDP, ontwikkeld en ondersteund wordt door de Informaticadienst van de 
Kamer. 
Het doel is te komen tot een geïntegreerde databank, in twee talen, voor alle soorten 
archiefdocumenten en materialen; papier en digitaal, beelden (zoals foto’s en films) 
en objecten (zoals medailles en  kunstwerken). 
In eerste instantie wordt basisinformatie verstrekt over de stukken die zich in het 
Archief  bevinden (onder meer de titel, de inhoud, de datering, de omvang, enz.) en 
over hun bewaarplaats.  
Na de inhoudelijke voorbereiding, het op punt stellen van de technische omgeving en 
het bekomen van de nodige licenties vond op 8 februari 2008 de voorstelling plaats van 
het prototype.  
Een testfase ging van start op 21 april 2008. Praktische ervaring is opgedaan voor het 
invoeren van gegevens van commissiedossiers, voornamelijk onderzoekscommissies,  
portretfoto’s van kamerleden en medailles.  
Belangrijk voordeel is de importmogelijkheid van gegevens uit andere databanken van 
de Kamer. Zo kan bij de beschrijving van  commissiedossiers de volledige titel van elke 
commissie, in het Nederlands en in het Frans, opgehaald worden in het bestand 
“Commissies Kamer” en de automatische koppeling aan de biografische databank 
«FBBR» betekent een tijdswinst bij het beschrijven van foto’s van individuele 
kamerleden. 
Vooraleer de AKDP-applicatie op het intranet in productie te plaatsen, voor de geteste 
categorieën, dienen nog afspraken gemaakt over werkmethodes en taakverdeling en 
opleiding georganiseerd voor betrokken personeelsleden.  
 
-  Archiefhuisvesting - Gunstige perspectieven  
 
Sedert de Werkgroep «Archief» op 8 januari 2008 het nieuwe College van Quaestoren 
informeerde over het plaatsgebrek en de ongunstige archiefbewaaromstandigheden  
en de griffier op 5 maart 2008 de dienst Gebouwen gelaste met een concreet 
onderzoek is een  structurele oplossing voor de archiefhuisvesting in het vooruitzicht 
gesteld. 
Tevens lopen de renovatiewerken ten einde in de archieflokalen op de 2° verdieping,  
dienstig als ontvangst- en werklokalen voor de materiële bewerking;    ordening van de 
collecties, verpakking en plaatsing in zuurvrije dozen,  bewaking van de kwaliteit en de 
volledigheid, tijdelijke opslag enz. 

                                                 
1  Samenstelling werkgroep: voorzitter: adjunct-griffier, leden: de bestuursdirecteurs van de 
 diensten:  Algemene Zaken, Financiën en Huisbestuur, Bibliotheek Federale Parlement, 
 Informatica en Burotica, Gebouwen  en Documentatie en Archief, en een lid eerste 
 directieraad en de archivaris van de dienst Documentatie en Archief, tevens secretaris van  
 de werkgroep. 
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Tenslotte is ook een nieuw  lokaal in gebruik genomen,  beschikbaar gesteld voor  de 
numismatische verzameling.  
 
 
- Archiefbewerking 

  
Naast het vervullen van de essentiële taken op het vlak van archiefverwerving, 
inventarisering en bescherming van de bescheiden, heeft de archiefdienst , in de 
voorbije periode,  vooral werk gemaakt van : 
 
 - het nemen van ruimtebesparende maatregelen 
  

Rekening houdend met de voortschrijdende elektronische archivering is het 
aantal te bewaren papieren exemplaren van sommige collecties gereduceerd. 

 
 - het voortzetten van de digitalisering van archiefstukken en -collecties  
 

Bijvoorbeeld de volledige collectie ‘Reglement van de Belgische Kamer van 
volksvertegenwoordigers’, alle beschikbare edities en versies  in de verschillende 
talen vanaf de eerste editie in 1831 tot nu. 

 
 - het op punt stellen van sommige collecties  
  

Zo zijn de ‘documenten van de Verenigde Kamers’ -  de stukken van de 
gezamenlijke vergaderingen van Kamer en Senaat, die plaats vinden naar 
aanleiding van bijzondere gebeurtenissen (de eedaflegging van de Belgische 
vorsten, de wereldoorlogen, de ontvangst van belangrijke gasten, enz.) - tot hiertoe 
niet systematisch terug te vinden in het papieren of in het digitale archief, thans  
geïnventariseerd en als  afzonderlijk bestand raadpleegbaar. 

 
- Dienstverlening 
 
Het beantwoorden van ad-hoc-vragen, het verrichten van opzoekingen, het ontvangen 
van bezoekers en hen inzage verlenen in archiefstukken, het leveren van kopieën en 
fotografische reproducties, het in bruikleen geven van stukken  behoren tot de 
dagelijkse taken. Daarnaast werkte de archiefdienst mee aan specifieke projecten,  
waaraan een  archivistisch aspect is verbonden en dit zowel binnen als buiten de 
Kamer. 
 
Intern in de Kamer wordt een beroep gedaan op het Archief, in de eerste plaats,  als  
bewaarplaats van ‘bewijsstukken’. 
Geregeld bood het Archief inhoudelijke ondersteuning bij de voorbereiding van 
toespraken, publicaties,  activiteiten en vieringen in de Kamer.  

 
Bijvoorbeeld  
 
- bij  herdenking Wapenstilstand op 11 november 2007 (vragenspel voor   
 jongeren over de Eerste Wereldoorlog),    
-   bij parlementaire jubilea en huldebetoon,  naar aanleiding van  20, 25 en in  
 het voorbije jaar ook van 40 jaar parlementair mandaat,    
-   bij rouwhulden voor gewezen kamerleden in deze periode overleden.  
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Extern werkte het Kamerarchief mee aan 
 

-   Concrete initiatieven, zoals     
 

- onderzoeksproject van het Algemeen Rijksarchief in verband met het 
volledig erfgoed Eerste Wereldoorlog, in casu  inventarisering archieven 
over de Eerste Wereldoorlog en de nasleep ervan, bewaard in de Kamer 
(oktober- november  2007)   

-  langlopend onderzoek van de Vakgroep Bestuur en Beleid HABE Gent 
over de beroepsachtergrond kandidaten Kamerverkiezingen 1945 tot nu ( 
2007 & 2008)  

 
-   Tentoonstellingen, zoals  

 
- 175 jaar betrekkingen tussen België en de USA, Oktober 2007, 
 georganiseerd door Amerikaanse Ambassade in België 
 (stukken  illustratief voor de relatie met het  Belgisch Parlement, o.m. 

president Woodrow Wilson 1919, Dwight Eisenhower 1944)  
- Fototentoonstelling in de Franse Senaat over Europa, Februari 2008 
 ter beschikkingstelling van foto’s met betrekking tot grenzen van België  

 
-   Media-activiteiten, zoals  TV-uitzendingen  

 
- RTL-TVI, I8-10-2007, ‘Tout s’explique - Spécial Belgique’, 

wetenschappelijk programma over het ontstaan van België     
- VRT- Canvas, 25-2-2008, Reeks ‘Verloren land’, historische reportage 

over  Maria Verlackt – Gevaert,  kamerlid  1961-1976 en staatssecretaris 
voor het gezin in 1973  

 
- Publicaties en proefschriften 
 

Gewezen parlementsleden, onderzoekers, studenten en andere personen die 
het Kamerarchief consulteerden deponeerden hun werk. 
 
Enkele voorbeelden:  
 
- Féaux , Valmy,  Brabant wallon. Les élus du Brabant wallon au temps 
  des gouvernements libéraux du XIX ° siècle, de 1847 à 1870, in: 
 Wavriensia racines ,  2008, n° 2,  mars-avril. 

-  Pion, Geoffrey,  Géographie électorale du non-vote et de l’extrême droite 
en Wallonie, Mémoire ULB 2007-2008.  

- Genealogische studies betreffende families van gewezen kamerleden  vb 
Corneli, De Roo,  Sinzot. 

  
-    Samenwerking, contacten, deelname aan archiefstudiedagen 
 
 Door aansluiting bij Belgische en internationale archiefverenigingen wordt voeling   
 gehouden met de evolutie in de archivistiek en de toepassing in andere    
 (parlements) archieven ,  o.m.  als lid van 
  

- de Werkgroep Wetgeving en Beleid van de Vlaamse Vereniging voor 
Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen (VVBAD),    

 - de Belgische Vereniging voor Documentatie ABD-BVD (sedert 2007) en   
 - de Sectie Parlementsarchieven van de Internationale Archiefraad  (SPP-ICA)  
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-  Supplementaire opdracht  
 
Het Archief van de Kamer verzorgt de interne service in verband met 
commissievergaderingen in de Kamer;  voorbereiding en samenstelling  van de 
dossiers ten behoeve van de leden van de diverse comissies. 
 
 
3.2.3.1.5.   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: ten eerste advies verlenen aan de organen 
van de Kamer (Voorzitter, Bureau, Conferentie van voorzitters, griffier, commissies, 
enzovoort) en aan de andere diensten over alle vraagstukken van juridische aard, ter 
ondersteuning van het parlementaire werk, en ten tweede zorgen voor een betere 
wetgevingstechnische kwaliteit van de in 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 raam van die twee kerntaken heeft de dienst in de buitengewone zitting 2007 en 
de gewone zitting 2007-2008 bijna 300 nota's opgesteld. 
 
Daarnaast vervult de Juridische dienst een aantal meer specifieke taken, zoals: 
 
-  het bestendig analyseren van de arresten van het Grondwettelijk Hof (wekelijkse 

nota's ten behoeve van de Conferentie van voorzitters, die tevens geraadpleegd 
kunnen worden op de website van de Kamer enzovoort); het opstellen van 
samenvattende tabellen met betrekking tot de opvolging van de arresten tot 
nietigverklaring en tot ongrondwettigverklaring van het Grondwettelijk Hof; 

 
-  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, 
secretariaat van de bijzondere commissie voor het Reglement en voor de 
Hervorming van de parlementaire werkzaamheden, coördinatie van het Reglement; 

 
-  de opvolging van de toepassing van de wet van 9 mei 1999 tot beperking van de 

cumulatie van het mandaat van federaal parlementslid en Europees parlementslid 
met andere ambten; 

 
-  de opvolging van de precedenten met betrekking tot de parlementaire procedure en 

de bevoegdheden van de Kamer; 
 
-  het secretariaat van de parlementaire overlegcommissie en adviezen uitbrengen 

over de respectieve bevoegdheden van Kamer en Senaat; 
 
-  publiceren van vademecums voor intern gebruik en van vulgariserende werken 

over thema's die verband houden met het parlementair recht; 
 
-  beantwoorden van vragenlijsten van internationale instellingen en buitenlandse 

parlementen, en ontvangen van buitenlandse juristen (in samenwerking met de 
dienst PRI). 
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In samenwerking met de dienst Juridische Zaken van de Senaat en met het 
Europees Centrum voor parlementair onderzoek en documentatie (ECPRD) heeft de 
Juridische dienst bovendien in november 2007 een seminarie georganiseerd met als 
thema «Parliament & Judiciary». De bijdragen tot dat seminarie zijn gebundeld in een 
werk dat beschikbaar is in de boetiek van het parlement. 
 
 
3.2.3.1.6.   DIENST VERTALING VAN DE PARLEMENTAIRE STUKKEN 
 
Het personeelsbestand van de Dienst Vertaling van de Parlementaire Stukken telt 22 
voltijds equivalenten. 
 
De werkzaamheden van de dienst kunnen worden samengevat als volgt: 

 
- vertaling van de volgende documenten: wetsvoorstellen en voorstellen van 

resolutie, amendementen, commissieverslagen, nota’s van de juridische dienst, 
bepaalde toespraken, opschriften van de interpellatieverzoeken, verslagen van 
de adviescomités en van de hoorzittingen in commissie, brieven enzovoort. 
In 2007 heeft de dienst 9.608 (niet-genormaliseerde) bladzijden vertaald, 
Waaraan de opschriften van een vijftigtal interpellatieverzoeken moeten 
worden toegevoegd. 
De dienst centraliseert bovendien de verzoeken om externe vertalingen (met 
Andere talenparen dan N-F en F-N) ten behoeve van verscheidene 
wetgevende diensten. 
De dienst werd ingeschakeld om bij te dragen tot de vertaling van bepaalde  
teksten in het kader van de taken van informateur, verkenner of formateur  
waarmee de Koning de heren Reynders, Van Rompuy en Leterme heeft belast. 

 
- beheer van de documentaire instrumenten 
 

- pdf-indexen 
  
 Momenteel worden die indexen nog vrijwel uitsluitend gebruikt door de 
 thuiswerkers. 
 
- dtSearch 
  
 dtSearch is een door de Senaat beheerde «full text»-opzoeksoftware 
 die ter beschikking wordt gesteld van de dienst.  De Dienst Vertaling van de 

Parlementaire Stukken van de Kamer en de Taaldienst van de 
 Senaat zorgen er gezamenlijk voor dat het corpus wordt aangevuld. 
 
- HTML-pagina’s 
  
 De dienst beheert verscheidene tekstbestanden in HTML-formaat. 
 Eén van die pagina’s is in principe toegankelijk voor alle
 personeelsleden van de Kamer. 
 
- Multiterm 
  
 Het Multiterm-corpus, dat wordt beheerd in samenwerking met de 
 Dienst Vertaling van de Beknopte Verslagen, bevat tienduizenden 
 trefwoorden. 

 



Hoofdstuk 3  ORGANISATIE - 117 

 

Het thuiswerkproject wordt voortgezet.  Bijna alle vertalers nemen eraan deel a rato 
van 40 % van de prestaties in de Franse afdeling en van 20 % in de Nederlandse 
afdeling. 
 
 
3.2.3.1.7. DIENST VAN HET INTEGRAAL VERSLAG 
 
De dienst Integraal Verslag (IV) zorgt van oudsher 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. 
 
Zodra ze afgewerkt zijn - normaal is dat ongeveer een uur nadat de tekst werd 
uitgesproken -, worden deze verslagen in een voorlopige, niet door de sprekers 
geverifieerde versie al tijdens de vergadering op het internet geplaatst. Zowat een uur 
na het einde van de vergadering wordt de volledige brochure op het internet geplaatst 
en in gedrukte vorm - op wit papier met groene kaft - rondgedeeld. Bovendien worden 
ook twee meer gebruiksvriendelijke versies op het internet beschikbaar gesteld. 
 
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 wit papier, met witte kaft voor de plenumvergaderingen en 
zalmroze kaft voor de commissievergaderingen - 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 met alle mededelingen waarvan de publicatie 
vereist of gevraagd wordt, is opgenomen in een aparte brochure, die een identiek 
volgnummer heeft als het integraal verslag. Deze bijlage wordt volledig aangeleverd 
door het Wetgevend Secretariaat. 
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. In juni 2008 is er een onderzoekscommissie 
van start gegaan, met name de commissie die de grote fiscale fraudedossiers 
onderzoekt.  Over acht openbare vergaderingen is verslag uitgebracht. Daarbij ging het 
niet zozeer om getuigenissen als wel om hoorzittingen met deskundigen die de 
commissieleden hun standpunt kwamen toelichten. Geen enkele vergadering vond met 
gesloten deuren plaats. Tijdens de verslagperiode heeft de dienst ook de 
verslaglegging verzorgd van verschillende colloquia, alsmede van andere 
vergaderingen, bijvoorbeeld van de bijzondere commissie «globalisering».  
 
Sinds 1999 gebeurt de verslaglegging op basis van 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 vergaderingen is sinds mei 2002 op het internet beschikbaar. 
 
Sinds oktober 2002 is ook een rechtstreekse video-uitzending van de 
plenumvergaderingen in de oorspronkelijke taalgemengde versie op het internet 
beschikbaar. De begeleidende commentaar -de naam van de spreker en van diens 
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fractie, het agendapunt dat in behandeling is- wordt geleverd door de dienst Integraal 
Verslag. 
 
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 Integraal Verslag 
verzorgd. 
 
Het telewerkproject wordt voortgezet. In vergelijking met de zitting 2006-2007 nemen 
ongeveer evenveel medewerkers eraan deel. Aan het telewerkreglement werd de 
laatste hand gelegd; het moet alleen nog door de bevoegde Kamerinstanties worden 
goedgekeurd.  
 
Vanaf de aanvang van de zitting in oktober 2007 tot haar sluiting, op 13 oktober  2008, 
stelde de dienst het verslag op van 374 vergaderingen. Daarvan waren er 49 
plenumvergaderingen, met een totale duur van 152,5 uur, en 325 
commissievergaderingen, met een gezamenlijke duur van 506 uur.  
 
Alles samen werden 8.331 bladzijden verslag gepubliceerd, bijlagen niet inbegrepen. 
 
’s Ochtends waren er 134 openbare commissievergaderingen met interpellaties en 
vragen, ‘s namiddags 189. Er waren amper 2 avondvergaderingen. Het aantal van 
dergelijke vergaderingen, evenals het aantal interpellaties en vragen die er behandeld 
worden, blijft over de jaren heen een constante stijging vertonen.  
 
De plenumvergaderingen zijn vooral namiddagvergaderingen: slechts 4 vergaderingen 
stonden ’s ochtends geagendeerd, 36 waren namiddagvergaderingen en 9 waren 
avond- of nachtvergaderingen (vergaderingen die na 18 uur van start gaan). 
 
Enkele wetenswaardigheden in verband met de verslaglegging van oktober 2007 tot 13 
oktober 2008: 
 
 
totaal aantal dagen vergadering met verslag 137    

AANTAL VERGADERINGEN Commissies Plenum Totaal  
aantal ochtendvergaderingen met verslag  134 4 138  
aantal namiddagvergaderingen met verslag  189 36 225  
aantal avondvergaderingen met verslag  2 9 11  

totaal aantal vergaderingen 325            49 374  

 

DUUR VERGADERINGEN     

totaal aantal uren vergadering met verslag 505:51 152:27 658:18  

verhouding plenum - commissies 76,8 % 23,2 % 100,0 %  
gemiddelde duur van een vergadering 01:33 03:06   
langste vergadering 04:47 06:47   

maximum aantal uren vergadering met verslag per dag 12:56    
maximum aantal uren vergadering met verslag per week 34:28  Ned Fr 

gemiddeld aantal uren vergadering met verslag per dag 04:47 waarvan 02:38 02:08 
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TAALVERHOUDING    
Nederlands in tijd 273:12 90:25 363:37 
Frans in tijd 232:38 62:02 294:41 

    
Nederlands in % 54,0 % 59,3 % 55,2% 
Frans in % 46,0 % 40,7 % 44,8 % 
    

 

interpellaties en mondelinge vragen in openbare  
commissievergadering 

aantal 4.614 
gemiddeld per vergaderdag 27 
hoogste aantal per vergaderdag 146 
gemiddeld per vergadering 14 
gemiddelde duur van de vragen en interpellaties 0:06 

 
VERHOUDING Integraal - Beknopt Verslag IV BV   

gemiddelde publicatietermijn ochtendvergadering  2:18 6:36   
gemiddelde publicatietermijn namiddagvergadering  1:59 3:59   

verhouding volume IV-BV   % IV gewogen % 

gemiddeld aantal bladzijden plenum, zonder bijlage 43 19 43 % 41 % 
gemiddeld aantal bladzijden commissies 21 10 47 % 47 % 
totaal aantal gedrukte bladzijden 8.331 7.625 46 %   

volume plenum 2.119 894 42 % 40 % 
volume commissies 6.181 2.903 47 % 41 % 

 
aantal uren hoorzitting in onderzoekscommissie      11:56 

waarvan vergadering met gesloten deuren 00:00 

 
 
3.2.3.1.8.     DIENST BEKNOPT VERSLAG 
 
Het Beknopt Verslag is een in directe stijl geschreven samenvatting van de debatten 
en verschijnt dus zowel in het Nederlands als in het Frans. Het is al na korte tijd 
beschikbaar, eerst op het internet, daarna ook in een gedrukte versie (document met 
blauwe kaft). 
 
Naast de 52 plenaire vergaderingen vonden er 329 openbare commissievergaderingen 
plaats waarin vragen werden gesteld, interpellaties werden gehouden en diverse 
personen werden gehoord.  In totaal gaat het dus om 381 openbare vergaderingen. 
Dat is meer dan tijdens de zitting 2006-2007 (298 openbare vergaderingen), maar die 
laatste was korter als gevolg van de parlementsverkiezingen van 10 juni 2007.  Het is 
daarentegen minder dan tijdens de vorige zittingen (400 vergaderingen in 2004-2005, 
427 in 2005-2006), maar er dient rekening te worden gehouden met de talrijke 
maanden van onzekerheid vóór de vorming van de derde regering-Verhofstadt, op 21 
december 2007, gevolgd door de vorming van de regering-Leterme, op 20 maart 2008. 
Het aantal voor de commissies geagendeerde vragen kende een sterke stijging.  Na de 
verkiezingen van 2003 waren er in juli 2004 ongeveer 3.500 vragen; na de 
verkiezingen van 2007 waren er in juli 2008 meer dan 7.700 vragen.  Ook al werden 
niet alle vragen gesteld, toch kan men uit die statistieken concluderen dat het aantal 
vragen meer dan verdubbeld is in vergelijking met de vorige zittingsperiode. 
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3.2.3.1.9.   DIENST VERTALING VAN BEKNOPTE VERSLAGEN, 
    PARLEMENTAIRE  VRAGEN EN SIMULTAANVERTALING IN 
    COMMISSIE 
 
Kenmerken van de dienst: 
 
- personeelsbestand: 21 personeelsleden (1 directeur, 4 revisoren, 12 vertalers en 3 

permanente secretarissen); 
- alle leden van de dienst zijn actief tweetalig (schriftelijke en mondelinge vertaling); 
- onregelmatige werkuren (er wordt wekelijks 6 tot 8 uur gewerkt na 18 uur, gespreid 

over drie tot vier avonden). 
 
Werkzaamheden van de dienst: 
 
- vertaling van de beknopte verslagen en de schriftelijke parlementaire vragen;  
- bijstaan van de tolkendienst: simultaanvertaling in de commissies, twee tot drie 

vergaderingen per week, d.i. zes tolkprestaties, en organisatie van een wachtdienst, 
elke werkdag van 9 uur tot het einde van de dienst, voor onverwachte 
vergaderingen; 

- naast de vertaling, uitvoering van het integrale computerproces voor de aanmaak en 
de publicatie van de beknopte verslagen: samenwerking met het IV, coördinatie van 
de activiteiten met de twee andere bij het BV betrokken diensten (de niet-
permanente diensten van de redactie van BV en CRA), assemblage van de 
documenten; aanmaak van de PDF-documenten, publicatie van een voorlopige 
versie de avond zelf of, in geval van gelijktijdige vergaderingen of vergaderingen 
later op de dag, de dag nadien (internet + gedrukt document), kwaliteitscontrole, op 
internet plaatsen van de definitieve versie; 

- vertaling, vaak binnen een zeer kort tijdsbestek, van diverse documenten 
(Conferentie van voorzitters, verslagen van werkplaatsbezoeken voor de interne 
dienst Preventie en Bescherming, administratieve nota's, verslagen van 
buitenlandse zendingen, toespraken, huldebetuigingen, in memoriams, catalogi van 
tentoonstellingen, verslagen van conferenties, …); 

- vertaling van het magazine dekamer.be; 
- vertaling en invoering in de databank INQO van de titels van de mondelinge vragen 

in de plenaire vergaderingen en de commissies; 
- nalezen en corrigeren van het Bulletin van vragen en antwoorden; 
- aanvulling van de terminologische databank Multiterm; 
- terminologische ondersteuning van andere diensten (griffie, PRI, tolken, enz.); 
- permanente inspanningen op het stuk van de aanpassing aan de nieuwe 

computertoepassingen. 
 
Vertaald volume (volledige cijfers - gewone zitting 2007-2008):  
 
- beknopte verslagen: 894 bladzijden voor de plenaire vergaderingen en 2.903 

bladzijden voor de commissies; 
- 6.541 schriftelijke vragen; 
- nota's: 1.540 bladzijden; 
- aantal titels van mondelinge vragen: 485 in de plenaire vergadering; 7.768 in de 

commissies. 
 
 

3.2.3.1.10.   TOLKENDIENST 
 
Simultane vertaling van de debatten in plenaire vergadering en in commissie. 
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3.2.3.2.    DIENST PUBLIC RELATIONS EN INTERNATIONALE 
    BETREKKINGEN 
 
 
   -  INTERNATIONALE EN EUROPESE ZAKEN 

Studie van de internationale problemen en secretariaat van het Adviescomité voor de 
Europese aangelegenheden. 
 
 
   -  PROTOCOL 

Voorbereiding van parlementaire zendingen ; onthaal van buitenlandse personaliteiten 
en afvaardigingen ; ceremonieel en officiële recepties. 
 
 
   -  PUBLIC RELATIONS 

- betrekkingen met de pers ; 
-  bezoekersbeleid en andere acties naar het publiek toe 
 (openhuis, jeugdparlement, …) ; 
-  algemene informatie ten behoeve van het publiek 
 (brochures, infosteekkaarten, …) ; 
-  productie van het wekelijks infobulletin « Parlementaire mededelingen ». 
 
 
3.2.3.3.  DIENST BOEKHOUDING 
 
- begrotingscontrole ; 
- bijhouden van de boeken ; 
- berekening van de vaste uitgaven ; 
- beheer van de Pensioenkas van de Kamerleden. 
 
 
3.2.3.4   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. 
 
 
3.2.3.4.1.   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. 
 
 
 



122 - ORGANISATIE   Hoofdstuk 3 
 
 

 

3.2.3.4.2.   DIENST PERSONEEL EN SOCIALE ZAKEN 
 
- administratief en financieel beheer van het personeel van de diensten van de 
 Kamer; 
- administratief en financieel beheer van de verschillende categorieën van politieke 

medewerkers van de leden en de fracties ; 
- sociale dienst (personeel en medewerkers) ; 
- beheer van de verkiezingen (leden, personeel en medewerkers) ; 
- examensecretariaat. 
 
 
3.2.3.4.3.   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 
  belastingen, uittredingsvergoeding ; 
-  begroting van de Kamer ; 
-  magazijn, chauffeurs, telefonisten, koffiekamer, deurwachters ; 
-  overheidsopdrachten. 

 
Huis van de Parlementsleden - niveau (-1) : Magazijn 
 
- briefpapier en omslagen 
 
Huis der Parlementsleden - niveau (+3) : administratief beheer van de restaurants 
 
 
3.2.3.4.4.   DIENST INFORMATICA EN BUROTICA 
 
 
ONTWIKKELING VAN TOEPASSINGEN 

 
Nieuwe ingebruiknames 
 
- beheer van het documentenpatrimonium (archieven - AKDP); 
- magazijnbeheer (stocks, bestellingen, vragen, catalogus); 
- uitbreiding van het Extranet; 
- internet: aanpassing van de site voor personen met een handicap; 
- QRVA: de productie voor het Bulletin van Schriftelijke vragen en antwoorden is 

intern; 
- aanpassing van de site Intranet; 
-  beheer van de mondelinge vragen (stock) et statistieken QRVA. 
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Worden verder behandeld 
 
- analyse en maquette voor het beheer van de actoren (GAAB); 
- tabellen Genesis (toegang tot het digitaal patrimonium); 
- centraal beheer van de adressen; 
- verbetering van het zoeksysteem. 

 
Aangevangen analyses (of ontwikkelingen) en aanbestedingen 
 
- migratie van de documentatie-banken van de diensten; 
- gebruik van een gemeenschappelijke badge voor de 7 Assemblées. 

 
Onderhoud van het bestaande 
 
 
INFRASTRUCTUUR 

 
Nieuw 
 
- verbond van externe toegangen; 
- plaatsing van een nieuwe collaboratieve omgeving waaronder elektronische post; 
- beheer van de digitalisering van het geluid in vergaderzalen. 

 
Worden verder behandeld 
 
- virtualisatie van de systemen en de clustering; 
- verbetering van de controle op de omgeving van het datacenter; 
- servers: vervanging en nieuwe; 
- verbeteringen aan het netwerk en de internetverbindingen. 

 
Analyses en lastenboeken 
 
- publicatie multimediadebatten; 
- architectuur en materiaal van de stockageinfrastructuur; 
- voorbereiding van een globale roll-out van de werkposten, opleidingen en verwant 

beheer; 
- studie over de mogelijkheid van een tweede informaticazaal. 

 
Beheer/onderhoud van systemen 
 
- servers en stockage; 
- iSeries; 
- netwerk. 
 
 
ONDERHOUD EN OPLEIDING 

 
Ondersteuning van gebruikers (pc, printers, netwerk, toepassingen) 
 
- personeel van de Kamer; 
- leden; 
- politieke fracties en medewerkers. 
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Vervanging van overbodige configuraties, reparaties en onderhoud 
 
Bijzondere domeinen: de dienst Drukkerij, systemen voor de Dienst Personeel en 
voor de Dienst Beknopt Verslag 
 
Stagiaires 
 
Interparlementaire samenwerking en ondersteuning missies 
 
 
3.2.3.4.5.   GEBOUWENDIENST 
 
- gebouwen en lokalen ; 
- onderhoud ; 
- meubilair en kantoormachines ; 
- telefonie ; 
- veiligheid. 
 
 
3.2.3.5. BIBLIOTHEEK VAN HET PARLEMENT  
 
De Bibliotheek van het federaal Parlement is gemeenschappelijk voor de Kamer van 
volksvertegenwoordigers en de Senaat sinds 1 januari 1905.  
Haar opdracht is een moderne informatie- en documentatiedienst te zijn voor de leden, 
hun medewerkers, de politieke fracties en de personeelsleden van de federale 
assemblees. Tevens staat zij in voor een adequaat beheer en conservering van de 
historische en actuele collecties. 
 
Alle diensten van de Bibliotheek van het federaal Parlement zijn gegroepeerd in het 
Regentgebouw, Wetstraat 13. De Bibliotheek behoudt evenwel nog twee locaties in het 
Paleis der Natie. Enerzijds een “Antenne” in het Paleis der Natie zelf waar leden, 
medewerkers en personeel terechtkunnen voor documentaire aanvragen, het uitlenen en 
inleveren van werken en voor het raadplegen van een beperkte collectie 
referentiewerken en anderzijds een opslagruimte “Compactus” in het Huis van de 
Parlementsleden. 
 
De totale oppervlakte van de Bibliotheek bedraagt 6.000 m², waarvan 4.513 m² voor 
het Regentgebouw, 1.300 m² voor de Compactus in het Huis van de Parlementsleden 
en 187 m² voor het Antennebureau en de bewaarkelder voor de microfilms in het 
Paleis der Natie.  
Op 1 januari 2008 zijn er 53 personen tewerkgesteld in de Bibliotheek verspreid over 
vier afdelingen. 
 
 

ACTIVITEITEN VAN DE VERSCHILLENDE AFDELINGEN 
 
 
Afdeling «analyse» 
 
De afdeling is verantwoordelijk voor de catalografische verwerking van alle periodieke 
publicaties van de Bibliotheek en voor de acquisitie en het beheer van de tijdschriften in 
het bijzonder. De tijdschriften kunnen geraadpleegd worden in de leeszaal van het 
Regentgebouw en omvatten ongeveer 670 tijdschriften en 40 periodieke uitgaven van 
internationale instellingen. Tijdens het voorbije parlementair jaar werden er door de 
afdeling 12 uitgaven van inhoudstafels intern verspreid. 
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De ontsluiting van het tijdschriftenfonds gebeurt met de invoering van de referentie van 
geselecteerde artikels in de catalogus van de Bibliotheek. 
(LibisngLeuvenInformaticasysteem). Eind augustus 2008 zijn er 9.582 referenties 
opgenomen in de catalogus, hetzij een toename van ± 4.400 referenties.    
Naast de betalende online databanken en het internet is de catalogus een belangrijke 
bron voor informatie voor het samenstellen van documentaire dossiers en het 
beantwoorden van aanvragen voor documentatie vanwege 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 dienen te 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 federaal 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; 
- de opvolging van de veiligheidsaspecten in de Bibliotheek; 
- het beheer van het historisch archief van het bibliotheekfonds; 
- het inrichten van en het meewerken aan tentoonstellingen. 
 
 
- Het acquisitiebeleid 
 

Tijdens het voorbije jaar werd het bibliotheekfonds uitgebreid met ± 2.400 
nieuwe publicaties. Deze publicaties omvatten 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 federaal Parlement als 
partnerbibliotheek deel uit van het Libisinformaticanetwerk van de Katholieke 
Universiteit Leuven. 
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 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 (± 2.200 per jaar). 
De aanwinstenlijsten kunnen op de webpagina van de Bibliotheek geraadpleegd 
worden. 
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- Het conserveringsbeleid 
 

De Bibliotheek van het federaal Parlement is niet enkel een moderne informatie- 
en documentatiedienst ten behoeve van 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 zowel klassieke als digitale ingrepen.  

 
a. Onderhoud van het fonds 
 

In het depot en conserveringsatelier van de Bibliotheek werken drie 
personeelsleden voltijds aan het onderhoud en de conservering van het fonds. 
Dit gebeurt onder het toezicht  van de adjunct-adviseur belast met 
conserveringszaken. 
 
Dagelijks zijn er ingrepen om de materiële staat van bepaalde collectiedelen 
te verbeteren of om hun verder verval tegen te gaan. Boekmateriaal is immers 
onderhevig aan degradatie ten gevolge van omgevingsfactoren zoals 
temperatuurschommelingen, te hoge relatieve vochtigheid, licht en UV-stralen, 
de aanwezigheid van stof, enz. 
Herstellingen aan oude boeken en tijdschriften zijn noodzakelijk om de 
integriteit van deze publicaties te vrijwaren zodat de lezers te allen tijde kennis 
kunnen blijven nemen van de inhoud.  In bepaalde gevallen, wanneer de 
materiële toestand van bepaalde publicaties te sterk gedegradeerd is, wordt 
aan conserveringsdigitalisering gedaan. Het papieren origineel wordt dan 
opgeborgen en alleen de digitale kopie komt nog voor consultatie in 
aanmerking. 
 
De lopende operaties, deze van nazicht, invoer in een beheersdatabank en 
zuurvrije verpakking (‘boxing’) van de historische collectie, gingen 
onverminderd verder (zie ook eerdere jaarverslagen). De beheersdatabank 
omvat nu 32.000 octavo’s, folio’s en kwarto’s. 
 
Ook het nazicht van het belangrijke subfonds ‘Hemerotheek’, de collectie van 
grotendeels ingebonden dagbladen en tijdschriften, ging onverminderd verder. 
Deze verzameling wordt eveneens ingevoerd in een beheersdatabank en 
meteen worden losse nummers herverpakt en herplaatst om een rationeler 
beheer mogelijk te maken. 

 
De in 2005 begonnen systematische waardebepaling van de 
collectieonderdelen werd verder gezet. Hiertoe worden de nodige 
opzoekingen gedaan en contacten gelegd met andere bibliotheken.  
Bedoeling van dit arbeidsintensieve werk is om tot een zo nauwkeurig 
mogelijke schatting van de collectie te komen, met identificatie van de 
kostbaarste stukken (topstukkenlijst) zodat een aangepaste conservering voor 
die stukken kan voorzien worden. 

 
b. Deselectie van het fonds 

 
Na drie jaar beredeneerd uitwieden van de collectie staat het cijfer 
ondertussen op zo’n 1.200 lopende meter afgevoerd of nog af te voeren 
bibliotheekmateriaal. Dit gebeurt uiteraard steeds volgens de door de colleges 
van Kamer en Senaat goedgekeurde procedure (zie jaarverslag 2005-2006). 
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c. Inbindingen 
 
In het kader van de overheidsopdracht Inbindingen, die werd toegewezen aan 
Boekbinderij Rozier uit Gent, werden er het afgelopen jaar 323 inbindingen 
van tijdschriften uitgevoerd. 

 
d. 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. De 
perspectieven voor een aangepaste huisvesting van de Bibliotheek zien er op 
het ogenblik iets rooskleuriger uit dan de afgelopen jaren. 

 
e. 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 
Bibiotheek, 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.  

 
f. Samenwerking met andere diensten en instellingen 
 

 De samenwerking met de Dienst Documentatie en Archief van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers wordt verder gezet 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, wat is uitgebreid 
tot Presse Papier, het nationaal project voor de conservering van Belgische 
kranten. 

 
- Studio voor micrografische en elektronische archivering 
 

De micrografische en elektronische archivering en het opnemen van nieuws- en 
actualiteitsprogramma’s behoort tot 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 
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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. 

 
b. PBPN-project: Preservation of Belgian Political Newspapers 
 

Dit bilaterale 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 zullen de microfilms worden 
gedigitaliseerd en kan de informatie via een databank worden aangeboden 
aan de gebruikers. Dit bilaterale samenwerkingsproject is intussen 
opgenomen in Presse Papier, het nationaal conserveringsproject voor de 
Belgische kranten. 
De Bibliotheek van het federaal Parlement werkt verder mee aan dit 
interessant project. 

 
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 verfilmd, 
waarvan geen microfilmversie verkrijgbaar is in de handel, nl. Het Belang van 
Limburg, Grenz Echo, L’Echo, De Morgen, La Meuse en Het Nieuwsblad. 

 
Elektronische archivering 
 
a. Directe scanning 

 
Waardevolle historische monografieën en brochures uit de kerncollectie van 
de Bibliotheek worden in house gescand. Deze bestanden van de “virtual 
library” worden door de Dienst Informatica en Burotica voorlopig op een server 
gestockeerd. Om deze informatie voor iedereen toegankelijk te maken zou de 
Bibliotheek kunnen samenwerken met Europeana, de recent opgestarte en 
door de Europese Unie gesponsorde European Digital Library die vragende 
partij is voor interessante content voor hun website. 

 
b. Het 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 volksvertegenwordigers. 
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 
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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. 
 
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. 
 
De volledige collectie, bestaande uit enerzijds de Handelingen en de 
Documenten van de Kamer en anderzijds de Handelingen en Documenten 
van de Senaat, is gemicrofilmd, gedigitaliseerd en beschikbaar op resp. de 
website van de Kamer en van de Senaat. Intussen zijn de Dienst 
Documentatie en Archief en de Dienst Burotica en Informatica van de Kamer 
begonnen met het invoeren van de complementaire metagegevens bij de 
Kamerdocumenten in het kader van het project FLWB-Genesis, zodat de 
toegang tot deze informatie in de nabije toekomst heel wat 
gebruiksvriendelijker zal worden. 
 
De microverfilming en de digitalisering van het papieren Belgisch Staatsblad 
1831-1997 wordt ook in het kader van het Digidoc-project uitgevoerd en dit in 
samenwerking met de Diensten van het Belgisch Staatsblad. De 
microfilmversie is klaar en  het digitaliseren van de 1.400.000 beelden is aan 
de gang. Op het ogenblik zijn er reeds 60.000 beelden gedigitaliseerd en 
overgemaakt aan het Belgisch Staatsblad. Dit project wordt in de Bibliotheek  
uitgevoerd met een hoog performante microfilmscanner. Door dit project, 
waarvoor in de academische, juridische en politieke wereld veel belangstelling 
bestaat, zal de inhoud van het Belgisch Staatsblad worden geconserveerd 
voor de toekomst en beschikbaar worden gesteld op het Internet. 

 
- 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 
6.500 videobanden, wat neerkomt op een 8.000 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 en 
de opmars van digitale televisie is video als analoog medium snel terrein aan het 
verliezen ten koste van digitale dragers. Het machinepark van de Bibliotheek is 
uitgebreid met een DVD-recorder met harde schijf, waarmee kan worden 
ingespeeld op de toenemende vraag naar beeldmateriaal op digitale drager. De 
Bibliotheek werkt samen met de Informaticadienst aan een duurzame oplossing 
voor de volledige conversie van de videotheek van analoog naar digitaal. 
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Afdeling « » 
 
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 op initiatief van de afdeling samengesteld maar ook 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 Senaat in een federale structuur; 
- de arbeidsimmigratie; 
- de residuaire bevoegdheden; 
- de procedure tot herziening van de Grondwet; 
- de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. 
 
Vanaf het dossier ‘Echtscheidingsrecht’ (januari 2004) is er naast de papieren versie ook 
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. 
 
Vanaf de huidige legislatuur bevat de elektronische versie van elk documentair dossier 
ook de referenties van monografieën en artikels die in de papieren versie zijn 
opgenomen, maar die wegens de wet op de auteursrechten niet elektronisch mogen 
gepubliceerd worden. 
 
Het aantal vragen naar vergelijkend recht over specifieke onderwerpen blijft toenemen.  
Dergelijke vragen vereisen vaak veel opzoekingswerk en nemen veel tijd in beslag.  De 
afdeling Opzoekingen probeert steeds in de mate van het mogelijke een zo volledig 
mogelijke documentatie te bezorgen. 
 
Er werden ook dossiers van buitenlandse pers samengesteld voor bezoeken van 
parlementairen aan het buitenland of voor het onthaal van buitenlandse delegaties. 
 
De afdeling is ook begonnen met een herschikking van een ‘updating’ van de 
referentiewerken in de leeszaal.  Oudere referentiewerken worden vervangen door 
recente publicaties en, waar nodig, worden hiertoe aankoopsuggesties gedaan. 
 
De Bibliotheek is geabonneerd op één of meerdere exemplaren van een 30tal edities 
van Belgische kranten, een 26tal buitenlandse kranten en een 128tal weekbladen en 
opiniebladen uit binnen- en buitenland. 
Deze publicaties kunnen geraadpleegd worden in de leeszaal van het Regentgebouw en 
gedeeltelijk in de leeszaal van de Kamer van volksvertegenwoordigers in het Paleis der 
Natie. 
 
De Hemerotheek zorgt voor de distributie en de conservering van de kranten en 
weekbladen op papierformaat en is actief betrokken bij het opzoekingswerk in de 
kranten, vooral in de buitenlandse pers. 

opzoekingen
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Afdeling « persdossiers » 
 
- Analyse van de pers en samenstelling van een databank 
 

De afdeling persdossiers ontsluit dagelijks 14 kranten, alsook 16 weekbladen van 
de Belgische pers.  Zij selecteert elke dag +/- 250 artikelen 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 “Persknipsels” samen, 
die de integrale tekst van ongeveer 1.150.000 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.  De verdeling van het persoverzicht gebeurt uitsluitend elektronisch.  Het 
persoverzicht is bestemd voor alle leden, hun medewerkers en sommige 
personeelsleden. 

 
Thematische dossiers: de verschillende dossiers hebben betrekking op Brussel-
Halle-Vilvoorde, de eindeloopbaanproblematiek, de hervorming van de Senaat en 
de lawaaihinder te Zaventem. 

 
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 “Persknipsels”. 

 
- Opzoekingen 
  

Het personeel beantwoordt de  vragen voor opzoekingen in de Belgische pers door 
raadpleging  van de databank “Persknipsels”. 
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 Press banking en Mediargus. 
Zo kunnen ze artikels raadplegen die niet in onze databank zijn opgenomen. 

 
Selectieve dissemination of information (S.D.I.): de afdeling persdossiers levert op 
verzoek van  parlementsleden regelmatig persartikelen die beantwoorden aan hun 
« profiel », d.w.z. alle onderwerpen die hen in het bijzonder interesseren.  
Op dit ogenblik worden door de dienst een 1.500-tal profielen opgevolgd en 
verspreid aan 150 gebruikers. 
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  4. VOORZITTERSCHAP 
 
 
 4.1. BILATERALE PARLEMENTAIRE BETREKKINGEN 
 
 
4.1.1.  BUITENLANDSE DELEGATIES 
 
 
West-Europese landen en Noord-Amerika 
 
REPUBLIEK FINLAND 
 
De Voorzitter van de Kamer heeft de heer Sauli Niinistö, Voorzitter van het Parlement 
van de Republiek Finland (Eduskunta), op maandag 1 oktober 2007 in audiëntie 
ontvangen. 
 
Tijdens het onderhoud kwamen verschillende onderwerpen aan bod. 
Drie grote partijen zijn al geruime tijd prominent aanwezig op het Finse politieke 
toneel: de Sociaal-Democratische Partij (SDP), de conservatieve Nationale 
Coalitiepartij en de agrarische Centrumpartij. 
Op dit ogenblik wordt het land door de Centrumpartij en de Nationale Coalitiepartij 
geleid. Na de jongste parlementsverkiezingen op 18 maart 2007 verzeilde de SDP, 
ondanks amper 2 procent stemmenverlies, in de oppositie. 
De Nationale Coalitiepartij, waartoe parlementsvoorzitter Niinistö behoort, kwam na 
vier jaar oppositie terug aan de macht. Na de parlementsverkiezingen van 2003 
moest de partij, na vijftien jaar aan het bewind, immers naar de oppositiebanken 
verhuizen. 
Het Finse politieke leven werd ook lange tijd, tot in 1990, door de politieke toestand in 
de Sovjetunie beïnvloed. 
De Russische Federatie is ook vandaag nog de belangrijkste handelspartner van 
Finland. Finland is op Rusland aangewezen voor zijn elektriciteitsvoorziening. Wel 
probeert het land aardolie en gas in te voeren vanuit andere landen dan Rusland. 
De bouw van een vijfde kerncentrale in Finland en de plannen voor een zesde 
centrale maken duidelijk dat Finland minder afhankelijk wil worden van Rusland voor 
zijn energievoorziening. 
De ontwikkeling van de hightechsector, onder meer dankzij het succesverhaal van 
Nokia, de toenemende investeringen in de O&O-sector en het hoge niveau van de 
Finse universitaire opleidingen hebben tot die sterke economische groei bijgedragen. 
Het land doet bovendien meer en meer een beroep op buitenlandse geschoolde 
arbeidskrachten, om een antwoord te bieden op het structurele tekort aan 
binnenlandse werknemers. 
Ten slotte krijgt de Finse economie in toenemende mate te maken met een 
braindrain. 
 
VORSTENDOM MONACO 
 
Zijne Doorluchtige Hoogheid Prins Albert II van Monaco bracht van 17 tot 20 juni 2008 
een officieel bezoek aan België. 
Op dinsdag 17 juni 2008 werd hij op het Paleis der Natie ontvangen door de 
Voorzitters van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van de Senaat, de heren 
Herman Van Rompuy en Armand De Decker.  
Mevrouw Corinne De Permentier, Eerste Ondervoorzitter van de Kamer, de heer 
Hugo Vandenberghe, Eerste Ondervoorzitter van de Senaat, mevrouw Anne-Marie 
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Lizin, Quaestor van de Senaat, en de leidinggevende ambtenaren van de Kamer en 
de Senaat woonden het onderhoud, dat in de Senaat plaatsvond, bij. 
 
 
Centraal- en Oost-Europa 
 
REPUBLIEK BULGARIJE 
 
Op woensdag 3 oktober 2007 werd de heer Gueorgui Parvanov, President van de 
Republiek Bulgarije, door de Kamervoorzitter in audiëntie ontvangen. 
 
Tijdens het onderhoud werden verschillende onderwerpen behandeld. 
President Parvanov dankte de Belgische autoriteiten voor hun medewerking aan de 
bevrijding van de Bulgaarse verpleegsters die in Libië gevangen zaten. 
In 2006 overschreed het totale volume van het handelsverkeer tussen België en 
Bulgarije voor het eerste de kaap van een miljard euro. 
België is een van de belangrijkste investeerders in Bulgarije. De Belgische 
ondernemingen zijn zelfs de grootste banenscheppers in de Bulgaarse industrie. Tot 
de Belgische ondernemingen die in Bulgarije investeren, behoren enkele grote spelers, 
zoals Solvay en Inbev. Met KBC is ook onze banksector in dat land vertegenwoordigd, 
en daarnaast zijn er nog vele Belgische kmo’s op de Bulgaarse markt actief. 
In de toeristische en culturele sector verlopen de bilaterale contacten eveneens 
uitstekend. 
De samenwerkingsakkoorden tussen de Bulgaarse overheid en de Belgische 
Gemeenschappen en Gewesten evenals de jumelages tussen steden blijven zich 
voortdurend verder ontwikkelen. 
De bilaterale betrekkingen tussen België en Bulgarije werden 128 jaar geleden 
aangeknoopt. De Bulgaarse Grondwet is in belangrijke mate op het Belgisch 
constitutioneel model gestoeld. 
De huidige regering werd gevormd na de parlementsverkiezingen van 25 juni 2005. 
Het is een coalitieregering die uit drie politieke partijen bestaat: de CFB (Coalition for 
Bulgaria), die gedomineerd wordt door de Socialistische Partij; de NMSII, een 
centrumrechtse partij die werd opgericht door Simeon II van Saxen-Coburg-Gotha; en 
de MRF (Movement for Freedom and Rights), een partij van etnische Turken. 
Na een korte politieke crisis heeft het land nu zijn stabiliteit herwonnen, onder meer 
dankzij zijn toetreding tot de EU. 
 
REPUBLIEK ARMENIË 
 
Op woensdag 10 oktober 2007 ontving Kamervoorzitter Herman Van Rompuy de heer 
Robert Kotcharian, President van de Armeense Republiek, in audiëntie.  
De heer Kotcharian stelt vragen over de huidige politieke patstelling. Kamervoorzitter  
Van Rompuy zegt dat de huidige politieke crisis bijzonder is. Zij raakt immers aan de 
essentie van de federale staat. Ook ditmaal zal er, aan het einde van een weliswaar 
lange crisis, een oplossing uit de bus komen. 
Volgens de Armeense president verlopen de politieke en economische hervormingen 
in zijn land naar wens. De gespannen betrekkingen met de buurlanden Turkije en 
Azerbeidzjan leggen wel een hypotheek op de voortgang van deze hervormingen. 
Verder werd er van gedachten gewisseld over de constructieve dialoog met de 
Europese Unie (European Neighbourhood Policy, EU/Armenia Action Plan) en de 
NAVO (Individual Partnership Action Plan), evenals over het dossier Iran. 
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REPUBLIEK SERVIË 
 
Op 8 november 2007 bracht de Voorzitter van de Nationale Assemblee van de 
Republiek Servië, de heer Olivier Dulić, een bezoek aan het Federaal Parlement. Hij 
werd ontvangen door Senaatsvoorzitter Armand De Decker en door de heer François-
Xavier de Donnea, Voorzitter van de commissie voor de Financiën en de Begroting van 
de Kamer van volksvertegenwoordigers en minister van staat. 
 
REPUBLIEK MOLDAVIË 
 
Op donderdag 6 december 2007 ontving Kamervoorzitter Herman Van Rompuy de 
heer Vladimir Voronin, President van de Republiek Moldavië, in audiëntie. 
 
Tijdens het onderhoud kwamen volgende thema’s aan bod: 
 
- de huidige politieke situatie in België; 
- de betrekkingen met buurland Roemenië; 
- het nabuurschap met de Europese Unie en de Russische Federatie. 
 
OEKRAÏNE 
 
Op dinsdag 26 februari 2008 werd de heer Arseniy Yatsenyuk, Voorzitter van de 
Verchovna Rada (Hoogste Raad, het Parlement) van Oekraïne, door de 
Kamervoorzitter, de heer Herman Van Rompuy, in audiëntie ontvangen. 
Voorzitter Yatsenyuk herinnerde aan de bewogen periode na de 
presidentsverkiezingen van november 2004 en de confrontatie tussen huidig president 
Viktor Joesjtsjenko, van de progressieve partij «Ons Oekraïne», en 
gewezen premier Viktor Janoekovitsj, die de pro-Russische en conservatieve Partij van 
de Regio’s vertegenwoordigt. 
Hij benadrukte dat de huidige regeringscoalitie na de parlementsverkiezingen van  
30 september 2007 slechts over een krappe meerderheid in het Parlement beschikt. 
De coalitie is samengesteld uit het Blok Joelia Timosjenko en de partij Ons Oerkraïne, 
en heeft 228 van de 450 zetels in de Assemblee. Joelia Timosjenko, een van de 
boegbeelden van de Oranje Revolutie, staat aan het hoofd van de regering. De Partij 
van de Regio’s van Viktor Janoekovitsj beschikt weliswaar over het grootste aantal 
zetels in de Assemblee (175), maar zit in de oppositie. 
De huidige regering staat voor twee grote uitdagingen: enerzijds dient ze de sociaal-
economische toestand te verbeteren, en anderzijds moet ze het probleem van de 
confrontatie tussen het pro-westerse westelijke deel van het land en het openlijk  
pro-Russische zuiden en oosten trachten op te lossen. 
Het Oekraïens is de enige officiële taal van Oekraïne, maar veel Oekraïners spreken 
Russisch. In het zuiden en oosten wordt het Russisch zelfs zeer courant gebruikt. 
De Russische minderheid maakt twintig procent uit van de bevolking. 
De Voorzitter onderstreept eveneens het belang van een toenadering tot de NAVO. 
Nochtans heeft de NAVO bij een deel van de Oekraïense publieke opinie nog steeds 
een slechte reputatie, die uit het sovjettijdperk stamt. 
De betrekkingen met de Europese Unie kaderen in het Europees Nabuurschapsbeleid 
(ENB) en de uitvoering van het jaarlijkse actieplan van de Europese Unie. 
 
GEORGIË 
 
Op woensdag 5 maart 2008 ontving de heer Herman Van Rompuy, Voorzitter van de 
Kamer van volksvertegenwoordigers, mevrouw Nino Burjanadze, Voorzitster van het 
Georgische Parlement. De heer Herman De Croo, Ondervoorzitter van de Kamer van 
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volksvertegenwoordigers, en de heer François-Xavier de Donnea namen aan het 
onderhoud deel. 
Mevrouw Burjanadze wees op de drastische hervormingen die in Georgië zijn 
doorgevoerd: wat in de Baltische staten op 15 jaar tijd is gebeurd, is in Georgië in 4 
jaar verwezenlijkt. 
De diepe economische crisis, mede veroorzaakt door de aanhoudende problemen 
inzake energietoevoer, is opgelost. Aan de veralgemeende corruptiecultuur werd 
definitief een einde gesteld: corrupte ambtenaren en politiemensen werden zonder 
pardon ontslagen; het nieuwe ambtenarenkorps is kleiner maar wordt beter betaald. 
 
Georgië, vervolgde mevrouw Burjanadze, is evenwel een jonge, en dus kwetsbare 
democratie. Het land heeft nu in de allereerste plaats behoefte aan stabiliteit. De 
bevolking, die zich daar al te goed van bewust is, steunt massaal President Mikhail 
Saakashvili, en staat ook zeer gunstig -zo blijkt uit referenda- tegenover zijn EU- en 
NAVO-samenwerkingspolitiek. 
Die samenwerkingspolitiek is, aldus mevrouw Burjanadze, prioritair in het huidige 
buitenlandbeleid van Georgië. Wat betreft de verhoudingen met de Europese Unie, 
staan een versoepeling van het visa-regime en de bevordering van de vrijhandel hoog 
op de agenda. Een nauwere samenwerking met de NAVO-landen zou dan weer een 
belangrijk signaal zijn naar de Russische Federatie toe: nu de onafhankelijkheid van 
Kosovo een feit is, zou Rusland immers in de verleiding kunnen komen Abchazië en 
Zuid-Ossetië als onafhankelijke staten te erkennen, wat ongetwijfeld een negatieve 
impact zou hebben op de zo al niet te beste verhoudingen tussen Rusland en Georgië. 
Economisch gezien heeft Georgië er alle belang bij zijn energieafhankelijkheid van 
Rusland te verminderen; hetzelfde geldt voor de landen van de Europese Unie. Ook 
hier dringt een grotere samenwerking tussen Georgië en de EU zich dus op: Georgië 
grenst immers aan de gas- en olierijke staten Azerbeidzjan en Turkije.      
Tot slot van de ontmoeting gaf Kamervoorzitter Van Rompuy een overzicht van de 
huidige Belgische politieke situatie. Voorzitster Burjanadze verklaarde daarop dat ze er 
het volste vertrouwen in had dat België deze moeilijke periode te boven zou komen, 
dankzij zijn lange democratische traditie en sterke democratische instellingen. 
 
ROEMENIË 
 
Op donderdag 10 april 2008 ontving Kamervoorzitter Herman Van Rompuy de heer 
Nicolae Vacaroiu, Voorzitter van de Senaat van Roemenië.  
 
Tijdens het gesprek kwamen volgende punten ter sprake: 
 
- de steeds belangrijker rol van de nationale parlementen in de Europese 

constructie; 
- de macro-economische en politieke situatie in Roemenië en België; 
- de aanzienlijke participatie van Belgische ondernemingen in de Roemeense 
 bedrijfswereld, inzonderheid in de banksector. 
 
REPUBLIEK HONGARIJE 
 
Op 16 april 2008 werd de heer László Sólyom, President van de Republiek Hongarije, 
door de Voorzitters van de Kamer en de Senaat in audiëntie ontvangen ter 
gelegenheid van het staatsbezoek dat hij van 15 tot 18 april 2008 op uitnodiging van 
Zijne Majesteit de Koning aan België bracht.  
Het staatshoofd was vergezeld van H.E. mevrouw dr. Kinga Göncz, de Hongaarse 
minister van Buitenlandse Zaken. 
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President Sólyom verheugde zich over de uitstekende bilaterale betrekkingen tussen 
zijn land en België. Hij wees op het belang van het toekomstige Hongaarse EU-
voorzitterschap dat voor het eerste semester van 2011 is gepland. 
Hij benadrukte de moeilijkheid om een gemeenschappelijk Europees buitenlands 
beleid te voeren, gelet op de uiteenlopende standpunten van de West-Europese 
lidstaten enerzijds en de Zuid- en Oost-Europese lidstaten anderzijds. In dat verband 
herinnerde hij eraan dat Hongarije een federalistische benadering van de Europese 
constructie voorstaat. 
Ook de bilaterale betrekkingen met Kroatië, de Voormalige Joegoslavische Republiek 
Macedonië en Servië werden tijdens het onderhoud besproken. 
De President had het voorts over het respect voor de Hongaarse minderheid in andere 
landen zoals Slowakije en Roemenië, en omgekeerd voor de allochtone minderheden 
in Hongarije. 
 
 
Midden-Oosten en Noord Afrika  
 
REPUBLIEK IRAK 
 
27 juni 2007 
 
Op woensdag 27 juni 2007, ontving de heer François-Xavier de Donnea, lid van de 
Kamer van volksvertegenwoordigers en Voorzitter van de Belgische groep van de 
Interparlementaire Unie, Z.E. de Vice-Minister van Buitenlandse Zaken van de 
Republiek Irak, de heer Mohammed H. Hamoud, die vergezeld werd door Z.E. de 
heer Mohammed J. Al-Doreky, ambassadeur te Brussel.  
 
28 september 2007 
 
Op 28 september 2007 werd de heer M. D. al-Mashhadani, Voorzitter van de Raad van 
vertegenwoordigers van de Republiek Irak, door de Kamervoorzitter H. Van Rompuy in 
audiëntie ontvangen.  
De heer al-Mashhadani wees erop dat, na de ontbinding van het nationaal 
overgangsparlement die volgde op de verkiezingen van 15 december 2005, twee 
wetgevende vergaderingen werden opgericht: enerzijds de Raad van 
vertegenwoordigers die gedurende een ambtsperiode van vier jaar wetgevende 
bevoegdheden op nationaal niveau uitoefent en de regering controleert; en anderzijds 
de Raad van de Federatie, samengesteld uit vertegenwoordigers van de Iraakse 
regio’s en provincies, die over de regionale en provinciale wetgeving gaat. 
De voorzitter van het Iraakse parlement benadrukte dat Europese steun noodzakelijk is 
voor het economisch herstel en de versterking van de democratie in zijn land.  
De EU heeft een positief imago in Irak omdat ze zich meteen na de Amerikaanse 
invasie mee heeft ingezet voor ’s lands wederopbouw. 
De heer al-Mashhadani onderstreepte dat België, met zijn ruime ervaring op 
institutioneel vlak, een belangrijke bijdrage kan leveren tot de invoering van een 
federaal systeem in Irak.  
In dat opzicht herinnerde de Kamervoorzitter eraan dat de werkbezoeken die Iraakse 
parlementsleden in 2006 en 2007 aan de Kamer brachten, op heel wat belangstelling 
konden rekenen. Bij die gelegenheid konden ze immers het Belgische federale model 
en de werking van onze parlementaire instellingen bestuderen.  
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29 februari 2008 
 
Op 29 februari 2008 ontving Kamervoorzitter Herman Van Rompuy Sjeik Khalid A. Al-
Atiya in audiëntie. Sjeik Al-Atiya is de Eerste Ondervoorzitter van de Raad van 
vertegenwoordigers van de Republiek Irak.  
Volgens Sjeik Al-Atiya voelt de huidige Iraakse regering zich gesteund door de 
bevolking. 
De Raad van vertegenwoordigers speelt een essentiële rol bij de uitwerking van een 
reeks wetten die een concrete oplossing moeten bieden voor de problemen waarmee 
de Iraakse bevolking geconfronteerd wordt. Omdat deze instelling relatief nieuw is, 
dringt hij aan op (meer) samenwerking met de Belgische Kamer en het Europees 
Parlement. 
Sjeik Al-Atiya is overtuigd van de sterkte van het concept federalisme maar zegt dat dit 
in Irak veel verzet oproept. 
Kamervoorzitter Van Rompuy is echter overtuigd van het feit dat te lang vasthouden 
aan een eenheidsstaat frustraties kan opleveren die in de kaart spelen van het 
separatisme. Federalisme is een permanent zoeken naar evenwicht waarbij rustige 
periodes worden afgewisseld met wat minder stabiele. 
 
STAAT KOEWEIT 
 
Op maandag 17 december 2007 ontving Kamervoorzitter Herman Van Rompuy Z.H. 
Sjeik Nasser Al-Mohammed Al-Ahmed Al-Sabah, Eerste Minister van de Staat 
Koeweit, in audiëntie. 
  
Tijdens het onderhoud kwamen volgende thema’s aan bod: 
 
- de situatie in het Midden-Oosten in het algemeen en in Irak in het bijzonder; 
- de betrekkingen van Koeweit met buurland Iran en de rol van de Europese Unie in 

het nucleair dossier; 
- de bilaterale relaties van Koeweit met de Verenigde Staten; 
- de evolutie op de internationale oliemarkt met nieuwe spelers zoals China en 
 India. 
 
REPUBLIEK YEMEN 
 
Op donderdag 31 januari 2008 ontving de heer Herman Van Rompuy, Voorzitter van 
de Kamer, Z.E. de heer Ali Abdullah Saleh, President van de Republiek Jemen, in 
audiëntie. 
President Saleh betuigde bij de start van het onderhoud zijn deelneming aan de 
families van de op 18 januari 2008 in Jemen omgekomen Belgische toeristen. Hij sprak 
de hoop uit dat dit individueel incident geen negatieve invloed zou uitoefenen op de 
bilaterale betrekkingen. Kamervoorzitter Van Rompuy sprak zijn waardering uit voor 
het optreden van de Jemenitische autoriteiten onmiddellijk na het incident. Hij vroeg in 
welke mate de Belgische federale procureur naar Jemen kan afreizen om deze 
terroristische aanslag tegen landgenoten te onderzoeken. President Saleh zei geen 
principieel bezwaar te hebben maar drong aan op de ondertekening van een bilateraal 
akkoord inzake veiligheid en justitie. Hij rekent ook op ruimere Belgische steun in de 
strijd van zijn land tegen het terrorisme. 
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Centraal Afrika  
 
DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO 
 
Op woensdag 26 september 2007 ontving de heer Herman De Croo, Ondervoorzitter 
van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de heer Léon Kengo wa Dondo, 
Voorzitter van de Senaat van de Democratische Republiek Congo (DRC). 
Voorzitter Kengo wa Dondo wijst op het moeizame decentralisatieproces in zijn land. 
De nieuwe grondwet verleent meer autonomie aan de provincies, en voorziet een 
uitbreiding van 11 naar 26 provincies. De meeste zijn echter niet levensvatbaar. 
In Kivu blijft de situatie bovendien zeer gespannen. Er verblijven daar nog steeds 
buitenlandse gewapende groepen, voornamelijk bestaande uit Rwandese vluchtelingen 
die niet naar hun thuisland terugkeren. Daar bevinden zich ook een zes- à 
zevenduizendtal ex-volkenmoordenaars onder, die in Congo veel schade blijven 
aanrichten. Met Laurent Kunda, die in Kivu over de best georganiseerde en 
gefinancierde brigades beschikt, en die door de Rwandese inwijkelingen als een soort 
beschermheer beschouwd wordt, zou absoluut onderhandeld moeten worden.    
Ondervoorzitter De Croo spreekt zijn ongerustheid uit over de huidige politieke 
toestand in de DRC: de nieuwe regering telt te veel leden en maakt, op enkele 
ministers na, een indruk van inertie. Voorzitter Kengo wa Dondo treedt hem daarin bij, 
en stelt dat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zich trouwens steeds kritischer 
opstelt tegenover de Congolese regering. Projecten zullen pas opnieuw vanuit het 
buitenland gefinancierd worden wanneer duidelijk zal blijken dat ze betrouwbaar zijn. 
Ook China is momenteel zeer terughoudend wat investeringen in de DRC betreft. 
 
REPUBLIEK BURUNDI 
 
Op 26 mei 2008 werd de heer Gervais Rufyikiri, Voorzitter van de Senaat van de 
Republiek Burundi, door de Kamervoorzitter in audiëntie ontvangen. 
Voorzitter Rufyikiri stond aan het hoofd van een parlementaire delegatie die was 
samengesteld uit twee senatoren en vier volksvertegenwoordigers, onder wie de heren 
Jérémie Ngendakumana, voorzitter van de CNDD-FDD (Conseil National pour la 
Défense de la Démocratie - Forces pour la Défense de la Démocratie) en Léonce 
Ngendakumana, voorzitter van het FRODEBU (Front pour la Démocratie au Burundi). 
 
Tijdens het onderhoud werden de volgende thema’s behandeld: 
 
- Voorzitter Rufyikiri sprak over zijn deelname aan het sensibiliseringsseminar van de 

Burundese diaspora met betrekking tot de heropbouw van het land, dat van 23 tot 25 
mei 2008 in het Brusselse Egmontpaleis plaatsvond; 

- hij herinnerde eraan dat de voorzitters van de Assemblees van de Republiek 
Burundi, de Democratische Republiek Congo en de Republiek Rwanda naar 
aanleiding van de 2de Conferentie van de Voorzitters van de Assemblees van de 
Landen van de Grote Meren, die op 21 en 22 april 208 in het Belgische federaal 
Parlement werden gehouden, zich ertoe verbonden hebben elkaar halfjaarlijks 
afwisselend in een van de drie Afrikaanse hoofdsteden te ontmoeten. De eerste 
trilaterale ontmoeting zal op 15 en 16 september 2008 georganiseerd worden rond 
het thema van de reactivering van de parlementaire dimensie van de CEPGL 
(Communauté Économique des Pays des Grands Lacs - de Economische 
Gemeenschap van de landen van de Grote Meren). Voorzitter Rufyikiri vroeg dat 
de Kamer van volksvertegenwoordigers financiële steun zou verlenen om de 
organisatie van die halfjaarlijkse bijeenkomsten mogelijk te maken; 

- er is een einde gekomen aan de onlusten en gewelddadigheden die onlangs 
Bujumbura als gevolg van de aanvallen van de rebellen van de Palipehutu FNL-
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partij teisterden. Die rebellenbeweging heeft beslist de vijandelijkheden te staken 
en mee te werken aan de normalisering van de politieke toestand; 

- Voorzitter Rufyikiri onderstreepte dat de Assemblees van Burundi zich nog tot de 
komende verkiezingen in 2010 in een postovergangsfase bevinden. De Palipehutu 
FNL-partij heeft niet deelgenomen aan het verkiezingsproces voor de jongste 
parlementsverkiezingen van juni 2005; 

- de voorzitter van de FRODEBU, Léonce Ngendakumana, onderstreepte dat de 
Burundese diaspora in Burundi een belangrijke rol kan spelen in een aantal vitale 
sectoren zoals Justitie, landbouw en milieu. Hij voegde eraan toe dat de Burundese 
diaspora tijdens de parlementsverkiezingen haar stem kan uitbrengen. Via een 
regeringsprogramma wordt de terugkeer van de diaspora naar Burundi 
aangemoedigd. 

 
 
West-, Oost- en Zuid-Afrika 
 
ZUID-SOEDAN 
 
Een delegatie van de parlementaire Assemblee van Zuid-Soedan, geleid door de heer 
James Wani Igga, Voorzitter van de Wetgevende Assemblee van Zuid-Soedan, 
bracht op dinsdag 17 juni 2008 een werkbezoek aan de Kamer van volksvertegen-
woordigers.  
De delegatie had een onderhoud met mevrouw Tinne Van der Straeten, lid van het  
Bureau van de Kamer, mevrouw Lydia Maximus, gewezen senator en  
ondervoorzitter van AWEPA (Association of European Parliamentarians for Africa),  
en de heer Luc Dhoore, gewezen minister en ereondervoorzitter van AWEPA. 
 
 
Zuid- en Oost-Azië, Oceanië 
 
SRI LANKA 
 
De heer Herman Van Rompuy, Voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers, 
ontving op 4 september 2007 de heer Rohitha Bogollagama, Minister van Buitenlandse 
Zaken van Sri Lanka. 
De minister van Buitenlandse Zaken wees erop dat de Sri Lankeese regering sinds de 
vorige parlementsverkiezingen in april 2004 samengesteld is uit leden van de SLFP 
(Sri Lanka Freedom Party), de partij van president Mahinda Rajapakse, en uit 
overlopers van de oppositiepartij UNP (United National Party). 
Tevens onderstreepte hij dat het conflict met de gewapende rebellengroepering Tamil 
Tijgers (Liberation Tigers of Tamil Eelam of LTTE) in het oosten en het noorden van 
het land nog steeds voortwoedt. 
Na de moord op de voormalige minister van Buitenlandse Zaken en de aanslagen die 
door de LTTE in 2006 gepleegd werden, heeft het conflict in het oosten van Sri Lanka 
almaar meer uitbreiding genomen. 
Het akkoord dat van de Sri Lankeese regering en de LTTE in februari 2002 sloten over 
een staakt-het-vuren is nu verbroken als gevolg van het opnieuw opflakkeren van het 
terreurgeweld. 
De regering zou de situatie in het oosten van het eiland momenteel onder controle 
hebben aldus de minister. Thans is het de zaak om de vernielde infrastructuur 
(scholen, ziekenhuizen, elektrische installaties en dergelijke) weer op te bouwen. 
De minister liet zich ook bijzonder positief uit over de rol die de EU en mevrouw Ferrero 
Waldner, eurocommissaris voor Buitenlandse Betrekkingen, gespeeld hebben, in het 
bijzonder bij de poging om de vredesonderhandelingen te hervatten.  
Hij legde de nadruk op de groei van het bnp van zijn land, die in 2006 7,4 % bedroeg. 
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Op een vraag van Kamervoorzitter Herman Van Rompuy over de evolutie van het Sri 
Lankeese federaal model antwoordde de minister dat de overeenkomst die de Sri 
Lankeese regering en de LTT in 2002 sloten, in een federaal bestel voorziet voor het 
bestuur van het land, waarvan de bevolking voor 74 % uit boeddhistische Singalezen 
bestaat, voor 18 % uit hindoeïstische Tamils en voor 6 % uit moslims.  
Van bij de oprichting van de LTTE in 1976 tot in 1989 stelden de opeenvolgende 
regeringen de Tamils het federalisme voor als oplossing, maar die demarches 
strandden allemaal.  
Momenteel worden de mogelijkheden van een confederaal model onderzocht. 
Ten slotte betreurde de minister dat Sri Lanka niet langer op de lijst staat van de 
achttien concentratielanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, nu zijn land 
de hulp hard nodig heeft om de gestaag toenemende economische ontwikkeling te 
ondersteunen. 
 
INDONESIË 
 
30 oktober 2008 
 
De Indonesische Minister van Landbouw, de heer Anton Apriyantono, vergezeld door 
de Indonesische ambassadeur en een aantal experten en zakenlui, heeft op  
dinsdag 30 oktober 2007 een onderhoud gehad met de voorzitter van de commissie 
voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de Nationale 
wetenschappelijke en culturele instellingen, de Middenstand en de Landbouw, de heer 
Bart Laeremans.  
De ontmoeting kwam er op initiatief van de minister en handelde over de duurzame 
productie van palmolie en de ecologische aspecten hiervan. 
 
22 november 2008 
 
Op donderdag 22 november 2007 bracht een delegatie van het Indonesische Huis van 
Regionale vertegenwoordigers een bezoek aan de Kamer. 
De delegatieleden onderhielden zich met Ondervoorzitter Herman De Croo over de  
bicamerale betrekkingen in België, en met Secretaris-generaal Robert Myttenaere  
over het administratieve beheer van de Kamer. 
 
VOLKSREPUBLIEK CHINA 
 
16 januari 2008 
 
Een delegatie van de commissie voor de Financiën en het Bedrijfsleven van het 
Nationaal Volkscongres van de Volksrepubliek China heeft op woensdag 16 januari 
2008 onder leiding van de heer Shi Xiushi, ondervoorzitter van de commissie, de 
Kamer van volksvertegenwoordigers bezocht.  
De delegatieleden hadden een ontmoeting met de heer Herman De Croo, 
ondervoorzitter van de Kamer, evenals met de heer François-Xavier de Donnea, 
voorzitter van de commissie voor de Financiën en de Begroting van de Kamer.  
 
9 februari 2008 
 
Mevrouw Gu Xiulian, Ondervoorzitter van de Nationale Volksvergadering van de 
Volksrepubliek China, bracht op 9 februari 2008 een bezoek aan de Kamer van 
volksvertegenwoordigers aan het hoofd van een delegatie van de «All-China Women’s 
Federation». 
De delegatie had een ontmoeting met de heer Herman De Croo, Ondervoorzitter van 
de Kamer. 
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Het onderhoud ging voornamelijk over de bilaterale betrekkingen en de plaats van de 
vrouw in de wereld.  
 
AUSTRALIË 
 
Op woensdag 9 april 2008 bracht een Australische parlementaire delegatie onder 
leiding van Senaatsvoorzitter Alan Ferguson een bezoek aan de Kamer. 
Na verwelkoming door Kamervoorzitter Herman Van Rompuy, werd de delegatie 
rondgeleid in het Paleis der Natie. Daarna volgde een lunch aangeboden door 
Voorzitter van Rompuy. 
Tijdens de lunch, waaraan ook de Kamerleden Corinne De Permentier, Tinne  
Van der Straeten, Bart Tommelein en Jean Marie Dedecker, Senator Dirk Claes en de 
Secretarissen-generaal van Kamer en Senaat deelnamen, wees de heer Alan 
Ferguson op de uitstekende relaties tussen zijn land en België, en nodigde hij 
Kamervoorzitter Van Rompuy uit voor een bezoek aan Australië. 
 
SPECIALE ADMINISTRATIEVE REGIO HONGKONG 
 
Op donderdag 8 mei 2008 had de Kamervoorzitter, de heer Herman Van Rompuy, een 
ontmoeting met de heer Henry Tang Ying Yen, Chief Secretary van de Speciale 
Administratieve Regio Hongkong (de nummer twee van de regering). 
 
Tijdens het onderhoud werden in hoofdzaak de volgende onderwerpen behandeld: 
 
- de politieke toestand in België; 
- de bilaterale betrekkingen; 
- de jongste ontwikkelingen inzake de politieke hervormingen in Hongkong; 
- de toestand in Tibet; 
- de Olympische Spelen. 
 
 
Zuid-Oost Europa 
 
KOSOVO 
 
Van dinsdag 6 mei tot en met donderdag 8 mei 2008 bracht een delegatie van het 
Bureau van het Kosovaarse Parlement, onder leiding van Voorzitter Jakup Krasniqi, 
een bezoek aan de Kamer van volksvertegenwoordigers. 
Na verwelkoming door de heer Herman De Croo, Ondervoorzitter van de Kamer, werd 
het bezoek van de delegatie ingezet met een uiteenzetting over de structuur en de 
werking van de Belgische instellingen door de heer Marc Van der Hulst, directeur van 
de Juridische dienst. 
’s Middags bood de heer Herman Van Rompuy, Voorzitter van de Kamer, de delegatie 
een lunch aan in zijn ambtswoning. Tijdens die lunch wees Voorzitter Krasniqi op de 
uitstekende relaties tussen zijn land en België. Sinds oktober 2003, zo herinnerde hij 
eraan, is de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers zeer actief in het kader van 
hulpprogramma’s voor het Parlement van Kosovo. België heeft ook zeer spoedig de 
onafhankelijkheid van Kosovo erkend. Voorzitter Krasniqi sprak daarvoor, in naam van 
het Kosovaarse volk, zijn dank uit, en uitte de wens eerlang een Belgische 
parlementaire delegatie in Pristina te kunnen ontvangen. Kamervoorzitter Van Rompuy 
antwoordde dat hij er niet aan twijfelde dat de bilaterale samenwerking tussen België 
en de Kosovaarse Republiek, waarvoor veel sympathie bestaat onder de Belgische 
bevolking, in de loop van de komende jaren nog intenser zal worden. Tegelijk drukte hij 
de hoop uit dat het Kosovaarse Parlement zo spoedig mogelijk over een echt neutrale 
en professionele administratie zou kunnen beschikken: de scheiding tussen het 
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administratieve en het politieke beheer van het Parlement moet absoluut verder 
doorgetrokken worden. 
’s Namiddags bezocht de delegatie het Rekenhof. Raadsheer Jozef Beckers gaf een 
overzicht van de taken en bevoegdheden, van de organisatie en van de praktische 
werking van de instelling. 
Op woensdag 7 mei werd de delegatie ontvangen door de heer Armand De Decker, 
Voorzitter van de Senaat, waarna een bezoek volgde aan het Grondwettelijk Hof. 
Referendarissen Marie-Françoise Rigaut en Jean-Thierry Debry bespraken de 
bevoegdheden, de inrichting en de werking van het Hof. 
Tijdens de lunch die aangeboden werd door de heer Patrick Moriau, Voorzitter van de 
Werkgroep «Balkan» van de Belgische Groep van de Interparlementaire Unie, hadden 
de delegatieleden een gesprek met de Kamerleden Georges Dallemagne en David 
Geerts, die reeds meermaals in Kosovo verbleven. 
Op woensdag 7 mei en donderdag 8 mei werkte de secretaris-generaal van het 
Kosovaarse Parlement, de heer Ismet Krasniqi, een apart programma af, met de 
bedoeling informatie te verwerven over de administratieve werking van de Belgische 
Kamer van volksvertegenwoordigers (Secretariaat-generaal, Wetgevend Secretariaat, 
Juridische dienst, Vertaaldiensten, Algemene Zaken, Personeelsdienst).  
 
 
4.1.2. DIVERSE ACTIVITEITEN 
 
UNDP 
 
Op dinsdag 13 en woensdag 14 november 2007 organiseerden UNDP (United 
Nations Development Programme) en DCAF (Geneva Centre for Democratic Control 
of Armed Forces) in samenwerking met de Belgische Kamer van 
volksvertegenwoordigers, een workshop over “Strengthening the Role of Parliament 
in Defense Budgeting and Procurement”. Deze workshop werd ingeleid door 
Kamervoorzitter Herman Van Rompuy. 
Parlementsleden en experten uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika wisselden van 
gedachten over de wijze waarop de parlementaire rol kan versterkt worden bij de 
opstelling van de legerbegroting en de controle op de legeraankopen. 
 
IDEA (INTERNATIONAL INSTITUTE FOR DEMOCRACY AND ELECTORAL ASSISTANCE) 
 
Op dinsdag 29 januari 2008 werd mevrouw Ingrid Wetterqvist, directeur van het 
departement Governance and External Relations van «International IDEA», door de 
Kamervoorzitter in audiëntie ontvangen naar aanleiding van een seminar rond het 
thema «Making Democracy Assistance Effective» dat door IDEA op dezelfde dag in het 
Huis van de Parlementsleden werd georganiseerd en waarop alle leden van Kamer en 
Senaat waren uitgenodigd. 
International IDEA, een intergouvernementele organisatie met 24 lidstaten die in 1995 
werd opgericht, heeft zich tot taak gesteld bij te dragen tot de bevordering van de 
duurzame democratie. België is één van de medeoprichters van de organisatie. Het 
huidige programma van IDEA focust onder andere op het verkiezingsproces, de rol van 
de politieke partijen, het constitutioneel proces, de democratie en het genderprobleem 
evenals de bijdrage van de burgers tot de democratie in jonge democratieën. 
IDEA is gevestigd in Stockholm en beschikt over regionale en lokale kantoren in Afrika, 
Latijns-Amerika en Azië. 
IDEA heeft ook het statuut van permanent waarnemer bij de Algemene Vergadering 
van de Verenigde Naties in New York. 
Het seminar dat op 29 januari 2008 in het Belgisch Federaal Parlement werd 
georganiseerd, had betrekking op de ondersteuning van het verkiezingsproces en de 
steun aan de politieke partijen en was bestemd voor politici en parlementsleden met 
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ervaring inzake verkiezingswaarneming alsook voor vertegenwoordigers van de 
donorlanden. 
 
BOSNIË-HERZEGOVINA 
 
Een delegatie bestaande uit ambtenaren van de parlementaire Assemblee van Bosnië-
Herzegovina bracht op woensdag 12 maart 2008 een studiebezoek aan de Kamer van 
volksvertegenwoordigers. 
De delegatie bevond zich in België op uitnodiging van de parlementaire Assemblee van 
de NAVO. 
De 22 ambtenaren die tot uiteenlopende diensten (wetgevende dienst, juridische 
dienst, departement public relations, commissiedienst, bibliotheek) behoorden, 
onderhielden zich met hun ambtgenoten van de Kamer van volksvertegenwoordigers 
over hun vakgebied. 
Op het programma van het bilateraal bezoek in België, dat van 10 tot 13 maart 2008 
plaatsvond, stonden tevens gesprekken op het niveau van de parlementaire 
Assemblee van de NAVO, de NAVO en het Europees Parlement. 
 
DIPLOMATIC CLUB OF BELGIUM 
 
Op woensdag 12 maart 2008 bracht de Diplomatic Club of Belgium een bezoek aan 
het Paleis der Natie. 
Op verzoek van de heer Herman Van Rompuy, voorzitter van de Kamer, nam de heer 
Herman De Croo, ondervoorzitter van de Kamer, de honneurs waar. 
De Diplomatic Club of Belgium staat onder andere open voor leden van het 
diplomatiek en consulair korps en voor internationale ambtenaren bij de Europese 
Unie, de NAVO en de belangrijke internationale organisaties, die in België 
gestationeerd zijn of zijn geweest. 
 
BEZOEK BUITENLANDSE DELEGATIES 
 
Dinsdag 6 november 2007 
 
Een delegatie van de East African Legislative Assembly (EALA) bracht een 
werkbezoek aan de Kamer van volksvertegenwoordigers. EALA vormt de wetgevende 
tak van de East African Community (EAC). Deze gemeenschap telt vijf leden: Kenia, 
Tanzania, Oeganda, Rwanda en Burundi en streeft naar de oprichting van een 
eenheidsmarkt en muntunie en moet op termijn leiden naar een politieke federatie. Het 
eendagsbezoek focuste op het leiden en managen van commissievergaderingen. 
 
Donderdag 8 november 2007 
 
Een delegatie jonge diplomaten uit de Democratische Republiek Congo en de 
Republiek Ivoorkust brachten een werkbezoek aan de Kamer van 
volksvertegenwoordigers. De Afrikaanse diplomaten in spe onderhielden zich met de 
heer François-Xavier de Donnea, Minister van Staat en Voorzitter van de commissie 
voor de Financiën en de Begroting, over de Belgische federale staatsstructuur en de 
rol van de Kamer van volksvertegenwoordigers. Met de heer Dirk Van der Maelen, 
Voorzitter van de commissie Mondialisering van de Kamer, wisselden zij van 
gedachten over de bilaterale betrekkingen en de projecten van de Vereniging van 
Europese parlementsleden voor Afrika (AWEPA). 
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Maandag 10 tot en met vrijdag 14 december 2007 
 
Een delegatie van de commissie voor de Verzoekschriften van de Rwandese Kamer 
van volksvertegenwoordigers bracht een werkbezoek aan de Belgische kamer van 
volksvertegenwoordigers. Tijdens dit bezoek, georganiseerd in samenwerking met 
AWEPA (de vereniging van Europese parlementsleden voor Afrika) ontmoetten de 
delegatieleden de heer François-Xavier de Donnea, Minister van Staat en 
Ondervoorzitter van de Belgische Groep van de Interparlementaire Unie en de leden 
van de commissie voor de Verzoekschriften van de Belgische Kamer, onder leiding van 
de heer Jean-Luc Crucke, Voorzitter. 
 
Vrijdag 14 december 2007 
 
Een delegatie van de Southern Sudan Legislative Assembly (SSLA) en de Southern 
Sudan State Assemblies (SSSA) bracht een werkbezoek aan de Kamer van 
volksvertegenwoordigers. Deze instellingen werden opgericht ter uitvoering van het op 
9 januari 2005 in Nairobi ondertekende alomvattende vredesakkoord (CPA) tussen de 
Soedanese regering en de SPLM-rebellen (Sudan People’s Liberation Movement). 
Deze tekst voorziet eveneens een interimperiode van zes jaar (die van start ging op 9 
juli 2005). Op het einde zal een referendum plaatsvinden over de staatkundige 
toekomst van het land. 
Het eendagsbezoek focuste op het Belgische federaal systeem in het algemeen en de 
rol en werking van het Federaal Parlement in het bijzonder. 
 
Maandag 26 mei 2008 
 
Een delegatie Soedanese diplomaten bracht, op vraag van het Egmontinstituut, een 
bezoek aan de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers. De delegatieleden 
maakten kennis met de werking van het Belgische federaal systeem in het algemeen 
en van de Belgische Kamer in het bijzonder. 
 
Donderdag 26 juni 2008 
 
Een ontmoeting met een delegatie uit de deelstaat van Pakistan, Azas 
Jammu&Kashmir die werd geleid door de president, de heer Raja Aulqarnain Khan met 
Belgische parlementsleden, vond plaats in het Federaal parlement. De delegatie 
wisselde van gedachten met de kamerleden Deseyn en Van der Maelen. 
Na een bezoek aan Kamer en Senaat volgde nog een gesprek met Senator, mevrouw 
de Bethune, voorzitter van de Belgische groep en kamerlid, mevrouw Boulet, voorzitter 
van de sectie België-Pakistan. 
 
Vrijdag 29 juni 2008 
 
Op vrijdag 29 juni 2008 brachten twee ambtenaren van het Zuid-Afrikaans Parlement 
een bezoek aan de Kamer van volksvertegenwoordigers. Ze waren vergezeld van een 
diplomaat van de ambassade van de Zuid-Afrikaanse Republiek in Brussel.  
 
Donderdag 15 november 2007 
 
Het thema van Koningsdag was «ontwikkelingssamenwerking». De Koninklijke familie, 
uitgezonderd de Koning en de Koningin zelf, bezochten het Federaal parlement. 
Belgisch klassiek zangtalent, Helmut Lotti, zong, de Brabançonne. 
Twee jonge vrijwilligers actief in ontwikkelingslanden, getuigden over hun werk in het 
raam van de vrijwillige dienst bij de ontwikkelingssamenwerking. 
 



148 - VOORZITTERSCHAP   Hoofdstuk 4 

 

4.1.3. AUDIËNTIES VAN AMBASSADEURS BIJ DE KAMERVOORZITTER 
 
Donderdag 30 augustus 2007 
H.E. mevrouw Phan Thuy Thanh, ambassadeur van de Socialistische Republiek 
Vietnam 
 
Dinsdag 20 november 2007 
Z.E. de heer Jean-Jacques Dardel, ambassadeur van de Zwitserse Confederatie 
 
Vrijdag 11 januari 2008 
Z.E. de heer Alan Thomas, ambassadeur van Australië  
 
Dinsdag 22 januari 2008 
Z.E. de heer K.J. Weerasinghe, ambassadeur van de Republiek Sri Lanka 
Z.E. de heer Jorge Valdez Carrillo, ambassadeur van de Republiek Peru 
Z.E. de heer Isan M. Mustafaev, ambassadeur van de Republiek Oezbekistan 
 
Dinsdag 12 februari 2008 
Z.E. de heer Slawonir Czarlewski, ambassadeur van de Republiek Polen 
Z.E. de heer Dominique Boché, ambassadeur van de Franse Republiek 
 
Woensdag 20 februari 2008 
H.E. mevrouw Nabeela Abdulla Al-Mulla, ambassadeur van de Staat Koeweit 
Z.E. de heer Pisan Manawapat, ambassadeur van het Koninkrijk Thailand 
 
Maandag 3 maart 2008 
Z.E. de heer Magnus Robach, ambassadeur van het Koninkrijk Zweden 
 
Vrijdag 14 maart 2008 
Z.E. de heer Anil Kumar Nayar, ambassadeur van Singapore 
Z.E. de heer Ali Ashgar Khaji, ambassadeur de la Islamistische Republiek Iran 
 
Dinsdag 10 juni 2008 
Z.E. de heer Constantinos Eliades, ambassadeur van de Republiek Cyprus 
Z.E. de heer Mahmoud Karem, ambassadeur van de Arabische Republiek Egypte 
 
Maandag 7 juli 2008 
Z.E. de heer Carlos Gómez-Múgica Sanz, ambassadeur van het Koninkrijk Spanje 
 
Dinsdag 8 juli 2008 
Z.E. de heer Boris Grigic, ambassadeur van de Republiek Kroatië 
Z.E. de heer Carlos Gomez-Mugica Sanz, ambassadeur van het Koninkrijk Spanje 
Z.E. de heer Jean-Jacques de Dardel, ambassadeur van de Zwitserse Confederatie 
 
Dinsdag 15 juli 2008 
Z.E. de heer Viguen Tchitetchian, ambassadeur van de Republiek Armenië 
Z.E. de heer Ovidiu Dranga, ambassadeur van Roemenië 
Z.E. de heer Konstantin Zhigalov, ambassadeur van de Republiek Kazakstan  
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 4.2. PUBLIC RELATIONS 
 
 
4.2.1.  ONTMOETINGEN MET DE PERS 
 
3 oktober 2007:  Voorzitter Van Rompuy ontvangt de President van de Republiek 
 Bulgarije 
 
Op woensdag 3 oktober 2007 heeft de Kamervoorzitter de heer Georgi Parvanov 
ontvangen.  De pers is kunnen aanwezig zijn voor de ondertekening van het 
guldenboek in het peristilium en tijdens de doorstep na de ontmoeting. 
 
17 december 2007: Voorzitter Van Rompuy ontvangt de Eerste minister van Koeweit 
 
Op maandag 17 december 2007 heeft de Kamervoorzitter de eerste minister van 
Koeweit ontvangen.  De pers die de eerste minister vergezelde, is aanwezig kunnen 
zijn tijdens de eerste minuten van het onderhoud en heeft vervolgens de groep kunnen 
volgen tijdens het korte bezoek aan de Kamer. 
 
17 december 2007: voorstelling van het 164ste boek van het Rekenhof 
 
De eerste voorzitter van het Rekenhof heeft op 17 december 2007 het 164ste Boek 
overhandigd aan de Kamervoorzitter tijdens een vergadering van de subcommissie 
«Rekenhof» in de Internationale Zaal, in aanwezigheid van de leden van de commissie 
voor de Financiën en de Begroting, de subcommissie «Rekenhof» en de commissie 
voor de Comptabiliteit.  De pers was uitgenodigd voor de daaropvolgende receptie met 
het oog op interviews. 
 
19 december 2007: interview met de Voorzitter voor Al Jazeera 
 
Een presentator van Qatar heeft voorzitter Van Rompuy geïnterviewd over de situatie 
in België voor de rubriek «de genodigde van vandaag». 
 
10 januari 2008: nieuwjaarslunch 
 
De geaccrediteerde pers en de hoofdredacteurs werden door de Kamervoorzitter op de 
traditionele nieuwjaarslunch uitgenodigd. Een veertigtal journalisten en 
hoofdredacteurs gingen op de uitnodiging in.  Het was het eerste officieel contact van 
de Kamervoorzitter met de voltallige geaccrediteerde parlementaire pers. 
De journalisten werden op de hoogte gebracht van de voor begin 2008 geplande 
werkzaamheden in de commissies. Ze ontvingen een persmap met informatie over de 
commissiewerkzaamheden in 2008. 
 
Interview met de Voorzitter op 21 januari voor «Polspoel», productie van TV Brussel 
 
De voorzitter heeft deelgenomen aan dat interview in de studio’s van TV BRUSSEL. 
 
13 februari 2008:  de Voorzitter van het Europees Parlement, de heer Pöttering 
 brengt een bezoek aan de Kamer 
 
De pers werd uitgenodigd voor de aankomst van de voorzitter van het Europees 
Parlement om 14.30 uur, in aanwezigheid van de voorzitters van de Kamer en de 
Senaat.  Het guldenboek werd ondertekend in het peristilium en de pers was aanwezig 
voor de eerste minuten van het onderhoud in de salons van de Senaat. 
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Om 15 uur heeft in de Internationale Zaal van de Kamer een gedachtewisseling 
plaatsgehad over het Verdrag van Lissabon en de toekomst van de Europese Unie, 
met het Federaal Adviescomité voor Europese aangelegenheden.  De pers was daar 
vriendelijk op uitgenodigd. 
 
20 februari 2008: de RTBF neemt «les bureaux du pouvoir» op 
 
Op woensdag 20 februari heeft de RTBF haar uitzending «Les bureaux du pouvoir» 
opgenomen in het halfrond van de Kamer.  Minister van Werk Josly Piette was de 
genodigde van die uitzending. 
 
17 maart 2008: voorstelling van het jaarverslag van de Federale ombudsman 
 
Op maandag 17 maart 2007 heeft de Federale ombudsman, i.c. mevrouw 
Catherine De Bruecker en de heer Guido Schuermans, zijn jaarverslag 2007 
overhandigd aan Kamervoorzitter Van Rompuy. 
Na een welkomstwoord heeft de Kamervoorzitter het woord verleend aan de twee 
federale ombudsmannen, die achtereenvolgens toelichting gaven bij de vastgestelde 
disfuncties, de geformuleerde aanbevelingen enzovoort. 
De leden van de Kamercommissie voor de Verzoekschriften, de ombudspromotoren en 
de pers werden op die voorstelling uitgenodigd. 
Tijdens de receptie na de voorstelling hebben interviews plaatsgehad. 
 
20 maart 2008: foto van de regering, eedaflegging en regeringsverklaring 
 
De geaccrediteerde pers was aanwezig op het Natieplein voor een foto van de 
regering. 
 
16 april 2008: Staatsbezoek van de President van de Republiek Hongarije 
 
De president van de Republiek Hongarije, de heer Solyom, heeft een staatsbezoek 
gebracht aan het federaal Parlement. De pers werd daarvan via een perscommuniqué 
op de hoogte gebracht en ze was aanwezig bij de aankomst van de president en de 
ondertekening van het guldenboek, alsmede tijdens de eerste minuten van het 
onderhoud met de voorzitters van de Kamer en de Senaat, tijdens het daaropvolgende 
geleid bezoek aan het federaal Parlement en voor een doorstep na afloop van de 
ontmoeting. 
 
18,19 en 21 april 2008: 31ste talenfeest in het federaal Parlement 
 
Het Talenfeest is een jaarlijks weerkerend evenement dat georganiseerd wordt door 
het Animatiecentrum voor Talen. 
Op vrijdag 18 april kwamen kinderen uit het lager onderwijs naar het Paleis der Natie in 
het kader van het Talenfeest, en op maandag 21 april waren leerlingen uit het 
secundair onderwijs aan de beurt. 
Op zaterdag 19 was er een open dag voor het publiek. 
Op vrijdag 18 april hebben de voorzitters, de genodigden en de jongeren het 
«talencharter» in de ambtswoning van de Senaatsvoorzitter ondertekend. 
De voorstelling is geëindigd met een receptie op het voorzitterschap van de Kamer. 
De pers was uitgenodigd op de voorstelling van het evenement en op de talrijke 
activiteiten. 
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21 en 22 april 2008: 2e conferentie van de Voorzitters van de Assemblees van 
 Burundi, Congo, Rwanda en België 
 
Op dinsdag 22 april om 15 uur is er gelegenheid geweest om foto’s en beelden te 
maken: groepsfoto op het Natieplein en ondertekening van de slotverklaring, gevolgd 
door een perspunt aan de kant van de Senaat. 
 
15 mei 2008:  voorstelling van het boek «kunst en architectuur in de Kamer van 
 volksvertegenwoordigers» 
 
Op donderdag 15 mei 2008 werd het boek «Kunst en architectuur in de Kamer van 
volksvertegenwoordigers» voorgesteld in het halfrond van de Kamer, in aanwezigheid 
van Linda Van Santvoort, hoogleraar architectuurgeschiedenis aan de Universiteit Gent 
en de heer Claude Lorent, cultureel adviseur van het Paleis voor Schone Kunsten te 
Brussel. De voorstelling is begonnen met een welkomstwoord van de Kamervoorzitter.  
De pers was van harte uitgenodigd. 
 
26 juni 2008: parlementaire huldiging 
 
Na de stemmingen van donderdag 26 juni heeft een huldiging plaatsgehad ter 
gelegenheid van het veertigjarig parlementair mandaat van de heer Herman De Croo, 
het vijfentwintigjarig parlementair mandaat van de heer Daniel Ducarme en het 
twintigjarig parlementair mandaat van de heren Claude Eerdekens, Elio Di Rupo en 
Hendrik Daems.  De pers was uitgenodigd.  AVS, de RTBF en VTM waren aanwezig.  
 
 
4.2.2  PARLEMENTAIRE ZENDINGEN 
 
Tijdens het parlementaire jaar 2007-2008 heeft Kamervoorzitter, de heer Herman Van 
Rompuy, op 30 juni deelgenomen aan de herdenkingsceremonie voor de 48e 
verjaardag van de onafhankelijkheid van Congo. Hij was niet vergezeld van 
geaccrediteerde journalisten van de Kamer van volksvertegenwoordigers.
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5.  INTERNATIONALE BETREKKINGEN 
 
 
5.1. BETREKKINGEN MET INTERNATIONALE PARLEMENTAIRE 
 ASSEMBLEES 
 
 
5.1.1. EUROPESE INTEGRATIE EN INTERPARLEMENTAIRE SAMENWERKING 
 
 
5.1.1.1. CONFERENTIE VAN DE VOORZITTERS VAN DE EUROPESE PARLEMENTAIRE 

ASSEMBLEES 
 
Sinds 1975 ontmoeten de voorzitters van de Europese parlementaire assemblees 
elkaar regelmatig 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 (sinds 1999) 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. Doel van deze 
vergadering is te onderzoeken welke rol de nationale parlementen kunnen spelen in de 
Europese uitbouw. 
Traditioneel hebben alleen de voorzitters van elke Kamer (die zich door een 
ondervoorzitter mogen laten vertegenwoordigen) het recht om het woord te voeren. 
 
 
 Straatsburg, 22 - 23 mei 2008 
 
De voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de heer Herman Van 
Rompuy, nam op vrijdag 23 mei 2008 deel aan de Europese Conferentie van 
parlementsvoorzitters die door de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa 
in Straatsburg werd georganiseerd. Die tweejaarlijkse conferentie brengt de voorzitters 
van de parlementen van de lidstaten van de Raad van Europa en van sommige 
interparlementaire assemblees (OVSE, WEU, Benelux) samen.  
 
De conferentie was aan twee thema’s gewijd: «Parliaments and civil society» en 
«National Parliaments and the Council of Europe: Promoting the core values of 
democracy, human rights and the rule of law».  
 
Met betrekking tot het eerste thema van de Conferentie stelde de Kamervoorzitter dat 
de parlementaire democratie een permanente dialoog voert met het maatschappelijk 
middenveld, in de eerste plaats via haar verkozenen. 
Nog vóór het Parlement als instelling die dialoog opstart, hebben de verkozenen zelf 
het overleg reeds in beweging gezet. In de eerste plaats zijn het immers de 
verkozenen zelf die het Parlement vormen. Maar hun rechtstreekse bijdrage op het 
stuk van de wetgeving zelf is ook een goede zaak. Zeker op een ogenblik dat tal van 
burgers houvast zoeken, moet men onophoudelijk trachten het draagvlak van de 
politieke democratie te versterken. Het is van cruciaal belang het vertrouwen in de 
representatieve democratie te bestendigen en te versterken. We moeten tonen dat we 
aandacht hebben voor de grote maatschappelijke problemen zoals de globalisering, de 
vergrijzing van de bevolking, de klimaatopwarming, de veiligheid en de 
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multiculturaliteit, en tegelijk moeten we bewijzen dat we in staat zijn al die uitdagingen 
efficiënt aan te pakken.  
Voorzitter Van Rompuy zette vervolgens uiteen hoe het Belgisch Parlement de dialoog 
met het maatschappelijk middenveld concreet gestalte geeft (openbare hoorzittingen, 
petitierecht, samenwerking met het College van federale ombudsmannen en de 
ombudspromotoren).  
 
In zijn conclusies benadrukte de heer Lluís Maria de Puig, voorzitter van de 
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa, dat de parlementen slechts zullen 
kunnen staande houden dat ze «de stem van het volk» zijn, als zij nauwe banden met 
het maatschappelijk middenveld onderhouden. Dit houdt in dat het maatschappelijk 
middenveld door de parlementen geïnformeerd en geraadpleegd moet worden en 
tevens de gelegenheid heeft om invloed uit te oefenen op de parlementaire 
werkzaamheden. De parlementen moeten «luisteren en leren». Door steun te zoeken 
bij het maatschappelijk middenveld zullen ze hun positie kunnen verstevigen. Dit geldt 
niet alleen op nationaal maar ook op Europees niveau, en zowel voor de Parlementaire 
Assemblee van de Raad van Europa als voor het Europees Parlement. 
 
Wat het tweede thema (Promoting the core values of democracy, human rights and the 
rule of law) betreft, merkte de heer de Puig op dat het Europees Verdrag inzake de 
rechten van de mens als de parel aan de kroon van de Raad van Europa kan worden 
beschouwd, maar dat de Raad van Europa daarnaast over vele andere instrumenten 
beschikt om de waarden van de democratie, de mensenrechten en de rechtsstaat te 
bevorderen. 
 
Een heel concrete vraag is hoe de parlementen die fundamentele waarden die in 
diverse instrumenten en documenten van de Raad van Europa hun beslag kregen, 
kunnen versterken. 
 
De nationale parlementen en de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa 
moeten samenwerken op basis van de beginselen van subsidiariteit en 
wederkerigheid. De interparlementaire samenwerking, die bijvoorbeeld in de hand 
wordt gewerkt door de besprekingen in de Parlementaire Assemblee over kwesties 
zoals de naleving van de aangegane verbintenissen door de lidstaten, speelt ook in dat 
verband een sleutelrol. 
 
De nationale parlementen moeten in het bijzonder toezien op de uitvoering van de 
arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en waar nodig 
wetswijzigingen aanbrengen om de nationale wetgeving in overeenstemming met die 
normen te brengen. 
 
De nationale parlementen moeten worden aangemoedigd om te debatteren over de 
aanbevelingen van de Parlementaire Assemblee en de controle-instanties van de Raad 
van Europa, met name over onderwerpen zoals sociale rechten, nationale 
minderheden, racisme en onverdraagzaamheid, preventie van foltering, 
mensenhandel, geweld tegen vrouwen, bescherming van kinderen, corruptie, 
witwassen van geld, enz., en om op de naleving ervan toe te zien.  
 
De universaliteit van de mensenrechten betekent dat de parlementen zich niet mogen 
beperken tot een onderzoek van mensenrechtenkwesties op nationaal vlak. Zij moeten 
ook inspelen op de internationale kwesties en ervoor zorgen dat de dagelijkse 
werkzaamheden van de parlementen in het teken staan van een 
mensenrechtencultuur. 
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Tot slot wordt de parlementaire diplomatie een almaar belangrijker instrument voor het 
bevorderen van de democratie, de rechtsstaat en de mensenrechten in landen die een 
helpende hand nodig hebben. 
 
De volgende Europese Conferentie van parlementsvoorzitters zal op uitnodiging van 
het Cypriotisch Parlement in 2010 in Nicosia plaatsvinden.  
 
Teneinde de dialoog met de Maghreblanden (Algerije, Marokko en Tunesië) en de 
republieken in Centraal-Azië (Kazachstan, Kirgizië, Tadzjikistan, Turkmenistan en 
Oezbekistan) te verdiepen, zullen hun parlementen bij de werkzaamheden van de 
toekomstige conferenties betrokken worden.  
 
Doc. K 52 1318/001 
 
 
 Lissabon, 20 en 21 juni 2008 
 
Op vrijdag 20 juni en zaterdag 21 juni 2008, heeft de heer Herman Van Rompuy, 
Voorzitter van de Kamer, deelgenomen aan de Conferentie van de Voorzitters van de 
Parlementen in de EU, te Lissabon. 
 
In een informele vergadering van de parlementsvoorzitters werd van gedachten 
gewisseld over de goedkeuringsprocedure van het Verdrag van Lissabon en de 
gevolgen van het negatief resultaat van het Iers referendum. 
 
De Voorzitters respecteren de Ierse positie maar zijn van oordeel dat het 
ratificatieproces in de andere lidstaten moet worden voortgezet. Tegelijk moet de 
aandacht voor de andere prioriteiten op de Europese beleidsagenda, versterkt worden 
(o.m. energie; klimaat; migratiebeleid, e.a.). Ze onderstrepen de noodzaak van een 
gemeenschappelijke aanpak om de toekomst van de Europese Unie uit te tekenen. 
Tevens wordt de rol beklemtoond van de nationale parlementen voor de relaties tussen 
de Europese Unie en de burgers. 
 
Tijdens deze gedachtewisseling heeft de Kamervoorzitter vooral de parlementaire 
democratie verdedigd. Deze is de brug tussen de volkswil en politiek leiderschap. 
Politiek is immers de balans tussen principes en belangen. 
 
De EU vormt niet alleen een waarden- of idealensysteem maar ook een 
belangengemeenschap. 
 
Tijdens het formele gedeelte van de Conferentie waren volgende thema’s 
geagendeerd: 
 
- de nieuwe taken van de nationale parlementen als gevolg van het Verdrag van 

Lissabon. 
Het betreft hier de concrete uitwerking van de interparlementaire samenwerking in 
het kader van de subsidiariteitsprocedure. Een werkgroep in het kader van COSAC 
wordt hier verder mee belast. 

- de participatie van de vrouwen aan het politieke leven. Een overzicht van de 
situatie in de verschillende lidstaten werd hierbij gemaakt; 

- IPEX (Interparliamentary Europen Information Exchange); 
Het betreft hier een database opgezet door de nationale Parlementen met het oog 
op onderlinge informatie-uitwisseling, in het kader van de subsidiariteitsprocedure; 
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- voorstelling van de resultaten van de eerder opgerichte werkgroepen (in de schoot 
van de EU-parlementsvoorzitter) i.v.m. interparlementaire samenwerking en 
bijstand aan nieuw opkomende democratieën.  

 
Tenslotte hebben de Portugese Eerste minister, het toekomstige Franse EU-
Voorzitterschap, bij monde van de Voorzitter van de Franse Assemblée Nationale, en 
de heer Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, de uitdagingen en prioriteiten 
belicht van de Europese beleidsagenda. 
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5.1.1.2. CONFERENTIE VAN DE VOORZITTERS VAN DE PARLEMENTAIRE ASSEMBLEE 
 VAN DE FRANCOFONIE - QUEBEC, 4 JULI 2008 
 
Op vrijdag 4 juli 2008 zijn de vertegenwoordigers van 45 parlementen van de 
Francofonie, afkomstig uit Afrika, Amerika en Europa, bijeengekomen in de Nationale 
Assemblee van Quebec om er deel te nemen aan de Conferentie van de voorzitters 
van de Parlementaire Assemblee van de Francofonie. 
 
De heer Michel Bissonnet, voorzitter van de Nationale Assemblee van Quebec, nam 
het initiatief voor de Conferentie, die in het kader van de 400ste verjaardag van Quebec 
werd georganiseerd.  
 
Mevrouw Corinne De Permentier (MR), eerste ondervoorzitter van de Kamer, nam deel 
aan die Conferentie, die als thema «De voorzitters van de wetgevende vergaderingen 
en de versterking van de democratie» had. 
 
In hun betogen benaderden de voorzitters en ondervoorzitters van de wetgevende 
vergaderingen de rol die ze kunnen vervullen bij de versterking van de democratische 
praktijken, vanuit drie invalshoeken: 
 
- de thema’s waarop het Parlement bij de aanvang van de 21ste eeuw moet inspelen; 
- het gezag en de middelen waarover het voorzitterschap beschikt om hervormingen 

door te voeren die de democratische praktijken in de assemblees versterken; 
- de bevoegdheden of de houding die nodig zijn opdat het voorzitterschap de 

parlementsleden of de parlementaire fracties van de noodzaak van institutionele 
hervormingen zou kunnen overtuigen. 

 
In haar toespraak had mevrouw De Permentier het over het thema van de versterking 
van de democratische praktijken, en meer bepaald over de toegankelijkheid van de 
instelling voor iedereen, de verspreiding van parlementaire informatie en de 
maatschappelijke dialoog tussen de parlementaire instelling en het maatschappelijk 
middenveld.  
 
Ze beschreef met name de goede praktijken die in de Kamer worden gehanteerd met 
betrekking tot de dialoog met het maatschappelijk middenveld en de voorlichting van 
de burgers. Samen kunnen het Parlement en het maatschappelijk middenveld 
oplossingen aanreiken voor complexe problemen, die een afspiegeling zijn van het 
toenemend technisch karakter van de door de parlementsleden behandelde dossiers, 
en van de complexiteit van een geglobaliseerde samenleving.  
 
Door de spectaculaire evolutie van de internationale betrekkingen zijn we in het kader 
van de multilaterale samenwerking en de internationale overlegfora ook genoodzaakt 
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het maatschappelijk middenveld nauwer bij de parlementaire werkzaamheden te 
betrekken.  
 
Na afloop van die vergaderdag werd de eindverklaring eenparig aangenomen. In dat 
document worden de actiemiddelen opgesomd waarover de voorzitters beschikken, en 
komen de voorzitters onder andere overeen dat ze: 
 
- hun steun zullen verlenen aan alle initiatieven die de rol van de parlementariër, 

hetzij als volksvertegenwoordiger, hetzij als senator, herwaarderen en de 
geloofwaardigheid ervan versterken; het parlementslid staat immers in het centrum 
van de parlementaire activiteit en zijn slagkracht wordt in grote mate bepaald door 
het vertrouwen dat hij bij de bevolking geniet; 

- werk zullen maken van een grotere deelname van de burgers, en in het bijzonder 
van de vrouwen en de jongeren, aan de versterking van de parlementaire 
democratie, dankzij een betere sensibilisering met betrekking tot de rol en de 
werking van de wetgevende vergaderingen en de volledige openstelling van de 
parlementaire instellingen voor de burgers via raadplegingsmechanismen tussen 
de bevolking en de verkozenen; 

- naar een beter beheer van de parlementaire instellingen zullen blijven streven, via 
het invoeren van onpartijdige en transparante administratieve regels, een duidelijke 
afbakening van de verantwoordelijkheden en efficiënte verificatie- en 
controlemechanismen; 

- erop zullen toezien dat de parlementaire instelling daadwerkelijk over een 
budgettaire autonomie en gepaste en stabiele personele, financiële en materiële 
middelen beschikt, opdat ze hun opdracht naar behoren zouden kunnen vervullen 
en op een efficiëntere wijze tot de democratische versterking zouden kunnen 
bijdragen; 

- betere beleidsinstrumenten zullen invoeren, zoals een strategisch plan, 
beleidsplannen en een openbare communicatiestrategie, die essentieel zijn om de 
handelingen van het voorzitterschap en de administratie van het Parlement 
institutioneel te verankeren; 

- de dialoog tussen de parlementaire instellingen en de burgers zullen bestendigen 
en versterken, en er zich met het oog daarop toe verbinden werk te maken van de 
verspreiding van toegankelijke en nauwkeurige informatie over de werkzaamheden 
van de verkozenen en het belang van de democratische instellingen en praktijken; 

- de nodige maatregelen zullen treffen om het vermogen van de assemblees om 
wetten aan te nemen en de begroting en het beleid van de regering te controleren 
in het belang van de bevolking, te versterken; 

- er nogmaals op zullen wijzen dat ze hun functie enkel goed kunnen vervullen, als 
ze daartoe persoonlijk bekwaam en geschikt zijn, en zich ter zake ertoe verbinden 
om de onderlinge uitwisselingen en het delen van hun ervaringen te bevorderen, 
teneinde de democratie in de Franssprekende wereld te versterken; 

- zich ertoe verbinden om nauw samen te werken met de instellingen van de 
Internationale Organisatie van de Francofonie om de doelstellingen en acties uit de 
voorliggende verklaring te realiseren. 

 
In Quebec werden er nog diverse andere grote evenementen in verband met de 
parlementaire Francofonie georganiseerd, waaronder de 34e zitting van de 
Parlementaire Assemblee van de Francofonie die van 5 tot 7 juli 2008 plaatsvond. 
 
Her verslag van deze Conferentie is gepubliceerd in het nr. 33 van 7.7.2008 van de 
Parlementaire Mededelingen van de Kamer. 
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5.1.1.3. DE CONFERENTIES VAN DE COMMISSIES VOOR EUROPESE  
 AANGELEGENHEDEN (COSAC) 
 
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. 
 
 

 Estoril, 14 - 16 oktober 2007, XXXVIIIe COSAC 
 
De afvaardiging van het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden was 
samengesteld uit de heer Herman De Croo (K), voorzitter van het Adviescomité voor 
Europese Aangelegenheden en de heren Daniel Ducarme (K), Roel Deseyn (K) en 
Philippe Mahoux (S), leden van het Adviescomité voor Europese Aangelegenheden. 
 
Volgende thema’s stonden op de agenda van de COSAC: 
 
- een Europa van rechten en resultaten, met deelname van de heer Barroso, 

Voorzitter van de Europese Commissie; 
- het Portugese voorzitterschap en de toekomst van Europa, met deelname van de 

heer Socrates, Voorzitter van de Raad en Eerste minister van Portugal; 
- de resultaten van het 8ste halfjaarlijks verslag van COSAC, opgesteld door het 

COSAC - secretariaat; 
- de euromediterrane dimensie, met deelname van de heer Amado, Portugees 

minister van Buitenlandse Zaken; 
- de resultaten van de intergouvernementele conferentie, met deelname van de 

heren Brok, Crespo en Duff, leden van het Europees Parlement en 
vertegenwoordigers van het Europees Parlement in de IGC. 
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 Ljubljana, 18 februari 2008 - Vergadering van de COSAC- Voorzitters 
 
Op 18 februari 2008 heeft de heer Herman De Croo, Voorzitter van het Adviescomité 
voor de Europese Aangelegenheden van de Kamer van volksvertegenwoordigers, 
deelgenomen aan bovenvermelde vergadering.  
Deze had tot doel de eigenlijke COSAC van 7 - 8 mei in Bled (Slovenië) voor te 
bereiden.  
 
Het verslag van deze vergadering is gepubliceerd in nr. 19 van 10.3 van de 
Parlementaire Mededelingen van de Kamer. 
 
 

 Bled, 7 - 8 mei - XXXIXe COSAC 
 
De afvaardiging van het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden was 
samengesteld uit de heer Herman De Croo (K), mevr. Brigitte Wiaux (K), mevr. 
Anne Delvaux (S), mevrouw Margriet Hermans (S) en de heer François Roelants du 
Vivier (S). 
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Volgende thema’s stonden op de agenda: 
 
- voorstelling van het 9e tweejaarlijkse rapport; 
- het Sloveense Voorzitterschap en de Toekomst van Europa (de heer Janez Janša, 

Eerste minister); 
- de samenwerking tussen de Europese Unie en de landen van de Westerse Balkan 

op het vlak van de binnenlandse veiligheid (de heer Dragutin Mate, minister van 
Binnenlandse Zaken); 

- de realisatie van de doelstellingen van de Lissabonstrategie (de heer Janez 
Potocnik, Europees Commissaris voor Wetenschap en Onderzoek. 
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5.1.1.4. CONFERENTIE VAN DE NATIONALE PARLEMENTEN EN DE REGIONALE 
 PARLEMENTEN 
 
De Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en de Conferentie van 
Europese Regionale Wetgevende parlementen heeft op 12 september 2007 te 
Straatsburg, in de gebouwen van de Raad van Europa, voor het eerst een conferentie 
van de nationale parlementen en de regionale parlementen gehouden, met als thema 
«Representatieve democratie, Europese aangelegenheden, actief burgerschap». De 
meeste nationale parlementen en regionale parlementen waren door een of meer van 
hun leden vertegenwoordigd. 
De conferentie was bedoeld om een stand van zaken te maken van de representatieve 
democratie op haar verschillende niveaus, ervaringen uit te wisselen en de hoofdlijnen 
aan te geven van de toekomst van de interparlementaire samenwerking tussen het 
centraal en het regionaal niveau. De conferentie zal tevens de mogelijkheden 
onderzoeken om de regionale parlementen en de burgers beter te betrekken bij de 
Europese aangelegenheden, in het kader van een actief burgerschap. 
 
De conferentie onderzocht in die context de volgende thema’s: 
 

- de rol van de parlementen voor de versterking van de democratie in Europa; 
- de betrekkingen tussen de nationale parlementen en de regionale parlementen; 
- de deelname van de regionale parlementen aan het Europees beleid. 
 
 
5.1.1.5.  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. 
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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 Federaal Parlement heeft drie afgevaardigden in de EMPA, de Parlementaire 
Assemblee van het Proces van Barcelona. Twee volksvertegenwoordigers, mevr. 
Nathalie Muylle (CD&V - N-VA) en de heer Daniel Bacquelaine (MR) 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’Éducation» en een senatrice, mevrouw Elke Tindemans (CD&V - N-VA), zetelt 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 (EMPA) 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 2003, door de ministers van Buitenlandse Zaken in het raam 
van de Euromediterrane Conferentie. 
 
De Vergadering bestaat uit maximaal 260 leden, waarvan 130 Europese leden (81 
leden van nationale parlementen van de Europese Unie en 49 leden van het Europees 
Parlement en 130 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 vier permanente 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; 
- de commissie voor de vrouwenrechten. 
 
Elke vaste commissie bestaat uit 80 leden, waarvan 40 uit de mediterrane landen van 
de Europese Unie en 40 Europese leden (25 leden van de nationale parlementen van 
de Europese Unie en 15 leden van het Europees Parlement). 
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De leden van de commissies worden benoemd door de nationale delegaties en door 
die van het Europees Parlement. De commissies kunnen werkgroepen oprichten die 
belast worden met het onderzoek van een bepaald onderwerp. 
 
 

1.  4e plenaire vergadering van de Euromediterrane Parlementaire 
 Assemblee (EMPA), Athene, 28 maart 2008 
 
De vierde Plenaire Vergadering van de Euromediterrane Parlementaire Assemblee had 
op 28 maart 2008 plaats te Athene, onder het voorzitterschap van de heer Dimitrios 
Sioufas, Voorzitter van het Griekse Parlement. 
De Belgische delegatie bestond uit mevr. Elke Tindemans (Senaat), mevr. Nathalie 
Muylle (Kamer van volksvertegenwoordigers) en de heer Daniel Bacquelaine (Kamer 
van volksvertegenwoordigers). 
 
Volgende thema’s stonden op de agenda: 
 
- Energie en Leefmilieu: vooruitzichten voor de Euromediterrane samenwerking; 
- verklaring van de EMPA over de vrijheid van meningsuiting en over de film met een 

voor de islam beledigende inhoud; 
- voorstelling van de aanbevelingen van de commissies; 
- beslissingen over de wijzigingen aan het Reglement. 
 
Doc. K 52 1351/001 
 
 

2.  Vergaderingen van de permanente commissies en werkgroepen 
 
 

2.1. Commissie voor de Bevordering van de levenskwaliteit, van de 
Uitwisseling van mensen en van de Cultuur (29 - 30 oktober 2007, 
Rome) 

 
Senator Elke Tindemans (CD&V) heeft op 29 en 30 oktober 2007 het Federaal 
Parlement vertegenwoordigd in de EMPA-Commissie voor de bevordering van de 
levenskwaliteit, van de uitwisseling van mensen en van de cultuur, die plaatsvond te 
Rome onder het voorzitterschap van mevr. de Zulueta (lid van de Camera dei 
Deputati). 
 
Volgende thema’s stonden op de agenda: 
 
- de weerslag van de klimaatswijzigingen, van de desertificatie en de 

waterbevoorrading; 
- de mediterrane politiek inzake bosbeheer en de brandbestrijding; 
- de rol van satelliet-televisie als brug tussen maatschappijen en culturen; 
- activiteiten van de Anna Lindh stichting en interrelaties met de EMPA. 
 
 

2.2. Commissie Politiek, Veiligheid en Mensenrechten 
 (26 november 2007, Europees Parlement, Brussel) 

 
Er hadden gedachtewisselingen plaats over: 
 
- de toelichting door de heer Jean-Pierre Jouyet, staatssecretaris, van het voorstel 

van de heer Sarkozy voor een Mediterrane Unie; 
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- de doodstraf, inzonderheid over het plan voor een universeel moratorium op de 
doodstraf; 

- de evaluatie van de actieplannen; 
- de situatie in Libanon; 
- de commissierapporten. 
 
 

2.3. Werkgroep inzake de Financiering van de Assemblee en de Herziening 
van het EMPA-reglement (27 november 2007, 29 januari 2008, 
Europees Parlement, Brussel) 

 
Tijdens de vergadering van 27 november 2007 heeft de voorzitter eraan herinnerd dat 
de werkgroep «Reglement» 22 leden telt, overeenkomstig de beslissing die het Bureau 
van de EMPA heeft genomen en heeft voorgesteld, dat het voorzitterschap van de 
EMPA en dat van de werkgroep officieel in kennis worden gesteld van de nieuwe 
benoemingen in de werkgroep. De voorzitter heeft aan de voorzitter van de EMPA 
gevraagd het mandaat van de werkgroep te verlengen met een hernieuwbare periode 
van één jaar. 
 
Daarna hadden gedachtewisselingen plaats over: 
 
- de besluitvormingsprocedures van de organen van de EMPA; 
- de aanvragen tot toekenning van het statuut van waarnemer en van het statuut van 

«vaste genodigde» bij de EMPA. 
 
Tijdens de vergadering van dinsdag 29 januari 2008 heeft de werkgroep de voorstellen 
besproken betreffende de financiële middelen die vereist zijn om de Assemblee een 
eigen  budget te waarborgen, alsook om een permanent secretariaat te kunnen 
oprichten. 
 
 

2.4. Commissie Economie, Financiën, Sociale Zaken en Onderwijs 
 (21 en 22 januari 2008, Europees Parlement, Brussel) 

 
Er had een gedachtewisseling plaats over de twee thema’s op de agenda: 
 
- de investeringen in de mediterrane regio bevorderen via het onderwijs en de 

werkgelegenheid. Gelijke rechten op onderwijs en op de arbeidsmarkten voor 
mannen, vrouwen en jongeren (onderwijsmodellen aan de universiteiten - 
financiering van onderwijsprogramma’s - wetenschappelijke samenwerking); 

- de hernieuwbare energiebronnen en de bevordering van nieuwe milieuvriendelijke 
energieën. Energieprogramma’s ter bevordering van de euromediterrane 
energiemarkt. 

 
 

2.5. Commissie voor het Politieke en Veiligheidspartnerschap en voor de 
Rechten van de Mens (28 januari 2008, Europees Parlement, Brussel) 

 
- Mevrouw Veronika Stabej, ambassadeur van Slovenië, legde de klemtoon op een 

aantal doelstellingen die zijn opgenomen in het EUROMED-programma van het 
Sloveense Voorzitterschap van de EU tijdens het eerste semester van 2008. 

- Als tweede agendapunt was er een gedachtewisseling over de situatie in het 
Midden-Oosten en over de follow-up van de Conferentie van Annapolis. 
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2.6. Commissie voor de bevordering van de levenskwaliteit, van de 
uitwisseling van mensen en van de cultuur (Rome - 15 februari 2008) 

 
Volgende thema’s kwamen aan bod: 
 
- de oorzaken van migratie in de euro-mediterraanse regio en de perspectieven om 

de mechanismen van internationale samenwerking te versterken; 
- 2008: jaar van de interculturele dialoog - de stem van de Parlementen met het zicht 

op de euromediterraanse Conferentie van de ministers voor Cultuur voorzien voor 
mei 2008 in Griekenland; 

- het programma «Horizon 2020» voor de Middellandse Zee; 
- de activiteiten van de Stichting Anna Lindh (FAL) en de betrekkingen met EMPA; 
- mededelingen van de Voorzitter over de tweede samenkomst van de werkgroep 

over het voorstel om een euro-mediterraanse universiteit op te richten - Het 
Euromed Parlement voor jongeren. 

 
 
2.7. Werkgroep 4 - Financiering van de EMPA en wijziging van het 

Reglement van de Assemblee (26 februari 2008, Europees Parlement,  
 Brussel) 

 
De voorzitter van de werkgroep heeft de inhoud gememoreerd van de tijdens de 
vergadering van 29 januari 2008 tot stand gekomen overeenkomst aangaande de 
algemene criteria die zullen moeten gelden om de financiële bijdragen te spreiden. 
 
Het verslag van de plenaire vergadering en van de vergaderingen van de permanente 
commissies en werkgroepen is gepubliceerd in het parlementair document K 52 
1351/001 van 9.7.2008, doc. S 4-862/1. 
 
 
5.1.2. 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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5.1.2.1. Pre- en postbriefings 
 
 

ter gelegenheid van de Europese Raden van Staatshoofden 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 Lissabon (18 en 19 oktober 2007) 

DOC K 52 0419/001 
- Europese Raad van Brussel (14 december 2007) 

Doc. K 52 0729/001 
- Europese Raad van Brussel (13 en 14 maart 2008) 

Doc. K 52 1035/001 
- Europese Raad van Brussel (19 en 20 juni 2008) 

Doc. K 52 1465/001 
 
 

 ter gelegenheid van de Top Europese Unie - Afrika (8 december 2007) 
 
Ter voorbereiding van deze Top heeft het Federaal Adviescomité voor Europese 
Aangelegenheden op 14 november 2007 een gedachtewisseling gehad met de Z.E. de 
heer Manuel Travares de Sousa, Ambassadeur van Portugal, en mevr. Anna Niang, 
vertegenwoordiger van Z.E. de heer Mahamat Saleh Annadif, Ambassadeur van de 
Afrikaanse Unie. 
Doel van deze vergadering was een overzicht te krijgen van de thema’s en 
doelstellingen op de agenda van de Top Europese Unie/Afrika die op 8 december 2007 
te Lissabon wordt georganiseerd door het Portugese Voorzitterschap van de Europese 
Unie. 
 
Doc. K 52 0513/001 
 
 
5.1.2.2. 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 Parlement 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. 
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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 aan de europromotoren, de voorzitters van de commissies evenals 
aan de commissiesecretarissen ten behoeve van de vaste commissies (artikel 37 van 
het Kamerreglement). 
 
 
5.1.2.3. De stand van de omzetting van de Europese richtlijnen in Belgisch 
 recht 
 
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. 
Eén keer per jaar houdt het Federaal Adviescomité een gedachtewisseling met de 
bevoegde minister of staatssecretaris. 
 
Tijdens de vergadering van 20 februari 2008 zijn de leden van het federaal 
Adviescomité voor Europese Aangelegenheden samengekomen met de heer Karel De 
Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, om een stand van zaken op te maken over de 
omzetting van de Europese richtlijnen in Belgisch recht. 
 
Volgens de officiële resultaten die op 14 februari 2008 door de Commissie werden 
gepubliceerd, is België er in geslaagd zijn achterstand onder de Europese norm van 
1,5 % te houden, aangezien ons land strandt op 1,2 %. Het is de eerste keer dat België 
zijn achterstand in die mate weet te beperken, want de beste score die ons land tot 
twee keer toe kon bereiken (in mei 2002 en in juli 2007) bedroeg 1,5 %. 
 
Doc K 52 1018/001 
 
 
5.1.2.4. Wetgevings- en werkprogramma van de Europese Commissie voor 

2008 
 
Tijdens een gemeenschappelijke vergadering van het Federaal Adviescomité voor de 
Europese Aangelegenheden en de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen van 
Kamer en Senaat op 27 november 2007, heeft de heer Jean De Ruyt, Permanent 
vertegenwoordiger van België bij de Europese Unie, met de leden van de verenigde 
commissies een gedachtewisseling gehad over het wetgevings- en werkprogramma 
van de Europese Commissie voor 2008. 
 
Doc K 52 0738/001 
 
 
5.1.2.5. Jaarlijkse beleidsstrategie van de Europese Commissie voor 2009 
 
Op dinsdag 15 april 2008 namen de leden van het Federaal Adviescomité voor 
Europese Aangelegenheden en van de Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen 
van Kamer en Senaat deel aan een gedachtewisseling met de heer Louis Michel, 
Europees Commissaris voor Ontwikkeling en Humanitaire Hulp, over de jaarlijkse 
beleidsstrategie van de Europese Commissie voor 2009. 
 
Doc. K 52 1336/001 
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5.1.2.6. Het Portugese voorzitterschap van de Europese Unie 
 2e semester 2007 

Het Sloveense voorzitterschap van de Europese Unie 
1ste semester 2008 

 
Op 22 januari 2008 vond in de schoot van het Federaal Adviescomité voor de 
Europese Aangelegenheden een gedachtewisseling plaats met de heer Manuel 
Carvalho, woordvoerder van de Permanente vertegenwoordiging van Portugal bij de 
Europese Unie, over het voorbije Portugese voorzitterschap van de EU, en met de 
heer Borut Trekman, Ambassadeur van de Sloveense Republiek bij het Koninkrijk van 
België, betreffende de prioriteiten van het Sloveens voorzitterschap van de EU. 
 
Doc. K 52 0830/001 
 
 
5.1.2.7. De Europese ombudsman 
 
Tijdens een gezamenlijke vergadering van het Federaal Adviescomité voor Europese 
Aangelegenheden en van de commissie voor de Verzoekschriften op 27 november 
2007, heeft de Europese Ombudsman, de heer P. Nikiforos Diamandouros, 
deelgenomen aan een gedachtewisseling met de leden van de verenigde commissies. 
Hij toonde zich opgetogen aan een dergelijke gedachtewisseling deel te nemen 
teneinde de middelen te onderzoeken om het vertrouwen van de burgers in de 
Europese Unie en haar instellingen te versterken. 
 
Doc. K 52 0502/001 
 
 
5.1.2.8. De Europese begroting 
 
Tijdens een op 5 december 2007 gehouden gezamenlijke vergadering waaraan het 
Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden, de commissie voor de 
Financiën en de Begroting alsmede de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen 
van respectievelijk Kamer en Senaat hebben deelgenomen, heeft de heer Karel 
Pinxten, die lid is van de Europese Rekenkamer, een uiteenzetting gegeven over de 
Europese begroting en de verbetering van de controle op de tenuitvoerlegging ervan. 
 
Doc. K 52 0592/001 
 
 
5.1.2.9. De toekomst van Europa 
 
 
 Gedachtewisseling met de heer Hans-Gert Pöttering, Voorzitter van 
 het Europees Parlement 
 
De heer Hans-Gert Pöttering, Voorzitter van het Europees Parlement, heeft op 
woensdag 13 februari 2008, in het kader van zijn officieel bezoek aan België, een 
gedachtewisseling gehad met de leden van het Federaal Adviescomité voor de 
Europese Aangelegenheden. 
 
Er is met name gesproken over het Franse voorstel inzake een Mediterrane Unie, de 
ratificatie van het Verdrag van Lissabon, het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid 
en de rol van de nationale parlementen in de Europese uitbouw. 
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Doc. K 52 0914/001 
 
 
5.1.2.10.  Het EU-klimaatactieplan 
 
Het Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden heeft op dinsdag 19 
februari 2008 een vergadering georganiseerd over het klimaatactieplan dat door de 
Europese Commissie op 23 januari 2008 werd voorgesteld. 
Deze vergadering heeft plaatsgevonden met deelname van de commissies voor de 
Sociale Aangelegenheden en voor de Financiën en voor de Economische 
Aangelegenheden van de Senaat en de commissies voor de Volksgezondheid, het 
Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing, en voor het Bedrijfsleven, het 
Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de Nationale wetenschappelijke en culturele 
Instellingen, de Middenstand en de Landbouw van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers.  
 
Het klimaatactieplan werd voorgesteld door de heer Jos Delbeke, adjunct-directeur-
generaal van DG Leefmilieu van de Europese Commissie. Vervolgens had een 
gedachtewisseling plaats tussen de heer Delbeke, de leden van de respectievelijke 
commissies en de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie. 
 
Doc. K 52 1017/001 
 
 
5.1.2.11. De relaties tussen de Europese Unie en de Russische Federatie 
 
Op woensdag 23 januari 2008 hebben de leden van het Federaal Adviescomité voor 
de Europese Aangelegenheden, van de Kamercommissie voor de Buitenlandse 
Betrekkingen en van de Senaatscommissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor 
de Landsverdediging tijdens een gemeenschappelijke vergadering de uiteenzettingen 
gehoord van professor Mark Entin, hoogleraar aan het Instituut voor Europese Studies 
van de Staatsuniversiteit van Moskou, professor Katlijn Malfliet, hoogleraar aan het 
Instituut voor Internationaal en Europees Beleid van de Katholieke Universiteit Leuven 
(K.U.Leuven), en professor Falk Bomsdorf, verbonden aan de Friedrich Naumann 
Foundation in Moskou. 
Na de uiteenzettingen, met als thema de betrekkingen tussen de Europese Unie en de 
Russische Federatie, volgde een gedachtewisseling. 
 
Doc. K 52 0965/001 
 
 
5.1.2.12. Parlementaire fora 
 
 

- over de werkzaamheden van de Intergouvernementele Conferentie 
(IGC) 

 Europees Parlement, 11 september - 1 en 2 oktober 2007 
 
Op vraag van de heer Hans-Gert Pöttering, Voorzitter van het Europees Parlement, 
werden de voorzitters van de nationale parlementen van de EU-lidstaten uitgenodigd 
om de geïnteresseerde leden van hun Assemblee te betrekken bij de vergaderingen 
die de commissie Constitutionele Zaken (AFCO) van het Europees Parlement aan de 
lopende werkzaamheden van de IGC heeft gewijd. Tijdens die vergaderingen (op 
11 september en 1 en 2 oktober 2007) hebben de drie vertegenwoordigers van het EP 
bij de IGC (de heren Elmar Brok, Andrew Duff en Enrique Barón Crespo) aan de leden 
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van de commissie AFCO verslag uitgebracht over de ontwikkelingen binnen de IGC die 
op 23 juli 2007 werd opgestart.  
De heer Daniel Ducarme, lid van het Adviescomité voor de Europese 
Aangelegenheden, heeft aan deze vergaderingen deelgenomen. 
 
Het verslag van dit forum is gepubliceerd in nr. 3 van 15.10.2007 van de Parlementaire 
Mededelingen van de Kamer. 
 
 

- over het Verdrag van Lissabon 
Conferentie over de versterking van de rol van het Nederlandse 
Parlement bij de totstandkoming van Europese wet- en regelgeving 
- Den Haag, vrijdag 28 september 2007 

 
Op vrijdag 28 september 2007 heeft de heer De Croo, Voorzitter van het Adviescomité 
voor Europese Aangelegenheden, in het kader van de bovengenoemde conferentie, 
een uiteenzetting gehouden over de «Versterking van de parlementaire samenwerking 
en informatie-uitwisseling vanuit het oogpunt van de subsidiariteitprocedure». 
 
Het Nederlands parlementaire gehoor heeft de uiteenzetting van de heer De Croo 
bijzonder gewaardeerd omwille van de coherente Europees federalistische visie, 
waarbij het subsidiariteitprincipe een «relatief» concept is. Een duidelijk andere visie 
dan deze die in Nederland heerst. 
 
Het verslag van deze conferentie is gepubliceerd in nr. 2 van 8.10.2007 van de 
Parlementaire Mededelingen van de Kamer. 
 
 

- over de toekomst van Europa 
Vierde parlementaire vergadering 
Europees Parlement, 3 en 4 december 2007 

 
Op maandag 3 en dinsdag 4 december 2007 organiseerde het Europees Parlement de 
vierde parlementaire ontmoeting over de toekomst van Europa. De heer 
Herman De Croo, Ondervoorzitter van de Kamer en Voorzitter van het Adviescomité 
voor de Europese Aangelegenheden, nam aan de werkzaamheden van die 
vergadering deel. 
 
Na een eerste plenaire vergadering tijdens dewelke de heer Manuel Lobo Antunes, 
Portugees staatssecretaris voor Europese Aangelegenheden, verklaarde verheugd te 
zijn dat de Intergouvernementele Conferentie - de snelste in de geschiedenis van de 
Europese Unie (27 juli - 19 oktober 2007) - met een akkoord werd bekroond, zetten de 
deelnemers hun werkzaamheden voort in drie werkgroepen. De eerste werkgroep werd 
voorgezeten door de heren Jožef Jerovšek (Državnizbor, Slovenië) en Andrew Duff 
(Europees Parlement) en boog zich over het thema «Versterking van de rol van de 
parlementen in de EU. Ruimere bevoegdheden voor de nationale parlementen. Naar 
een nieuw partnerschap met het Europees Parlement». 
De tweede werkgroep behandelde het thema «Ratificatie en implementatie van het 
Verdrag van Lissabon - de Europese Unie uitbouwen tot een efficiënte en receptieve 
democratie» en werd voorgezeten door de heren Kurt Bodewig (Bundestag, Duitsland) 
en Jo Leinen (Europees Parlement). 
 
In de derde werkgroep, voorgezeten door de heren Vitalino Canas (Assembleia da 
República, Portugal) en Jens-Peter Bonde (Europees Parlement), bestudeerden de 
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deelnemers ten slotte de nieuwe institutionele structuur van de Europese Unie, die op 
een grotere samenhang en doeltreffendheid is gericht. 
 
Tijdens de plenaire vergadering van dinsdag 4 december 2007 zetten de rapporteurs 
van de drie werkgroepen de krachtlijnen uiteen van de debatten die in elk van de 
werkgroepen plaatsvonden. 
 
Tijdens het debat benadrukte de heer Herman De Croo, Ondervoorzitter van de Kamer 
en Voorzitter van het Adviescomité voor Europese Aangelegenheden, onder meer dat 
zowel het Europees Parlement als de nationale parlementen versterkt uit het nieuwe 
Verdrag komen en dat de tijd van de spanningen tussen het Europees Parlement en de 
nationale parlementen voorgoed tot het verleden behoort.  
 
Het verslag van deze vergadering is gepubliceerd in nr. 10 van 17.12.2007 van de 
Parlementaire Mededelingen van de Kamer. 
 
 

- over de rol van de nationale parlementen in het 
besluitvormingsproces  van de EU, Ljubljana, 11 januari 2008 

 
Mevr. Camille Dieu (PS) en de heer Stefaan Vercamer (CD&V - N-VA) hebben 
deelgenomen aan een seminar georganiseerd te Ljubljana op 11 januari 2008. 
 
De deelnemers aan het eerste rondetafelgesprek bogen zich over de vraag of men er 
al dan niet mag van uitgaan dat de nationale parlementen in het Europese 
besluitvormingsproces op voet van gelijkheid staan met de andere Europese 
instellingen.   
 
Tijdens het rondetafelgesprek over de rol van het Europees Parlement bij de 
totstandkoming van Europese beleidsmaatregelen schetste de heer Elmar Brok, 
Europarlementslid, de verschillende fasen van de evolutie waarbij het Europees 
Parlement een steeds belangrijker rol in het besluitvormingsproces is gaan spelen.  
 
De laatste rondetafel bestond vooral uit academici die zich bogen over de juridische 
basis van de rol van de nationale parlementen en van het subsidiariteitssprincipe.  
 
Doc. K 52 0485/001 
 
 

- over de Lissabonstrategie 
Vierde parlementaire vergadering 
Europees Parlement, Brussel, 11 en 12 februari 2008 

 
De voorzitter van het Adviescomité voor Europese Aangelegenheden, de heer 
Herman De Croo (Open Vld), nam deel aan de Vierde parlementaire vergadering over 
de Lissabonstrategie, die door het Europees Parlement in samenwerking met de 
Sloveense Nationale Assemblee op 11 en 12 februari 2008 in Brussel werd 
georganiseerd. Net zoals de drie voorgaande vergaderingen, bracht ook deze 
parlementaire vergadering de leden van de nationale parlementen en het Europees 
Parlement samen om over diverse onderwerpen in verband met de Lissabonstrategie 
te discussiëren. 
 
Na de openingszitting hebben de Europese en nationale parlementsleden zich in drie 
werkgroepen opgesplitst rond de volgende thema’s: de antwoorden op de globalisering 
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door O&O, de investeringen in arbeidskrachten en de arbeidsmarkt en de monitoring 
van de vooruitgang inzake de Lissabondoelstellingen. 
 
Bij de opening van de vergadering van dinsdag 12 februari legden de verslaggevers 
van de drie werkgroepen de Assemblee hun conclusies voor inzake de vooruitgang in 
het Lissabonproces en de maatregelen die in de toekomst nog moeten worden 
genomen. 
 
Het verslag van deze vergadering is gepubliceerd in nr. 17 van 25.2.2008 van de 
Parlementaire Mededelingen van de Kamer. 
 
 

- over de toekomst van Europa 
 Europees Parlement, Straatsburg, 12 maart 2008 

 
De Voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de heer Herman Van 
Rompuy, heeft op woensdag 12 maart 2008 in het Europees Parlement in Straatsburg 
deelgenomen aan de plechtigheid die ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van het 
Europees Parlement werd georganiseerd. Om deze verjaardag te vieren, had de 
Voorzitter van het Europees Parlement, de heer Hans-Gert Pöttering, eraan gehouden 
de gewezen voorzitters van het Europees Parlement (Emilio Colombo, Lord Henry 
Plumb, Enrique Baron Crespo, Egon Klepsch, José Maria Gil-Roblès en Nicole 
Fontaine) en de voorzitters van de nationale parlementen van de EU uit te nodigen. 
De Voorzitter van de Europese Commissie, de heer José Manuel Barroso, en 
vertegenwoordigers van andere Europese instellingen en autoriteiten (Raad, Comité 
van de Regio's, Economisch en Sociaal Comité, Europees Hof van Justitie,…) namen 
eveneens aan deze plechtigheid deel. 
 
Het Europees Parlement ontstond niet uit het niets, maar was de historische en legale 
opvolger van de in 1952 opgerichte «Gemeenschappelijke Assemblee» van de 
«Europese Gemeenschap van Kolen en Staal» (EGKS). Deze Assemblee, die Konrad 
Adenauer «un Parlement souverain établi sur une base supranationale» noemde, was 
bescheiden in omvang. De Assemblee telde slechts 78 leden, waarvan 10 Belgen, 
waaronder Paul-Henri Spaak, Max Buset en Théo Lefèvre.  
 
In 1958 vertegenwoordigde het nieuwe Europees Parlement de volledige waaier aan 
bevoegdheden van de drie gemeenschappen, waardoor het een meer volwaardig 
parlement werd.  
Vanaf de jaren ´60 leerde het Parlement echter de grenzen van zijn macht kennen en 
onderkende de noodzaak zijn institutionele positie te versterken, vooral dan ten 
aanzien van de Raad van Ministers. Het politieke en institutionele gewicht van het 
Parlement was immers niet in balans met zijn betrachtingen en ambities. Vanaf dat 
moment boog het Parlement zich over de mogelijkheden van een machtsuitbreiding, 
teneinde meer slagkracht te verwerven en de Europese Gemeenschap een meer 
legitiem en democratisch karakter te geven.  
 
Belgische politici hebben steeds een constructieve rol gespeeld in de ontwikkeling van 
het Europees Parlement. De «Gemeenschappelijke Assemblee» werkte volgens een 
intern reglement (opgesteld door de Belg Paul Struye)  waarvan de grote lijnen 
vandaag de dag nog in voege zijn. 
In de loop van het jaar 1953 ontstonden de Europese politieke families, die het uitzicht 
en de organisatie van het Parlement vandaag de dag bepalen. Belgen zoals Théo 
Lefèvre, Pierre Wigny en Jean Duvieusart speelden een actieve rol in deze evolutie en 
namen de taak als voorzitter of vicevoorzitter van deze politieke fracties op zich. 
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In 1960 presenteerde een werkgroep onder leiding van de socialistische politicus 
Fernand Dehousse een project voor «l’élection du Parlement européen au suffrage 
universel direct». Het zou nog 16 jaar duren vooraleer dit voorstel aangenomen zou 
worden. De liberaal Charles Janssens stelde in ’62 een raadplegingsprocedure tussen 
de Raad van Ministers en het Parlement voor. Dit voorstel werd aanvankelijk niet 
aanvaard, maar in de loop der jaren zou de Raad het Parlement meer bij haar 
werkzaamheden betrekken.  
 
Een nieuwe fase voor het Europees Parlement brak aan op de historische 10e juni 
1979, toen meer dan 5 miljoen Belgen uit 22 nationale en regionale lijsten, hun 24 
politici kozen die het Belgische volk gedurende 5 jaar in het Europees Parlement 
zouden vertegenwoordigen. Deze eerste rechtstreekse verkiezing van het Europees 
Parlement, greep tegelijkertijd plaats in 8 andere lidstaten van de Europese 
Gemeenschap. 
 
Als medewerker van Leo Tindemans had de heer Van Rompuy, Kamervoorzitter, de 
eer de eerste zitting van het Europees Parlement als direct verkozen orgaan te mogen 
meemaken. Mevrouw Louise Weiss opende als oudste lid van het Parlement met een 
inspirerend en begeesterend discours de eerste historische zitting: het was het begin 
van een grotere legitimiteit van het Europees Parlement.  
De ontwikkeling van het Europees Parlement gaf de Europese constructie steeds meer 
vaste vorm en een steeds sterker democratisch gehalte. Op vijftig jaar tijd zijn we 
overgegaan van een democratie van notabelen naar een democratie van politieke 
partijen en tenslotte naar een democratie van het publiek. Toch blijft er voor ons politici 
nog steeds een belangrijke taak weggelegd om de burger te informeren en te 
sensibiliseren over zijn democratische rechten op Europees niveau. De herovering van 
de burgers voor Europa zal er niet komen door de proclamatie van vage Europese 
idealen of door meer marketing en spindoctors, maar door op het terrein zelf te komen 
tot concrete realisaties. Europa is niet langer alleen maar een zaak van het aanbod 
maar ook van de vraag, om in economische termen te spreken, aldus Voorzitter Van 
Rompuy tijdens zijn speech. 
Het Europees Parlement weerspiegelt de diversiteit van de Europese volkeren; de 
verscheidene wereldbeelden, levensstijlen en meningen. De Belgische Kamer van 
Volksvertegenwoordigers is ervan overtuigd dat deze diversiteit de kracht is van de EU 
in het algemeen, en het Parlement in het bijzonder. De heer Van Rompuy, Voorzitter 
van de Kamer van volksvertegenwoordigers, sprak dan ook de hoop uit dat het 
Europees Parlement zal blijven evolueren als brandpunt van «compromising», 
medeverantwoordelijkheid, vertrouwen en wederzijdse solidariteit. 
Het verslag van dit forum is gepubliceerd in nr. 20 van 17.3.2008 van de Parlementaire 
Mededelingen van de Kamer. 
 
 

- over de Westerse Balkan 
Europees Parlement, 26 en 27 mei 2008 

 
Op 26 en 27 mei 2008 heeft de heer Herman De Croo, Ondervoorzitter van de Kamer 
en Voorzitter van het Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden, in het 
Europees Parlement deelgenomen aan een interparlementaire bijeenkomst over de 
Westelijke Balkan.  
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De afgevaardigden van de nationale parlementen van de 27 Europese lidstaten, maar 
ook van de landen uit de Westelijke Balkan1, konden met elkaar van gedachten 
wisselen over de sociaaleconomische ontwikkelingen, de vraagstukken met betrekking 
tot visa en immigratie en de rol die is weggelegd voor de parlementen in het Europese 
integratieproces. De toekomst en de stabiliteit van de Westelijke Balkan stonden 
centraal in de besprekingen.  
 
De Voorzitter van het Europees Parlement, de heer Hans-Gert Pöttering, stelde tijdens 
de plenaire vergadering van 26 mei dat Zuid-Oost-Europa haar verleden achter zich 
heeft gelaten en een grote inhaalbeweging maakt in de richting van de 
gemeenschappelijke Europese familie.  
 
Na de plenaire vergadering werd de Assemblee in drie verschillende werkgroepen 
opgesplitst. 
 
De eerste werkgroep heeft de rol van de parlementen met betrekking tot de integratie 
van de Westelijke Balkan in de EU onder de loep genomen. 
 
De tweede werkgroep heeft zich beziggehouden met de economische ontwikkelingen 
en het Europese perspectief van Zuidwest-Europa. 
De leden van de derde werkgroep hebben zich ten slotte gebogen over de 
immigratiepolitiek en het visabeleid. 
 
Het verslag van deze vergadering is gepubliceerd in nr. 31 van 23.6.2008 van de 
Parlementaire Mededelingen van de Kamer. 
 
 

-  over migratie en integratie in Europa  
Europees Parlement, 10 - 11 september 2008 

 
Op 10 - 11 september 2008 hebben de heer De Croo (Voorzitter van het Adviescomité 
voor de Europese Aangelegenheden), de heer Vercamer (CD&V) en de dames Genot 
(Ecolo) en Van der Straeten (Groen!), deelgenomen aan betreffende parlementaire 
meeting. 
 
Centraal in de gedachtewisseling met de heer Barrot, Europees Commissaris bevoegd 
voor de migratieproblematiek, stond het Europees pact over immigratie en asiel dat 
door de Europese Raad van 15 oktober 2008 zal worden aangenomen, zodat op het 
hoogste politieke niveau gemeenschappelijke principes worden uitgedrukt die het 
migratiebeleid op nationaal en Europees niveau oriënteren. 
Het Pact vormt één van de prioriteiten van het EU-Voorzitterschap om tot een 
Europees gemeenschappelijk immigratie- en asielbeleid te komen, dat een antwoord 
biedt op de uitdagingen. Het is gebaseerd op solidariteit en samenwerking om de 
migratiestromen te beheren. 
 
Vijf basisprincipes worden vooropgesteld: 
 
- legale immigratie organiseren, rekening houdend met de behoeften en 

onthaalcapaciteiten van elke lidstaat en de integratie bevorderen; 
- de illegale immigratie bestrijden, met name door de terugkeer naar het land van 

oorsprong of naar een transitland te organiseren; 

                                                 
1  Kroatië, voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Albanië, Bosnië en 
 Herzegovina, Montenegro, Servië, alsmede Kosovo overeenkomstig resolutie 1244 van de 
 VN-Veiligheidsraad.  



Hoofdstuk 5  INTERNATIONALE BETREKKINGEN - 175 
 

 

 

- uitwerken van een Europees asielbeleid; 
- uitbouwen van een globaal partnerschap met de landen van oorsprong om 

synergieën tot stand te brengen tussen migratie en ontwikkeling. 
 
Het verslag van deze vergadering is gepubliceerd in nr. 36 van 20.10.2008 van de 
Parlementaire Mededelingen van de Kamer. 
 
 
5.1.3. 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) werd een permanente commissie 
«Globalisering» opgericht, om de parlementaire controle over de internationale 
instellingen te versterken en om alle aspecten van de globalisering te bestuderen. 
 
De commissie «Globalisering» inspireert zich, zowel inzake samenstelling als 
methodologie, op het Adviescomité voor Europese Aangelegenheden. 
 
 
 Samenstelling 
 
 
Voorzitter: 
 
Dirk Van der Maelen (sp.a+Vl.Pro) 
 
 
Ondervoorzitter(s): 
 
Fouad Lahssaini (Ecolo-Groen!) 
Hilâl Yalçin (CD&V - N-VA) 
 
 
Vaste leden: 
 
Sarah Smeyers (CD&V - N-VA) 
Stefaan Vercamer (CD&V - N-VA) 
Hilâl Yalçin (CD&V - N-VA) 
Daniel Ducarme (MR) 
Florence Reuter (MR) 
Jean Cornil (PS) 
Mathias De Clercq (Open Vld) 
Linda Vissers (VB) 
Dirk Van der Maelen (sp.a+Vl.Pro) 
Fouad Lahssaini (Ecolo-Groen!) 
 
 
Plaatsvervangers:  
 
Els De Rammelaere (CD&V - N-VA) 
Roel Deseyn (CD&V - N-VA) 
Nathalie Muylle (CD&V - N-VA) 
Valérie De Bue (MR) 
Jean-Jacques Flahaux (MR) 
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Karine Lalieux (PS) 
Luk Van Biesen (Open Vld) 
Barbara Pas (VB) 
Maya Detiège (sp.a+Vl.Pro) 
Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen!) 
 
 
Niet-stemgerechtigde leden:  
 
Brigitte Wiaux (cdH) 
 
 
 Werkzaamheden 
 
 
5.1.3.1.  De versterking van sociale- en milieunormen 
 

- 30 mei 2008 
 
Hoorzitting met Prof. De. Hans Bruyninckx (KUL - Faculteit Sociale 
Wetenschappen) - Institute for European Policy - Research Group on Global 
Environmental Governance en de heer Eddy Laurijssen, voormalig directeur 
van het Internationaal Arbeidsbureau te Brussel 
 

- 6 juni 2008 
 
Hoorzitting met de heer Carlos Polenus, International Trade Union 
Confederation 
 

- 13 juni 2008 
 

Hoorzitting met de heer John Vandaele, journalist Magazine MO en de heer 
André Kiekens, algemeen secretaris Wereldsolidariteit 
 

- 20 juni 2008 
 
Hoorzitting met de heer Charly Poppe (co-ordinator Trade, Environment and 
Sustainability Programme Friends of the Earth Globe), mevr. Samira 
Wymeersch (11.11.11), mevr. Jo Vervecken (ABVV) 

 
 
5.1.3.2. Parlementair seminar op hoog niveau van de OESO «Innovatie, Groei 
 en Billijkheid», Parijs, 4 oktober 2007 
 
De heren Jean-Luc Crucke (volksvertegenwoordiger - MR) en Peter Leyman 
(volksvertegenwoordiger - CD&V - N-VA) namen op donderdag 4 oktober 2007 deel 
aan een parlementair seminar van de OESO (Organisatie voor economische 
samenwerking en ontwikkeling), met als thema: « Innovatie, groei en billijkheid».  
Het seminar, dat op de zetel van de OESO in Parijs plaatsvond, werd door een 
dertigtal parlementsleden van de OESO-lidstaten bijgewoond. 
Tijdens een briefing vóór de aanvang van de eigenlijke werkzaamheden kregen de 
parlementsleden de gelegenheid van gedachten te wisselen met de Belgische 
vertegenwoordiger bij de OESO, de heer Chris Hoornaert. De innovatiestrategie van de 
OESO was ook al aan bod gekomen tijdens de jaarlijkse vergadering van de OESO-
Raad van ministers, die op 15 en 16 mei 2007 plaatsvond op de zetel van de OESO te 
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Parijs, onder het voorzitterschap van de heer Pedro Solbes, de Spaanse vice-
eersteminister en minister van Economie en Financiën.  
 
Het verslag van dit seminar is gepubliceerd in nr. 8 van 3.12.2007 van de 
Parlementaire Mededelingen van de Kamer. 
 
 
5.1.3.3. Parlementair topseminar over de trends en uitdagingen van de 

kapitaalmarkten, Parijs, 21 februari 2008 
 
Op donderdag 21 februari 2008 namen de heren Dirk Van der Maelen (sp.a+Vl.Pro) en 
Jean-Jacques Flahaux (MR) op het OESO-hoofdkwartier in Parijs deel aan een 
parlementair topseminar over de trends en uitdagingen van de kapitaalmarkten.  
 
Volgende thema’s waren het onderwerp van de verschillende werksessies:  
 
- overzicht van de recente financiële ontwikkelingen - Adrian Blundell-Wignall; 
- de crisis van de subpremies; 
- financiële opvoeding; 
- de Soevereine fondsen (Sovereign Wealth Funds); 
- de groei van de kapitaalinvesteringen - oorsprong en uitdagingen voor de 

overheid. 
 
Het verslag van dit seminar is gepubliceerd in nr. 20 van 17.3.2008 van de 
Parlementaire Mededelingen van de Kamer. 
 
 
5.1.3.4. Forum 2008 van de OESO 

  Parijs, 3 - 4 juni 2008 
 
De heren Dirk Van der Maelen (sp.a+Vl.Pro) en François Bellot (MR) en de dames 
Sophie Staelraeve (Open Vld) en Rita De Bondt (VB) woonden op 3 en 4 juni 2008 in 
Parijs het OESO-Forum 2008 bij. 
 
Het Forum brengt een groot aantal deelnemers samen: bedrijfsleiders en vakbonden, 
prominenten uit het maatschappelijk middenveld, ministers en verantwoordelijken van 
internationale organisaties en parlementsleden. Het heeft tot doel de grote dossiers 
van de 21ste eeuw te bespreken.  Het Forum vindt samen met de jaarlijkse top van 
ministers van de OESO-landen plaats. 
 
Aan het algemeen thema van het Forum «Klimaatverandering, Groei en Stabiliteit» 
werden tal van workshops gewijd waar de deelnemers zich over de volgende vragen 
gebogen hebben: 
 
- de invoering van een economisch kader om de klimaatverandering te bestrijden dat 

verder reikt dan de Kyotonormen; 
- het beleid dat ten uitvoer moet worden gelegd voor het bevorderen van acties met 

het oog op het afremmen van de klimaatverandering. Bij de volgende deadlines, 
zoals de VN Klimaatconferentie in Kopenhagen in 2009 of het jaar 2012, wanneer 
het Kyotoprotocol afloopt, zou die nieuwe vooruitgang tastbaar moeten zijn; 

- de rol van biobrandstoffen als milieuvriendelijke energiebron en de eventuele 
impact ervan op de scherpe stijgingen van de voedings- en energieprijzen; 

- de rol van de overheid in de ontwikkeling van biobrandstoffen; 
- de rol van kernenergie in een wereld waar de vraag naar energie en de olieprijs 

blijven stijgen; 
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- zijn de grote steden «duurzaam»? Hoe kwetsbaar voor overstromingen zijn de 
kustgebieden als de klimaatverandering tot een stijging van het zeepeil leidt? 

- hoe kunnen we een duurzame oplossing voor het huisvestingsprobleem, het 
waterbeheer, en de andere stedelijke diensten vinden in de eerste helft van de 21e 
eeuw? 

- het beheer van de risico's verbonden aan schommelingen van de financiële 
markten, aan de daling van de vastgoedmarkt, en de prijsstijging voor energie en 
grondstoffen; 

- de door de controleautoriteiten aan te reiken antwoorden op de recente turbulentie 
op de financiële markten; 

- de rol van de regeringen bij het weer aanzwengelen van de groei; 
- de eventuele rol van het monetair beleid in de huidige crisis van de financiële 

markten en de groei van de financiële «gestructureerde» producten; 
- vormen de soevereine fondsen, die voortaan een prominente plaats innemen in het 

financiële landschap, een bedreiging voor de financiële stabiliteit en het deugdelijk 
bestuur van de bedrijven? 

- de impact van de globalisering op de arbeidsmarkt en de lonen. Wat kan er worden 
ondernomen om het geboortecijfer op te trekken, nu de regeringen zich inzetten om 
het hoofd te kunnen bieden aan de vergrijzing? 

- de rol van de grote infrastructuur - vervoer, elektriciteit, telecommunicatie, water, 
enz. - in de economische en sociale ontwikkeling; 

- de steeds belangrijker wordende plaats van innovatie in de economische groei.  
Maar hoe evolueert de relatie tussen innovatie en intellectuele eigendomsrechten?  

- het multilateraal handelssysteem en de Doha round. 
 De moeilijkheid om tot een consensus te komen vloeit voort uit de evolutie van het 

machtsevenwicht dat momenteel het toenemende belang van de groeilanden 
weerspiegelt. 

 
Het verslag van dit forum is gepubliceerd in nr. 32 van 30.6.2008 van de Parlementaire 
Medelingen van de Kamer. 
 
 
5.1.3.5. Jaarlijkse zitting 2008 van de Parlementaire Conferentie over de WTO 

Europees Parlement, 11 en 12 september 2008 
 
De tijd is voorbij dat het buitenlands beleid, en meer in het bijzonder het handelsbeleid, 
het privilege was van de uitvoerende macht. De WTO is tegenwoordig veel meer dan 
een organisatie die over de handel gaat, en haar impact op het binnenlands beleid en 
op het dagelijkse leven van de burgers wordt groter. 
 
Daarom sturen de Interparlementaire Unie en het Europees Parlement sedert 2002 
gezamenlijk een proces aan dat bekendstaat als de Parlementaire Conferentie over de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO). Die Conferentie is het vaste instrument waarmee de 
parlementen deze intergouvernementele organisatie controleren en vormt er de facto 
de parlementaire dimensie van. Hoofddoelstelling van de Conferentie is de WTO 
transparanter te maken tegenover de buitenwereld en de organisatie ertoe te brengen 
verslag te doen aan de parlementsleden, de verkozen vertegenwoordigers van het 
volk. 
 
De Interparlementaire Unie (IPU) en het Europees Parlement organiseerden 
gezamenlijk de jaarlijkse zitting 2008 van de Parlementaire Conferentie over de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO). Die vond plaats op 11 en 12 september 2008 in het 
Centre International de Conférences Genève (CICG). De delegatie van de Kamer 
bestond uit de heren Bart Tommelein, Open Vld-fractieleider, en Dirk Van der Maelen 
(sp.a+Vl.Pro), Voorzitter van de bijzondere commissie «Globalisering». 
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De heer Geert Versnick, volksvertegenwoordiger (Open Vld) en lid van het Uitvoerend 
Comité van de Interparlementaire Unie, zat de Conferentie voor, samen met de heer 
Manuel A. dos Santos, Ondervoorzitter van het Europees Parlement. 
 
Deze Conferentie, waaraan meer dan 400 parlementsleden uit ruim 80 landen 
deelnamen, bood de parlementsleden de gelegenheid om eerstehandse informatie te 
verkrijgen over de recente evolutie van de WTO-onderhandelingen, en om te 
onderzoeken hoe ze kunnen helpen het proces weer op gang te brengen. 
 
De Conferentie boog zich over de volgende thema’s: de gevolgen op lange termijn van 
de impasse in de WTO-onderhandelingen, de internationale handel en de 
klimaatverandering, de handel als middel om dreigende voedsel- en energieconflicten 
te ontmijnen, en de handel in het tijdperk van de digitale revolutie. 
 
De slotzitting was gewijd aan de goedkeuring van richtlijnen betreffende de 
betrekkingen tussen regeringen en parlementen inzake internationale handel, aan de 
wijziging van de procedureregels van de Conferentie en aan de goedkeuring van een 
slottekst, waarvan het voorontwerp opgesteld werd door het stuurcomité van de 
Conferentie. Deze documenten staan op de website van de IPU (www.ipu.org). 
 
Het verslag van deze vergadering is gepubliceerd in de Parlementaire Mededelingen 
van de Kamer, nr. 36 van 20.10.2008. 
 
 
5.1.4. 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 56 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. 
 
 
 DE KAMERDELEGATIE BIJ DE PARLEMENTAIRE ASSEMBLEE VAN DE OVSE 
 

Commissie Leden 

Commissie 1 
Politiek 

François-Xavier de Donnea (Voorzitter van de delegatie) 
Francis Van den Eynde 

Commissie 2 
Economie 

Guido De Padt 
Roel Deseyn 

Commissie 3 
Democratie 

Patrick Moriau 
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 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 september - oktober) 
worden ook georganiseerd. 
 
 
 HERFSTZITTING VAN DE PARLEMENTAIRE ASSEMBLEE VAN DE OVSE 

  

Van 29 september tot 1 oktober 2007 organiseerde de Parlementaire Assemblee van 
de OVSE (hierna afgekort als « PA OVSE ») te Portoroz (Slovenië) een Conferentie 
over veiligheid via samenwerking in Zuidoost Europa, een vergadering van de 
permanente commissie en een forum over veiligheid en samenwerking in de 
Middellandse zeeregio. De Belgische delegatie werd geleid door senator Anne-marie 
Lizin (PS), en was voorts samengesteld uit de kamerleden François-Xavier de Donnea 
(MR), Patrick Moriau (PS) en Guido De Padt (open Vld) en senator Lionel 
Vandenberghe (sp.a+Vl.Pro). 
 
Doc. K 52 0227/001 
 
 
 7e wintervergadering van de Parlementaire Assemblee van de OVSE 

 
De wintervergadering van de PA OVSE werd dit jaar voor de zevende keer 
georganiseerd op 21 en 22 februari 2008 te Wenen. 
 
De wintersessie beoogt: 
 
- een vlotte interactie met de gouvernementele arm van de OVSE (de «Chairman-in-

office», de permanente vertegenwoordiger van het Voorzitterschap, hoge 
vertegenwoordigers voor resp. de persvrijheid, de minderheden, de «gender-
issues», de secretaris-generaal van de OVSE, de coördinatoren); 

- de opvolging van de verklaringen aangenomen door de PA OVSE tijdens de 
plenaire vergaderingen; 

- de voorbereiding van de rapporten voor de jaarlijkse plenaire vergadering van juli. 
De Belgische delegatie werd geleid door de heer François-Xavier de Donnea (MR), 
volksvertegenwoordiger, en bestond verder uit de kamerleden Roel Deseyn (CD&V 
- N-VA), Guido De Padt (Open Vld) en Francis Van den Eynde (VB), en de 
senatoren Alain Destexhe (MR), Anne-Marie Lizin (PS), en Marc Verwilghen (Open 
Vld). 
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Doc. K 52 0947/001 
 
 
 17de jaarlijke zomervergadering van de Parlementaire Assemblee 
 OVSE 
 
Van 29 juni tot 3 juli 2008 vond in Astana, onder het voorzitterschap van de heer Goran 
Lennmarker, de 17e jaarlijkse zitting van de Parlementaire Assemblee van de 
Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (hierna afgekort als «PA 
OVSE») plaats. 
De Belgische delegatie van de PA OVSE werd geleid door de heer François-Xavier de 
Donnea (MR). 
De delegatie van volksvertegenwoordigers die door de Kamer waren aangewezen, 
bestond uit de heren Roel Deseyn (CD&V - N-VA), Guido De Padt (Open Vld) en 
Francis Van den Eynde (VB). De delegatie van senatoren die door de Senaat waren 
aangewezen, bestond uit mevrouw Anne-Marie Lizin (PS) en de heer Alain Destexhe 
(MR). 
 
Doc. K 52 1381/001 
 
 

 HERFSTZITTING VAN DE PARLEMENTAIRE ASSEMBLEE VAN DE OVSE 
 
Van 18 tot 21 september 2008 organiseerde de Parlementaire Assemblee van de 
OVSE (hierna afgekort als «PA OVSE») te Toronto (Canada) een Conferentie over de 
«OVSE in een open wereld», een vergadering van de permanente commissie en een 
forum over veiligheid en samenwerking in de Middellandse Zeeregio. Een 
actualiteitsdebat omtrent de recente crisis in Georgië vond ook plaats. 
 
De Belgische delegatie werd geleid door kamerlid François-Xavier de Donnea (MR), en 
was voorts samengesteld uit de kamerleden Roel Deseyn (CD&V-N-VA) en Sabien 
Lahaye-Battheu (Open Vld), Patrick Moriau (PS) en Francis Van den Eynde (VB) en de 
senatoren Anne-Marie Lizin (PS) en Alain Destexhe (MR). 
 
Doc. K 52 1459/001 
 
 
5.1.5. RAADGEVENDE INTERPARLEMENTAIRE BENELUXRAAD 
 
 

BEVOEGDHEDEN 
 
De Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad is, overeenkomstig zijn 
Instellingsovereenkomst van 5 november 1955 (art. 3), bevoegd om te beraadslagen 
en adviezen uit te brengen aan de Regeringen 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». 
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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 Belgische delegatie is samengesteld uit leden van beide Federale Kamers en van 
de Parlementen van de Gemeenschappen en Gewesten. 
 
De Kamer van volksvertegenwoordigers werd in de Beneluxraad vertegenwoordigd 
door: 
 
-  mevrouw Cahay (MR), mevrouw Detiège (sp.a-spirit), de heren Henry (PS), 

Kelchtermans (CD&V), Marinower (VLD), Sevenhans (VB)  en Tommelein (VLD) - 
tot en met 6 december 2007; 

-  de heer Collard (MR), mevrouw Detiège (sp.a+Vl.Pro), de heren Giet (PS), 
Leyman (CD&V - N-VA), Sevenhans (VB), Tommelein (Open Vld), en Van den 
Bergh (CD&V - N-VA) - vanaf 7 december 2007; 

-  op 7 maart 2008 werd de heer Leyman vervangen door mevrouw Dierick (CD&V - 
N-VA). 

 
 

ORGANISATIE 
 
In 2007 - 2008 wordt de Raad voorgezeten door de heer Negri (Luxemburg) en zijn de 
heren Tommelein  (België) en  Hessels (Nederland) de ondervoorzitters. 
 
Er zijn zeven vaste commissies. Het reglement van orde bepaalt dat elke commissie 
bestaat uit twaalf leden, verdeeld als volgt : vijf Belgische, vijf Nederlandse en twee 
Luxemburgse leden.  Daarenboven worden de zeven vaste commissies voorgezeten 
door drie Belgische, 
drie Nederlandse en één Luxemburgse voorzitter. 
 
De hiernavolgende commissies werden  aldus in 2007 - 2008 voorgezeten door Belgen 
: «Buitenlandse Vraagstukken»  door mevrouw Cahay (MR) en vervolgens (vanaf 7 
december 2007) door de heer Beke (Senaat / CD&V - N-VA) ; “Financiële en Sociale 
Aangelegenheden” door de heer Happart (Senaat / PS) en nadien door de heer Draps 
(Parlement Brussels Hoofdstedelijk Gewest / MR) ;  «Cultuur, Onderwijs en 
Volksgezondheid»  door mevrouw Detiège. 
 
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.  
 
De socialistische fractie werd in 2007 - 2008 achtereenvolgens voorgezeten door de 
heren  Doesburg en Blom (Nederland), de liberale fractie achtereenvolgens door de 
heren Willems en Courtois (Senaat) en de Christelijke fractie achtereenvolgens door de 
heren Van den Brande en Caluwé (Vlaams Parlement). 
 
De Belgische afvaardiging werd achtereenvolgens voorgezeten door de heer J.-M. 
Happart en door de heer Bossuyt (Vlaams Parlement /sp.a+ Vl.Pro). 
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VIJFTIG JAAR BENELUXRAAD & «BENELUX NA 2010» 
 
De instellingsovereenkomst van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad die 
op 5 november 1955 te Brussel werd ondertekend en in 1957 in werking trad, is voor 
onbepaalde tijd gesloten maar kan door één der drie Regeringen worden opgezegd te 
allen tijde met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden (art. 12).  
 
Het verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie (BEU) werd op 3 februari 
19582 te Den Haag gesloten voor een tijdvak van vijftig jaren en trad in 1960 in 
werking. 
  
Een nieuw Beneluxverdrag werd op 17 juni 2008 in Den Haag plechtig ondertekend. 
Door de Interparlementaire Beneluxraad werd gevraagd het Benelux-Gerechtshof in 
het nieuwe verdrag op te nemen en dat is ook gebeurd. Een belangrijke vernieuwing is 
dat de  Gemeenschappen en de Gewesten van België volwaardig worden betrokken. 
Een ander punt is de mogelijkheid tot structurele samenwerking met buurlanden en 
buurregio’s. Daarvoor is Noordrijn-Westfalen al kandidaat. Die samenwerking kan ook 
de Franse regio’s Nord-Pas-de-Calais en Champagne-Ardennes interesseren. In het 
nieuwe verdrag blijven ook de voordelen van artikel 306 van het Europees Verdrag 
behouden. Die clausule geeft  de drie Beneluxlanden de mogelijkheid verder te gaan 
dan de Europese instellingen. Volgens het nieuwe Beneluxverdrag wordt er ten slotte 
ook gezorgd voor politieke aansturing door het opstellen van vierjarenprogramma’s 
waarin de prioriteiten voor samenwerking zullen worden vastgelegd. 
Met de Interparlementaire Beneluxraad zal er ook nog worden overlegd.3 
 

 
WERKZAAMHEDEN VAN DE BENELUXRAAD  

 
De Beneluxraad vergaderde in Luxemburg onder voorzitterschap van de heer Negri op 
15 - 16 juni 2007, 7 - 8 december 2007, 7 - 8 maart 2008 en 13 - 14 juni 2008 (zie ook 
integrale verslagen van de vergaderingen nrs. 279 - 286). 
 
 
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 de 
samenwerking tussen de 
drie Staten op het gebied van het buitenlands beleid. 
 
Ter plenaire vergadering van 7 december 2007, 8 maart 2008 en 13 juni 2008 werden 
het 51ste verslag over de economische unie, het 51ste verslag  over de samenwerking  
op het gebied van het buitenlands beleid en het 52ste verslag over de economische 
unie besproken.  
Over het 51ste verslag inzake de totstandkoming en werking van een economische unie 
werd gerapporteerd namens de commissies voor Ruimtelijke ordening en Infrastructuur 
en voor Economische Aangelegenheden, Landbouw en Visserij door de heer Senesael 
(Waals Parlement / PS), namens de commissie voor Financiële en Sociale 

                                                 
2  Op 5 september 1944 kwam be Benelux-douane-unie tot stand.  
3  Senaat, Actualiteitendebat over het nieuwe Beneluxverdrag en het Beneluxparlement, 
 verklaring van de Eerste minister Y. Leterme, plenaire vergadering van donderdag 5 juni 
 2008, Handelingen blz.16 - 17. 
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Aangelegenheden door de heer Tommelein en namens de commissie voor Cultuur, 
Onderwijs en Volksgezondheid door mevrouw Jamoulle (Parlement Franse 
gemeenschap : PS) (Doc 767/1 - 4 & 6). 
Over 51ste verslag  over de samenwerking  op het gebied van het buitenlands beleid 
werd gerapporteerd door de heer Tommelein (Doc 774/1 - 2). 
Over het 52ste verslag inzake de totstandkoming en werking van een economische unie 
werd gerapporteerd namens de commissie voor Ruimtelijke Ordening en Infrastructuur 
door de heer van den Bergh en namens de commissie voor Cultuur, Onderwijs en 
Volksgezondheid door de heer Siquet (Parlement Duitstalige gemeenschap / PS) (Doc 
777/ 1 - 3). 
 
Voorts werd verslag uitgebracht door de heer Sevenhans namens de verenigde 
commissies voor Ruimtelijke Ordening en Infrastructuur en voor Leefmilieu en Energie 
over de problematiek van de Kanaalzone Gent - Terneuzen (Doc 754/3, 16.10.2007), 
door mevrouw Cahay over de Rondetafelconferentie “Communicatie en Informatica”  
van de Baltische Assemblee in Valka Valga, 07 - 08.06.2007 (Doc 769/1, 06.11.2007),  
door de heer Verwilghen (Senaat / Open Vld) namens de commissie voor Justitie en 
Openbare Orde over grensoverschrijdende samenwerking bij rampenbestrijding ( Doc 
772/1, 21.02.2008) en door de heer Van den Brande (Vlaams Parlement / CD&V - N-
VA) namens de commissie voor  Buitenlandse Vraagstukken over “Het verbrede 
Europa: regionale samenwerkingsverbanden versterken de Europese Unie” (Doc 
773/1, 25.02.2008). 
 
Ter plenaire vergadering werden aanbevelingen aangenomen over: 
 
- de grensoverschrijdende samenwerking tussen politie- en douanediensten m.b.t. 

de aanpak van verdovende middelen, (15.06.2007) Doc 700/7; 
- de herziening van de Verdragen van 31.03.1965 betreffende het Benelux-

Gerechtshof en van 03.02.1958 tot instelling van de Benelux Economische Unie, 
(07.12.2007), Doc 733/3; 

- de drugsbestrijding op luchthavens, (08.12.2007), Doc 758/3; 
- grensoverschrijdende politiële samenwerking en het Beneluxverdrag van 8 juni 

2004, (15.06.2007) Doc 764/4; 
- de erkenning van diploma’s, (15.06.2007) Doc 768/1; 
- de aanpak van verdovende middelen en drugstoerisme in de Belgisch Nederlandse 

grensstreek, (08.03.2008), Doc 775/1; 
- het Bureau voor Euregionale Samenwerking (BES) in Maastricht, (13.06.2008), 

Doc 780/1; 
- de voedselveiligheid, (14.06.2008), Doc 781/1; 
- wegbeprijzing, (14.06.2008), Doc 782/1  
 
Zie ook het activiteitenverslag 2007 ( januari - december): Doc 771/1. 
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5.1.6.  PARLEMENTAIRE VERGADERING VAN DE RAAD VAN EUROPA 
 
 
 RAAD VAN EUROPA 
 
 
 OPRICHTING 
 
5 mei 1949. 
 
 
 SAMENSTELLING 
 
47 lidstaten, 5 landen als «waarnemers». 
 
 
 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 het Europees Verdrag 
over de Rechten van de mens. 
 
 
 STRUCTUREN 
 
- het Comité van ministers : het orgaan met beslissingsbevoegdheid, 

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 
 
318 parlementsleden en hun plaatsvervangers, welke door de nationale parlementen 
uit hun eigen gelederen verkozen of aangewezen worden. 
47 lidstaten, 3 nationale parlementen als "waarnemers". 
 
 
  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. 



186 - INTERNATIONALE BETREKKINGEN  Hoofdstuk 5 
 

 

 

 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 
 
Open Vld : R. Daems 
MR : D. Ducarme 
CD&V :  L. Goutry 
PS :  A. Flahaut 
 
 
Plaatsvervangers 
 
VB :  G. Annemans 
CD&V :  J. Jambon  
sp.a+Vl.Pro : B. Tobback 
 
 
  WERKZAAMHEDEN 
 
 
Derde deel van de zitting 2007, Straatsburg 25 tot 29 juni 2007 
 
Aangenomen teksten betreffende volgende onderwerpen :  
 
- het plattelands- en landbouwbeleid in het Middellandsezeegebied; 
- het imago van vrouwen in reclame; 
- de vervrouwelijking van de armoede; 
- de sociale dimensie van Europa : de integrale toepassing van het herziene 

Europees Sociaal Handvest en de evaluatie van de nieuwe voorwaarden voor 
tewerkstelling en minimumsalaris; 

- de Europese Bank voor Heropbouw en Ontwikkeling (ERBD) : klemtoon op Oost- 
en Zuidoost-Europa; 

- de verbintenis van de Lidstaten van de Raad van Europa om op internationaal 
niveau een moratorium op de doodstraf na te streven; 

- geheime opsluitingen en illegaal vervoer van gevangenen waarbij Lidstaten van de 
Raad van Europa betrokken zijn : tweede verslag; 

- het bestrijden van antisemitisme in Europa; 
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- de situatie van vluchtelingen en van sinds lange tijd verplaatste personen in 
Zuidoost-Europa; 

- vervolging van misdaden die tot de bevoegdheid behoren van het 
Joegoslaviëtribunaal van Den Haag (ICTY); 

- urgentiedebat : “Hoe kan men cybercriminaliteit voorkomen tegen openbare 
instellingen van Lidstaten en van Waarnemers ?” ; 

- de naleving van de verplichtingen en verbintenissen van Monaco; 
- het kernenergieprogramma van Iran : de noodzaak van een internationale reactie; 
- bijzonder debat over de interculturele en interconfessionele dialoog : 

- staat, godsdienst, laïciteit en mensenrechten; 
- godslastering, beledigingen van religieuze aard en aanzetting tot haat tegen 
 personen wegens hun godsdienst. 

 
 
Vierde deel van de zitting 2007, Straatsburg, van 1 tot 5 oktober 2007 
 
Aangenomen teksten betreffende volgende onderwerpen : 
 
- activiteiten van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM); 
- regularisatieprogramma’s van illegale migranten; 
- een evaluatie van doorreis- en behandelingscentra als antwoord op de gemengde 

vloed van migranten en asielaanvragers; 
- de humanitaire crisis in Darfoer; 
- verplichting van de Lidstaten om samen te werken met het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens; 
- naleving van de verplichting en verbintenissen van Moldavië; 
- het realiseren van economische groei met het behoud van de sociale bescherming 

in Europa in een tijd van mondialisering; 
- regionalisering in Europa; 
- de OESO en de wereldeconomie in 2007; 
- de politieke dimensie van de begroting van de Raad van Europa; 
- voor een Europees Verdrag over de bevordering van het beleid inzake 

volksgezondheid in de strijd tegen drugs; 
- eerroof uit de strafrechtelijke sfeer halen; 
- de notie van preventieve oorlog en de gevolgen ervan voor de internationale 

betrekkingen; 
- prostitutie - Welke houding aan te nemen ? - ; 
- de gevaren van het creationisme in het onderwijs; 
- commissaris voor de Rechten van de Mens van de Raad van Europa - balans en 

vooruitzichten; 
- “De parlementen verenigd in de strijd tegen huiselijk geweld tegen vrouwen” : 

evaluatie halfweg de campagne. 
 

 
Vergadering van de Permanente Commissie, Bratislava, 23 november 2007 
 
Aangenomen teksten betreffende volgende onderwerpen : 
 
- de activiteiten en oriëntaties van de Ontwikkelingsbank van de Raad van Europa; 
- het verbeteren van de deelname van de leden aan de plenaire zittingen van de 

Assemblee en aan de commissievergaderingen; 
- toepassing en wijziging van verschillende bepalingen van het Reglement van de 

Assemblee; 
- principes van gendergelijkheid in de Parlementaire Assemblee; 
- antwoord van Europa op humanitaire rampen; 
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- situatie van kinderen die leven in postconflictuele zones in de Balkan; 
- radioactief afval en de bescherming van het leefmilieu; 
- de samenwerking tussen de Assemblee en de Conferentie van INGOs; 
- stemgeheim - Europese gedragscode over het stemgeheim met richtlijnen voor 

politieke gezagdragers, waarnemers en kiezers; 
- stemmen op afstand; 
- praktijkcode betreffende het referendum; 
- voor een “Prijs van gelijkheid tussen mannen en vrouwen” van de Parlementaire 

Assemblee; 
- ontwerpverdrag van de Raad van Europa inzake de adoptie van kinderen; 
- de uitdrukking “principle of the Rule of Law”. 
 
 
Eerste deel van de zitting 2008, Straatsburg, van 21 tot 25 januari 2008 
 
Aangenomen teksten betreffende volgende onderwerpen : 
 
- ontwikkelingen inzake het toekomstig statuut van Kosovo; 
- klimaatopwarming en milieurampen; 
- bescherming van het milieu in het noordpoolgebied; 
- zwarte lijsten van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en van de Europese 

Unie; 
- externe relaties van de Parlementaire Assemblee : 

- verstevigen van de samenwerking met de Maghreb-landen; 
- de situatie in de Republieken van Centraal-Azië; 
- de Raad van Europa en zijn Waarnemers : huidige situatie en perspectieven;  

- procedurerichtlijnen over de rechten en plichten van de oppositie in een 
democratisch parlement; 

- verdwijning van pasgeborenen voor illegale adoptie in Europa; 
- de noodzaak van het behoud van het Europees sportmodel; 
- naleving van de verplichtingen en verbintenissen van Georgië; 
- ontwerp van aanvullend protocol bij het Verdrag inzake de Mensenrechten en de 

Biogeneeskunde betreffende genetische proeven voor medische doeleinden; 
- grensoverschrijdende samenwerking; 
- videobewaking van openbare ruimten. 
 
 
Tweede deel van de zitting 2008, Straatsburg, van 14 tot 18 april 2008 
 
Aangenomen teksten betreffende volgende onderwerpen : 
 
- Europese moslimgemeenschappen tegenover extremisme; 
- jaarlijks activiteitenverslag 2007 van de Commissaris voor de Mensenrechten van 

de Raad van Europa; 
- misbruik van de strafrechtspleging in Wit-Rusland; 
- toegang tot veilige en legale abortus in Europa; 
- zelfmoord van kinderen en jongeren in Europa : een groot probleem voor de 

volksgezondheid; 
- urgentiedebat : de werking van de democratische instellingen in Armenië; 
- toetreding van de Europese Unie/van de Europese Gemeenschap tot het Europees 

Verdrag voor de Rechten van de Mens; 
- bevorderen van de studie van de Europese literatuur; 
- de immigratie vanuit Afrika bezuiden de Sahara; 
- duurzame ontwikkeling en toerisme : naar een kwalitatieve groei. 
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Vergadering van de Permanente Commissie, Stockholm, 29 mei 2008 
 
Aangenomen teksten betreffende volgende onderwerpen : 
 
- begroting van de Raad van Europa voor het boekjaar 2009; 
- uitgaven van de Parlementaire Assemblee voor het boekjaar 2009; 
- chemische munitie gedumpt in de Baltische Zee; 
- de nuttige aanwending van de ervaring opgedaan in het raam van de 

“waarheidscommissies”; 
- het volledig ten nutte maken van het potentieel van e-learning voor onderwijs en 

scholing. 
 
 
5.1.7.  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 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. 
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Als gevolg hiervan werden WEU-acties ondernomen: 
 
- in de Golf van 1988 tot 1990: controle van het vrij scheepsverkeer in 

internationalewateren, 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 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. 
 
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. 
 
 
 ASSEMBLEE VAN DE WEU : SAMENSTELLING 
 
De Assemblee van de WEU telt ongeveer 400 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. 
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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. 
Met de herziening van het Handvest en van het Reglement van de Assemblee in mei 
2008 werd een vereenvoudiging van de statuten van de leden van de Assemblee 
doorgevoerd (tussen haakjes het aantal effectieve leden per lidstaat): 
 
Leden :  alle EU-Lidstaten : België (7), Bulgarije (6), Cyprus (2), Denemarken (5), 
 Duitsland (18), Estland (3), Finland (5), Frankrijk (18), Griekenland (7), 
 Hongarije (7), Ierland (4), Italië (18), Letland (3), Litouwen (4), 
 Luxemburg (3), 
 Malta (2), Nederland (7), Oostenrijk (6), Polen (12), Portugal (7), 
 Roemenië (10), 
 Slovenië (3), Slowakije (5), Spanje (12), Tsjechische Republiek (7), 
 Verenigd Koninkrijk (18), Zweden (6).  
 
Geassocieerde leden :  de Europese NAVO-lidstaten die geen lid zijn van de EU : 
     IJsland (3), Noorwegen (5) en Turkije (12). 
 
Partners :  Europese landen die geen lid zijn van de NAVO, noch van de EU : 
  Albanië (2), Bosnië-Hercegovina, (2), Kroatië (5), 
  Voormalige Joegoslavische Republiek van Macedonië (3), Moldova (2), 
  Montenegro (2), Oekraïne (6), Rusland (9), Servië (2).  
 
Bovendien kan de Assemblee vertegenwoordigers van parlementen van andere landen 
(Armenië, Azerbeidzjan, Georgië), van het Europees Parlement  en van internationale 
parlementaire assemblees (OVSE, NAVO) uitnodigen als waarnemers.  
 
 
 WEST-EUROPESE UNIE : LIDMAATSCHAP 
 

Leden  
 

Geassocieerde leden Partners 

België IJsland Albanië 
Bulgarije Noorwegen  Bosnië-Hercegovina 
Cyprus Turkije Kroatië 
Denemarken  Voormalige Joegoslavische 

Republiek van Macedonië 
Duitsland   Moldova 
Estland   Montenegro  
Finland   Oekraïne 
  Rusland  
Frankrijk   Servië  
Griekenland   
Hongarije   
Ierland    
Italië   
Letland    
Litouwen    
Luxemburg    
Malta    
Nederland    
Oostenrijk    
Polen    
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Portugal    
Roemenië    
Slovenië    
Slowakije    
Spanje    
Tsjechische Republiek   
Zweden   
Verenigd Koninkrijk   
 
 
België wordt vertegenwoordigd door 7 effectieve en 7 plaatsvervangende leden : 3 
vaste leden 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 
 
Open Vld : R. Daems 
MR : D. Ducarme 
CD&V :  L. Goutry 
PS :  A. Flahaut 
 
 
Plaatsvervangers 
 
VB :  G. Annemans 
CD&V :  J. Jambon 
sp.a+Vl.Pro : B. Tobback 
 
 
 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; 
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- Commissie van de Quaestoren : 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. 
 
 
 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. 
 
 
 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. 
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 ACTIVITEITEN 
 
 
Tweede gedeelte van de 53ste gewone zitting, Parijs, december 2007 
 
Tijdens deze zitting kwamen volgende thema's aan bod : 
 
- de bewaking van de zeegrenzen van Europa - Antwoord op het jaarlijks verslag 

van de Raad; 
- de vraag van Georgië tot integratie in de Euro-atlantische structuren; 
- de toekomst van de nucleaire niet-proliferatie; 
- de transatlantische uitdagingen inzake veiligheid; 
- Europa en de vredeshandhavingsmissies in het Midden-Oosten; 
- de terroristische activiteiten op de grens tussen Turkije en Irak ; 
- het Wijzigingsverdrag en de veiligheid en defensie van Europa - Antwoord op het 

jaarlijks verslag van de Raad; 
- ontwerpbegroting van de Assemblee voor 2008; advies over de begrotingen van 

de ministeriële organen van de WEU voor 2007; rekeningen betreffende de 
uitgaven van de Assemblee voor 2006; 

- de soldaat van de toekomst : Europese initiatieven - Antwoord op het jaarlijks 
verslag van de Raad; 

- de samenwerkingsmogelijkheden met China inzake defensie-uitrusting; 
- de financiering van het externe optreden : de rol van de nationale parlementen 
 inlichtingendiensten en parlementaire controle - Antwoord op het jaarlijks verslag 

van de Raad. 
 
 
Eerste gedeelte van de 54ste gewone zitting, Parijs, juni 2008 
 
Tijdens deze zitting kwamen volgende thema's aan bod : 
 
- de herziening van de Europese Veiligheidsstrategie - Antwoord op het jaarverslag 

van de Raad; 
- de parlementaire samenwerking op het gebied van veiligheid in de regio van de 

Zwarte Zee; 
- 2008 : een beslissend jaar voor de Westelijke Balkan; 
- de missie van de Europese Unie EUFOR Tsjaad/RCA; 
- de aankoop van defensie-uitrusting in Europa; 
- onbemande gevechtsvliegtuigen : Europese projecten; 
- ruimtevaartsystemen voor de Europese veiligheid : GMES en Galileo; 
- politieke ontwikkelingen in Afghanistan en Pakistan; 
- het defensiebeleid van Rusland; 
- evaluatie van de impact van gewapende conflicten op het milieu; 
- bevelketens bij militaire operaties van de Europese Unie. 
 
 
5.1.8. 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.  
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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, 
Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, Verenigde Staten van Amerika, 
IJsland); 

 
- aan 16 landen werd het statuut van toegevoegd lid toegekend : 
 Albanië, Armenië, Azerbeidjaan, Bosnië-Herzegovina, Finland, Fyrom 
 (voormalige Joegoslavische republiek Macedonië), Georgië, Kroatië, Moldavië, 
 Montenegro, Oekraïne, Oostenrijk, Russische Federatie, Servië, 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. 
 
 
 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 
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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 Vereniging van de NAVO aangeduid 
onder de aangesloten leden, volgens de regels van de evenredige vertegenwoordiging 
van de in het Federaal 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 aangenomen resoluties en aanbevelingen bij 
de federale parlementsleden en brengt ze desgevallend ter sprake in de parlementaire 
debatten (plenaire vergaderingen en commissies). 
 
 
 WERKZAAMHEDEN 
 
Van 5 tot 9 oktober 2007 vond de 53ste jaarlijkse zitting van de Parlementaire NAVO-
Assemblee plaats in Reykjavik. 
 
Zoals gebruikelijk werden de eigenlijke vergaderingen voorafgegaan door een 
bijeenkomst van de verschillende fracties. 
 
Van 5 tot en met 8 oktober kwamen de vijf commissies en het Bureau bijeen. 
 
De plenaire vergadering ging door op 9 oktober 2007. 
 
Volgende resoluties werden aangenomen : 
 
- de bevordering van de stabiliteit in de westelijke Balkan; 
- de rol van de NAVO inzake burgerbescherming; 
- de huidige rol van de NAVO in Afghanistan; 
- de steun aan de drie kandidaat-leden uit de regio van de Adriatische Zee; 
- de verdeling van de lasten; 
- de relaties NAVO-Rusland; 
- de hervorming van de NAVO; 
- het rakettenschild; 
- de klimaatverandering.  
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LENTEZITTING 2008 
 
Benevens aan de hoger beschreven jaarlijkse zitting, heeft de Belgische delegatie ook 
deelgenomen aan de lentezitting 2008. 
 
De lentezitting 2008 van de Parlementaire NAVO-Assemblee vond plaats in Berlijn van 
23 tot 27 mei 2008. 
 
Zoals gebruikelijk werden de eigenlijke commissievergaderingen voorafgegaan door 
een bijeenkomst van de verschillende fracties. 
 
Zo werden onder meer verslagen besproken over : 
 
- de veiligheid van de energiebevoorrading in de transatlantische zone; 
- de algemene dreiging van kernwapens; 
- het rakettenschild; 
- het ontwerp van strategisch concept voor de NAVO; 
- de NAVO-operaties; 
- de toekomst van de veiligheid en van de defensiemiddelen; 
- de veiligheid in Afghanistan; 
- de transatlantische relaties en de band NAVO-EU; 
- de toekomstige dagorde voor de NAVO; 
- de toekomst van de relaties NAVO-Rusland; 
- het politieke engagement van de NAVO in Iran; 
- de ontwikkeling van partnerschappen met de NAVO; 
- de economische samenwerking tussen Oost en West; 
- Kosovo en de ontwikkelingen inzake veiligheid in de Balkan; 
- democratie en veiligheid in Centraal-Azië. 
 
 
5 .1 .9 .  I N T E R P AR L E M E N T AI R E  U N I E  ( IPU)  

 
De Interparlementaire Unie (IPU) is de wereldorganisatie van de nationale parlementen 
en bestaat sinds 1889. Er zijn thans 150 landen lid van. Kamer en Senaat zijn in de 
IPU vertegenwoordigd via de Belgische IPU-groep. 
 
 

BUREAU EN ALGEMENE VERGADERING VAN DE BELGISCHE IPU-GROEP 
 

Het Bureau van de Belgische IPU-groep werd na de verkiezingen van 10 juni 2007 
opnieuw samengesteld. De volgende leden van de Kamer maken er deel van uit: 
 
- gewone leden: dhr. de Donnea (ondervoorzitter van de Groep), dhr. Deseyn, 

dhr. Moriau (ondervoorzitter van de Groep) en dhr. Versnick; 
- plaatsvervangende leden: dhr. Bacquelaine, dhr. Jambon en dhr. Van der Maelen. 
 
Senator Sabine de Bethune zit tijdens de huidige legislatuur de Belgische IPU-groep 
voor. 
 
De Voorzitter van de Kamer wordt ambtshalve op de vergaderingen van het Bureau 
van de IPU-groep uitgenodigd. 
 
Het Bureau van de Groep vergaderde op 16 oktober, 24 oktober en 11 november 2007 
en op 12 februari, 6 mei en 8 juli 2008. De Belgische IPU-groep kwam in Algemene 



198 - INTERNATIONALE BETREKKINGEN  Hoofdstuk 5 
 

 

 

Vergadering bijeen op 16 oktober 2007 (verkiezing van het nieuwe Bureau) en op 
26 februari 2008 (gewone jaarlijkse vergadering). 

 
 
ACTIVITEITEN 

 
 

STATUTAIRE ASSEMBLEES VAN DE IPU 
 
 
117de Assemblee, Genève, 5-10 oktober 2007 
 
De volgende leden van de Kamer namen aan de zitting deel: 
 
dhr. François-Xavier de Donnea, delegatieleider 
dhr. Patrick Moriau 
dhr. Geert Versnick. 
 
Tijdens de zitting vergaderde voor het eerst de nieuw opgerichte commissie voor VN-
aangelegenheden van de Assemblee. Daarnaast waren er paneldebatten over de 
thema’s die voor de volgende zitting op de agenda stonden van de drie vaste 
commissies van de Assemblee (Vrede en internationale veiligheid; Duurzame 
ontwikkeling, financiering van de ontwikkeling en handel; Democratie en 
mensenrechten). Er was ook een spoeddebat over de toestand in Myanmar. 
 
Verder vergaderden de Bestuursraad en diverse andere organen van de IPU zoals het 
Uitvoerend Comité, het comité voor de Mensenrechten van parlementsleden en het 
comité Midden-Oosten. 
 
Dhr. Versnick bracht namens het Uitvoerend Comité, waar hij sinds oktober 2006 lid 
van is, verslag uit in de Bestuursraad over de financiële toestand van de IPU en de 
ontwerpbegroting voor 2008. 
 
Dhr. de Donnea werd verkozen tot plaatsvervangend lid van het comité Midden-Oosten 
(ambtstermijn van 4 jaar). 
 
De Assemblee keurde twee rapporten van de commissie voor VN-zaken goed: een 
oriëntatienota over de relaties tussen de VN, de parlementen en de IPU, die de basis 
zal vormen van de werkzaamheden van de commissie, en een verslag met de 
conclusies van de eerste vergadering van de commissie, waaronder een aantal 
voorstellen voor toekomstige activiteiten.  
 
Dhr. Versnick was de auteur van het eerste verslag, dat als een officieel IPU-stuk ook 
in de Verenigde Naties verspreid werd. Hij maakt ook deel uit van de speciale 
adviesgroep die de werkzaamheden van de commissie voorbereidt. 
 
De commissie hield ook hoorzittingen met VN-verantwoordelijken over de 
Millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling, de Mensenrechtenraad van de VN, het 
milieuprogramma van de VN en UNCTAD XII. 
 
Dhr. Moriau volgde de werkzaamheden van de commissie voor VN-zaken en kwam 
verscheidene keren tussen in het debat. Een amendement van hem op de 
ontwerptekst van de conclusies werd aangenomen. 
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Dhr. de Donnea presenteerde, samen met zijn co-rapporteur uit Benin, zijn 
ontwerpverslag voor de volgende zitting van de Assemblee (commissie Duurzame 
ontwikkeling, financiering van de ontwikkeling en handel) over de parlementaire 
controle op de openbare ontwikkelingshulp. 
 
Wegens die functie van rapporteur werd dhr. de Donnea ook aangezocht om als 
woordvoerder van de IPU op te treden in diverse VN-instanties die zich met de 
ontwikkelingsproblematiek bezighouden. De IPU speelt onder andere een rol in het 
nieuwe Samenwerkingsforum voor ontwikkeling (Development Cooperation Forum - 
DCF), dat in het kader van de Economische en Sociale Raad van de UNO (ECOSOC) 
werd opgericht. Dhr. de Donnea woonde twee voorbereidende vergaderingen voor de 
eerste zitting van het DCF bij: een colloquium in Cairo (19-20 januari 2008) en het 
Stakeholder Forum voor de niet-gouvernementele partners van het DCF in Rome (12-
13 juni 2008). Hij voerde namens de IPU ook het woord tijdens de High Level Dialogue 
over de financiering van de ontwikkeling (follow-up van het Monterreyproces) in de 
Algemene Vergadering van de VN in New York (23-25 oktober 2007). 
 
 
118de Assemblee, Kaapstad (Zuid-Afrika), 12-18 april 2008 
 
De volgende leden van de Kamer namen aan de zitting deel: 
 
dhr. François-Xavier de Donnea 
dhr. Roel Deseyn 
dhr. Patrick Moriau 
dhr. Geert Versnick. 
 
De Assemblee hield een algemeen debat over de politieke, economische en sociale 
toestand in de wereld, dat in het teken stond van de strijd tegen de armoede. 
 
De Assemblee behandelde verder de volgende thema’s: 
 
- een evenwicht vinden tussen nationale veiligheid, menselijke veiligheid en de 

individuele vrijheden en de gevaren voor de democratie wegnemen: de rol van de 
parlementen (commissie Vrede en internationale veiligheid); 

- parlementaire controle op het staatsbeleid inzake buitenlandse hulpverlening 
(commissie Duurzame ontwikkeling, financiering van de ontwikkeling en handel); 

- werknemers-migranten, mensenhandel, xenofobie en mensenrechten (commissie 
Democratie en mensenrechten); 

- de rol die de parlementen en de Interparlementaire Unie kunnen spelen om 
onmiddellijk een einde te maken aan de snelle verslechtering van de humanitaire 
toestand in conflictgebieden en de milieudimensie daarvan, om de uitoefening van 
het recht van de Palestijnen op zelfbeschikking te bevorderen - in het bijzonder 
door de blokkade van Gaza te beëindigen - en om de oprichting van een 
Palestijnse staat door middel van een levensvatbaar vredesproces te bespoedigen 
(urgentiepunt); 

- de toestand in Zimbabwe (speciale verklaring). 
 
Zoals reeds vermeld, was dhr. de Donnea samen met een parlementslid uit Benin 
rapporteur over thema b). Hij stelde de definitieve versie van hun rapport en een 
ontwerpresolutie voor. Als rapporteur maakte hij ook ambtshalve deel uit van het 
redactiecomité dat de betrokken commissie aanstelde om de amendementen op de 
ontwerptekst van de rapporteurs te behandelen. 
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Dhr. Moriau nam het woord tijdens het debat over thema a) en leidde als voorzitter de 
werkzaamheden van het redactiecomité van de betrokken commissie. 
 
Het urgentiepunt werd zonder debat doorverwezen naar een redactiecomité, dat een 
ontwerpresolutie moest opstellen. Dhr. Versnick maakte er deel van uit en stelde als 
rapporteur van het comité de ontwerpresolutie in de Assemblee voor. 
 
Verder waren er paneldebatten over de gezondheid van moeders, pasgeborenen en 
kinderen, over vredesopbouw en nationale verzoening in landen die uit een conflict 
komen en over de sociale impact van de huidige economische crisis in de wereld. Dat 
laatste paneldebat werd geleid door dhr. de Donnea. 
 
Dhr. Versnick en dhr. de Donnea namen ook deel aan de vergaderingen van 
respectievelijk het Uitvoerend Comité en het comité Midden-Oosten, waar zij lid van 
zijn. 
 
 

ANDERE VERGADERINGEN VAN DE IPU 
 
- Parlementair debat in het kader van het jaarlijkse Publieksforum van de 

Wereldhandelsorganisatie (WTO), Genève, 4 oktober 2007: mevr. Boulet en 
dhr. Versnick namen deel aan die vergadering, die gewijd was aan het thema: 
«Handel en klimaatverandering: is de handel dodelijk voor onze planeet?» 

 
- Parlementaire vergadering in het kader van het Forum van de Internationale 

Arbeidsorganisatie (ILO) over fatsoenlijk werk voor een billijke globalisering, 
Lissabon, 31 oktober - 2 november 2007: dhr. Versnick. 

 
- Jaarlijkse parlementaire hoorzitting in het kader van de Algemene Vergadering van 

de Verenigde Naties, New York, 20-21 november 2007: dhr. de Donnea, dhr. 
Moriau en dhr. Versnick namen deel aan die hoorzitting, die over het primaat van 
het recht in de internationale betrekkingen handelde.  

 
- Parlementaire conferentie over HIV/AIDS, Manilla (Filippijnen), 28-30 november 

2007: mevr. Becq. 
 
- Jaarlijks seminarie voor de parlementaire commissies bevoegd voor 

gendergelijkheid, Genève, 6-8 december 2007: mevr. Colen en dhr. Flahaux 
woonden die vergadering bij, die gewijd was aan het thema “Vrouwen en werk” en 
in samenwerking met de ILO georganiseerd werd. 

 
- Parlementaire vergadering in het kader van de 52e zitting van de VN-commissie 

voor de status van de vrouw, New York, 27 februari 2008: mevr. Dierick nam deel 
aan die vergadering, die handelde over de rol van de parlementen in het 
financieren van gendergelijkheid. 

 
- Parlementaire vergadering naar aanleiding van de speciale zitting van de 

Algemene Vergadering van de Verenigde Naties over HIV/AIDS, New York, 9 juni 
2008: mevr. Boulet en dhr. Annemans. 

 
- Jaarlijkse zitting van de Parlementaire Conferentie over de WTO, Genève, 11-12 

september 2008: de heren Tommelein, Van der Maelen en Versnick werden 
aangewezen om die conferentie bij te wonen.  
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Dhr. Versnick nam eveneens deel aan diverse vergaderingen van de IPU-organen 
waar hij lid van is: 
 
- Stuurcomité van de Parlementaire Conferentie over de WTO, Genève, 3 oktober 

2007 en 3-4 april 2008: dhr. Versnick is samen met een lid van het Europees 
Parlement covoorzitter van dat comité, dat de zittingen van de Parlementaire 
Conferentie over de WTO voorbereidt. 

 
- Adviesgroep van de commissie voor VN-aangelegenheden: de groep vergaderde 

op 19 november 2007 in New York (in de marge van de jaarlijkse hoorzitting van de 
IPU in de VN – zie hierboven) en op 18 juli 2008 in Genève. 

 
- Uitvoerend Comité: het comité hield een buitengewone zitting (over de status van 

Palestina binnen de IPU) op 20 juni 2008 in Genève. 
 
- Stuurcomité van de Twaalf Plus-groep, Londen, 7 maart en 15 september 2008: de 

Twaalf Plus-groep is een van de zes geopolitieke groepen in de IPU en bestaat uit 
de landen van de Raad van Europa en een aantal andere Westerse democratieën 
(Israël, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland). Als lid van het Uitvoerend Comité van 
de IPU en gewezen voorzitter van de Twaalf Plus-groep is dhr. Versnick 
ambtshalve lid van het stuurcomité van de groep. 

 
 

BILATERALE CONTACTEN VAN DE BELGISCHE GROEP VAN DE IPU 
 
Binnen de Belgische IPU-Groep bestaan er 92 bilaterale secties voor de versterking 
van de relaties met de parlementen van andere landen alsook een werkgroep Balkan 
en een werkgroep Palestina. Zij zijn ingedeeld in acht regionale groepen (West-
Europa, Zuid-Europa, Centraal-Europa, Eurazië, Midden-Oosten/Noord-Afrika, Afrika, 
Azië/Oceanië en Amerika). Van die secties en werkgroepen, waar de leden van het 
Federale Parlement op eigen initiatief bij aansluiten, worden er 43 voorgezeten door 
volksvertegenwoordigers. 
 
Een delegatie van de sectie België-China bracht van 25 tot 30 november 2007 een 
bezoek aan China. Mevr. De Schamphelaere en mevr. Jadin namen deel aan die 
zending. 
 
Een delegatie van de sectie België-Cambodja onder leiding van dhr. Dallemagne, 
voorzitter van de sectie, bracht van 1 tot 6 juni 2008 een bezoek aan Cambodja. 
Mevr. Detiège maakte eveneens deel uit van de delegatie. 
 
Verder waren er in Brussel ontmoetingen met parlementaire delegaties, ambassadeurs 
en andere vertegenwoordigers van de volgende landen en gebieden: Afghanistan, 
Algerije, Argentinië, Belarus, Bolivia, Bulgarije, China, Colombia, Cuba, Cyprus, 
Estland, Georgië, Indonesië, Irak, Israël, Japan, Kazakstan, Koeweit, Kosovo, 
Marokko, Nigeria, Oekraïne, Pakistan, Palestina, Peru, Polen, Roemenië, Rusland, 
Slowakije, Thailand, Tsjechische Republiek, Turkije, Verenigde Staten en Zuid-Afrika. 
 
De jaarlijkse receptie waar de voorzitters en ondervoorzitters van de secties de 
ambassadeurs van de betrokken landen kunnen ontmoeten, vond plaats op 26 februari 
2008 in de salons van de Kamervoorzitter. 
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5.1.10. VERENIGING VAN DE SECRETARISSEN-GENERAAL VAN DE PARLEMENTEN 
 (ASGP). 

 
De ASGP, de Vereniging van Secretarissen-generaal van de Parlementen, kwam 
tijdens haar lentevergadering samen in Kaapstad (Zuid-Afrika) van 14 tot 18 april 2008. 
 
Volgende items kwamen onder meer aan bod: 
 
- de wettelijke, financiële en administratieve autonomie van het parlement; 
- de rol van de «backbencher» in het parlement; 
- de deelname van NGO's bij de totstandkoming van wetgeving; 
- parlementen en privacywetgeving; 
- het World e-Parliament Report 2008. 
 
In Genève vond de herfstzitting van de ASGP plaats van 13 tot 15 oktober 2008. 
 
Volgende items kwamen ter sprake: 
 
- de werkzaamheden van de diensten van het Parlement tijdens 

verkiezingsperiodes; 
- de lessen die kunnen getrokken worden uit incidenten in commissie; 
- verantwoording en transparantie door de parlementen. 
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6.   PUBLIC RELATIONS 
 
 
 6.1. INFORMATIE EN COMMUNICATIE 
 
De Kamer van volksvertegenwoordigers brengt een reeks publicaties uit voor het brede 
publiek en andere voor een meer gespecialiseerde doelgroep. Op deze pagina’s 
overlopen we de nieuwe publicaties en de brochures die geupdated werden. Voor een 
overzicht van alle beschikbare publicaties verwijzen we naar bijlage 4. 
 
 
Magazine «de Kamer.be» 
 
Sinds maart 2003 brengt de Kamer een magazine uit met informatie voor het brede 
publiek: «de Kamer.be». 
Via het magazine doen we een poging om «De Wetstraat» mee te helpen verklaren. 
We brengen in het magazine verslag uit over 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. Leerkrachten, leerlingen en vormingswerkers 
zijn belangrijke doelgroepen. 
De oplage bedraagt 20.000 Nederlandstalige exemplaren en 15.000 Franstalige. 
Bibliotheken, vormingsorganisaties, verenigingen uit het middenveld en iedereen die 
erom verzoekt, krijgt een gratis exemplaar toegezonden. 
 
In mei 2008 verscheen in deze reeks het nummer 8. Het centrale thema was «De 
Belgische puzzel». De redactie wijdde een uitgebreid artikel aan de moeizame 
regeringsvorming na de verkiezingen van 10 juni 2007 en stond onder meer stil bij de 
eisen voor een staatshervorming en de problematiek van de kieskring Brussel-Halle-
Vilvoorde. Daarnaast kwamen ook aan bod: de samenstelling en de opdrachten van de 
Kamer van volksvertegenwoordigers, de regering Leterme en haar 
regeringsprogramma, het Verdrag van Lissabon, politieke opiniepeilingen en het 
probleem van de nucleaire proliferatie. 
 
Alle nummers van het magazine kunnen worden geraadpleegd op onze website.  U 
vindt er naast de pdf-versie van het magazine een overzicht van de behandelde 
thema’s met links naar de achterliggende parlementaire dossiers. 
 
Het magazine wordt geconcipieerd en gerealiseerd door de diensten van de Kamer.  
 
Het is beschikbaar in het Nederlands en het Frans. Het magazine is gratis. 
Bestellen: pri@dekamer.be of onthaalcentrum. 
 
 
Folder «Het halfrond van de Kamer» 
 
Aan de hand van deze drieluikfolder kan de bezoeker zich perfect oriënteren in de 
plenumzaal van de Kamer. De folder bevat gedetailleerde info over de politieke 
samenstelling, de plaats van de diverse actoren in de plenaire zaal en de technische 
uitrusting van de zaal. De folder is een handige leidraad voor wie de vergaderingen 
volgt vanaf de publiekstribune of het parlement bezoekt tijdens opendeurdagen. 
De folder werd tijdens het parlementaire jaar 2007-2008 geactualiseerd. 
 
Beschikbaar in het Nederlands en het Frans. De folder is gratis. 
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Verkrijgbaar in het onthaalcentrum. 
 
 
Openhuisbrochure 
 
Met deze brochure kunnen de bezoekers tijdens opendeurdagen het Paleis van de 
Natie 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 …   
De brochure werd geactualiseerd. 
 
Beschikbaar in het Nederlands, Frans, Engels en Duits. 
De brochure is gratis. 
Verkrijgbaar in het onthaalcentrum. 
 
 
Parlementaire infosteekkaarten 
 
De infosteekkaarten hebben als opzet een ruim publiek te informeren over onder meer 
de structuren van de Belgische Staat en de werking van het Federaal Parlement. Per 
infosteekkaart wordt één thema ontwikkeld.  
 
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. Ze blijken handige instrumenten te zijn 
voor studenten en onderwijzend personeel.   
 
Aangezien de meeste infosteekkaarten een bepaald aspect van de politieke of 
institutionele realiteit beschrijven, moeten ze voortdurend geupdated worden. 
 
De volgende fiches werden tijdens het parlementaire jaar 2007-2008 geactualiseerd:   
 
Nr. 3  Geledingen van de federale Staat 
Nr. 8  Stamboom van het koninklijk huis 
Nr. 9.3  Resultaten federale verkiezingen 10 juni 2007 (nieuwe fiche) 
Nr. 10  Samenstelling van de Kamer 
Nr. 10.1 De Kamerleden 
Nr. 11.8 De Raad van State 
Nr. 11.12 De federale ombudsman 
Nr. 12  Kamer van volksvertegenwoordigers - Organen 
Nr. 12.2 Kamer van volksvertegenwoordigers -De commissies 
Nr. 12.3 Kamer van volksvertegenwoordigers - De voorzitter 
Nr. 16  Senaat - samenstelling 
Nr. 32  Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad 
Nr. 33  De Raad van Europa 
Nr. 34  De Europese Unie - De lidstaten 
Nr. 34.2 De Europese Unie - Instellingen 
 
Beschikbaar in het Nederlands, Frans, Engels en Duits. 
Prijs: 1,20 €. 
Bestellen bij het onthaalcentrum. 
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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 wordt 
regelmatig geactualiseeerd. 
 
Beschikbaar in tweetalige uitgave. 
Prijs: 5 €. 
Bestellen bij het onthaalcentrum. 
 
 
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 onder andere een samenvatting met betrekking tot de 
audiënties en ontmoetingen van de Kamervoorzitter met verschillende personaliteiten 
of delegaties, een overzicht van de beslissingen van de Conferentie van voorzitters 
alsmede een samenvatting van de werkzaamheden van de commissies en van de 
plenaire vergaderingen, een samenvatting van de mondelinge vragen en van het 
antwoord van de minister, de resultaten van de stemmingen, een opsomming van de 
ingediende interpellatieverzoeken, de vermelding van de gepubliceerde documenten 
(wetsvoorstellen en wetsontwerpen, commissieverslagen), de Kameragenda voor de 
volgende week en de voortschrijdingstabel van de wetsvoorstellen en de 
wetsontwerpen. 
 
Naast die specifieke rubrieken wordt ook informatie verstrekt over de beslissingen van 
de Ministerraad, de arresten van het Grondwettelijk Hof en de Raad van State, alsook 
de activiteiten van de internationale parlementaire organisaties. 
 
De «Parlementaire Mededelingen» kunnen ook worden geraadpleegd op 
www.dekamer.be . 
 
Tijdens de buitengewone zitting 2007-2008 werd 1 nummer van de «Parlementaire 
mededelingen» gepubliceerd (PM nr. 52/1). 
 
Tijdens de gewone zitting 2007-2008 zijn 34 nummers van de «Parlementaire 
mededelingen» verschenen (PM nrs. 52/2 tot 52/35). 
Elk nummer wordt op 1.200 exemplaren gedrukt (600 N en 600 F). 
Beschikbaar in het Nederlands en in het Frans. 
Prijs: 13 € (jaarlijks abonnement), het abonnement op de twee versies bedraagt 25 €. 
Bestelling: dienst Algemene Zaken. 
 
 
Website - www.dekamer.be - Duitse versie op komst 
 
De externe communicatie van de Kamer gebeurt steeds meer via de website. In de 
rubriek «Nieuws» op de startpagina vindt de surfer de meest recente 
persmededelingen, informatie over op handen zijnde evenementen en 
persconferenties, fotoverslagen van voorbije evenementen en andere informatie met 
een hoge actualiteitswaarde. 
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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.  
Dankzij een real audiosysteem kan hij de commissievergaderingen beluisteren. Ook de 
audiofiles van de commissies worden gearchiveerd en zijn via de website 
raadpleegbaar. 
 
Het is de bedoeling om bepaalde pagina’s van de site in de toekomst ook in het Duits 
en het Engels aan te bieden. De programmatie daarvan is aan de gang. 
 
 
E-mail 
 
De burger kan met zijn vragen over het Federaal Parlement en de Belgische 
staatsstructuren terecht op info@dekamer.be. De PRI-dienst beantwoordt de vragen zo 
snel mogelijk. Vragen die gespecialiseerd zijn, worden doorgestuurd naar de bevoegde 
diensten.  
Vragen die niet tot de werksfeer van de Kamer behoren, worden indien mogelijk 
doorgestuurd naar de bevoegde overheid. Voor bepaalde klachten wordt ook al eens 
de hulp van de Federale ombudsman ingeroepen. 
 
 
 6.2 PERS 
 
 
Persmededelingen 
 
Zie ook hoofdstuk 5.2.1: Voorzitterschap: onderhoud met de pers. 
Sinds de 52ste zittingsperiode wordt de pers systematisch geïnformeerd via 
persmededelingen. 
Tijdens de zitting 2007-2008 werden er 70 persmededelingen verspreid. 
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De persmededelingen worden verspreid onder een tachtigtal journalisten en 
persorganen. Iedere journalist kan de persmededelingen desgewenst via e-mail of per 
fax ontvangen. 
 
Daartoe hoeft enkel een aanvraag ingediend te worden 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 
 
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”. 
 
 
«Broadcastcamera's» in het halfrond 
 
Sinds januari 2002 worden de plenaire vergaderingen van de Kamer opgenomen door 
middel van het Broadcast Qualitysysteem. Het systeem werkt met 6 camera's, die 
bediend worden vanuit een regiekamer in één van de tribunes. 
Een privébedrijf doet de productie. 
De vergaderingen van donderdagnamiddag 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 
op de perstribune (op de eerste verdieping) een tweede technische cabine voorzien. 
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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- en DVC-PRO-cassettes of op dvd-
formaat. 
 
Van 28 juni 2007 tot 24 juli 2008 werden 40 plenaire vergaderingen opgenomen, 
waaronder de volgende buitengewone vergaderingen: 
 
-  dinsdag 9 oktober 2007: opening van het nieuwe parlementair jaar; 
-  woensdag 19 december 2007: wetsontwerpen houdende diverse bepalingen; 
-  vrijdag 21 december 2007: verklaring van de regering; 
-  zondag 23 december 2007: bespreking en stemmingen; 
-  dinsdag 19 maart 2008: diverse wetsontwerpen; 
-  zaterdag 22 maart 2008: verklaring van de regering: debat en stemmingen; 
-  woensdag 21 mei 2008: Rijksmiddelenbegroting, beleidsnota’s; 
-  woensdag 23 juli 2008: aan premier Leterme gerichte interpellaties. 
 
Tussen juni 2007 en 24 juli 2008 werden 60 aanvragen om kopieën van de opnames 
van deze plenaire vergaderingen ingediend door de media en de fracties. 
De regionale zenders doen steeds vaker een beroep op deze dienstverlening. 
 
 
Villa Politica «Live» 
 
Sinds oktober 2005 zendt het VRT-programma «Villa Politica» het vragenuurtje van de 
plenaire vergadering op donderdagnamiddag rechtstreeks uit. De uitzending duurt tot 
16 uur. De VRT nodigt altijd een gast uit, die vanuit de leeszaal commentaar geeft bij 
de vragen en zijn visie op de actualiteit toelicht. Een journaliste gaat op zoek naar de 
indrukken van Kamerleden. 
 
 
Actua-TV 
 
Actua-TV heeft ook in het parlementair jaar 2007-2008 de plenumvergaderingen van 
donderdagnamiddag rechtstreeks en integraal uitgezonden. Actua-TV gebruikt 
daarvoor de beelden van de regie van de Kamer van volksvertegenwoordigers. 
 
 
Ontmoetingen met de pers 
 
9 oktober 2007: opening van het parlementaire jaar 
 
Het VRT-programma «Villa Politica» heeft de opening rechtstreeks uitgezonden en 
interviews afgenomen op de tribunes en in de leeszaal. 
De RTBF heeft een politiek debat rechtstreeks uitgezonden vanuit de leeszaal. 
 
Zaterdag 20 oktober 2007: «Place aux enfants» in de Kamer van 
volksvertegenwoordigers 
 
Op zaterdag 20 oktober 2007 vond in de Kamer van volksvertegenwoordigers de 13de 
editie van «Place aux enfants» plaats. 
In het halfrond van de Kamer kon de pers tussen 14.00 en 14.30 uur het onderhoud 
tussen Ecolo-Kamerlid Muriel Gerkens en een tachtigtal kinderen en hun begeleiders 
over diverse actuele onderwerpen bijwonen. 
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6 november 2007 in «Ter Zake»: «De langste formatie ooit» 
 
Op dinsdag 6 november 2007, van 20.10 uur tot 21 uur, ging «Terzake» in een 
rechtstreekse uitzending vanuit de leeszaal en de wandelgangen dieper in op de 
langste regeringsformatie in België ooit.  
 
7 november 2007: «Face à l’info» 
 
Op woensdag 7 november 2007 zond het RTBF-radioprogramma «Face à l’info» 
rechtstreeks uit vanuit zaal 3, waar de journalisten volksvertegenwoordigers «live» 
interviewden. Een andere rechtstreekse radiouitzending met journalisten en 
politicologen had vanaf 7 uur plaats in de Europazaal.  
 
7 november 2007: commissie Binnenlandse Zaken over B-H-V 
 
Om 14.30 uur kwam de Kamercommissie voor de Binnenlandse Zaken bijeen in de 
Europazaal.  
De Wetstraatjournalisten en hun buitenlandse collega’s waren in grote getalen 
aanwezig.  
 
7 november 2007: uitzending van «Terzake» 
 
Op woensdag 7 november heeft het VRT-magazine «Terzake» tussen 20 en 21 uur. 
volksvertegenwoordigers geïnterviewd.  
 
11 november 2007: viering van de Wapenstilstand in het Federaal Parlement 
 
De pers werd uitgenodigd voor het bezoek dat een honderdtal oud-strijders en 
jongeren uit de jeugdbewegingen naar aanleiding van Wapenstilstand aan het federaal 
Parlement zouden brengen. 
In het halfrond van de Kamer en van de Senaat werd de oud-strijders en de jongeren 
de gelegenheid geboden in aanwezigheid van de pers met de respectieve 
assembleevoorzitters van gedachten te wisselen. 
 
15 november 2007: Koningsdag in het Federaal Parlement 
 
Voor de zevende keer op rij werd in het federaal Parlement Koningsdag gevierd. De 
Kamervoorzitter, de Senaatsvoorzitter en premier Verhofstadt nodigden die dag de 
koninklijke familie in het federaal Parlement uit. 
«België en de internationale samenwerking» was het thema van deze zevende editie.  
De journalisten werden in groepen ingedeeld en konden werken vanuit het peristilium 
en de leeszaal. Tijdens de receptie konden ze vrij handelen. 
 
Vrijdag 21 december, zondag 23 december 2008: «Villa Politica» 
 
«Villa Politica» heeft speciale uitzendingen gewijd aan de verklaring van de regering- 
Verhofstadt III en aan het investituurdebat en de vertrouwensstemming die daarop 
volgden. 
 
21 december 2007: regeringsverklaring 
 
Via een persmededeling werd de pers uitgenodigd de regeringsverklaring van de 
eerste minister in het halfrond van de Kamer bij te wonen. Er werden daarvoor 
bijzondere maatregelen getroffen. Veel televisiezenders waren aanwezig. De leeszaal 
en de Conferentiezaal werden omgebouwd tot echte televisiestudio’s. Door de enorme 
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persbelangstelling raakten de volksvertegenwoordigers maar met moeite in het 
halfrond. 
 
Zondag 23 december 2007: «Mise au Point» 
 
De RTBF zond het zondagsdebat uit vanuit de Kamer. Moderatoren Olivier Maroy en 
Sacha Daout hadden de partijvoorzitters uitgenodigd voor een debat over de verklaring 
van de regering-Verhofstadt III en de politieke toestand.  
 
5 februari 2008: opnames voor «Verloren Land» 
 
Voor haar programma «Verloren land» heeft de VRT bij de dienst Archief van de 
Kamer opnames gemaakt om, met de inzet van figuranten, een sfeerbeeld te scheppen 
van het leven van Maria Verlackt in het Paleis der Natie.  
 
11 maart 2008: «Bijzondere commissie» Buitenlandse Zaken in het Egmontpaleis 
 
In een persmededeling werd de pers uitgenodigd op de gemeenschappelijke 
vergadering van de commissies voor de Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer en 
de Senaat in het Egmontpaleis, waar met betrekking tot de ontwikkelingssamenwerking 
hoorzittingen plaatsvonden met minister Charles Michel, de heren Moors (directeur-
generaal DGOS), Michiels (voorzitter van het directiecomité van de BTC), 
Haesendonck (voorzitter van de raad van bestuur van de BTC) en de Crombrugghe 
(bijzonder evaluator). 
 
De journalisten konden de vergadering bijwonen vanaf 10.30 uur. 
 
 
 6.3. BEZOEKEN AAN HET PALEIS DER NATIE 

 
 

Onthaalcentrum 
 
Het onthaalcentrum ligt aan de toegang Leuvenseweg 13, 1000 Brussel. Het is open 
iedere werkdag van 09u 30 tot 17u 00.   
 
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 bezoekersgroepen en de individuele burger die een openbare commissie of de 
plenaire vergadering van de Kamer wensen bij te wonen worden hier onthaald. Hij/zij 
moet hiervoor geen bijzondere formaliteiten vervullen. Op voorlegging van de 
identiteitskaart wordt toegang verleend tot de tribunes. 
 
Iedere individuele burger kan in het onthaalcentrum terecht om zich te informeren over 
het Belgische politieke stelsel.  
 
 
De gidsen 
 
Sinds 2000 beschikt de Kamer over 6 gidsen die deel uitmaken van de dienst Public 
Relations. 
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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 PRI-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). 
 
Tijdens de 52e zitting (2007-2008) bezochten 37.784 (oktober 2007 tot en met juni 
2008) personen of 1.637 groepen het federaal Parlement.  
Piekmaanden waren maart (424 groepen) en april 2008 (416 groepen). 
 
Daarnaast werden nog - vooral tijdens de vakanties - 536 individuelen rondgeleid. 
 

Verdeling bezoekers

9044

4399

24341

Onderwijs

Sociale verenigingen

Delegaties & genodigden
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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 kan de burger te weten komen welke openbare 
vergaderingen plaatsvinden in de Kamer. 
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Speciale bezoeken 
 
Donderdag 21 juni 2007 
 
De Voorzitter van de Kamer, de heer Herman De Croo ontving Nederlandse stagiairs 
diplomaten van de Universiteit van Leiden. De stagiairs werden rondgeleid in het 
Federaal parlement. De groep had een gesprek met de heer F.-X. de Donnea, Minister 
van Staat die de Belgische structuren toelichtte. 
 
Vrijdag 29 juni 2007 
 
Het Federaal Parlement ontving een groep studenten Politieke Wetenschappen van de 
Universiteit van Californië in Los Angeles in het kader van hun zomerprogramma in 
Europa.  Na het bezoek werd de groep toegesproken door de heer H. D’Hollander van 
de dienst Public Relations en Internationale Betrekkingen, bevoegd voor de Europese 
aangelegenheden. Een vergelijking tussen het Federaal niveau en het Europees 
beleidsniveau maakte deel uit van de uiteenzetting. 
 
Vrijdag 6 juli 2007 
 
Studenten politieke en sociale wetenschappen van de universiteit van Sussex in Groot-
Brittannië brachten een bezoek aan het Federaal Parlement. 
 
Vrijdag 27 juli 2007 
 
Opnieuw bracht een delegatie van Internationale Luchtcadetten uit Canada, USA, 
Groot-Brittannië, Duitsland, Nederland, Zwitserland en Frankrijk een bezoek aan het 
Federaal Parlement. Deze luchtcadetten volgen een opleiding bij de Belgische 
Luchtmacht.  
 
Woensdag 26 september 2007 
 
Het Klein Seminarie uit Roeselare, samen met de studenten van het Institute San 
Raffaele uit Milaan en het Gymnasium uit Westerstede uit Duitsland bezochten in het 
raam van een Europees uitwisselingsproject het Federaal Parlement.   
Kamerlid Roel Deseyn zat het debat voor en organiseerde stemmingen. 
 
 
Donderdag 27 september 2007 
 
Het Koninklijk Verbond der Veteranen van Koning Leopold III bracht met een vijftigtal 
leden een bezoek aan het Federaal Parlement. De Ondervoorzitter van de Kamer, de 
heer H. De Croo, ontving de groep in de plenaire zaal van de Kamer. 
 
Woensdag 24 oktober 2007 
 
Hoge officieren van de Duitse Luchtmacht die in dienstverband werken bij de Human 
Ressources-afdeling van het Ministerie van Defensie van Duitsland brachten een 
bezoek aan het Paleis der Natie. Ze werden er onthaald door de Commissievoorzitter 
van de Commissie Landsverdediging, de heer L. Vandenhove. 
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Maandag 12 november 2007 
 
De Miss België-finalisten werden door ondervoorzitter Herman De Croo ontvangen in 
de plenaire vergaderzaal van de Kamer.  De finalisten werden geïnformeerd over het 
politiek bestel. 
 
Zaterdag 17 november 2007 en zaterdag 1 december 2007 
 
Universiteitsstudenten van de Faculteit Recht van de Université Catholique de Louvain-
la-Neuve, brachten tijdens twee zaterdagen een bezoek aan het Parlement.  De 
groepen werden er telkens onthaald door Senator Francis Delpérée, tevens professor 
Recht aan de UCL. De bevoegdheden en werking van de parlementaire Assemblees 
werden uitvoerig besproken.   
 
Woensdag 28 november 2007 
 
Naar jaarlijkse traditie organiseerde de Liberale Studentenvereniging Leuven een 
bezoek aan het Federaal Parlement. De groep werd er onthaald door Ondervoorzitter 
Herman De Croo. 
 
Woensdag 12 december 2007 
 
De hogeschoolstudenten Public Relations van het Arthur Haulot Instituut in Anderlecht, 
brachten een bezoek aan het Federaal Parlement.  De opzet van dit bezoek was in de 
eerste plaats de werking van de dienst Public Relations en Internationale Betrekkingen 
van de Kamer van volksvertegenwoordigers te kennen.  Een ambtenaar van 
voornoemde dienst stond in voor de voorstelling.  Nadien volgde een korte rondleiding 
doorheen de gebouwen. 
 
Woensdag 12 december 2007 
 
De Katholieke Hogeschool Leuven bracht met haar studenten 1ste Bachelor 
Rechtspraktijk een bezoek aan het Federaal Parlement.   
Na hun integratieoefening «totstandkoming van de wet», kregen de studenten de 
opdracht om met enkele parlementsleden  een aantal wetten te bespreken.   
Volgende parlementsleden, mede-auteur van de besproken wetten waren aanwezig : 
Vice-eerste minister en Minister van Begroting en Consumentenzaken, Mevrouw Freya 
Van den Bossche voor de wet op de handelspraktijken en de voorlichting en 
bescherming van de consument, senator Guy Swennen voor de wet betreffende de 
hervorming van de echtscheiding en kamerlid mevrouw Sonja Becq, voor de wet 
betreffende de rechten van de vrijwilligers. 
 
Dinsdag 18 december 2007 
 
Het Europees Economisch en Sociaal Comité bracht met een aantal stagiaires een 
bezoek aan het Federaal Parlement.  De genodigden hadden er een ontmoeting met 
de heer Herman De Croo, Voorzitter van het Adviescomité voor Europese 
Aangelegenheden, en de heer D’Hollander, ambtenaar bevoegd voor Europese 
Aangelegenheden.  De relatie tussen het Federaal Parlement en de Europese 
instellingen werd toegelicht.  
 
Woensdag 9 januari 2008 
 
De Hanzehogeschool uit Groningen, Nederland, bracht met haar 4de jaars studenten 
Politiek en Communicatie een bezoek aan het Paleis der Natie.  Na de rondleiding 



Hoofdstuk 6  PUBLIC RELATIONS - 217 
 

 

ontmoette de heer H. D’Hollander, verantwoordelijk ambtenaar voor Europese 
Aangelegenheden, de groep. 
 
Woensdag 30 januari 2008 
 
Het Federaal Parlement ontving een groep studenten van de Christelijke Hogeschool 
Windesheim uit de gemeente Zwolle, provincie Overrijssel te Nederland.  De groep 
studenten Management en Law, hadden er een ontmoeting met de heer H. 
D’Hollander, ambtenaar bevoegd voor Europese Aangelegenheden. 
 
Donderdag 21 februari 2008 
 
De Koninklijke Militaire School bracht naar jaarlijkse gewoonte een bezoek aan het 
Federaal Parlement op donderdag 21 februari 2008.  De stagiairs Hogere Opleiding 
Militair Administrateur hadden een gesprek met Generaal-majoor Segers, militair 
commandant van het Paleis der Natie, de heer L. Vandenhove, Voorzitter van de 
Commissie Landsverdediging en enkele leden van de commissie.   
 
Zaterdag 23 februari 2008 
 
De CD&V had voor haar ledendag een bezoek gepland aan het Federaal Parlement.  
Onder begeleiding van enkele CD&V kamerleden en senatoren, werden een 100-tal 
leden van de partij rondgeleid in het Paleis der Natie.   
 
Donderdag 6 maart 2008 
 
Het College van Saint-Jean-sur-Richelieu uit Québec (Canada) bracht met haar 
studenten politieke wetenschappen, economie, sociologie en hedendaagse 
geschiedenis een bezoek aan het Parlement. Een ontmoeting met de fractieleider van 
de Franstalige christen-democratische partij (cdH), de heer Christian Brotcorne, tevens 
lid van de Interparlementaire Unie, sectie België-Canada, stond op het programma.  
Het economische en politieke samenwerkingsverband tussen België en Canada was 
een onderdeel van het gesprek. 
 
Woensdag 19 maart 2008 
 
De universiteit van Wyoming, Amerikaanse staat ten westen van de USA, bracht met 
haar studenten politieke wetenschappen een bezoek aan het Federaal Parlement.  De 
mentor van de groep, Professor Dr. Anderson, geeft les over de Europese Unie (de EU 
als internationale deelnemer-waarnemer, de EU en haar internationale betrekkingen, 
de EU in veiligheidskwesties).  
De heer H. D’Hollander, verantwoordelijke ambtenaar voor de Europese 
aangelegenheden, voerde een gesprek met de studenten over de verschillen tussen 
het Belgische parlementair systeem en het Amerikaanse. 
 
Woensdag 9 april 2008 
 
De Universiteit Antwerpen bracht met de studenten master-na-master opleiding 
Internationale Betrekkingen en Diplomatie een bezoek aan het Federaal Parlement.  
De groep woonde de plenaire zitting van de Kamer bij en had er een ontmoeting met 
de ondervoorzitter van de Kamer, tevens Voorzitter van het Adviescomité voor 
Europese Aangelegenheden, een lid van de Commissie Buitenlandse Betrekkingen en 
met de secretaris van het Adviescomité voor Europese Aangelegenheden. 
 
 



218 - PUBLIC RELATIONS  Hoofdstuk 6 
 

 

Dinsdag 29 april 2008 
 
Het Leuvens Instituut voor Ierland in Europa bracht met een groep studenten 
Internationaal en Europees Recht van de Universiteit in Vilnius - Litouwen een bezoek 
aan het Federaal Parlement.  Het Leuvens Instituut voor Ierland promoot alle vormen 
van culturele, economische en zakelijke activiteiten met Ierland in Europa.   
 
Dinsdag 6 mei 2008 
 
Het Federaal Parlement ontving een 25-tal deelnemers van het Koninklijk Hoger 
Instituut voor Defensie, een post-universitaire instelling voor een voortgezette vorming 
van officieren en burgers uit verschillende maatschappelijke sectoren.     
Een panelgesprek met de leden van de Commissie Defensie zorgde voor een 
verduidelijking van de mening van de verschillende fracties inzake veiligheid en 
defensie zowel nationaal, Europees als transatlantisch. Ook de rol en de prerogatieven 
van het parlement en de acties die een parlement kan ondernemen inzake veiligheid 
en defensie waren het onderwerp van gesprek. 
Aansluitend op dit bezoek werd op vraag van de Franse Eerste minister, de heer Yves 
Fromion, Frans parlementslid, vergezeld van de Franse ambassadeur in België, de 
heer Dominique Boché, ontvangen door de Commissievoorzitter Defensie en de 
aanwezige commissieleden voor een gesprek over de ontwikkeling van een Europese 
defensie-industrie en de opzet van een Europese markt voor defensieproducten.   
 
Woensdag 4 juni 2008 
 
Naar jaarlijkse gewoonte plande het « Institut des Affaires publiques de Charleroi » 
afdeling van het Universitair centrum van Charleroi, dienst coöperatie en ontwikkeling, 
een stage voor haar stagiairs afkomstig uit gedecentraliseerde overheidsadministraties.  
Dit jaar brachten Boliviaanse stagiairs een bezoek. 
 
Donderdag 3 juli 2008 
 
Een groep studenten van de University of Sussex bracht een bezoek aan het Federaal 
Parlement. 
 
Dinsdag 8 juli 2008 
 
Een groep koorleden van het Daltonkoor uit Soweto (Zuid-Afrika) en het Sint-
Jozefskoor uit Ternat (Vlaams-Brabant), brachten een bezoek aan het Federaal  
Parlement. 
 
 
Protocol 
 
Maandag 26 mei 2008  
 
Een delegatie Soedanese diplomaten bracht, op vraag van het Egmontinstituut, een 
bezoek aan de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers.  De delegatieleden 
maakten kennis met de werking van het Belgische federaal systeem in het algemeen 
en van de Belgische Kamer in het bijzonder. 
 
Donderdag 15 november 2007 
 
Het thema van Koningsdag was «ontwikkelingssamenwerking».  De Koninklijke familie, 
uitgezonderd de Koning en de Koningin zelf, bezochten het Federaal parlement. 
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Belgisch klassiek zangtalent, Helmut Lotti, zong, de brabançonne.   
Twee jonge vrijwilligers actief in ontwikkelingslanden, getuigden over hun werk in het 
raam van de vrijwillige dienst bij de ontwikkelingssamenwerking. 
 

 
6.4. OPENDEUR 

 
Zaterdag 21 juli 2007 
 
Traditioneel houdt het Federaal Parlement zijn deuren open tijdens de Nationale 
Feestdag voor het grote publiek.  6.580 personen hebben het Paleis der Natie bezocht 
(in 2006 waren er 6.625 bezoekers).  
Aan de hand van een openhuisbrochure heeft het publiek de verschillende zalen van 
de Kamer van volksvertegenwoordigers en van de Senaat kunnen bezoeken.  
Dit jaar werd ten behoeve van de bezoekers een tentoonstelling opgezet over de 
onderhandelingen die leidden tot het Verdrag van Rome in 1957.  

 
Zondag 11 november 2007 

 
Zoals elk jaar komen jongeren, oud-strijders en leden van vaderlandslievende 
organisaties naar de 11-novemberviering in het Federaal Parlement en worden 
ontvangen in de plenaire zaal van Kamer en Senaat door de respectievelijke 
voorzitters.  De oudstrijders konden de tentoonstelling «Te jong - Trop jeunes» in het 
Parlement bezoeken. 
 
Vrijdag 18, zaterdag 19 april 2008 en maandag 21 april 2008 

 
Het Federaal Parlement stelde opnieuw dit jaar zijn deuren open voor de vzw 
Talenfeest, Animatiecentrum voor Talen. Vrijdag en maandag was schoolgaande jeugd 
welkom. In de commissiezalen en de plenumzaal gingen allerlei groepsactiviteiten en 
ateliers door die alle als bedoeling hadden de meertaligheid van jongeren te 
bevorderen. 
Op zaterdagvoormiddag werd ook de ambassadeursdag georganiseerd. De 
genodigden waren Vlaamse leerkrachten Frans en Waalse leerkrachten Nederlands. 
In de namiddag kon het publiek deelnemen aan een «talenparcours» met heuse dans- 
en toneelvoorstellingen. 

 
 

6.5. COLLOQUIA, STUDIEDAGEN, PETITIES EN 
BOEKVOORSTELLINGEN 

 
Maandag 10 en dinsdag 11 september 2007 
 
Het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten hield een colloquium over «Cities 
against terrorism».  Het colloquium had als bedoeling na te denken over hoe steden in 
een democratische samenleving een verdedigingsbeleid kunnen opstellen tegen het 
terrorisme.    
 
Maandag 1 oktober 2007 
 
De organisatie «Coordination Nationale d’Action pour la Paix et la Démocratie» is een 
Belgische vereniging opgericht sinds 1970 die als doelstelling nastreeft de publieke 
opinie te sensibiliseren en te mobiliseren tegen oorlog, uitsluitingen en ongelijkheid en 
vóór veiligheid en internationale solidariteit en democratie.   
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Dinsdag 2 oktober 2007 
 
De Raad van Bestuur van het Belgisch Referentiecentrum voor de Expertise over 
Centraal-Afrika, voorgezeten door de heer Herman De Croo, tevens voorzitter van 
deze vereniging, hield in het Federaal Parlement een vergadering.   
 
Dinsdag 9 oktober 2007 
 
Ter gelegenheid van de viering van het 10-jarig bestaan van de invoer van 
fairtradebananen op de Belgische markt verdeelde de vereniging Max Havelaar, tijdens 
de week van de Eerlijke Handel, bananen bij de kamerleden.   
 
Zaterdag 20 oktober 2007 
 
«Place aux enfants», een initiatief van de jeugddiensten van de «Ligue des Familles» 
valt onder de coördinatie van de Vereniging van Waalse provincies en de Franse 
Gemeenschapscommissie van de regio Brussel-Hoofdstad. Het doel van de 
organisatie is om jongeren op te voeden in burgerschap door met hen verschillende 
instellingen te bezoeken.   
Net als de vorige jaren bezochten kinderen tussen 8 en 12 jaar het Federaal 
Parlement. Ze hadden een onderhoud met kamerlid, mevrouw Muriel Gerkens, die hen 
de functie van het Parlement uitlegde. De kinderen konden nog vragen stellen en 
daarna een tekening maken over hun impressies. 
 
Dinsdag 23 oktober 2007 
 
Het Nationaal Instituut voor de Criminalistiek en de Criminologie hield een studiedag in 
het Federaal Parlement.  Op het programma stond de voorstelling van hun 
onderzoeksrapport met de statistieken over de jeugdcriminaliteit.   
 
Donderdag 8 november 2007 

 
De organisatie Vredeseilanden, een NGO voor ontwikkelingssamenwerking die zich 
specialiseert in voedselzekerheid, hield samen met enkele parlementsleden, een 
vertegenwoordiging uit de landbouwsector, de overheidsdienst Ontwikkelings-
samenwerking en enkele boeren uit Congo, Brazilië en België een vergadering over de 
voedsel- en landbouwproblematiek in het kader van de campagne Landbouw 2015. 
 
Donderdag 8 november 2007 

 
De «European Centre for Parliamentary Research and Documentation» (ECPRD) hield 
een seminarie over «Parliament and Judiciary» in samenwerking met de Europese 
Lidstaten, het Europees Parlement, het Grondwettelijk Hof, de advocatuur en de 
universiteiten. 
 
Maandag 12 november 2007 

 
De Franstalige liberalen hielden een  rondetafelgesprek over de kankerproblematiek 
naar aanleiding van de publicatie van een witboek over kanker onder het 
voorzitterschap van Minister van Staat, Daniel Ducarme.   
 
Woensdag 5 december 2007 
 
De internationale liberale beweging hield in samenwerking met de «Club français pour 
l’Europe», de «Club 89» voorgezeten door Europees vertegenwoordiger Jacques 
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Toubon en «La Nouvelle République», voorgezeten door Michel Barnier, Frans 
Minister van Landbouw en Visserij, een colloquium over de oprichting van een 
intergouvernementele Conferentie en zijn rol bij de toepassing van het nieuwe verdrag 
van de Europese Unie.  
 
Vrijdag 7 december 2007 
 
De commissie voor de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer viert het 15-jarige 
bestaan met een academische zitting.  De Kamervoorzitter leidde de zitting in. 
 
Donderdag 13 december 2007 
 
De 10de verjaardag van het tijdschrift « Publiekrechterlijke kronieken » uitgegeven 
door uitgeverij Vanden Broele werd gevierd in de congreszaal van het Federaal 
Parlement.  Ter gelegenheid van dit 10-jarig bestaan werd ook een «award» uitgeloofd 
voor de beste juridische scriptie over een thema van publiek- en/of administratief recht. 
 
Donderdag 13 december 2007 
 
De organisatie Vredeseilanden organiseerde een rondetafel rond « Het Belgisch beleid 
tegen de honger », een vergadering over de voedsel- en landbouw-problematiek in het 
kader van de campagne Landbouw 2015.  De heer Dirk Van Der Maelen, 
fractievoorzitter, verwelkomde de genodigden waaronder enkele NGO’s, Malinese 
boerenorganisaties en NGO-vertegenwoordigers uit Niger en Oost- en Zuid-Afrika. 
 
Vrijdag 14 december 2007 
 
Een seminarie over de olievoorraden werd door kamerlid, de heer Philippe Henry 
ingeleid. 
 
Vrijdag 14 december 2007 
 
Een hoorzitting over de problematiek van de schendingen van de rechten van het kind 
in de Tindoufregio (Marokko) werd gehouden in de congreszaal in aanwezigheid van 
genodigde kamerleden, NGO’s erkend als verdedigers van de mensenrechten en 
vertegenwoordigers van middenveldorganisaties. 
 
Vrijdag 16 november 2007 
 
De Franstalige socialisten en hun studiecentrum Emile Vandervelde organiseerden een 
colloquium gewijd aan de Belgische overheidsschuldenlast.   
 
Zaterdag 24 november 2007 
 
Het Antwerps Vormingsinstituut en de Kamerfractie van het Vlaams Belang  
organiseerden een colloquium over de communautaire akkoorden. 
 
Maandag 17 december 2007 
 
Een seminarie over de « Numerus clausus in de medische opleidingen » werd 
gehouden onder het voorzitterschap van kamerlid, mevrouw Muriel Gerkens. 
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Dinsdag 15 januari 2008 
 
Een colloquium over de conflictbeheersing in het Belgisch Staatsrecht werd ingeleid 
door Kamervoorzitter, Herman Van Rompuy.   
 
Donderdag 17 januari 2008 
 
De organisatie Vredeseilanden organiseerde opnieuw een rondetafel over « Het 
Belgisch beleid tegen de honger ».  Het thema van de ronde tafel luidde: «Duurzame 
landbouw in internationale financiële instellingen : Welke rol voor België».   
 
Maandag 11 februari 2008 
 
Het Federaal Parlement organiseerde een seminarie over «Quelle politique de santé 
publique pour lutter contre le cancer» in samenwerking met de vereniging Etopia, een 
animatie- en onderzoekscentrum voor ecologisch beleid.   
 
Donderdag 14 februari 2008 
 
De organisatie Vredeseilanden organiseerde de derde en laatste rondetafel rond « Het 
Belgisch beleid tegen de honger ». De rondetafel behandelde de noodzaak van een 
meer coherent beleid om duurzame landbouw in het Zuiden te ondersteunen. 
 
Zaterdag 8 maart 2008 
 
Een informatievergadering over « Parlementairen voor de Millenniumdoelstellingen » 
werd opgezet door de vzw Sensoa, organisatie die opkomt voor seksuele voorlichting. 
Deze informatievergadering behandelde thema’s als hiv, aids en moedersterfte. 
 
Zaterdag 8 maart 2008 
 
De Algemene vergadering Liberale Vrouwen organiseerde een studievergadering over 
«Gezondheid op bestelling».  Enkele gezondheidsbewegingen, de Liberale Landsbond 
van Mutualiteiten traden op als gastsprekers. 
 
Vrijdag 14 maart 2008 
 
Een colloquium over solidariteit opgezet door de Kamerfractie Ecolo-Groen ! vond 
plaats in het Federaal Parlement. 
 
Donderdag 10 april 2008 
 
Een infodag van de Federale ombudsmannen en de Justitiehuizen werd gehouden in 
de Congreszaal van het Federaal Parlement. 
 
Zaterdag 12 april 2008 
 
CD&V-vormingsdienst « Dinamo » hield een bijeenkomst in het kader van de 
vormingsreeks « Politieke Academie » met als thema « Een veilige en rechtvaardige 
samenleving ». 
 
Maandag 14 april 2008 
 
De politieke partij Ecolo-Groen! organiseerde een studiedag over de gezondheid, het 
medisch aanbod en de RSZ.  Inleidend kamerlid was mevrouw Muriel Gerkens. 
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Vrijdag 25 april 2008 
 
Het Parlement organiseerde een colloquium over « de relaties tussen de politieke en 
de juridische wereld » in samenwerking met de Vereniging van Syndicaten van 
magistraten.  Mevrouw Clothilde Nyssens, kamerlid, leidde dit colloquium in. 
 
Woensdag 7 mei 2008 
 
De politieke fractie Ecolo-Groen ! organiseerde een colloquium over de import in 
Europa van biobrandstof.  Mevrouw Thérèse Snoy, kamerlid, leidde dit colloquium in. 
 
Donderdag 8 mei 2008 
 
De vzw Sensoa hield een sensibiliseringscampagne over moedersterfte.  Kamerleden 
Hilde Vautmans, Carine Lalieux en Marleen Temmerman, namen elk het woord tijdens 
het colloquium dat aan dit thema gewijd werd. 
 
Vrijdag 9 mei 2008 
 
De Franstalige christen-democratische partij (cdH) organiseerde een colloquium over 
«België en het terrorisme». 
 
Vrijdag 9 mei 2008 
 
De vzw Globelink hield de jaarlijkse slotzitting van het Scholierenparlement.  Vlaamse 
jongeren debatteerden dit jaar energie en de toekomst, onder de titel «2027 volt». In de 
voormiddag werden commissievergaderingen gehouden.  Tijdens de namiddag 
kwamen de 200 jongeren in plenum samen.  De Kamervoorzitter leidde de 
werkzaamheden in door onder andere te verwijzen naar de inspanningen en analyses 
van vorige generaties.  De plenaire vergadering nam een aantal resoluties aan die ze 
aan de overheden voorlegde. 

 
Vrijdag 16 mei 2008 

 
Een colloquium over de strafuitvoeringsrechtbanken kwam tot stand door de Hoge 
Raad voor de Justitie. 
 
Maandag 19 mei 2008 

 
De vzw Pro Lege, vereniging van gewezen parlementairen, hield haar algemene 
vergadering in het Federaal Parlement. Tijdens deze vergadering werd het 
activiteitenverslag 2007-2008, het financieel verslag 2007, de begroting 2008 
goedgekeurd. De commissarissen-rekeningopnemers, de leden van de Raad van 
bestuur werden verkozen door de Algemene Vergadering. De voorzitter en 
ondervoorzitter werden benoemd door de Raad van bestuur.  Het programma van de 
toekomstige activiteiten werd vastgelegd. 
 
Vrijdag 23 mei 2008 

 
De Franstalige socialistische mutualiteiten organiseerden in het Federaal Parlement 
een colloquium over «het electorale proces voor iedereen toegankelijker maken». 
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Vrijdag 23 mei 2008 
 

De politieke partij Ecolo-Groen! organiseerde in het Federaal Parlement een rondetafel 
met als thema «Voedselverbruik en het milieu». 
 
Vrijdag 30 mei 2008 

 
De politieke partij Ecolo-Groen ! organiseerde een studiedag over «het functioneren 
van de Europese Instellingen». 
 
Maandag 2 juni 2008 
 
De organisatie «European Transport Safety Council (ETSC)» organiseerde een 
informatievergadering «Safe and Sober Talk» in het kader van de doelstelling van de 
EU om tegen het jaar 2010 het aantal verkeersdoden te halveren. 
 
Vrijdag 6 juni 2008 
 
Het Informatie- en adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties 
organiseerde in het Federaal Parlement een colloquium naar aanleiding van de 10e 
verjaardag van de wet van 2 juni 1998 over de oprichting van een informatie- en 
adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties. 
 
Maandag 16 juni 2008 
 
In samenwerking met Maklu-Uitgevers, Antwerpen, organiseerde het Federaal 
Parlement een congres over «Het Europees Recht in België na het Verdrag van 
Lissabon».  Het congres behandelde de invloed van het Verdrag van Lissabon dat nog 
niet door alle lidstaten is geratificeerd, op de toekomstige Europese besluitvorming en 
de gevolgen daarvan voor België." 
  
Dinsdag 1 juli 2008 

 
De politieke groep Ecolo-Groen! in het Federaal Parlement organiseerde een 
conferentiedebat over «The extradition of Rwandese Genocide Suspects to Rwanda: 
Issues and Challenges» in samenwerking met de mensenrechtenorganisaties African 
Rights en Redress. 
 
 
Petities 
 
Woensdag 17 oktober 2007 
 
De Internationale Beweging ATD Vierde Wereld, een NGO voor armoedebestrijding, 
werd ontvangen door Kamervoorzitter Herman Van Rompuy. Die bewegingen 
slaagden erin ruim 17.000 handtekeningen van landgenoten te verzamelen van 
burgers die extreme armoede willen uitbannen.   
 
 
Boekvoorstellingen 
 
Vrijdag 26 oktober 2007 
 
Voorstelling van het boek van M. Van den Wijngaert e.a., «Democratisering in België. 
Een verhaal zonder einde», Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 2007. 
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Op vrijdag 26 oktober 2007 vond, op uitnodiging van de heer Herman Van Rompuy, 
Voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de voorstelling plaats van het 
boek «Democratisering in België. Een verhaal zonder einde».  
 
Daarin buigen een aantal vooraanstaande wetenschappers zich over het politieke, 
sociaaleconomische en culturele democratiseringsproces in België sinds 1830. Er 
wordt ook aandacht besteed aan de evolutie van de kiessystemen en aan de 
vrouwenemancipatie. Ten slotte worden ook aparte hoofdstukken gewijd aan de 
democratisering in de wereld en aan de geschiedenis van de democratie. 
 
Vrijdag 11 april 2008 
 
Het boek «De zestien is voor u - Hoe België wegzakte in een regimecrisis». 
Het werd voorgesteld door de heer Dirk Demuynck van de Uitgeverij Lannoo en werd  
geschreven door de journalisten van de krant «De Standaard»  Bart Brinckman, Isabel 
Albers, Steven Samyn en Wouter Verschelden. 
Kamervoorzitter H. Van Rompuy situeerde de regeringscrisis vanuit zijn rijke ervaring 
aan regeringsonderhandelingen. Het is het verhaal achter de langste regeringsvorming 
ooit.  De gelegenheidstoespraken van voormalig journalist Hugo De Ridder en de 
wetstraatjournalist Bart Brinckman, gaven hun visie over de regeringscrisis en het 
boek.    
 
Dinsdag 13 mei 2008 
 
Een infostand over de campagne «herken een beroerte» werd opgesteld door de 
organisatie Belgian Stroke Council. 
 
Donderdag 15 mei 2008 
 
In de vergaderzaal van de Kamer werd het boek «Kunst en architectuur bij de 
Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers» voorgesteld. 
Na een verwelkoming door Kamervoorzitter Herman Van Rompuy, volgden toespraken 
door mevrouw Linda Van Santvoort, docent architectuurgeschiedenis aan de 
Universiteit Gent, en de heer Claude Lorent, cultureel raadgever bij het Paleis voor 
Schone Kunsten van Brussel en kunstcriticus bij het dagblad «La Libre Belgique». 
Tot nu toe bestond geen enkele publicatie gewijd aan het toch wel aanzienlijke 
artistieke patrimonium van de Kamer van volksvertegenwoordigers. Om dat te 
verhelpen, en in het bijzonder om het kunstpatrimonium van de Kamer te ontsluiten 
voor een breed publiek, gaf het College van quaestoren van de Kamer aan de dienst 
Public Relations de opdracht een boek over dat patrimonium tot stand te brengen. 
Kunsthistorici en kunstcritici bespreken er de negentig belangrijkste kunstwerken 
(schilderijen, borstbeelden) uit de collectie van de Kamer. Daarnaast wordt bijzondere 
aandacht besteed aan de ruimten waarin die kunstwerken tentoongesteld zijn: in een 
aparte bijdrage van de hand van Eric Morreel, directeur van de dienst Algemene Zaken 
van de Kamer, wordt de geschiedenis van het Paleis der Natie, van het Huis van de 
Parlementsleden en van het Quaestuurgebouw aan de Hertogstraat omstandig uit de 
doeken gedaan. Linda Van Santvoort, professor in de architectuurgeschiedenis aan de 
Universiteit Gent, schetst de herinrichting, onder leiding van architect Henri Beyaert, 
van de vergaderzaal van de Kamer na de brand van 1883. 
Het boek is vlot geschreven en overvloedig geïllustreerd, en is beschikbaar in een 
Nederlandse en in een Franse versie. 
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6.6. TENTOONSTELLINGEN 
 
Maandag 7 januari 2008 
 
De vernissage van de tentoonstelling «kunst van personeelsleden» viel samen met de 
nieuwjaarsreceptie. De tentoonstelling toonde kunstwerken van een zestal 
personeelsleden met elk zeer verschillende stijl en techniek. Een catalogus werd ter 
gelegenheid van dit opzet opgemaakt. 
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7.  WERKZAAMHEDEN VAN DE POLITIEKE FRACTIES 
 
 

7.1. CHRISTEN-DEMOCRATISCH EN VLAAMS - NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE 

(CD&V - N-VA) 
30 LEDEN 

 
 
Voorzitter: Pieter De Crem (tot december 2007), Servais Verherstraeten 
 (sedert 21 december 2007) 
 
 
Parlementaire behandeling wetsvoorstellen tot splitsing van de kieskring Brussel-Halle-
Vilvoorde 
 
De CD&V - N-VA-fractie plaatste vanaf september 2007 haar wetsvoorstellen i.v.m. de 
splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde voor de verkiezingen van de Kamer 
van volksvertegenwoordigers, de Senaat en het Europees Parlement (nr.  0037, BZ 
2007 en nr. 0133, BZ 2007) op de agenda van de commissie voor de Binnenlandse 
Zaken. 
Deze wetsvoorstellen bieden een oplossing voor het arrest van het Grondwettelijk Hof 
73/2003 van 26 mei 2003 dat de bijzondere regeling m.b.t. Vlaams Brabant zoals 
opgenomen in de wet van 13 december 2002 tot wijziging van het Kieswetboek en zijn 
bijlage, vernietigde. Het uitgangspunt van deze wetsvoorstellen is dat elke duurzame 
oplossing voor het probleem van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde, die zich uitstrekt 
over het eentalige Nederlandse taalgebied en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad 
moet uitgaan van de noodzaak om de grenzen van de taalgebieden, gewesten en 
provincies te eerbiedigen omdat anders de taalgemeenschappen in dit land niet op gelijke voet 
zouden behandeld worden. Om deze reden wordt de bestaande kieskring Brussel-Halle-
Vilvoorde gesplitst volgens de taal-, gewest- en provinciegrens. Dit betekent dat het 
administratief arrondissement Halle-Vilvoorde bij de Vlaamse kieskring wordt gevoegd (voor 
Senaat en Europees Parlement) en dat de provinciale kieskring Vlaams Brabant voor de 
verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers wordt ingesteld. 
 
Om een correcte zetelverdeling over de vroegere provincie Brabant te behouden, wordt, 
voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers, als bijzondere modaliteit 
voor deze gewezen provincie, de lijstenverbinding of apparentering behouden, op 
dezelfde wijze als deze thans bestaat: de lijsten in de kieskring Brussel-Hoofdstad 
kunnen apparenteren hetzij met Vlaams Brabant, hetzij met Waals Brabant (maar niet 
met deze beide kieskringen tegelijk). Hieruit volgt dat de zetelverdeling met de nieuwe 
indeling, niet wezenlijk zal verschillen van de huidige zetelverdeling. Een ander voordeel 
van het systeem van apparentering is dat het een gangbare en erkende praktijk is die door het 
Grondwettelijk Hof niet wordt afgewezen. 
 
De wetsvoorstellen werden op 7 november 2007 in de commissie voor de 
Binnenlandse Zaken goedgekeurd. De Franstalige leden van de commissie verlieten bij 
de stemming de vergadering. Enkele dagen later, op 9 november, keurde het 
Parlement van de Franse Gemeenschap een motie goed waarin het verklaarde dat de 
goedkeuring van de wetsvoorstellen i.v.m. de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde de 
belangen van de Franse Gemeenschap ernstig schaadde. Door dit belangenconflict 
werd de verdere parlementaire behandeling van de wetsvoorstellen opgeschort met het 
oog op overleg. Dit overleg leidde niet tot een oplossing waardoor de wetsvoorstellen 
geagendeerd werden in de plenaire vergadering van 8 mei 2008. Wegens de 
adviesvraag aan de Raad van State over een aantal amendementen kon de 
bespreking niet worden aangevat. Enkele dagen later keurde de Franse 
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Gemeenschapscommissie een motie voor een belangenconflict goed, waardoor de 
parlementaire behandeling van de wetsvoorstellen voor de tweede keer werd 
opgeschort. 
 
 
Investituurdebat («interim»-)regering-Verhofstadt III  
 
Fractievoorzitter Servais Verherstraeten erkende in het debat over het regeerakkoord 
van de interimregering-Verhofstadt III dat deze regering niet de regering was die 
beantwoordde aan de verwachtingen die de fractie na de verkiezingen van 10 juni 
2007 voor ogen had. Toch verdedigde hij deze regering omdat bijzondere situaties 
bijzondere oplossingen vereisen. Het voordeel ervan was dat de politieke instellingen 
na een lange periode van lopende zaken opnieuw op een normale manier konden 
functioneren. Bovendien was de interimregering nodig om een aantal dringende 
problemen op te lossen, zoals de opmaak van de begroting 2008 en maatregelen om 
de koopkracht te versterken. Voor het overige beklemtoonde de fractievoorzitter de 
noodzaak van een nieuw institutioneel evenwicht. Hij verduidelijkte dat de vraag voor 
een grondige staatshervorming er niet op gericht is om Vlaamse welvaart te creëren 
ten koste van Wallonië.  
 
 
Investituurdebat regering-Leterme I 
 
In het debat over het regeerakkoord benadrukte fractievoorzitter Servais 
Verherstraeten dat het regeerakkoord afgesloten tussen 5 partijen onder leiding van 
Yves Leterme de terugkeer naar normale politieke verhoudingen moet mogelijk maken. 
Daarnaast toonde hij aan dat in het regeerakkoord belangrijke programmapunten van 
het kartel CD&V - N-VA zijn opgenomen. Van de 300 miljoen euro beleidsruimte in de 
begroting 2008 gaat het overgrote deel naar sociale beleidsmaatregelen, zoals de 
verhoging van de oudste en laagste pensioenen, de verhoging van het belastingvrij 
minimum, het optrekken van de uitkeringen voor chronisch zieken, de verhoogde 
kinderbijslag, enz. Even belangrijk voor het kartel zijn de maatregelen in het 
regeerakkoord die ertoe moeten bijdragen dat de overheid haar kerntaken behoorlijk 
kan uitvoeren. Op het vlak van justitie ligt de nadruk op een geloofwaardige 
strafuitvoering en bijgevolg op een effectieve uitvoering van de opgelegde sancties. Er 
worden nieuwe wegen ingeslagen inzake het asiel- en migratiebeleid door het 
verduidelijken van de criteria voor de regularisatie van mensen zonder papieren die in 
ons land verblijven en door de aanpassing van de nationaliteitswetgeving zodat deze 
wetgeving opnieuw een hefboom voor integratie wordt en de procedures 
geobjectiveerd en migratieneutraal worden gemaakt. 
Tot slot wees de fractievoorzitter op de ambitieuze communautaire agenda van de 
regering die tot een grondige staatshervorming moeten leiden. 
 
 
Evaluatie geautomatiseerde stemming 
 
Naast de behandeling van de wetsvoorstellen m.b.t. de splitsing van de kieskring 
Brussel-Halle-Vilvoorde werd in de commissie voor de Binnenlandse Zaken tevens een 
belangrijke discussie gevoerd over de geautomatiseerde stemming bij verkiezingen. 
Aan een consortium van universiteiten was gevraagd om het huidige systeem door te 
lichten en aanbevelingen te formuleren voor een verbeterd systeem. Het debat over 
deze doorlichting werd besloten met de goedkeuring van een resolutie op initiatief van 
CD&V - N-VA. In deze resolutie (nr. 1278, 2007-2008) wordt aan de regering gevraagd 
om de nodige maatregelen te nemen zodat de gemeenten die in 2007 gebruik maakten 
van de elektronische stemming dit opnieuw kunnen doen bij de verkiezingen voor de 
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regionale parlementen en het Europees Parlement in juni 2009. De gemeenten die dit 
verkiezen, kunnen terugkeren naar de stemming met potlood en papier. Verder wordt 
in de resolutie aan de regering gevraagd om een nieuw verbeterd geautomatiseerd 
stemsysteem uit te werken en te testen en dit, rekening houdend met de evaluatie van 
de experimenten, toe te passen.  
 
 
De invoering van een statuut voor zorgouders in nieuw samengestelde gezinnen 
 
Sedert geruime tijd ijvert de fractie voor de juridische erkenning van «zorgouders». Dit 
zijn echtgenoten of partners van een ouder die samen met de ouder het minderjarige 
kind opvoeden, bijvoorbeeld stiefouders. Aangezien steeds meer kinderen worden 
opgevoed in een nieuw samengesteld gezin wil de fractie de affectieve zorgrelatie die 
ontstaan is tussen die kinderen en de zorgouder juridisch ondersteunen, zonder 
afbreuk te doen aan de rechten van de biologische ouders. Tijdens de vorige 
legislatuur werden over dit onderwerp uitgebreide hoorzittingen gehouden en werd het 
voorstel onderworpen aan het advies van de Raad van State. Rekening houdend met 
de opmerkingen van de Raad van State diende de fractie een aangepast voorstel in 
(nr. 1303, 2007-2008).  
 
 
Een statuut voor wilsonbekwame personen 
 
De fractie heeft het initiatief genomen om alle beschermingsstatuten voor 
wilsonbekwame personen te herleiden tot één globaal statuut. Het voorstel houdt meer 
in dan alleen de samenvoeging van een geheel van complexe regels. Het wil ook in het 
licht van de aanbeveling van de Raad van Europa R(99)4 en het V.N. Verdrag m.b.t. 
de rechten van personen met een functioneringsstoornis van 13 december 2006 alle 
actuele pijnpunten in de regelgeving wegwerken. Het wetsvoorstel dat hierover 
ingediend werd (nr. 1356, 2007-2008) biedt de persoon een bescherming in functie van 
zijn noden (bescherming «op maat») en verleent voorrang aan de informele en 
familiale ondersteuning.  
 
 
Wat de strafrechtelijke aansprakelijkheid van publiekrechtelijke rechtspersonen betreft 
 
Overeenkomstig artikel 5, vierde lid, van het Strafwetboek kunnen publiekrechtelijke 
rechtspersonen die een rechtstreeks, democratisch verkozen orgaan hebben, 
momenteel niet strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld. De politieke 
verantwoordelijkheid die deze rechtspersonen dragen, sluit de strafrechtelijke 
aansprakelijkheid van deze rechtspersonen uit. Bovendien wou men zo vermijden dat 
de overheid een schietschijf zou worden voor de misnoegde burger. De huidige 
uitsluiting van sommige publiekrechtelijke rechtspersonen uit het toepassingsgebied 
van de wet op de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen heeft echter 
momenteel een belangrijk neveneffect: vermits deze rechtspersonen zelf niet 
strafrechtelijk aangesproken kunnen worden, richten procedures zich meer en meer op 
de individuele mandatarissen van deze rechtspersonen, i.c. voornamelijk de 
burgemeesters en schepenen van zowel grootsteden als van kleinere gemeenten. In 
tegenstelling tot de gemeente zelf kunnen zij momenteel dus wel strafrechtelijk 
aangesproken worden voor tekortkomingen binnen hun gemeente. Om dit probleem op 
te lossen diende de fractie een wetsvoorstel in dat ertoe strekt deze rechtspersonen 
strafrechtelijk aansprakelijk te stellen (nr. 1146, 2007-2008). 
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Verbod van bijeenkomsten van racistische en neonazistische groeperingen 
 
Momenteel kan de overheid bijeenkomsten van racistische en neonazistische 
groeperingen in principe niet verbieden. Daarom diende de fractie een wetsvoorstel in 
om aan de burgemeester de mogelijkheid te geven om bij politieverordening de 
samenscholing te verbieden van de personen waarvoor er redelijke gronden bestaan of 
vermoedens zijn dat zij voorbereidingen treffen om een misdrijf te plegen zoals bepaald 
in de racismewet of in de wet betreffende het ontkennen, minimaliseren, 
rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide (nr. 1487, 2007-2008). Deze redelijke 
gronden of vermoedens van een te plegen misdrijf moeten gesteund zijn op 
gedragingen, materiële aanwijzingen of omstandigheden. Daarnaast beoogt het 
voorstel het opsporen en vervolgen van de organisatoren en de deelnemers van deze 
bijeenkomsten te vergemakkelijken door de lijst van voorziene misdrijven waarvoor 
infiltratie, telefoontapmaatregelen en andere maatregelen toegelaten zijn, uit te breiden 
met inbreuken op de wetgeving tot bestrijding van racisme en negationisme. 
 
 
Rookverbod 
 
De fractie diende hierover een wetsvoorstel in dat vanaf 1 januari 2010 een 
vereenvoudiging van de huidige rookwetgevingen beoogt evenals het installeren van 
een rookverbod in gesloten plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn (zowel voor 
werknemers als voor bezoekers) en het invoeren van een rookverbod in alle voertuigen 
gebruikt voor openbaar vervoer (nr. 0078, BZ 2007). Het voorstel voorziet tevens in de 
mogelijkheid om in horeca-inrichting een rookkamer te installeren en beoogt een 
rookverbod in werkruimten en sociale voorzieningen. Het voorstel wil tevens de 
bestaande discriminaties, bv. tussen café en jeugdhuis, wegwerken door het niet te 
beperken tot de horeca. 
 
 
Elektronische communicatie 
 
Het toenemende gebruik van de mobiele telefoon heeft enerzijds mensen dichterbij 
gebracht, anderzijds zijn er ook mensen die misbruik maken van de technologie. 
Vooral betalende sms (short message service)-diensten zorgen voor ongenoegen: 
gebruikers worden niet altijd duidelijk geïnformeerd over het betalende karakter. Zeker 
voor inkomende sms’jes waarbij de gebruiker dient te betalen voor het ontvangen van 
een sms (zgn. reverse billing) en bij belspelletjes zijn er misbruiken. Er bestaat een 
gedragscode rond sms-diensten maar sommige (veelal buitenlandse) aanbieders 
treden deze met de voeten. De fractie kaartte deze problematiek herhaaldelijk aan en 
diende een wetsvoorstel in dat een gebruiker met een eenvoudig «stop»-bericht een 
abonnement op dergelijke dienst kan opzeggen (nr.  0603, 2007-2008). 
 
 
ICT-veiligheid 
 
In 2007 nam computerpiraterij of hacking toe met maar liefst 14 procent in vergelijking 
met 2006. Internet is niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven en net zo 
cruciaal geworden voor onze netwerkeconomie als basisvoorzieningen zoals water en 
elektriciteit. Hoog tijd dus om onze verantwoordelijkheid te nemen inzake e-security. 
België kan niet achterblijven ten opzichte van de buurlanden, des te meer omdat België 
internationale instellingen huisvest als de EU en de NAVO. Onder impuls van de fractie 
werden er in januari 2008 verschillende hoorzittingen georganiseerd in verband met 
informatieveiligheid. Deze voortdurende aandacht resulteerde in o.a. de oprichting van 
een gespecialiseerde cel «internetpompiers»: een Computer Emergency Response 
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Team. Deze cel kan computeraanvallen «blussen» voor ze zich op grote schaal 
verspreiden.  
 
 
Uitbreiding van het recht op ouderschapsverlof 
 
De fractie heeft een wetsvoorstel ingediend dat het ouderschapsverlof een wettelijke 
basis wil geven en tevens het bestaande systeem wil uitbreiden (nr. 0464, 2007-2008). 
Het voorstel streeft een betere combinatie na van arbeid en gezin evenals een hogere 
werkgelegenheidsgraad van vrouwen. De duur van het ouderschapsverlof wordt tevens 
verlengd tot 6 maanden voor iedere ouder. Het verlof zelf wordt ook geflexibiliseerd. 
Het ouderschapsverlof kan zowel in één periode opgenomen worden alsook in 
afzonderlijke periodes met een minimum van 3 maanden. Het wetsvoorstel voorziet 
tevens dat het verlof kan worden opgenomen tot het kind de leeftijd van 18 jaar heeft 
bereikt. Er is ook sprake van de mogelijkheid om de helft van het verlof over te dragen 
naar de andere partner. Het ouderschapsverlof moet ook voldoende toegankelijk zijn 
voor de lagere inkomens. Daarom wordt bij opname van ouderschapsverlof het 
gewaarborgd maandloon gegarandeerd indien er bij de betrokkene sprake is van een 
voltijdse arbeidsovereenkomst. 
 
 
Belgische deelname aan de NATO-operatie in Afghanistan 
 
Op het domein van defensie heeft de fractie de afgelopen maanden vooral aandacht 
gehad voor de discussie over de versterking van de Belgische deelname aan de 
NATO-operatie in Afghanistan. De fractie ondersteunt het beleid van de regering 
omwille van de mogelijk desastreuze impact die een onstabiel Afghanistan kan hebben 
op regionaal en internationaal vlak, en vanwege de plicht die de internationale 
gemeenschap heeft om de humanitaire situatie van de Afghanen te verbeteren.  
De aandacht van de fractie zal de komende maanden op het vlak van defensie vooral 
uitgaan naar de veiligheid van de Belgische troepen in het buitenland en de verdere 
uitbouw van een sterke Europese defensiepijler. Bovendien wil de fractie ook dieper 
ingaan op de relatie tussen veiligheid en ontwikkeling. 
 
 

7.2. MOUVEMENT RÉFORMATEUR (MR) 
23 LEDEN 

 
 
Samenstell ing 
 
Na de verkiezingen van 10 juni 2007 telt de MR-fractie 23 leden. De heer Daniel 
Bacquelaine, tevens kamerlid en burgemeester van Chaudfontaine, bekleedt de functie 
van fractievoorzitter sinds juli 1999. 
 
Na het aantreden van de regering-Leterme eind maart 2008 werden de heren Bernard 
Clerfayt en Olivier Chastel aangesteld tot staatssecretaris, waardoor zij niet langer deel 
uitmaken van de MR-fractie. De heren Xavier Baeselen en Olivier Destrebecq werden 
als plaatsvervangers in de fractie opgenomen. 
 
De MR-fractie beschikt over universitaire medewerkers die de werkzaamheden in de 
vaste commissies van de Kamer van volksvertegenwoordigers voorbereiden en 
opvolgen. Zij nemen deel aan de fractiewerkzaamheden en helpen de parlementsleden 
bij het opstellen van werknota’s en amendementen, de analyse van teksten en 
dossiers, de voorbereiding van vragen aan de regeringsleden enzovoort. 
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Hun werkzaamheden worden gecoördineerd door de politiek secretaris van de fractie, 
die tevens de voorzitter in het dagelijks bestuur van de fractie bijstaat. Sinds de heer 
Xavier Baeselen de eed als volksvertegenwoordiger heeft afgelegd, is de heer Nicolas 
Lagasse de politiek secretaris van de fractie. 
 
 
De Polit ieke fractie 
 
De MR-fractie die uit de verkiezingen van juni 2007 is ontstaan, maakt deel uit van de 
meerderheid in het Parlement. Die steunt het beleid van de regering die is 
samengesteld uit de twee liberale partijen, de twee christen-democratische partijen en 
de Franstalige socialistische partij. 
 
Net als de overige fracties binnen de parlementaire Assemblee oefent onze fractie 
twee belangrijke activiteiten uit: 
 
- zij neemt wetgevende initiatieven door tal van wetsvoorstellen, voorstellen van 

resolutie, voorstellen tot herziening van de Grondwet dan wel 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. Dat gebeurt meer bepaald in de 
vaste commissies en in de plenaire vergadering, voornamelijk tijdens het 
vragenuurtje op donderdagnamiddag. 

 
Onze fractie onderhoudt tevens regelmatige contacten met de leden van de federale 
regering, in het bijzonder 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. Daarnaast maken fractieleden er ook thematische analyses. 
 
 
Wetgevend werk 
 
 
Justitie 
 
De MR-fractie heeft een aantal wetsvoorstellen ingediend om de gerechtelijke 
achterstand concreet te bestrijden. Eén van die voorstellen is het wetsvoorstel tot 
wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde ondersteunende rechters en 
substituten en mobiele ondersteunende rechters aan te stellen (DOC 52 268/001), dat 
werd ingediend door de heren Olivier Maingain en Bernard Clerfayt. 
Dit wetsvoorstel is ingebed in de strijd tegen de gerechtelijke achterstand in de 
Belgische rechtbanken. Het heeft een dubbel doel: 
 
- de chronische gerechtelijke achterstand in bepaalde rechtbanken (vooral in de 

grote) wegwerken door een herziening van de bepalingen van het Gerechtelijk 
Wetboek over de toegevoegde rechters en substituten. We willen er met name 
voor zorgen dat hun opdracht niet meer beperkt is in de tijd, dat ze onderworpen 
worden aan het gezag van de voorzitter of de procureur des Konings en dat ze op 
elk moment in de personeelsformatie kunnen worden opgenomen met behoud 
van hun anciënniteit. Bovendien zullen de toegevoegde rechters/substituten 
voortaan ondersteunende rechters/substituten heten omdat dat beter hun 



Hoofdstuk 7   POLITIEKE FRACTIES - 235 
 

 

werkelijke bestaansreden onderstreept - de ondersteuning van de bestaande 
personeelsformatie, die om welke reden dan ook ontoereikend of onvolledig is; 

 
- de occasionele gerechtelijke achterstand wegwerken door in het Gerechtelijk 

Wetboek een nieuwe categorie van rechters in te voegen, de «mobiele 
ondersteunende rechters»; per rechtsgebied van het Hof van Beroep zal er 
slechts een beperkt aantal mobiele ondersteunende rechters zijn opdat de 
korpschefs hun personeel efficiënt kunnen blijven beheren; bij beschikking van de 
voorzitter van het betrokken hof kunnen zij worden ingezet in alle rechtbanken 
(eerste aanleg, rechtbank van koophandel of arbeidsrechtbank) van het 
rechtsgebied, met inbegrip van de rechtbank waar zij werken als ondersteunend 
rechter. 

 
De MR-fractie heeft tevens diverse wetsvoorstellen ingediend om de gerechtelijke 
achterstand in het arrondissement Brussel weg te werken, zoals het wetsvoorstel tot 
wijziging van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken 
teneinde de werking van de gerechten in het arrondissement Brussel te verbeteren 
(DOC 52 273/001), dat werd ingediend door de heren Olivier Maingain en Bernard 
Clerfayt en de dames Marie-Christine Marghem, Corinne De Permentier en Kattrin 
Jadin. 
De huidige blokkering vindt haar oorsprong in artikel 43, § 5, van de wet van 15 juni 
1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken. Dat artikel bepaalt dat in de rechtbank 
van eerste aanleg, de rechtbank van koophandel en de arbeidsrechtbank die hun zetel 
hebben in Brussel, evenals in het parket van de procureur des Konings en het parket 
van de arbeidsauditeur bij die rechtbanken, ten minste een derde van de magistraten 
door hun diploma moeten bewijzen dat zij dezelfde examens in het Nederlands hebben 
afgelegd. Bovendien moeten twee derde van alle magistraten van de rechtbank en van 
het parket het bewijs leveren van de kennis van de andere landstaal. 
In hetzelfde artikel wordt verder bepaald dat de Nederlandse, respectievelijk Franse 
rechtsplegingen steeds gevoerd worden voor magistraten die door hun diploma 
bewijzen dat zij de examens van het doctoraat of de licentie in de rechten in het 
Nederlands, respectievelijk in het Frans hebben afgelegd. Dat betekent dus dat twee 
derde van de magistraten van de Brusselse rechtbanken volgens de wet tweetalig 
moeten zijn, terwijl zij feitelijk enkel dossiers kunnen behandelen in procedures 
gevoerd in de taal van hun diploma. De hun opgelegde tweetaligheid heeft dan ook 
geen enkel nut bij de uitoefening van hun ambt. 
Een verhouding van een vierde wettelijk tweetalige magistraten lijkt evenwel in een 
structurele oplossing te voorzien en te volstaan om aan de behoeften van de Brusselse 
rechtscolleges te beantwoorden. 
 
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de huurwet van 20 februari 1991 (DOC 52 
0161) - ingediend door de heer Olivier Hamal en mevrouw Marie-Christine Marghem. 
Dit wetsvoorstel strekt ertoe de bij de wet van 25 april 2007 in de huurwaarborgregeling 
aangebrachte wijziging ongedaan te maken, omdat die wijziging volgens de indieners 
niet toepasbaar is.  Het ligt in de bedoeling de voordien van toepassing zijnde regeling 
opnieuw in te stellen, te weten een waarborg van drie maanden huur, die op een 
geblokkeerde rekening wordt gestort. Die regeling kan worden toegepast tot de 
instelling van een andere regeling, die beter tegemoet komt aan wat eigenaars en 
huurders verwachten. 
 
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 962 van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de 
kwalificatie van de geneesheren-deskundigen (DOC 52 0246) - ingediend door de heer 
Daniel Bacquelaine en de dames Marie-Christine Marghem en Carine Lecomte. 
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Dit wetsvoorstel stelt in uitzicht dat elke deskundige die met een medisch-gerechtelijk 
deskundigenonderzoek wordt belast, moet beschikken over een door een Belgische 
universiteit uitgereikt diploma expertisegeneeskunde of over een equivalent diploma. 
 
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de procedure betreft met 
het oog op een voorafgaande minnelijke schikking inzake huurovereenkomsten die 
betrekking hebben op de hoofdverblijfplaats (DOC 52 0250) – ingediend door de heren 
Daniel Bacquelaine, Olivier Maingain, Charles Michel, Olivier Hamal, François Bellot en 
mevrouw Marie-Christine Marghem. 
De programmawet van 24 december 2002 heeft in het Gerechtelijk Wetboek een artikel 
1344septies ingevoegd, op grond waarvan een verplichte procedure werd ingesteld 
voor minnelijke schikkingen ter beslechting van huurgeschillen.  Volgens de indieners 
van dit wetsvoorstel is in de praktijk gebleken dat die procedure niet aan de 
nagestreefde doelstelling tegemoet kwam, en dat ze ongemakken oplevert.  Bijgevolg 
stellen zij voor die specifieke procedure af te schaffen, aangezien zij ervan overtuigd 
zijn dat kan worden volstaan met de algemene procedure waarin het Gerechtelijk 
Wetboek voorziet voor minnelijke schikkingen. 
Dit wetsvoorstel werd samen met het wetsvoorstel van een andere fractie besproken.  
Het beginsel werd aangenomen. 
 
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 524 van het Gerechtelijk Wetboek, wat de 
plaatsvervanging van de gerechtsdeurwaarders betreft (DOC 52 0281) - ingediend 
door de heren François Bellot, Olivier Maigain en Daniel Ducarme en mevrouw Marie-
Christine Marghem. 
Het in artikel 524 van het Gerechtelijk Wetboek opgenomen beginsel van de 
plaatsvervanging van de gerechtsdeurwaarder draagt zonder twijfel bij tot een 
behoorlijke rechtsbedeling.  De regeling van de plaatsvervanging zorgt immers voor 
een optimale werking van de gerechtsdeurwaarderskantoren, die kunnen worden 
beschouwd als een spil van ons justitieel bestel. Dat plaatsvervangingsbeginsel dreigt 
echter te worden uitgehold als gevolg van het arrest dat het Hof van Cassatie op 4 
februari 2005 heeft gewezen en waarin een enge interpretatie wordt aangehouden van 
het in voormeld artikel 524 vermelde begrip «verhinderd».  Volgens het Hof kan een 
gerechtsdeurwaarder weliswaar aanvoeren dat hij om gezondheidsredenen verhinderd 
is, maar niet om redenen van persoonlijk comfort of ingevolge de wens zijn werklast te 
verlichten.  De indieners zijn van mening dat een dergelijke interpretatie een reëel 
gevaar inhoudt voor rechtsonzekerheid, met alle nadelige gevolgen van dien voor de 
rechtszoekende.  Afgaande op de parlementaire voorbereiding die in 1992 heeft geleid 
tot het thans vigerende artikel 524 van het Gerechtelijk Wetboek, vinden zij het voorts 
volkomen aanvaardbaar dat een gerechtsdeurwaarder «vakantie» kan nemen om 
redenen van persoonlijk comfort of zelfs om zijn werklast te verlichten.  Daarom stellen 
zij voor het Gerechtelijk Wetboek expliciet in die zin aan te passen. 
 
Onze fractie heeft verscheidene wetsvoorstellen ingediend die ertoe strekken de 
wetgeving in verband met de mede-eigendom van gebouwen te wijzigen. Het betreft 
onder meer het volgende wetsvoorstel: 
 
wetsvoorstel teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en 
transparanter te maken (DOC 52 0684) - ingediend door de heer Olivier Hamal, 
mevrouw Marie-Christine Marghem en de heren Pierre-Yves Jeholet en Bernard 
Clerfayt. 
 
Dit wetsvoorstel strekt ertoe de in het Burgerlijk Wetboek vervatte bepalingen inzake 
mede-eigendom te verbeteren door een antwoord te bieden op tal van moeilijkheden 
die in het praktisch leven van de mede-eigenaars rijzen. 
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Aldus voorziet het wetsvoorstel er met name in dat: 
 
- binnen de mede-eigendom afzonderlijke juridische entiteiten kunnen worden 

opgericht om tegemoet te komen aan de knelpunten waarmee alleen bepaalde 
mede-eigenaars te kampen hebben; 

- bijzondere straffen kunnen worden opgelegd aan mede-eigenaars die verzuimen 
hun aandeel te betalen; 

- wordt toegestaan dat het oogmerk van de vereniging van mede-eigenaars wordt 
verruimd, teneinde die vereniging ook direct aan de mede-eigendom gerelateerde 
diensten te laten verlenen (bijvoorbeeld voor de seniorenverblijven); 

- de vereniging van mede-eigenaars aansprakelijk wordt gesteld voor de schade 
die aan de mede-eigenaars en aan derden wordt berokkend wegens een 
bouwgebrek of ontoereikend onderhoud, alsmede dat het diezelfde vereniging 
wordt toegestaan in rechte op te treden in het belang van de gemeenschappelijke 
gedeelten; 

- gewaarborgd wordt dat de lijst van mensen die gemachtigd zijn aan de algemene 
vergaderingen deel te nemen, wordt bijgewerkt; 

- de bepalingen betreffende het houden van de algemene vergaderingen worden 
verduidelijkt met voorkoming van belangenconflicten; 

- minimumregels betreffende de boekhouding van de mede-eigendom worden 
opgelegd; 

- de rol en de taken van de raad van beheer een nieuwe invulling krijgen, om te 
voorkomen dat hij tegelijkertijd controleur en gecontroleerd is; 

- aan de koper van een deel van de mede-eigendom garanties worden geboden 
dat hij kennis krijgt van de kosten die hij bij aankoop in voorkomend geval zou 
moeten dragen. 

 
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het begrip «omkering 
van het geschil» op te nemen in een nieuwe summiere rechtspleging om betaling te 
bevelen (DOC 52 0790) - ingediend door de heren Pierre-Yves Jeholet en Jean-Luc 
Crucke, mevrouw Carine Lecomte, de heren Olivier Hamal en David Clarinval en 
mevrouw Corinne De Permentier. 
De procedure tot verkrijging van een Europese uitvoerbare titel zonder debat op 
tegenspraak zal aanzienlijk worden vereenvoudigd door de techniek van de summiere 
rechtspleging om betaling te bevelen te wijzigen via de invoering van het begrip 
«omkering van het geschil».  Volgens die regeling neemt de geadieerde rechter eerst 
een beslissing op grond van de schijn.  In dat stadium is de beslissing van de rechter 
geenszins een vonnis. 
 
Vervolgens wordt de beslissing ter kennis gebracht van de schuldenaar, die dan de 
volgende keuze heeft: 
 
- hetzij de schuld onmiddellijk betalen.  Daardoor is het probleem opgelost; 
- hetzij niet reageren. In dat geval heeft de beslissing kracht van gewijsde en is 

gerechtelijke invordering toegestaan; 
- hetzij de schuld betwisten. Dan zal een behandeling op tegenspraak worden 

georganiseerd.  Ze zal voortaan in laatste aanleg door de schuldenaar worden 
gevorderd en niet meer door de schuldeiser bij de aanvang van de procedure, 
zoals thans het geval is. 

 
Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk de terugvorderingspercentages van de 
schuldvorderingen aanzienlijk te verhogen. Bovendien zal dat sneller gebeuren.  Voorts 
kan het een oplossing aanreiken voor het probleem van de gerechtelijke achterstand 
en de redelijke termijn. 
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Wetsvoorstel tot invoeging in het Burgerlijk Wetboek van een artikel 1584bis, inzake de 
koopovereenkomst betreffende een woning (DOC 52 0923) - ingediend door mevrouw 
Josée Lejeune en de heer Olivier Hamal. 
Dit wetsvoorstel strekt tot invoeging van een opschortende voorwaarde in de 
koopovereenkomsten betreffende een woning.  Zowel de koper als de verkoper krijgen 
daardoor meer rechtszekerheid. 
 
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van 
economische en individuele activiteiten met wapens, DOC 52 0030/001 - ingediend 
door mevrouw Jacqueline Galant, de heren François Bellot en Denis Ducarme, 
mevrouw en Marie-Christine Marghem, de heren Philippe Collard en Daniel 
Bacquelaine en mevrouw Corinne De Permentier. 
Dit wetsvoorstel beoogt de aanpassing van de nieuwe wet van 8 juni 2006 houdende 
regeling van economische en individuele activiteiten met wapens.  Het heft sommige 
aan de Koning verleende machtigingen op omdat de indieners ze buitensporig vinden. 
 
Voorts stelt het bepaalde versoepelingen in ten voordele van sommige wapenbezitters: 
 
- voor musea en wapenverzamelaars wordt de drempel verlaagd, zodat zij in 

aanmerking kunnen komen voor de algemene vergunningsregeling voor het bezit 
van meer dan één wapen (het aantal wordt verlaagd van 10 naar 5); 

- men mag bepaalde geërfde wapens in bezit hebben, zonder daartoe over een 
jachtvergunning te moeten beschikken; 

- de personen die een wapen bezaten vooraleer de wet in werking trad, en dat 
wapen wensen te behouden, krijgen meer rechtszekerheid; 

- bepaalde gewezen jagers mogen hun wapen behouden; 
- musea en wetenschappelijke instellingen mogen in beslag genomen, bruikbare 

wapens in ontvangst nemen; 
- de beslissingstermijn waarover de gouverneur of de minister van Justitie beschikt, 

wordt strikter afgebakend; 
- voor de personen die een wapen bezaten vooraleer de wet in werking trad, 

worden de overgangsregels versoepeld; 
- het wordt mogelijk het wapen alleen tijdelijk onklaar te maken. 
 
Met die tekst is in ruime mate rekening gehouden in het kader van het compromis dat 
terzake werd bereikt. 
 
Onze fractie heeft ter verbetering van de begeleiding van de seksuele delinquenten 
verscheidene voorstellen ingediend, waaronder het wetsvoorstel tot oprichting van een 
Rijksregister van plegers van seksuele misdrijven, als onderdeel van het Centraal 
Strafregister, DOC 52 0159/001 - ingediend door de heren Olivier Maingain, Daniel 
Bacquelaine, Charles Michel en Denis Ducarme. 
Seksuele misdrijven behoren tot de ernstigste misdrijven en zijn jammer genoeg 
moeilijk te voorkomen. Momenteel beschikt het gerecht niet over een instrument 
waardoor het kan nagaan wat de jongste jaren het recidivepercentage was voor dat 
type van misdrijven. Bovendien houden de gerechtelijke diensten geen enkel specifiek 
bestand van seksuele delinquenten bij. Dit wetsvoorstel strekt ertoe een Rijksregister 
van plegers van seksuele misdrijven op te richten. Daartoe werd inspiratie geput uit het 
Franse en het Canadese recht, teneinde de samenleving te beschermen door 
waarborgen te bieden op een doeltreffender bestraffing van seksuele delinquenten en 
recidivisten. 
 
Voorstel van resolutie ertoe strekkende «erewraak» te voorkomen, DOC 52 0175/001 - 
ingediend door de heren Olivier Maingain, Daniel Bacquelaine, Bernard Clerfayt en 
Denis Ducarme. 
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Eerwraak wordt omschreven als een complex vraagstuk dat kan worden gedefinieerd 
als een misdaad die door degene die hem begaat, wordt of werd gerechtvaardigd of 
verklaard (of vergoelijkt) op grond van het feit dat hij werd gepleegd als een gevolg van 
de noodzaak de eer van de familie te verdedigen of te beschermen. De Parlementaire 
Vergadering van de Raad van Europa heeft op 4 april 2003 een resolutie goedgekeurd 
over de zogenaamde «eerwraak». 
 
Het voorstel van resolutie vraagt de regering: 
 
- de richtsnoeren aan te nemen die vervat zijn in het rapport dat ten grondslag ligt 

aan de resolutie van 4 april 2003; 
- rekening te houden met de aanbevelingen die de Raad van Europa daaromtrent 

heeft gedaan; 
- die zogenaamde «eremisdrijven» te veroordelen wanneer zij contacten heeft met 

landen waar dergelijke misdrijven plaatsvinden; 
- juridische maatregelen te nemen ter voorkoming en vervolging van eremisdrijven; 
- de Dienst Vreemdelingenzaken te verzoeken welwillend alle aanvragen tot 

verblijfsvergunning te behandelen die worden ingediend door vrouwen die 
werkelijk geconfronteerd worden met de dreiging van erewraak; 

- het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen te 
verzoeken elke vrouw die werkelijk geconfronteerd wordt met de dreiging van 
erewraak de status van vluchteling te verlenen. 

 
Onze fractie heeft diverse voorstellen ingediend in verband met de rechten van de 
slachtoffers, waaronder het wetsvoorstel tot instelling van commissarissen-generaal 
voor de slachtofferrechten, DOC 52 0354/001 - ingediend door de heren Daniel 
Bacquelaine, François-Xavier de Donnea, Jean-Luc Crucke en Denis Ducarme en 
mevrouw Marie-Christine Marghem. 
 
Dit wetsvoorstel beoogt de instelling van commissarissen-generaal voor de 
slachtofferrechten, teneinde: 
 

- te zorgen voor de bevordering van de rechten en de belangen van de 
slachtoffers; 

- inlichtingen te verstrekken over de middelen waarover de slachtoffers 
beschikken; 

- de klachten van de slachtoffers te verwerken; 
- de werking te onderzoeken van de instanties die met de slachtoffers in contact 

komen; 
- aanbevelingen te formuleren en een rapport op te stellen. 
 
Die maatregelen bieden de mogelijkheid beter in te spelen op de noden van de 
slachtoffers van rechtsdelicten. 
 
Wetsvoorstel ter bestraffing van happy slapping, DOC 52 0497/001 - ingediend door de 
heren Charles Michel, Jean-Luc Crucke en Denis Ducarme en mevrouw Kattrin Jadin. 
 
Dit wetsvoorstel strekt ertoe: 
 

- de dader(s) van bepaalde gevallen van agressie strenger te straffen wanneer 
hij/zij we(e)t(en) dat die agressie wordt gefilmd; 

- de filmer van de voormelde gevallen van agressie even zwaar te bestraffen als de 
dader(s). 
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Wetsvoorstel houdende strengere bestraffing van moord en doodslag op 
politieambtenaren, DOC 52 0578/001 - ingediend door de heren François-Xavier de 
Donnea, Daniel Bacquelaine en Charles Michel. 
Op doodslag staat momenteel 20 tot 30 jaar gevangenisstraf.  Het wetsvoorstel strekt 
ertoe de straf in voormelde gevallen ambtshalve op te trekken tot levenslange 
opsluiting, met een bijkomende beveiligingsperiode van 30 jaar. 
Op moord staat thans levenslange gevangenisstraf.  Het wetsvoorstel strekt ertoe de 
straf in voormelde gevallen te verzwaren met een bijkomende beveiligingsperiode van 
30 jaar. 
Op doodslag gepleegd om diefstal of afpersing te vergemakkelijken of om de 
straffeloosheid ervan te verzekeren, staat thans levenslange gevangenisstraf.  Het 
wetsvoorstel strekt ertoe de straf in voormelde gevallen te verzwaren met een 
bijkomende beveiligingsperiode van 30 jaar. 
 
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 76 van het Gerechtelijk Wetboek teneinde de 
terechtzittingen van de strafuitvoeringsrechtbanken uitsluitend in de gerechtsgebouwen 
te organiseren, DOC 52 0638/001 - ingediend door de heer Daniel Bacquelaine, 
mevrouw Corinne De Permentier en de heer Charles Michel. 
Volgens de indieners mogen de terechtzittingen van de strafuitvoeringsrechtbanken 
alleen plaatshebben in de gerechtsgebouwen, waar de politiediensten en het 
veiligheidskorps de veiligheid verzekeren. Zij stellen voor het Gerechtelijk Wetboek in 
die zin te wijzigen. 
 
Wetsvoorstel tot invoering in het Strafwetboek van een beveiligingsperiode bij 
veroordelingen voor bijzonder zware misdrijven, DOC 52 0735/001 - ingediend door de 
heren Daniel Bacquelaine, Philippe Collard en François-Xavier de Donnea en de 
dames Carine Lecomte, Corinne De Permentier en Marie-Christine Marghem. 
Het wetsvoorstel strekt ertoe te verhinderen dat in verband met bijzonder zware 
misdrijven, de veroordeelde wordt vrijgelaten voordat een door het vonnisgerecht 
bepaalde periode is verstreken. Tijdens die periode zou aldus de toekenning van enige 
voorwaardelijke invrijheidstelling zijn uitgesloten. 
 
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 119 van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde te 
garanderen dat een uit handen gegeven minderjarige wordt berecht door een 
rechtscollege dat magistraten bevat die een gespecialiseerde opleiding hebben 
genoten, DOC  52 1149/001 - ingediend door de heren Xavier Baeselen, Daniel 
Bacquelaine, Jean-Luc Crucke, Pierre-Yves Jeholet en mevrouw Marie-Christine 
Marghem. 
Het Grondwettelijk Hof heeft zich gebogen over de geldigheid van de 
procedurewaarborgen met betrekking tot het uit handen geven, zoals die werden 
ingesteld bij de wet van 13 juli 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de 
jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf 
omschreven feit hebben gepleegd.  Het Grondwettelijk Hof is van oordeel dat de 
wetgever in de artikelen die de samenstelling van het Hof van Assisen regelen 
bepalingen had kunnen invoegen die waarborgen dat de minderjarige zal worden 
berecht door een rechtscollege met magistraten die worden gekozen onder personen 
met dezelfde opleiding of dezelfde ervaring als degenen die zitting hebben in de 
bijzondere kamer die de wet van 13 juni 2006 binnen de jeugdrechtbank heeft 
opgericht.  De indieners van dit wetsvoorstel beogen gevolg te geven aan de suggestie 
van het Grondwettelijk Hof en in artikel 119 van het Gerechtelijk Wetboek aan te geven 
dat indien vervolging wordt ingesteld tegen de personen ten aanzien van wie een 
beslissing tot uithandengeving is genomen in het kader van een niet-
correctionaliseerbare misdaad, het Hof van Assisen, wil het behoorlijk zijn 
samengesteld, twee leden moet tellen die de opleiding hebben gevolgd die voor de 
uitoefening van het ambt van rechter in de jeugdrechtbank vereist is. 
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Wetsvoorstel betreffende de continuïteit van de ondernemingen, DOC 52 0160/001 - 
ingediend door de heren Jean-Luc Crucke en Daniel Bacquelaine. 
De wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord bleek snel tegen haar 
grenzen aan te lopen. Bepaalde doelstellingen van de wet blijven evenwel geldig. De 
voorgestelde tekst ligt in het verlengde van die doelstellingen: de duurzame 
ontwikkeling en de gezondmaking van de ondernemingen voortzetten, zonder daarom 
de mechanismen van de normale markten te verstoren door rechterlijke beslissingen.  
Het wetsvoorstel reikt vernieuwende oplossingen aan die een grondige hervorming van 
de wet betreffende het gerechtelijk akkoord vereisen. 
Dit wetsvoorstel werd besproken en goedgekeurd in commissie. 
 
 
Fiscale, financiële en economische aangelegenheden 
 
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, 
teneinde de fiscale voordelen bij giften voor wetenschappelijk onderzoek uit te breiden, 
DOC 52 0105 - ingediend door de heren François-Xavier de Donnea, Daniel 
Bacquelaine en Daniel Ducarme. 
De indieners van dit wetsvoorstel suggereren om, in geval van giften aan de in artikel 
104, 3°, a) en b), van het WIB 1992 bedoelde instellingen, het toegestane fiscaal 
aftrekbare bedrag op te trekken tot 120 %. Bovendien stellen ze ten behoeve van de 
ondernemingen die giften ten voordele van dergelijke instellingen doen, een 
aanpassing voor van de in artikel 200 van het WIB 1992 opgenomen regeling. De 
voorgestelde bepalingen moeten een nuttige aanvulling vormen op de bestaande 
maatregelen (investeringsaftrek en andere), alsook op de recente 
regeringsbeslissingen ter bevordering van het wetenschappelijk onderzoek. 
 
Wetsvoorstel houdende wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 
teneinde het gebruik van sport- en cultuurcheques aan te moedigen, DOC 52 0434/001 
- ingediend door de heren Pierre-Yves Jeholet, François-Xavier de Donnea en Olivier 
Chastel. 
De sport- en cultuurcheque bestaat al wel, maar de fiscale en sociale aspecten ervan 
worden in de wet niet duidelijk afgebakend. Voorzien in dergelijke krijtlijnen zou een 
ruimere verspreiding van die cheques in de ondernemingen mogelijk maken. De 
indieners stellen tot regeling van de sport- en cultuurcheque bijgevolg een nieuwe wet 
voor, die ook de nadere regels voor de toekenning ervan door de ondernemingen aan 
hun personeel aangeeft. 
 
Wetsvoorstel tot uitbreiding van de controle van het Rekenhof tot de aanwending van 
de geldmiddelen die werden verzameld door organisaties die een beroep doen op de 
vrijgevigheid van de bevolking (DOC 52 0522/001), ingediend door de heren François-
Xavier de Donnea en Daniel Bacquelaine. 
De indieners stellen voor de wet op de inrichting van het Rekenhof aan te vullen, opdat 
het Hof, net zoals zijn Franse evenknie, voortaan ook controle zou mogen uitoefenen 
op privéorganisaties die in het raam van nationale campagnes een beroep hebben 
gedaan op de vrijgevigheid van de bevolking. Tegelijkertijd dienen zij een voorstel in tot 
herziening van artikel 180 van de Grondwet om de bevoegdheden uit te breiden die 
dank zij deze maatregel aan het Rekenhof kunnen worden verleend. 
 
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 113 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992, wat de aftrekbaarheid van de opvangkosten voor kinderen 
met een handicap betreft (DOC 52 0600/001), ingediend door mevrouw Marie-Christine 
Marghem en de heer Daniel Bacquelaine. 



242 - POLITIEKE FRACTIES  Hoofdstuk 7 
 

 

Dit wetsvoorstel strekt ertoe fiscaal beter rekening te houden met de specifieke kosten 
van de zorg voor kinderen met een handicap. Daartoe wordt de aftrekbaarheid 
voorgesteld van de opvangkosten voor kinderen jonger dan 21 jaar en wordt de Koning 
de mogelijkheid geboden te voorzien in een verhoogd bedrag voor kinderen met een 
zware handicap.  
 
Onze fractie heeft verscheidene wetsvoorstellen ingediend ter verbetering van de 
opvang van jonge kinderen, waaronder het wetsvoorstel tot wijziging van artikel 113 
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 om de aftrekbaarheid te verhogen 
van de opvang van kinderen van nul tot drie jaar (DOC 52 0966/001), ingediend door 
mevrouw Florence Reuter. 
De Europese Unie stelt voorop dat de werkgelegenheidsgraad van vrouwen in 2010 60 
% zou moeten bedragen. In het licht van dat cijfer moeten alle zeilen worden bijgezet 
om werk en gezin op elkaar af te stemmen. De opvang van heel jonge kinderen is een 
wezenlijk aspect daarvan. Door de fiscale aftrekbaarheid (20 euro per oppasdag en per 
kind) van de opvang van kinderen van nul tot drie jaar te verhogen, wil de indienster 
van dit wetsvoorstel de beroepsactiviteiten van hun ouders vergemakkelijken.  
 
Wetsvoorstel betreffende de schadeloosstelling van slachtoffers van technologische 
rampen (DOC 52 0071/001), ingediend door mevrouw Marie-Christine Marghem.  
Dit wetsvoorstel strekt ertoe te garanderen dat slachtoffers van technologische rampen 
schadeloos worden gesteld door in dergelijke gevallen een onderlinge solidariteit in te 
stellen tussen de verzekeraars van de verschillende bij dergelijke rampen betrokken 
vennootschappen. 
 
 
Infrastructuur, telecommunicatie en communicatie 
 
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 216bis van het Wetboek van strafvordering, 
alsook van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 
maart 1968, teneinde het openbaar ministerie de mogelijkheid te bieden inzake 
verkeersovertredingen een alternatieve maatregel voor te stellen, in plaats van de 
gebruikelijke gerechtelijke vervolging (DOC 52 0365/001), ingediend door mevrouw 
Valérie De Bue en de heren François Bellot en Daniel Bacquelaine.  
Dit wetsvoorstel neemt de tekst van wetsvoorstel DOC 51 0154/001 over. De indieners 
wensen de procureur des Konings de mogelijkheid te bieden een andere gerechtelijke 
sanctie dan vervolging te kunnen opleggen wegens verkeersovertredingen, alsook 
wegens overtredingen betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen. Wie een verkeersovertreding begaat, zal kunnen kiezen tussen 
gerechtelijke vervolging of een opleiding, op eigen kosten. In geval van 
verkeersovertredingen zonder lichamelijke schade kan de procureur des Konings louter 
een terechtwijzing uitspreken. 
 
Wetsvoorstel tot waarborging van een minimumdienstverlening in het raam van 
opdrachten van openbare dienst en taken van algemeen belang (DOC 52 0055/001), 
ingediend door de heren Daniel Bacquelaine en Olivier Chastel.  
Dit wetsvoorstel neemt de tekst over van wetsvoorstel DOC 51 0604/001. Naar 
aanleiding van bepaalde recente sociale conflicten werd, soms voor langere periodes, 
de levering onmogelijk gemaakt van diensten die deels door gemeenschapsgeld 
worden gefinancierd. Mocht men die ondernemingen bij wet verplichten voor een 
minimale dienstverlening te zorgen, dan zou zulks bijdragen tot een hoogwaardigere 
dienstverlening.  
 
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, 
gecoördineerd op 16 maart 1968, teneinde parkeerfaciliteiten toe te kennen aan 
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beoefenaars van een gezondheidsberoep die op huisbezoek zijn (DOC 52 0487/001), 
ingediend door de heren Daniel Bacquelaine, Pierre-Yves Jeholet en Olivier Chastel, 
en mevrouw Carine Lecomte.  
In de bebouwde kom hebben beoefenaars van een gezondheidsberoep die op 
huisbezoek zijn, vaak te kampen met een gebrek aan parkeerplaatsen. Ze staan dan 
voor een dilemma: ofwel een overtreding begaan (foutparkeren), ofwel minder tijd aan 
hun patiënten besteden. Er wordt dus voorgesteld in de wet betreffende de politie over 
het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, een bepaling in te voegen naar luid 
waarvan foutparkeren geen overtreding zou zijn als het voertuig voorzien is van een 
kenteken, waarvan het model door de Koning wordt bepaald, en het bovendien het 
verkeer niet hindert en geen gevaar vormt voor de weggebruikers. 
 
Onze fractie heeft verscheidene wetsvoorstellen ingediend ter verbetering van de 
mobiliteit en de veiligheid van de tweewielige voertuigen. Na de bespreking in 
commissie van het wetsvoorstel tot wijziging 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, teneinde de motorfietsen toe te staan gebruik te maken 
van de aan de bussen voorbehouden rijstroken (DOC 52 0096/001), heeft de voor 
mobiliteit bevoegde staatssecretaris zich ertoe verbonden terzake een koninklijk besluit 
uit te vaardigen dat onze voorstellen bevat (waarover in de 51e zittingsperiode al een 
resolutie in plenumvergadering was aangenomen).  
 
 
Inzake Gezondheid, Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
 
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (DOC 52 
0977/001), ingediend door de heer Daniel Bacquelaine.  
Dit wetsvoorstel strekt ertoe de administratieve rompslomp voor de artsen te verlichten, 
wanneer zij geneesmiddelen voorschrijven. 
 
Voorstel van resolutie betreffende een veralgemeende publieke toegankelijkheid van 
automatische externe defibrillatoren (DOC 52 1000/001), ingediend door de dames 
Carine Lecomte en Josée Lejeune, en de heren Daniel Bacquelaine en Philippe 
Collard.  
Dit voorstel van resolutie strekt ertoe maatregelen te treffen met het oog op een 
veralgemeende publieke toegankelijkheid van automatische externe defibrillatoren. 
 
Voorstel van resolutie betreffende de instelling van een verbod op het gebruik van 
systemen van het type «Mosquito» om hangjongeren te verjagen (DOC 52 1186/001), 
ingediend door Kattrin Jadin, Olivier Destrebecq, David Clarinval en Xavier Baeselen 
voor de MR, en Willem-Frederik Schiltz, Katia della Faille de Leverghem, Mathias De 
Clercq en Sofie Staelraeve voor de Open Vld. 
Deze tekst werd ingediend op initiatief van mevrouw Kattrin Jadin en in 
plenumvergadering aangenomen op 26 juni 2008.   
 
Wetsvoorstel tot wedertewerkstelling van mensen die invalide werden als gevolg van 
een ernstige aandoening (DOC 52 0436/001), ingediend door mevrouw Valérie De Bue 
en de heer Daniel Bacquelaine.  
Sommige werknemers die het slachtoffer werden van ernstige aandoeningen en 
opnieuw aan het werk willen, stuiten vaak op de terughoudendheid van de werkgevers. 
Die vrezen namelijk een verhoogd risico te lopen dat zij een gewaarborgd loon moeten 
uitbetalen mochten die mensen opnieuw arbeidsongeschikt worden (het gevaar 
bestaat immers dat zij, wegens hun vervolgbehandeling dan wel omdat ze opnieuw 
ziek worden, vaker afwezig zullen zijn wegens ziekte).  
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Teneinde die moeilijkheid weg te werken en aldus de wedertewerkstelling van de 
betrokkenen te bevorderen, wordt voorgesteld de werkgever vrij te stellen van het 
betalen van een deel van het gewaarborgd loon bij arbeidsongeschiktheid van die 
werknemers. 
 
Voorstel van resolutie betreffende de hervorming van de werkloosheidsverzekering 
(DOC 1204/001), ingediend door de heren Daniel Bacquelaine, Xavier Baeselen en 
Pierre-Yves Jeholet, de dames Florence Reuter en Carine Lecomte en de heren Jean-
Luc Crucke en Daniel Ducarme. 
De indieners wensen het werkloosheidsverzekeringssysteem te verbeteren. Algemeen 
stellen ze voor lessen te trekken uit de evaluatie van het begeleidingsplan, de 
opvolging van de werkzoekenden te verbeteren en de samenwerking tussen de 
verschillende instanties op te voeren, door te onderhandelen over een nieuw 
samenwerkingsakkoord. 
 
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de 
tegemoetkomingen aan personen met een handicap teneinde de vermindering van de 
tegemoetkomingen op basis van de inkomsten van de echtgenoot of samenwonende 
af te schaffen («prijs van de liefde») (DOC 52 1041/001), ingediend door de heer 
Daniel Bacquelaine. 
 
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van 
buurtdiensten en -banen (DOC 52 0168/001). 
 
 
Landsverdediging en buitenlandse betrekkingen 
 
Voorstel van resolutie betreffende verkrachting als oorlogswapen in Congo (DOC 52 
765/001), ingediend door de heer Daniel Ducarme en mevrouw Hilde Vautmans. 
In Congo zijn verkrachtingen bij gewapende conflicten schering en inslag. De praktijk 
vormt er een heus oorlogswapen, met de bedoeling het aidsvirus te verspreiden, te 
bewerkstelligen dat de verkrachte vrouwen door hun eigen familie worden verworpen, 
de gezinsstructuren te ondermijnen en de vrouwen - die nochtans een sleutelrol spelen 
in de Afrikaanse cultuur - te marginaliseren. 
Het voorstel van resolutie strekt ertoe de Belgische regering te vragen alle nodige 
maatregelen te nemen opdat de milities zouden worden ontwapend, maar ook om de 
bevolking bewust te maken van de problemen inzake de naleving van de 
mensenrechten, om de kwestie van seksueel geweld op de agenda van de 
internationale organisaties te plaatsen en om steun te verlenen aan de plaatselijke 
autoriteiten. Aldus kan paal en perk worden gesteld aan de straffeloosheid van de 
daders en kunnen de slachtoffers worden verzorgd en begeleid. 
Dit voorstel werd door de plenaire vergadering aangenomen. 
 
 
Binnenlandse zaken en institutionele aangelegenheden 
 
Herziening van artikel 180 van de Grondwet, teneinde de controle door het Rekenhof 
verder te doen reiken dan zijn strikt tot de overheidsrekeningen beperkte bevoegdheid 
(DOC 52 0531/001), voorstel ingediend door de heren François-Xavier de Donnea en 
Daniel Bacquelaine. 
De indieners stellen voor de wet op de inrichting van het Rekenhof aan te vullen, 
teneinde het Hof, net als zijn Franse evenknie, ook bevoegd te maken voor de controle 
op privéorganisaties die in het raam van nationale campagnes een beroep hebben 
gedaan op de vrijgevigheid van de bevolking. Vandaar dus dit voorstel tot herziening 
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van artikel 180 van de Grondwet, want aldus wordt een uitbreiding verkregen van de 
bevoegdheden die via deze bepaling aan het Rekenhof kunnen worden verleend. 
De tekst werd door de Kamer aangenomen. De Senaat moet hem nog goedkeuren. 
 
Herziening van artikel 22bis van de Grondwet (DOC 52 0175/001), voorstel ingediend 
door de dames Marie-Christine Marghem en Clotilde Nyssens. 
Dit voorstel tot herziening van de Grondwet strekt ertoe in de Grondwet de 
basisbeginselen op te nemen die zijn vervat in het Verdrag inzake de rechten van het 
kind. 
Ook deze tekst werd al aangenomen door de Kamer van volksvertegenwoordigers, 
maar moet nog door de Senaat worden goedgekeurd. 
 
Herziening van artikel 28 van de Grondwet betreffende het petitierecht door er het 
College van de federale ombudsmannen in op te nemen (DOC 52 0260/001), voorstel 
ingediend door de heer Olivier Chastel (en overgenomen door de heer Olivier 
Destrebecq). 
Ook deze tekst werd al aangenomen door de Kamer van volksvertegenwoordigers, 
maar moet nog door de Senaat worden goedgekeurd. 
 
De MR-fractie heeft verschillende voorstellen ingediend die ertoe strekken in het 
buitenland verblijvende Belgische onderdanen stemrecht te geven bij de 
gewestverkiezingen en de Europese verkiezingen (DOC 52 0106/001, 0107/001, 
0132/001). Voorts heeft de MR-fractie een wetsvoorstel ingediend tot vereenvoudiging 
van de inschrijvings- en de kiesprocedure ten behoeve van Belgische kiezers die 
tijdens de federale verkiezingen in het buitenland verblijven (DOC 52 0092/001). 
 
In dezelfde trant dienden de heren Daniel Ducarme, Philippe Collard, Charles Michel, 
Denis Ducarme, Olivier Chastel, François Bellot, Daniel Bacquelaine en Pierre-Yves 
Jeholet een voorstel van resolutie in betreffende de bepaling van een specifiek beleid 
ten aanzien van de Belgen in het buitenland (DOC 052 0130/001). 
 
De tekst bevat diverse vragen aan de regering, met name om: 
 
- de band tussen de Belgen in het buitenland en hun thuisland aan te halen; 
- egalitair burgerschap te bevorderen via de nationaliteit en het stemrecht; 
- voor de Belgen in het buitenland in een fiscaal en sociaal statuut te voorzien; 
- de Belgische studenten in het buitenland de toegang tot de cultuur te   
 waarborgen; 
- de Belgen in het buitenland juridische bescherming en veiligheid te bieden. 
 
Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek en de wet van 23 maart 1989 
betreffende de verkiezing van het Europees 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 (DOC 52 0169/001), 
ingediend door de heren Daniel Bacquelaine en Olivier Maingain. 
Teneinde onder meer rekening te houden met de splitsing van de vroegere provincie 
Brabant heeft de wetgever bij twee wetten van 13 december 2002 de kieswetgeving 
gewijzigd. In zijn arrest nr. 73/2003 heeft het Arbitragehof de indertijd ingestelde 
regeling echter gedeeltelijk vernietigd. Uitgaande van dat arrest nr. 73/2003 stellen de 
indieners van dit wetsvoorstel voor om, naast de acht provinciale kieskringen, een 
nieuwe kieskring in te stellen die de administratieve arrondissementen Brussel-
Hoofdstad, Nijvel, Halle-Vilvoorde en Leuven omvat. 
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Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 1963 op het 
gebruik van de talen in bestuurszaken ten einde de verblijfsvoorwaarde af te schaffen 
die toegang verleent tot het in de randgemeenten georganiseerde Franstalig onderwijs 
(DOC 52 0769/001), ingediend door de heren Olivier Maingain en Bernard Clerfayt en 
mevrouw Corinne De Permentier. 
Artikel 7, § 3, van de wet van 2 augustus 1963 op het gebruik van de talen in 
bestuurszaken regelt het taalgebruik in het onderwijs in de zes Brusselse 
randgemeenten. In zijn op 23 juli 1968 gewezen arrest heeft het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens verklaard dat voornoemd artikel strijdig is met artikel 14 van het 
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, in combinatie met artikel 2 van het 
aanvullend protocol, aangezien het Franstalig onderwijs in die gemeenten alleen 
toegankelijk is voor die kinderen van wie de ouders daar verblijf houden. 
Op die wijze ontzegt de wet Franstalige kinderen, op grond van de woonplaats van hun 
ouders, de toegang tot een schoolinstelling. Daarbij werd aangevoerd dat het 
bijzondere arrondissement met de zes zogenaamde faciliteitengemeenten bij de 
bijzondere wet van 23 december 1970 werd opgeheven en in het arrondissement 
Brussel-Halle-Vilvoorde werd opgenomen. Aangezien die gemeenten daardoor naar 
het Nederlandstalige taalgebied werden overgeheveld, moesten ze bijgevolg worden 
gelijkgeschakeld met de overige Nederlandstalige gemeenten van dat gebied. 
 
In resolutie nr. 1301 van 26 september 2002 heeft de parlementaire Assemblee van de 
Raad van Europa, gevolg gevend aan het door mevrouw Nabholz-Haidegger 
opgestelde rapport van 5 september 2002, België opgeroepen uitvoering te geven aan 
het arrest van het Europees Hof van 23 juli 1968, naar luid waarvan de kinderen van 
ouders die niet in de zes faciliteitengemeenten wonen, toch de toestemming moeten 
krijgen om de Franstalige scholen van die gemeenten te bezoeken.  
Dit voorstel strekt bijgevolg tot wijziging in die zin van de wet van 2 augustus 1963. 
Aangezien het taalgebruik in die gemeenten, conform artikel 129, § 2, van de 
Grondwet, moet worden gewijzigd door de wetgever die daarover met een bijzondere 
meerderheid moet beslissen, betreft het hier een voorstel van bijzondere wet. 
 
 
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 en tijdens het vragenuurtje over de actualiteit in de plenaire 
vergadering. Op die manier oefent zij haar controleactiviteit ten aanzien van de 
federale regering uit en krijgen de Kamerleden een betere kijk op de strekking van de 
beslissingen van de regering. 
 
Tijdens de parlementaire zitting 2007-2008 heeft de MR-fractie in de Kamer van 
volksvertegenwoordigers in commissie en tijdens de plenaire vergadering tal van 
mondelinge vragen gesteld. 
 
Zonder naar volledigheid te streven, vermelden wij, per beleidssector, de onderwerpen 
die door onze parlementsleden werden aangekaart: 
 
 
Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging 
 
- de schiettests van MECAR in Elsenborn (Katrin Jadin); 
- de Belgische militaire samenwerking in de DRC (François-Xavier de Donnea); 
- de situatie in Noord-Kivu (Josée Lejeune en Jean-Luc Crucke); 
- begrotingssteun voor Rwanda (Jean-Luc Crucke); 
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- de Iraanse activiteiten op nucleair gebied (François-Xavier de Donnea en Josée  
 Lejeune); 
- de toestand in Kenia (François-Xavier de Donnea); 
- de Mediterrane Unie (Jean-Luc Crucke en Xavier Baeselen); 
- de dringende noodzaak van een optreden van de internationale gemeenschap 

tegen de verkrachtingen in Congo (Bukavu) (Daniel Ducarme); 
- de toestand in Myanmar (Jean-Luc Crucke); 
- de Europese missie in Kosovo (Kattrin Jadin); 
- het kraken van de nieuwe paspoorten (Olivier Destrebecq); 
- de wereldwijde voedselcrisis (Xavier Baeselen); 
- de bekrachtiging door België van het Verdrag van de Raad van Europa ter 

bestrijding van mensenhandel (Daniel Ducarme); 
- de Europese mars van de herdenking en de vriendschap (Philippe Collard); 
- de impasse waarin de WTO-onderhandelingen zouden kunnen terechtkomen 

(Jean-Jacques Flahaux). 
 
 
Sociale Zaken en Volksgezondheid 
 
- de begeleiding van jonge werklozen (Jean-Jacques Flahaux); 
- het shoppen voor geneesmiddelen in het buitenland (Florence Reuter); 
- de evaluatie van het begeleidingsplan voor werklozen (Pierre-Yves Jeholet, 

Kattrin Jadin, Daniel Bacquelaine en Carine Lecomte); 
- het kiwimodel (Carine Lecomte); 
- het alcoholactieplan (Valérie De Bue); 
- de Belgisch-Duitse grensoverschrijdende samenwerking inzake dringende 

hulpverlening (Kattrin Jadin en Jean-Luc Crucke); 
- de «maisons médicales» (Daniel Bacquelaine); 
- de hervorming van de cardiologie (Jean-Luc Crucke); 
- het promoten van ecologische bouwmaterialen (Jean-Jacques Flahaux); 
- de Belgische loonhandicap (Jean-Luc Crucke); 
- de kinderopvang (Florence Reuter en Jean-Luc Crucke); 
- de mobiliteit van werkzoekenden (Jean-Jacques Flahaux, Kattrin Jadin en Jean-

Luc Crucke); 
- de uitbreiding van de dienstenchequeregeling tot de kinderopvang (Florence 

Reuter, Pierre-Yves Jeholet en Xavier Baeselen); 
- de numerus clausus en de Riziv-quota (Valérie De Bue); 
- het tekort aan bloed (Josée Lejeune); 
- het IMPULSEO-fonds dat nieuw leven wordt ingeblazen om het groeiende tekort 

aan huisartsen op het platteland te verhelpen (David Clarinval); 
- de duidelijke ambiguïteit die voortvloeit uit de aan de vakbonden toebedeelde 

taak om de werkloosheidsuitkeringen uit te betalen (Jean-Luc Crucke); 
- de economische immigratie (Xavier Baeselen). 
 
 
Milieu 
 
- het voortzetten van de productie van kernenergie in België (Denis Ducarme en 

Jean-Luc Crucke); 
- de distributie van waterstof in steden (Jean-Luc Crucke); 
- de plaatsing van windmolens (Jean-Luc Crucke); 
- het debat over de biobrandstoffen (Jean-Luc Crucke); 
- zonne-energietoepassingen (Jean-Jacques Flahaux); 
- de steun voor het onderzoek naar en de ontwikkeling van alternatieve 

energiebronnen (Jean-Jacques Flahaux). 
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Binnenlandse Zaken, Administratieve Vereenvoudiging, Institutionele 
Aangelegenheden 
 
- de opening van een immense coffeeshop aan de Belgisch-Nederlandse grens 

(Kattrin Jadin en Pierre-Yves Jeholet); 
- het elektronisch stemmen (Corinne De Permentier en Jean-Luc Crucke); 
- het arbeidsverzuim bij de overheidsdiensten (Pierre-Yves Jeholet); 
- de terreurdreiging van eind 2007 (Denis Ducarme en Jacqueline Galant); 
- de strijd tegen het terrorisme (Jean-Luc Crucke); 
- de schijnhuwelijken (Florence Reuter); 
- de maatregelen die moeten worden genomen om de veiligheid van de 

interventieteams van de politiediensten te verhogen (Jacqueline Galant); 
- de hervorming van de civiele veiligheid, de afbakening van de 

hulpverleningszones, het statuut van de vrijwillige brandweerlieden (Jacqueline 
Galant, Jean-Jacques Flahaux, David Clarinval en Jean-Luc Crucke); 

- de toekenning van vakbondsverlof om te kunnen deelnemen aan de 
vergaderingen van de in een vakorganisatie opgerichte nationale commissies en 
comités (Jacques Otlet); 

- de aanwervingsprocedure bij de overheidsdiensten en de opportuniteit van een 
onderzoekscommissie dienaangaande (Jean-Luc Crucke en Corinne De 
Permentier). 

 
 
Justitie 
 
- partnergeweld (Valérie De Bue); 
- de evaluatie en de hervorming van de wet betreffende de mede-eigendom 

(Olivier Hamal); 
- gebruik der talen in gerechtszaken in het gerechtelijk arrondissement Brussel 

(Olivier Maingain); 
- diverse vragen over de onderbemanning bij de magistraten (Kattrin Jadin, Jean-

Luc Crucke, François-Xavier de Donnea en Olivier Hamal) ; 
- middelen en personeel voor de onderzoekscel in verband met de «Bende van 

Nijvel» (Jean-Luc Crucke); 
- bepaalde gemeentereglementen om de verkoop van gemeentebouwgrond alleen 

toe te staan aan wie zich ertoe verbindt Nederlands te leren (Denis Ducarme); 
- informatie voor het slachtoffer in het kader van de strafuitvoering (Xavier 

Baeselen); 
- strafuitvoering (Pierre-Yves Jeholet, Jean-Luc Crucke); 
- Europees waarschuwingssysteem voor ontvoerde kinderen (Xavier Baeselen); 
- collectieve rechtsvorderingen (Jean-Luc Crucke); 
- proefproject voor drugsverslaafden (Daniel Bacquelaine en Josée Lejeune); 
- overbevolking in de gevangenissen (Jean-Luc Crucke, Kattrin Jadin en Josée 

Lejeune); 
- de crisis in de Moslimexecutieve van België en de beslissingen in verband met de 

opheffing van de financiering ervan (Denis Ducarme); 
- vervolging van misdrijven betreffende namaak (Marie-Christine Marghem); 
- toepassing van de hervorming van de procedure inzake gerechtelijke expertise 

(Daniel Bacquelaine); 
- mogelijke gevolgen van de oprichting van het meldpunt voor taalklachten te 

Overijse (Olivier Maingain). 
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Overheidsbedrijven en Ifrastructuur 
 
- derde postrichtlijn (Valérie De Bue); 
- voorzieningen voor auto’s op aardgas (François Bellot); 
- sluiting van de loketten in de stations (François Bellot); 
- uurregelingen van de NMBS en treinvertragingen (Jean-Luc Crucke, Olivier 

Chastel, François Bellot, Jean-Jacques Flahaux, Olivier Destrebecq, Kattrin Jadin 
en Valérie De Bue) ; 

- de invoering van een minimale dienstverlening bij de NMBS en van een continue 
openbare dienstverlening (Jean-Luc Crucke en François Bellot); 

- verdeling van de NMBS-investeringen tussen Wallonië en Vlaanderen (François 
Bellot); 

- herstructurering van het commerciële aanbod van De Post (Jean-Luc Crucke, 
François Bellot, Denis Ducarme, Olivier Destrebecq, David Clarinval en Valérie 
De Bue); 

- verschillende vragen omtrent de voortgang in het GEN-dossier (Valérie De Bue); 
- verschillende vragen over de staat van de stations, de veiligheid in de stations en 

het comfort in de NMBS-installaties (Valérie De Bue, Kattrin Jadin, Jean-Jacques 
Flahaux, Jean-Luc Crucke, Jacques Otlet en François Bellot); 

- oneerlijke concurrentie van de niet door de Staat erkende netwerken van 
rijscholen (David Clarinval); 

- het gebruik der talen in de documenten van De Post en in informatie die binnen 
overheidsinstellingen wordt verspreid (François Bellot); 

- controle op de vliegtuigen van vliegtuigmaatschappij Kalitta (Xavier Baeselen); 
- spreidingsplan van de vluchten boven Brussel (François-Xavier de Donnea, 

Corinne De Permentier, Jean-Jacques Flahaux, Olivier Maingain en Xavier 
Baeselen). 

 
 
Economie en Bescherming van de consument 
 
- de zwarte lijst van verzekeraars (Jean-Luc Crucke); 
- oplichtingspraktijken met ongevraagde sms’jes (Corinne De Permentier); 
- groepsaankopen van stookolie (Jacqueline Galant en Jean-Luc Crucke); 
- Magritte-museum (Jean-Luc Crucke); 
- het beheer van het Congolese geologische archief van het Koninklijk Museum 

voor Midden-Afrika (François-Xavier de Donnea); 
- de bescherming van de hoofdverblijfplaats van zelfstandigen (Olivier 

Destrebecq). 
 
 
Financiën 
 
- de nieuwe reglementering ter voorkoming van de dubbele belasting tussen 

Frankrijk en België (Jean-Luc Crucke); 
- de belastinginkomsten die Brussel misloopt ten gevolge van het fiscaal statuut 

van de ambtenaren van de Europese Unie (Bernard Clerfayt); 
- de resultaten van de Cel voor Financiële Informatieverwerking (Jean-Luc 

Crucke); 
- de internationale samenwerking inzake de strijd tegen de fiscale fraude (Jean-Luc 

Crucke); 
- tarief van de vennootschapsbelasting (Xavier Baeselen); 
- vrijstelling van de onroerende voorheffing (Jacques Otlet). 
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Extraparlementaire activiteiten 
 
De MR-fractie vergadert wekelijks over actuele thema’s en nodigt daarbij federale 
ministers uit. 
 
Tevens organiseert de MR-fractie van de Kamer van volksvertegenwoordigers 
studiedagen, workshops en colloquia (kanker, tekort aan artsen op het platteland en in 
bepaalde wijken). 
Van 17 tot 19 september 2008 heeft de fractie haar «fractiedagen» gehouden. 
Via de website www.mr-chambre.be houdt de MR-fractie de buitenwereld op de hoogte 
van de activiteiten van haar parlementsleden. Die site bevat alle door de MR-fractie 
ingediende teksten, de persmededelingen en een selectie van de mondelinge vragen 
die de MR-parlementsleden in de plenaire vergadering hebben gesteld. 
De fractie levert tevens informatie aan voor de website van de MR en voor de 
persoonlijke webstek van de parlementsleden. 
 
 

7.3. PARTI SOCIALISTE (PS) 
20 LEDEN 

 
 
Uiteraard was dit een zeer bijzonder parlementair jaar. Zoals iedereen wel weet, heeft 
de regeringsvorming eindeloze onderhandelingen gevergd - tot de regering Leterme I 
uiteindelijk in maart jongstleden kon aantreden. Onder leiding van de heer Thierry Giet 
en met de steun van de medewerkers van het Studiecentrum van de partij hebben de 
PS-parlementsleden alles in het werk gesteld om zich zo nauwgezet mogelijk van hun 
taak te kwijten. Daarbij ging bijzondere aandacht uit naar de onderstaande dossiers. 
 
 
Economie 
 
De PS-fractie heeft actief deelgenomen aan het debat over de bescherming van de 
consument inzake consumentenkrediet en verzekeringen. Enerzijds moet worden 
gewezen op onze voorstellen inzake verzekeringen: de invoering van een verplichte 
bonus-malus wat de verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen 
betreft, de afschaffing van de mogelijkheid dat een landsverzekering door de 
verzekeraar wordt opgezegd na een schadegeval en de uitklaring van de 
segmenteringscriteria. Anderzijds stond voor de PS-fractie het thema van de kredieten 
centraal, waarbij speciaal werd gefocust op de controle op de kredietgevers en de 
kredietbemiddelaars, want die beroepen zijn direct verantwoordelijk voor heel wat 
gevallen van overmatige schuldenlast. 
 
Voorts is de PS-fractie blij dat zij het debat over de controle op de prijsevolutie en 
prijsvorming inzake consumptiegoederen op gang heeft kunnen brengen. In de huidige 
economische context is het immers onontbeerlijk dat alle burgers toegang hebben tot 
de levensnoodzakelijke goederen en tot een menswaardig levenspeil. Sinds enkele 
jaren gaan de prijzen namelijk fors de hoogte in, zonder dat iemand écht bij machte is 
daar de oorzaak van te achterhalen. Vandaar dat de PS een voorstel van resolutie 
heeft ingediend betreffende een modernisering en een actualisering van het 
prijscontrolemechanisme en betreffende de oprichting van een waarnemingspost 
kosten van dagelijks levensonderhoud (DOC 52 0173/001). Concreet is het de 
bedoeling een instrument te creëren dat in de diverse sectoren van de prijsvorming 
misbruik kan opsporen en aldus voor meer duidelijkheid kan zorgen. 
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Tot slot hebben de socialistische volksvertegenwoordigers actief deelgenomen aan het 
debat over het eindverslag van de «Commissie Energie 2030». In het raam daarvan 
hebben de commissieleden verschillende veldbezoeken kunnen afleggen en talrijke 
mensen kunnen horen uit de energie- en milieusector. Die constructieve dialoog met 
de mensen uit de industrie, de wetenschappelijke wereld en het verenigingleven heeft 
geleid tot een betere bewustwording van de uitdagingen die een duurzaam 
energiebeleid inhoudt. 
 
 
Klimaat en Duurzame Ontwikkeling 
 
In het licht van de uitdagingen die de opwarming van de aarde met zich brengt, heeft 
de PS een actieve bijdrage geleverd tot de oprichting van een bijzondere commissie 
Klimaat en Duurzame Ontwikkeling. Op initiatief van Jean Cornil hebben de 
volksvertegenwoordigers een hoorzitting gehouden met de heer Olivier De Schutter, 
speciaal rapporteur van de Verenigde Naties voor het Recht op Voedsel. Die heeft de 
Commissie inzicht verschaft in de hoofdoorzaken van de huidige wereldvoedselcrisis. 
 
Aangezien duurzame ontwikkeling de leidraad moet zijn van ons handelen, heeft de 
PS-fractie eveneens deelgenomen aan de raadplegingsprocedure met het oog op de 
uitwerking van het nieuwe Federaal Plan inzake Duurzame Ontwikkeling. De PS-fractie 
is blij te hebben kunnen bijdragen tot milieumaatregelen en sociale maatregelen die in 
dat toekomstige plan zullen worden opgenomen. 
 
 
Infrastructuur, Verkeer en Overheidsbedrijven 
 
In het kader van de nakende volledige liberalisering van de postsector, heeft de PS-
fractie zich proactief getoond, alsook trouw aan haar streven die liberalisering 
maximaal te begeleiden om te waarborgen dat de universele dienstverlening behouden 
blijft en om bij De Post elke vorm van sociale dumping te voorkomen. 
 
In dat verband dient te worden onderstreept dat twee voorstellen van resolutie werden 
ingediend, het ene (DOC 52 1116/001) «betreffende de oprichting van gemeentelijke 
postagentschappen in België», en het andere (DOC 52 0402/001) «betreffende de 
kwaliteit van de postdiensten» om die dienstverlening te waarborgen en te versterken.  
Hoewel de PS-fractie betreurt dat over die voorstellen nog steeds niet is gestemd, blijft 
ze er vertrouwen in hebben dat haar partners bereid zijn een weldoordachte 
liberalisering te ondersteunen. 
 
Ten slotte heeft de socialistische fractie bijgedragen tot het debat over de toekomstige 
liberalisering van het spoorwegvervoer en de toekomst van de NMBS.  Het groeiend 
succes bij het publiek van de openbare spoorwegmaatschappij toont het belang aan 
van een spoorwegbeleid dat zowel oog heeft voor de kwantiteit als de kwaliteit van zijn 
aanbod.  Vanuit dat oogpunt hebben de socialistische volksvertegenwoordigers 
geregeld ruchtbaarheid gegeven aan de moeilijkheden en knelpunten waarmee de 
spoorarbeiders, de gebruikersverenigingen of de burgers zelf te kampen hebben. 
 
 
Handelsrecht 
 
De PS-fractie is verheugd dat zij een gunstige evolutie heeft kunnen bewerkstelligen 
inzake het vraagstuk van de verschoonbaarheid van de voormalige echtgenoten, met 
name dankzij haar wetsvoorstel «tot wijziging van artikel 82, tweede lid, van de 
faillissementswet van 8 augustus 1997, wat de verschoonbaarheid van de voormalige 
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echtgenoten betreft» (DOC 52 1032/001).  Dat wetsvoorstel strekt ertoe de 
verschoonbaarheid die een gefailleerde geniet, uit te breiden tot zijn voormalige 
echtgenoot na de echtscheiding.  Over dat wetsvoorstel heerste een zeer ruime 
eensgezindheid onder de democratische partijen, hetgeen de aanneming ervan 
mogelijk heeft gemaakt. 
 
In verband met de continuïteit van de ondernemingen kan de PS-fractie zich niet 
anders dan tevreden tonen over de diepgaande wetswijziging op initiatief van minister 
van Justitie Laurette Onkelinx tijdens de vorige regeerperiode.  Hoewel die hervorming 
de mogelijkheid zal bieden heel wat ondernemingen te redden, zal op grond ervan 
vooral hulp kunnen worden geboden aan de werknemers, die als eersten het 
slachtoffer worden van een onderneming in moeilijkheden.  Toch gaat het wel degelijk 
om een compromis.  Wij zullen er dus bijzonder nauw op toezien dat de rechten van de 
werknemers daadwerkelijk in aanmerking worden genomen ter bescherming van hun 
belangen. 
 
 
Volksgezondheid en Maatschappelijke Integratie 
 
Op het stuk van maatschappelijke integratie zij in de eerste plaats gewezen op de 
aanneming van het wetsvoorstel «strekkende tot een verruiming van de doelgroep die 
een toelage van het Sociaal Stookoliefonds kan genieten en tot verhoging van de 
hoeveelheid stookolie die recht geeft op die toelage» (DOC 52 0376/001), alsmede op 
de belangrijke en vruchtbare debatten en hoorzittingen over het Federaal Plan 
Armoedebestrijding. 
 
In verband met de volksgezondheid moet de aanneming worden onderstreept van het 
Nationaal Plan Kankerbestrijding, dat het resultaat is van grondig overleg en 
diepgaande besprekingen.  Een vermelding verdient voorts de aanneming van de wet 
in verband met «e-health», die strekt tot een geoptimaliseerde kwaliteit en tot de 
continuïteit van de zorgverstrekking waarbij inzonderheid wordt gestreefd naar een 
vereenvoudiging en rationalisering van onze gezondheidszorg. 
 
Nog andere initiatieven werden tot een goed einde gebracht: het verbod op de verkoop 
en het gebruik van Mosquito- of soortgelijke toestellen, de preventie inzake 
voedingsgerelateerde ziekten en cerebrovasculaire aandoeningen, alsmede de 
versterking van de tariefzekerheid voor ziekenhuispatiënten. 
 
Ten slotte werd grondig ingegaan op de evaluatie van het rookverbod in de Horeca. 
 
 
Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging 
 
De wereldwijde voedselcrisis is de PS-fractie niet ontgaan. Zij heeft dan ook een 
voorstel van resolutie ingediend «met betrekking tot een nieuw algemeen beleid inzake 
de strijd tegen de honger in het licht van de wereldvoedselcrisis» (DOC 52 1197). Om 
op de drastische stijging van de landbouwprijzen in te werken en de honger lijdende 
bevolkingen de middelen te verschaffen in de eigen voedselbehoeften te voorzien, wil 
de PS op verschillende manieren ingrijpen: het landbouwbeleid in het raam van de 
Belgische ontwikkelingssamenwerking versterken, in het federaal Parlement een 
bijzondere commissie Ontwikkelingssamenwerking oprichten, de bevoegdheden van 
de WTO inzake handel in landbouwproducten overhevelen naar de FAO, de 
overkoepelende landbouworganisaties versterken en steunen zodat er wordt 
geïnvesteerd in plattelandsontwikkeling en de teelt van voedingsgewassen, de 
Europese Unie vragen om voor biobrandstoffen criteria inzake sociale en ecologische 
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duurzaamheid vast te leggen, of nog de oprichting steunen van een Belgisch forum van 
al wie bij het landbouwvraagstuk betrokken is. 
 
Wat Landsverdediging betreft, werd een voorstel van resolutie ingediend over de 
situatie in Afghanistan en het sturen van Belgische militairen naar dat gebied, in het 
raam van een NAVO-missie. Dat voorstel van resolutie spruit voort uit de groeiende 
ongerustheid over de politieke toestand in Afghanistan. De PS-fractie vraagt dat de 
veiligheid van de militairen ter plaatse duidelijk wordt gewaarborgd, maar ook dat de 
NAVO een exitstrategie zou kunnen bepalen zodat op lange termijn kan worden 
nagedacht over de uitstapmogelijkheden.  
 
 
Sociale Zaken 
 
Al in oktober 2007 heeft de PS-fractie een wetsvoorstel laten agenderen dat ertoe 
strekt de pensioenen en met name de minimumpensioenen te verhogen, de 
solidariteitsbijdrage op te heffen en de alternatieve financiering van de sociale 
zekerheid te verhogen. 
 
Voor de kamerleden van de PS kon er immers geen sprake van zijn de 
solidariteitsbijdrage op te heffen zonder te voorzien in een compenserende financiering 
en zonder een gelijkaardig voordeel toe te kennen aan al wie die bijdrage niet 
verschuldigd is. Onder impuls van de PS-fractie werd al wie in België bij het 
pensioenvraagstuk betrokken is, in de Kamer gehoord.  
 
Een andere belangrijke kwestie bij het begin van de zittingsperiode was het 
wetsontwerp tot aanvulling van de omzetting in het Belgische recht van de Europese 
richtlijn betreffende de informatie en de raadpleging van de werknemers. In dat dossier 
hebben de commissieleden van de PS het wetsontwerp zo veel mogelijk getoetst aan 
hun eigen wetsvoorstel betreffende de vertegenwoordigers van de werknemers in de 
KMO’s; ze hebben er nauwlettend op toegezien dat het akkoord dat de sociale partners 
terzake tot stand hadden gebracht, werd geëerbiedigd.  
 
Ook de begroting 2008 werd langdurig in de commissie besproken. De PS-
volksvertegenwoordigers hebben er hun standpunten verdedigd, in het bijzonder over 
het vraagstuk van de koopkracht, de pensioenen en de werkgelegenheid. 
 
De wetsvoorstellen betreffende de cumulatie van de pensioenen en de 
arbeidsongevallen- of beroepsziektenrenten, de beroepsopleiding, het scholingsbeding 
(DOC 52 1432/001) en de uitzendarbeid, zijn slechts een paar voorbeelden van de 
belangrijke door de PS-fractie ingediende voorstellen. 
 
Ten slotte stelden de PS-volksvertegenwoordigers tal van mondelinge vragen, in het 
bijzonder over de opvolging van het Generatiepact. 
 
 
Financiën en Begroting 
 
De PS-fractie beschouwt de fiscale gerechtigheid als één van de belangrijke 
beginselen die in ons democratisch bestel in acht moeten worden genomen, alsook als 
een centraal begrip met het oog op de herverdeling van de rijkdom binnen de 
gemeenschap. Om de fiscale gerechtigheid te optimaliseren, moet men alle vormen 
van fraude bestrijden, omdat die verhindert dat aanzienlijke ontvangsten voor het 
algemeen belang worden aangewend. 
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De PS-fractie is verheugd dat een parlementaire onderzoekscommissie belast met het 
onderzoek van de grote fiscale fraudedossiers is opgericht, nadat daartoe een voorstel 
werd goedgekeurd dat oorspronkelijk door de groenen en de socialisten was 
ondertekend. Die commissie moet het mogelijk maken lessen te trekken uit de grote 
fraudezaken die het land hebben geschokt, alsook te voorzien in meer middelen en 
bijkomende wetgeving om de fiscale fraude te bestrijden. In een door de PS ingediend 
voorstel van resolutie (DOC 52 1067/001) wordt reeds een aantal maatregelen 
aangereikt, die snel zouden kunnen worden verwezenlijkt. 
 
Fiscale gerechtigheid bestaat er bovendien in dat de fiscale regelingen, bedoeld om 
bepaalde economische activiteiten in België te verankeren en de werkgelegenheid te 
steunen, worden misbruikt voor louter boekhoudkundige constructies. Om te 
voorkomen dat de notionele-intrestregeling, die ertoe strekt de economie en de 
werkgelegenheid te steunen, zou worden misbruikt, heeft de PS-fractie een 
wetsvoorstel ingediend. Het werd evenwel niet geagendeerd, omdat de regering zich 
ertoe heeft verbonden de notionele-intrestregeling onder monitoring te plaatsen. Of het 
wetsvoorstel zijn beslag zal krijgen, hangt af van het resultaat van die oefening. 
 
De commissie heeft tal van vergaderingen gewijd aan de bijzonder ernstige financiële 
crisis waarvan niet alleen ons land en ons bancair stelsel, maar bovenal de spaarders 
en de kleine aandeelhouders te lijden hebben. Aangezien de betrokken regeling 
ontspoord is, moet ze worden herijkt en streng gereguleerd. Het is echter tevens van 
belang te weten wat er precies is gebeurd, de zwakke plekken te kennen die onze 
grootbanken in het verval hebben gestort, en daaruit eventueel te besluiten wie 
daarvoor verantwoordelijkheid draagt. Daarom heeft de PS-fractie een voorstel 
ingediend «tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie die ermee 
belast is, tegen de achtergrond van de internationale financiële crisis en de weerslag 
daarvan in België, over te gaan tot een onderzoek naar de risico's die de financiële 
spelers nemen en naar de controle die de verschillende verantwoordelijke instanties 
uitoefenen op de activiteiten van die spelers» (DOC 52 1461/001). 
 
De commissie zal binnen afzienbare tijd een aantal voorstellen moeten bespreken tot 
versterking van de regulering van de financiële wereld. De PS-fractie zal er 
nauwlettend op toezien dat de door haar ingediende voorstellen over de 
belastingparadijzen en tot oprichting van een agentschap ter bescherming van de 
afnemers van financiële producten op de agenda worden geplaatst. 
 
 
Binnenlandse Zaken 
 
We kunnen drie thema’s  voor het voetlicht brengen waaromtrent we bijzonder actief 
zijn geweest en waardoor we ons zeer aangesproken voelen: het immigratiedossier, de 
hervorming van de politiediensten op lokaal vlak en het elektronisch stemmen.  
 
In verband met het immigratiedossier hebben we er een punt van gemaakt minister 
Turtelboom de regeerakkoorden te doen naleven en de circulaire over de regularisatie 
van mensen zonder papieren te stoelen op duidelijke criteria, met name de duurzame 
verankering en een regularisatie van personen wier aanvraag al geruime tijd binnen is. 
Jammer genoeg is tot dusver nog geen enkele circulaire uitgebracht. Wij zullen dat 
dossier dan ook nauwgezet blijven volgen.  
 
In het raam van de hervorming van de politiediensten op lokaal vlak hebben wij 
gevraagd hoorzittingen te houden over het jongste evaluatierapport van de hervorming 
op lokaal vlak. Onze aandacht is daarbij in het bijzonder uitgegaan naar de financiering 
van de politiezones, want zoals de zaken nu staan, blijken de uitgaven te zwaar voor 
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tal van gemeenten. Wij pleiten daarom voor een ruimere tegemoetkoming van het 
federaal niveau. De komende weken zullen we ook het dossier betreffende de 
hervorming van de civiele veiligheid van nabij volgen en daarbij opkomen voor dezelfde 
ideeën.  
 
Wat, tot slot, het elektronische stemmen betreft, zijn wij, gelet op de huidige stand van 
het geautomatiseerde stemsysteem, voorstanders van een terugkeer naar papieren 
stembiljetten bij de volgende verkiezingen. Het elektronische systeem biedt immers 
geen garantie van absolute veiligheid, maakt geen democratische controle door de 
burgers mogelijk en is niet vrij van niet-opspoorbare fouten. Wij kanten ons evenwel 
niet tegen de aanwending van nieuwe technologie op dat domein, zolang ze maar borg 
staat voor de inachtneming van de elementaire beginselen van de volkssoevereiniteit. 
 
 

7.4. OPEN VLAAMSE LIBERALEN EN DEMOCRATEN (OPEN VLD) 
18 LEDEN 

 
 
BUITENGEWONE ZITTING 
 
Tijdens de periode van de buitengewone zitting werden de nieuw verkozen 
volksvertegenwoordigers wegwijs gemaakt in het Parlement. 
Omwille van de korte tijdsspanne van deze buitengewone zitting bleef het parlementair 
werk van de leden van Open Vld-Kamerfractie beperkt. 
 
 
GEWONE ZITTING 
 
 
Samenstelling 
 
Wegens de langdurige regeringsonderhandelingen nam Partijvoorzitter Bart Somers 
tijdelijk het fractievoorzitterschap waar tot 29 november 2007. Hij werd dan door Bart 
Tommelein opgevolgd. 
 
De fractie huldigde Herman De Croo als uittredend Kamervoorzitter en droeg hem voor 
het ondervoorzitterschap voor. 
Maggie De Block en Rik Daems werden respectievelijk Secretaris en Quaestor van de 
Kamer. 
 
Hilde Vautmans werd voorzitter van de Commissie voor Buitenlandse Betrekkingen en 
Luk Van Biesen van de Subcommissie Rekenhof. 
 
Op 21 december 2007 verwelkomde de fractie nieuwe volksvertegenwoordigers. 
Bruno Steegen, ter vervanging van Patrick Dewael, benoemd tot Vice-Premier en 
Minister van Binnenlandse Zaken. 
Mathias De Clercq, ter vervanging van Karel De Gucht, benoemd tot Minister van 
Buitenlandse Zaken. 
 
Sofie Staelraeve legde op 20 maart 2008 de eed af als kamerlid, ter vervanging van 
Vincent Van Quickenborne, benoemd tot Minister van Ondernemen en 
Vereenvoudigen. 
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Fractiedagen 
 
Naar jaarlijkse gewoonte werd het nieuwe parlementair jaar met een fractieweekend op 
14 en 15 september te Oostende ingezet. 
De tussentijdse evaluatie van de federale regeringsonderhandelingen vormden de 
hoofdmoot van de besprekingen. Er werd eveneens aandacht besteed aan de 
problematiek van de prijsstijgingen en de dalende koopkracht. 
 
 
Parlementaire werkzaamheden 
 
Ondanks de eerder beperkte werkzaamheden van het parlement omwille van de 
langdurige regeringsonderhandelingen, lieten de Open Vld-Kamerleden zich niet 
onbetuigd in het parlementair werk. 
Door middel van vele mondelinge en schriftelijke vragen werd de controle op de 
uitvoerende macht uitgevoerd en werd informatie vergaard die nadien tot 
beleidsvoorstellen of -opties leiden. 
 
De Open Vld-Kamerfractie had aandacht voor diverse aangelegenheden waarin de 
economische en sociale vraagstukken de hoofdtoon vormen. 
 
Onderstaande initiatieven zijn slechts een greep uit de diverse voorstellen die door de 
leden van de fractie werden voorgelegd. 
 
Zo dienden Bart Tommelein en Willem-Frederik Schiltz wetsvoorstellen in om de 
regelgeving in de energiemarkt te wijzigen (stukken nrs. 1132/1 - 2007-2008 en 1135/1 
- 2007-2008) en namen zij initiatieven met betrekking tot de bescherming van de 
consument (o.m. stuk nrs. 1021/1 - 2007-2008 en 673/1 - 2007-2008). 
 
Op initiatief van Sabien Lahaye-Battheu werden anomalieën in de wapenwet 
weggewerkt (stuk nr. 474/1 - 2007-2008). Tijdens de vorige zittijd had de Open Vld-
Kamerfractie reeds op een aantal knelpunten in deze wet gewezen. 
 
Herman De Croo had aandacht voor een beter fietsgebruik van en naar het werk door 
aanpassing van de fiscale stimuli (stuk 816/1 - 2007-2008). 
 
Hilde Vautmans en Guido De Padt drongen aan op een hervorming van de autokeuring 
(nr. 998/1 - 2007-2008) en Katia della Faille kwam op voor een aantal 
gezondheidsaspecten waaronder verminderd gebruik van zout, suiker en vetten in 
bereide voeding (stuk 1205/1 - 2007-2008). 
Bruno Steegen volgde de problematiek over de elektronische stemming en de Open 
Vld-Kamerfractie herhaalde via een nieuw wetgevend initiatief het voorstel om de 
kiesplicht af te schaffen (stuk 1216/1 - 2007-2008). 
 
Carina Van Cauter, vast lid van de commissie naturalisaties, diende een voorstel in om 
in de nationaliteitswetgeving bijkomende voorwaarden inzake de bereidheid tot 
integratie van vreemdelingen (nr. 985/1 - 2007-2008) op te leggen. 
 
Hilde Vautmans, voorzitter van de commissie buitenlandse betrekkingen, nam de 
leiding waar van een parlementaire delegatie die begin juli in Moskou een ontmoeting 
had met haar Russische ambtgenoot voor buitenlandse betrekkingen met wie de 
relaties tussen Rusland en België besproken werden. 
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Contacten 
 
De samenwerking met de Open Vld-Senaatsfractie gebeurt via de wekelijkse 
gemeenschappelijke fractievergadering. 
 
De website www.vld-parlement.be belicht permanent de actuele thema’s waaraan de 
leden van de Open Vld-Kamerfractie werken. 
 
 
Diversen 
 
Op 26 juni 2008 had een huldebetoon aan Herman De Croo en Rik Daems plaats, ter 
gelegenheid van hun respectievelijk 40 en 20 jaar parlementair mandaat. Zij kregen 
felicitaties van de Kamervoorzitter en de Eerste minister. 
 

  
7.5. VLAAMS BELANG (VB) 

17 LEDEN 
 
 
SAMENSTELLING 
 
Voorzitter: Gerolf Annemans 
Ondervoorzitter: Filip De Man 
 
 
ALGEMENE POLITIEK 
 
Bovenaan de agenda van de fractiedagen in september 2007 stond de te volgen 
politieke strategie t.a.v. belangrijke politieke feiten en parlementaire initiatieven: 
evaluatie van de  federale verkiezingen, de werking van de Kamerleden en de fractie, 
de politieke strategie van de fractie en de partij, het gewijzigde politieke landschap,…  
 
Een aantal bijzondere momenten voor de Vlaams Belang-Kamerfractie in het gewone 
zittingsjaar 2007-2008 waren: 
 
- onze parlementaire initiatieven tot splitsing van de kieskring Brussel-Halle-

Vilvoorde vormden de rode draad doorheen de Vlaams Belang-werkzaamheden 
van het zittingsjaar. Wij dienden als eerste de broodnodige wetsvoorstellen 
(stuknummers: 0027/001 en 0028/001) in om de rechtmatige splitsing te 
bekomen. Reeds bij de parlementaire openingszitting van 12 juli 2007 gooide 
fractievoorzitter Gerolf Annemans de stok in het hoenderhok met de vraag tot 
hoogdringende behandeling van de voorstellen in de commissie Binnenlandse 
Zaken; deze hoogdringendheid werd verworven met een historische meerderheid 
van Vlamingen tegen Franstaligen. Na herhaaldelijke Vlaams Belang-verzoeken, 
startten de commissiebesprekingen eindelijk op 26 september 2007. Uiteindelijk 
stemden de Vlaamse commissieleden (met uitzondering van Groen!) op 6 
november 2007 de voorstellen. Meteen diende het Parlement van de Franse 
Gemeenschap een belangenconflict in om de verdere behandeling in plenum te 
verhinderen.  
 

- Na uitputting van de ganse overlegprocedure in het kader van een 
belangenconflict vroeg het Vlaams Belang eind april 2008 de plenaire 
behandeling van de splitsingsvoorstellen. Na alweer uitstel - zelfs met het niet-
plaatsvinden (nooit gezien tijdens de laatste decennia!!) van het plenum van 30 



258 - POLITIEKE FRACTIES  Hoofdstuk 7 
 

 

april 2008 en na een misselijk theater van CD&V en N-VA (een hypocriete vraag 
tot behandeling, maar in werkelijkheid een smeekbede aan de Franstaligen om 
een nieuw belangenconflict in te dienen), diende uiteindelijk de Cocof met 
medeweten van het «Vlaams Kartel» een nieuw belangenconflict in, zodat de 
zaak tot einde 2008 van de baan werd geschoven. Het Vlaams Belang blijft bij 
zijn oude standpunt dat er absoluut geen compromissen mogelijk zijn! De 
splitsing van het kiesarrondissement komt louter neer op het afblokken van de 
Brusselse inmengingspolitiek en op het wegwerken van een onaanvaardbare 
discriminatie. Voor het ongedaan maken van dit onrecht mogen geen nieuwe 
prijzen op tafel worden gelegd, zeker niet wanneer deze de greep van Brussel op 
de Vlaamse Rand nog verder versterken; 

 
- eind oktober 2007 ontsnapte de gangster Benallal op spectaculaire wijze uit de 

gevangenis van Itter; hij werd 2 dagen later door de Nederlandse politie 
ingerekend na een gewapende overval. Voor het Vlaams Belang was dit een 
typevoorbeeld van het lakse gevangenisbeleid. Bij de minister werd er op 
aangedrongen om Benallal in Nederland te houden totdat de noodzakelijke 
beveiligingen in ons land zijn uitgevoerd. Vlaams Belang pleitte naar Nederlands 
voorbeeld voor superbeveiligde gevangenissen hier: met een topprioriteit voor 
investeringen om netten en kabels te plaatsen die het landen van helikopters 
beletten; 

 
- het Vlaams Belang eiste begin 2008 een parlementaire onderzoekscommissie 

over het feit dat Marc Uyttendaele, de echtgenoot van PS-minister Laurette 
Onkelinx, té vaak als advocaat voor de regering was opgetreden. Aanleiding was 
een persartikel over een strategisch plan van Marc Uyttendaele en een aantal 
PS-figuren tot waarborging van de «werkgelegenheid» voor zijn kantoor (ook 
wanneer PS in de oppositie zou komen). In dit document werd op zorgvuldige 
wijze uiteengezet hoe er te werk gegaan zou worden om de klandizie van de 
federale overheid, de Waalse overheid en een behoorlijk aantal steden en 
gemeenten te behouden en uit te breiden.  Uit een reeks vragen van Vlaams 
Belanger Francis Van den Eynde bleek dat Uyttendaele tot einde 2006 meer dan 
300.000 euro aan erelonen van de federale kabinetten had ontvangen; 

 
- begin maart 2008 raakt vanuit Marokko spectaculaire informatie bekend over de 

rol van de Staatsveiligheid in de zaak rond de terreurleider Abdelkader  Belliraj 
die meerdere moorden pleegde in dit land. Omdat de regering de zaak wilde 
verdoezelen in de begeleidingscommissie Comité I (waarin enkel leden van de 
meerderheidspartijen zetelen), diende het Vlaams Belang een wetsvoorstel in ter 
oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie; 

 
- in dezelfde maand ontmaskerde het Vlaams Belang het schandelijke misbruik 

van militaire vliegtuigen door de koninklijke familie: 
 

- 2007:  de koninklijke familie maakt gedurende 153 uur gebruik van militaire  
vliegtuigen voor een bedrag van 492.902 euro. Hiervan werd 96 uur 
doorgebracht in 1 van de 4 Embraers, 25 uur in 1 van de 2 Airbussen 
A310, 26 uur aan boord van een Falcon 900 en 6 uur van de Falcon 
20; 

- 2006:  kostprijs van de koninklijke vluchten is 470.000 euro; 
- 2005:  kostprijs van de koninklijke vluchten is 672.171 euro; 
- 2004:  kostprijs van de koninklijke vluchten is 626.277 euro;  
- vooral het vorstenpaar en koningin Fabiola maakten gebruik van de  
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militaire toestellen. De verplaatsingen naar het vakantieverblijf van de Koning 
in Zuid-Frankrijk en naar bestemmingen in Spanje waren het meest 
voorkomend. 

 
Verder raakte de betrokkenheid van prins Laurent bekend bij een aantal dubieuze 
vastgoedactiviteiten die verweven waren met zijn dotatie (sinds 2001 beschikt hij 
over een jaarlijkse dotatie van 312.000 euro). Op Vlaams Belang-vragen ter zake 
kon premier Leterme alleen maar toegeven dat Laurent activiteiten uitoefende die 
onverenigbaar zijn met het ontvangen van een dotatie.  
Het Vlaams Belang is voorstander om de ganse dotatieregeling aan leden van 
het koningshuis af te schaffen. Laat de koningskinderen zelf voor hun boterham 
werken, zodat ze de waarde van het geld leren en niet potverteren op kosten van 
de belastingsbetaler. 

 
 
WETGEVEND WERK 
 
Niet enkel deze, maar ondermeer volgende wetsvoorstellen en voorstellen van 
resolutie: 
 
- 0027/001 en 0028/001: wetsvoorstellen tot wijziging van de kieswetgeving met het 

oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde; 
- 0202/001: wetsvoorstel tot afschaffing van de solidariteitsbijdragen op de 

pensioenen; 
- 0288/001: voorstel van resolutie betreffende een betere ondersteuning van de 

palliatieve zorg; 
- 0290/001: voorstel van resolutie tot het instellen van een onderzoek naar de 

mogelijkheid om te komen tot een verbod op de financiering van moskeeën en 
islamitische instituten door middel van  internationale geldstromen uit 
moslimfundamentalistische hoek; 

- 0292/001: voorstel van resolutie tot algehele ontbinding van de Belgische staat met 
het oog op de verlening van onafhankelijkheid aan het soevereine Vlaamse en 
Waalse volk; 

- 0333/001: wetsvoorstel tot opvang van asielzoekers in gesloten centra; 
- 0334/001: wetsvoorstel tot opheffing van de dotaties aan leden van de koninklijke 

familie; 
- 0359/001: voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 

augustus 1980 tot hervorming der instellingen met het oog op de splitsing van de 
Sociale Zekerheid; 

- 0362/001: wetsvoorstel tot invoering van een opvoedersvergoeding voor en tot 
toekenning van een sociaal statuut aan de thuiswerkende ouder; 

- 0421/001: wetsvoorstel tot invoering van een eenheidsstatuut voor werknemers; 
- 0426/001: wetsvoorstel tot intrekking van de erkenning van de islamitische 

eredienst; 
- 0427/001: wetsvoorstel tot intrekking van de gezinsbijslag ingevolge 

schoolspijbelen; 
- 0425/001: voorstel van bijzondere wet tot definitieve vastlegging van de grens 

tussen Vlaanderen en Wallonië en tot afschaffing van de faciliteiten in de 
taalgrensgemeenten; 

- 0437/001: voorstel van resolutie betreffende een objectieve kosten-batenanalyse 
van de aanwezigheid van vreemdelingen in ons land; 

- 0441/001: wetsvoorstel tot uitbreiding van het recht op ouderschapsverlof, palliatief 
verlof en zorgverlof en tot verhoging van de onderbrekingsuitkering in geval van 
ouderschapsverlof, palliatief verlof en zorgverlof; 



260 - POLITIEKE FRACTIES  Hoofdstuk 7 
 

 

- 0538/001: wetsvoorstel tot wijziging van de wettelijke regeling inzake noodweer en 
tot invoering van de algemene schulduitsluitingsgrond «noodweerexces»; 

- 0551/001: wetsvoorstel tot bestraffing met daadwerkelijk levenslange opsluiting van 
sommige zware misdrijven; 

- 0569/001: wetsvoorstel tot uitbreiding van de regeling van de verplichte DNA-
afname bij bepaalde groepen van veroordeelden; 

- 0581/001: wetsvoorstel tot principiële afschaffing van de terugvorderingmogelijk-
heid door het OCMW van de kosten gemaakt in het kader van de opname in een 
rusthuis; 

- 0607/001: voorstel van resolutie over de schendingen van de mensenrechten in 
China n.a.v. de Olympische Spelen in 2008; 

- 0752/001: wetsvoorstel om het BTW-tarief voor aardgas en elektriciteit te verlagen 
van 21 naar 6 procent; 

- 0776/001 en 0777/001: wetsvoorstellen met het oog op de vrijstelling van sociale 
lasten van de ploegenpremie en de belastingvrijstelling van de ploegenpremie; 

- 0882/001: voorstel van resolutie om het belastingvrije inkomen te verhogen bij het 
thuis verzorgen van zwaar chronisch zieke familieleden; 

- 0883/001: voorstel van resolutie om de vennootschapsbelasting te defederaliseren; 
- 1020/001: voorstel van resolutie tot het voeren van een onafhankelijk internationaal 

VN-onderzoek naar aanleiding van de zware repressie tegen Tibetanen; 
- 1033/001: wetsvoorstel houdende jaarlijkse aanpassing van de pensioenen om 

deze welvaartsvast te maken; 
- 1098/001: wetsvoorstel om het BTW-tarief voor de bouw en levering van privé-

woningen te verlagen van 21 naar 6 procent; 
- 1210/001: wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 31 januari 2003 houdende de 

geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie; 
- 1238/001: wetsvoorstel om het BTW-tarief voor petroleum- en 

steenkoolbrandstoffen te verlagen van 21 naar 6 procent; 
- ... 
 
Niet enkel met deze, maar ondermeer met volgende interpellaties legde het Vlaams 
Belang de regering het vuur aan de schenen: 
 
- interpellatie van Gerolf Annemans over de politieke toestand na het ingediende 

ontslag van premier Leterme; 
- interpellatie van Gerolf Annemans over de stabiliteit van de regering gelet op het 

«zogenaamde» pakket van de staatshervorming en de splitsing van BHV; 
- interpellatie van Koen Bultinck over de eventuele herinvoering van financiële hulp 

aan asielzoekers en de evaluatie van de nieuwe asielwet; 
- interpellatie van Filip De Man over de drie rapporten van comité P en de rol hierin 

van de heer Koekelberg en minister Dewael; 
- interpellatie van Filip De Man over de controle van moskeeën en imams en over de 

verhoogde inzet van de politie omwille van dreigend terrorisme tijdens de 
eindejaarsperiode; 

- interpellatie van Filip De Man over de onhoudbare contradictie tussen de 
betrachting van de regering Leterme om de «sociale cohesie» in onze samenleving 
te versterken en het geplande immigratiebeleid; 

- interpellatie van Hagen Goyvaerts over de begrotingstoestand 2008 en de 
voorwaarden begrotingsopmaak 2009; 

- interpellatie van Hagen Goyvaerts over het nucleair incident op de IRE-site van 
Fleurus; 

- interpellatie van Bart Laeremans over het nieuwe nationale voetbalstadion; 
- interpellatie van Bart Laeremans over het instituut voor de gerechtelijke opleiding; 
- interpellatie van Peter Logghe over de objectieve meting van de werklast bij 

Justitie; 
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- interpellatie van Jan Mortelmans over de minimale dienstverlening bij de NMBS; 
- interpellatie van Jan Mortelmans over de snel-Belg-wet; 
- interpellatie van Bert Schoofs over het in kaart brengen van de criminaliteit 

ingedeeld op grond van etnische afkomst van de daders; 
- interpellatie van Luc Sevenhans over de keuze van het 90 mm kanon voor het AIV-

voertuig; 
- interpellatie van Bruno Stevenheydens over de Liefkenshoekspoortunnel; 
- interpellatie van Francis Van den Eynde over het stakings- en vakbondsbeleid bij 

de NMBS. 
 

 
HET VLAAMS BELANG IN CIJFERS 
 
- Wetsvoorstellen, resoluties, moties, amendementen:  1.259 
- Interpellaties: 42 
- Tussenkomsten, stemverklaringen: 156 
- Mondelinge vragen:  575 
- Schriftelijke vragen: 1.677 

 
 

7.6.  SOCIALISTISCHE PARTIJ ANDERS + VLAAMS PROGRESSIEVEN (SP.A + VL. PRO) 
14 LEDEN 

 
 
Voorzitter : Peter Vanvelthoven 
 
Na de verkiezingen van 2007 ging de sp.a fractie van start met een kleinere ploeg. Ook 
het feit dat sp.a geen deel uitmaakte van de federale onderhandelingen, maakte dat de 
fractie met een nieuwe opdracht startte; een nieuwe opdracht die al meteen na de start 
van het nieuwe parlement aanving. 
 
 
- Energie 
 
Gedurende het volledige parlementaire werkjaar is energie een thema geweest. 
Onmiddellijk na de verkiezingen verhoogde Electrabel de gas- en elektriciteitsprijzen, 
waarbij de aanvaardbaarheid van de verhoging onduidelijk was. Diverse discussies en 
studies volgden, waarbij de regulator, de CREG, duidelijk aangaf dat er moest 
ingegrepen worden. Daar werd geen enkel gevolg aan gegeven. De sp.a fractie diende 
al in juli 2007 wetsvoorstellen in om enerzijds de prijsstijgingen tegen te gaan, en 
anderzijds de regulering van de prijzen te versterken. Die werden eerst weggestemd 
door de nieuwe meerderheid in wording, en later nogmaals na het aantreden van de 
nieuwe regeringen.  
 
Op het vlak van energie is het enige sp.a voorstel dat het heeft gehaald, de verbreding 
van de toepassing van het stookoliefonds. Sp.a verdedigde die verruiming in het najaar 
van 2007. Aanvankelijk werd ook dit voorstel weggestemd, maar in januari van 2008 
keurde de interimregering een afgezwakt voorstel goed. Te betreuren daarbij valt dat 
zij die hun stookolie indeden voor 31 december 2007; uit de boot vielen voor de 
verruiming. Op het moment van het reces, waren geen van de remedies die door sp.a 
werden ingediend of van de remedies door de regulator voorgesteld gestemd in het 
parlement. 
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- Koopkracht 
 
Parallel met de energiediscussie, vond de algemene discussie over koopkracht plaats. 
Diverse prijzen zoals voeding, de premies op de hospitalisatieverzekering en andere, 
stegen mee met de energieprijzen. Een aantal voorstellen werden gedaan door de sp.a 
fractie en besproken in het parlement. De meerderheid heeft tot op heden geen van die 
voorstellen aangenomen. Een eerste voorbeeld van deze voorstellen betreft het 
automatiseren van de prijscontrole. Het voorstel bestaat er in om de prijzen die worden 
verzameld door de administratie voortdurend te analyseren op abnormale waarden, en 
bij het vaststellen van de abnormale waarden automatisch een doorlichting van die 
prijzen te maken. 
 
 
- Begroting en financiën 
 
In het afgelopen parlementair werkjaar is er heel wat discussie geweest rond een 
aantal maatregelen en hun impact. Koploper is zonder twijfel de notionele intrestaftrek, 
waar de discussie nog steeds bezig is, en een rapport voor wat betreft de kostprijs en 
de economische impact naar zowel tewerkstelling als investeringen, pas bekend werd 
nadat het parlement in reces was gegaan. De sp.a fractie heeft geijverd voor meer 
duidelijkheid in de cijfers, voor wat betreft de globale ontvangsten zowel als voor 
specifieke maatregelen.  
 
Een belangrijk deel van die controle betrof de maatregelen vervat in de programmawet 
ter uitvoering van de begroting.  Daarbij werden in de bespreking een aantal van de 
maatregelen gecontesteerd en geamendeerd. Een paar voorbeelden : de maatregel 
BTW op nieuwbouw werd door de fractie aan de kaak gesteld en uiteindelijk uit de 
programmawet gehaald. De belastingsverlaging via de verhoging van het belastingvrij 
minimum werd doorgevoerd met uitsluiting van gepensioneerden , zieken en invaliden. 
De fractie amendeerde de programmawet om deze groepen terug op te nemen in de 
maatregel , maar dat amendement werd weggestemd door de meerderheid.  
In het kader van de evolutie van de rente en de ontwaarding van de spaarmiddelen 
diende de fractie ten slotte een voorstel in om het systeem te vereenvoudigen, door het 
plafond van 4% rente op het fiscaal vrijgestelde deel van het spaarboekje te verhogen 
naar 5%, en tegelijk het systeem van de premies te vereenvoudigen. Dat leidde tot een 
akkoord van de regering om het plafond in een eerste stap te verhogen naar 4.25%. 
Uiteindelijk moet dit debat worden verder gezet om het plafond op te heffen en tot een 
meer concurrentieel en transparanter systeem te komen.  
 
 
- Defensie 
 
Ondanks het feit dat weinig beslissingen werden genomen op regeringsvlak in de 
afgelopen 12 maanden, werden verregaande stappen aangekondigd op het vlak van 
defensie. Het openlijk maken van de keuze om operaties met humanitaire inslag af te 
bouwen voor echte oorlogsoperaties is één van de kenmerkende keuzes van deze 
regering, waarbij herhaaldelijk het parlementair debat werd geminimaliseerd of zelfs 
miskend. Daarom diende sp.a een voorstel in dat onder meer een grondwetswijziging 
inhoudt, om er voor te zorgen dat dergelijke drastische keuzes het parlement moeten 
passeren. Te meer omdat het beleid inzake landsverdediging ook een zware impact 
heeft op de begroting. Ook daar wordt de parlementaire controle te vaak miskend.  
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7.7. ÉCOLOGISTES CONFÉDÉRÉS POUR L’ORGANISATION DE LUTTES 

ORIGINALES - GROEN! (ECOLO-GROEN!) 
           12 LEDEN 

 
 
SAMENSTELLING 
 
Fractievoorzitter: Jean-Marc Nollet 
 
Ecolo-Groen! is de gemeenschappelijke fractie van de 4 volksvertegenwoordigers van 
Groen! en de 8 volksvertegenwoordigers van Ecolo, de 5 senatoren van Ecolo en de 2 
senatrices van Groen. De volksvertegenwoordigers worden bijgestaan in hun 
werk door universitaire en administratieve medewerkers. 
De volksvertegenwoordigers ontwikkelen hun voorstellen op basis van talrijke 
vergaderingen, studiedagen en colloquia, maar ook door talrijke contacten met het 
middenveld, mensen op het terrein en contacten met burgers.  
 
 
FRACTIEWERKING  
 
De Ecolo-Groenfractie zit momenteel in de oppositie in het federaal Parlement. 
 
Net zoals de andere democratische fracties oefent de fractie globaal twee functies uit: 
  
- wetgevende initiatieven, door het neerleggen van wetsvoorstellen en voorstellen 
 van resolutie; 
- parlementaire controle, door aan de Ministers en staatssecretarissen 1.371 
 vragen (mondelinge en schriftelijke) en interpellaties te stellen. 
 Deze controle wordt uitgeoefend binnen de vaste commissies van het Parlement, 
 en in de plenaire zitting tijdens het vragenuurtje op donderdagnamiddag.  
 
 
WETGEVENDE ACTIVITEIT VAN DE FRACTIE 
 
De Ecolo-Groenfractie heeft dit parlementair jaar op talrijke dossiers gewerkt. Wat 
hierna volgt is slechts een selectie van de meest markante onder de 131 
wetsvoorstellen, voorstellen van grondwetsherziening en resoluties die de groene 
fractie heeft ingediend in de Kamer.  
 
Op het vlak van financiën en begroting werd, hoewel we tot de oppositie behoren, ons 
voorstel (52k0034) om een onderzoekscommissie naar fiscale fraude op te richten, 
door een meerderheid in de Kamer aangenomen. De nieuwe «Parlementaire 
onderzoekscommissie belast met het onderzoek van de grote fiscale fraudedossiers» 
heeft dan ook zijn werkzaamheden aangevat met hoorzittingen van experten.  
We dienden tevens een wetsvoorstel (52k1024) in om het systeem van de notionele 
interesten te corrigeren, door er de voorwaarde van jobcreatie aan toe te voegen, het 
systeem meer op maat van de kmo’s te brengen, het oneigenlijk gebruik te voorkomen 
en onderzoek en ontwikkeling aan te moedigen. 
 
De fractie diende verder amendementen in op het meerderheidsvoorstel om de BTW 
op nieuwbouw te verhogen, een voorstel dat de meerderheid uiteindelijk opschortte.  
 
Op het vlak van sociale zaken verheugt de Ecolo-Groenfractie zich dat de behandeling 
van ons wetsvoorstel (52k0051) over de verhoging van het bedrag van het 
minimuminkomen tot boven de armoedegrens werd aangevat in de Commissie Sociale 
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Zaken. In opdracht van de Commissie heeft het Rekenhof het voorstel op 1,2 miljard 
euro geëvalueerd. Van zodra de werkzaamheden hervatten, zullen we de verhoging 
van alle sociale uitkeringen aanbrengen in dit wetsvoorstel. 
 
Op het vlak van binnenlandse zaken diende de Ecolo-Groenfractie ondermeer het 
wetsvoorstel (52k0305) in dat verbiedt om kinderen op te sluiten in gesloten centra. De 
bevoegde minister heeft alvast verklaard dat de Regering het opsluiten van kinderen in 
gesloten centra zal stopzetten. De parlementsleden van Ecolo-Groen zullen aandachtig 
nakijken of deze belofte ook zal worden waargemaakt, en pleitten voor het inschrijven 
van het verbod in een wet via de stemming van hun wetsvoorstel.  
 
Op het vlak van energie, klimaat, volksgezondheid en leefmilieu diende de Ecolo-
Groenfractie het wetsvoorstel (52k1244) over de standaardfactuur voor elektriciteit en 
gas in, waardoor de consument makkelijker de voorwaarden van de leveranciers kan 
vergelijken. Ecolo-Groen diende tevens een wetsvoorstel (52k0991) in dat de belasting 
op de superwinsten van de afgeschreven kerncentrales op 1 miljard vastlegt, en een 
wetsvoorstel over de winst van Synatom (52k0349). Verder diende de fractie het 
wetsvoorstel voor een Klimaatwet (52k1388) in en de resolutie ter voorkoming van 
elektromagnetische straling (52k0405). Op het vlak van economische zaken, werden 
ondermeer rond het wetsvoorstel over «fair trade» hoorzittingen met de betrokkenen uit 
de sector gehouden. 
 
Op het vlak van justitie voerden de groene parlementsleden zware oppositie tegen de 
Wapenwet, vroegen ze een evaluatie van de terrorismewet en volgden het dossier van 
de vorming van de magistraten kritisch op. De Ecolo-Groenfractie stelde ook 
amendementen voor om het overleg bij een huurconflict te verbeteren. Door de 
tussenkomst van de Ecolo-Groenfractie werd het wetgevingstechnisch onvolkomen 
voorstel van de meerderheidspartijen over moto’s op busbanen afgevoerd. De fractie 
diende tevens een resolutie in over alimentatievorderingen (52k0711). 
 
Op het vlak van buitenlandse betrekkingen en landsverdediging, werden naar 
aanleiding van onze resolutie (52k0367) over de mensenrechten in China in het kader 
van de Olympische Spelen hoorzittingen met de betrokken partijen georganiseerd. 
Ecolo-Groen uitte verder kritiek op het gebrek aan openheid van de ratificatieprocedure 
van het Verdrag van Lissabon. De fractie diende een resolutie over het Midden-Oosten 
in (52k0201).  
 
Deze opsomming van een beperkt deel van de 131 voorstellen geeft aan dat de Ecolo-
Groenfractie op een creatieve manier de vragen van de burgers en het politiek 
programma in concrete voorstellen tracht te gieten. De groene parlementsleden nemen 
deel aan alle debatten in het parlement om constructieve en nuttige oppositie te 
voeren.  
 
De fractie nam ook actief deel aan het wetgevend werk door bepaalde wetsontwerpen 
en wetsvoorstellen te steunen, of door amendementen in te dienen om de schaarse 
regeringsontwerpen bij te sturen of te verbeteren. Zo diende de groene fractie 
amendementen in om het opsluiten van kinderen in gesloten centra te verbieden, en 
een moratorium op uitwijzingen te bekomen. De fractie diende eveneens uitgebreide 
amendementen in om de energieregulator CREG te versterken. Onze amendementen 
over auteursrechten op het wetsontwerp «verschillende niet-dringende maatregelen» 
leidden ertoe dat dat specifieke hoofdstuk eruit gelicht werd.  
 
Muriel Gerkens heeft de Commissie Volksgezondheid voorgezeten, die tijdens het 
afgelopen parlementair jaar een uitgebreide agenda afwerkte. Via deze commissie 
werkte de fractie mee aan de oprichting van een bijzondere commissie Klimaat en 
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Duurzame Ontwikkeling, die meteen het dossier over de internationale voedselcrisis 
aanpakte.  
 
 
CONTROLE OP DE REGERING  
 
De controleopdracht van de democratische oppositie in het Parlement is noodzakelijk 
voor een goede werking van onze overheid. Het toezicht op het regeringsbeleid is dan 
ook een topprioriteit voor de Ecolo-Groenfractie. Deze controle wordt uitgeoefend door 
mondelinge vragen, interpellaties en schriftelijke vragen aan de ministers, en 
uitgebreide tussenkomsten in de debatten over de regeringsverklaring en de begroting.  
 
In het debat over het regeerakkoord van Leterme I uitten de fractievoorzitters Meyrem 
Almaci en Jean-Marc Nollet kritiek op het gebrek aan herverdeling op sociaal vlak en 
de afwezigheid van milieumaatregelen. Ze gingen gedetailleerd in op de verslechterde 
sociaal-economische situatie en budgettaire toestand van het land.  
 
De Kamerleden van Ecolo-Groen stelden maar liefst 898 mondelinge vragen en 
interpellaties aan de ministers in het voorbije parlementair jaar. Daarbij werden nog 
eens 473 schriftelijke vragen aan de ministers gesteld. 
 
De vragen en interpellaties in commissie en in plenaire behandelden ondermeer de 
volgende thema’s: 
 
- Tinne Vanderstraeten, Philippe Henry en Muriel Gerkens interpelleerden 
 ondermeer over de evolutie van het energiedossier: de 250 miljoen voor de 

begroting die de Minister van Energie beloofde te bekomen van de 
elektriciteitssector, het kwijtspelen van de Belgische golden share, het dossier van 
de gasdoorvoer; 

- de emissienormen in het kader van de conferenties van Kyoto en Bali; 
- Thérèse Snoy et d’Oppuers, Tinne Vanderstraeten en Muriel Gerkens volgden de 

uitvoering van de beloftes van de Lente van het leefmilieu op; 
-  Wouter Devriendt en Juliette Boulet uitten kritiek op de oorlogsmissie in 

Afghanistan; 
-  Georges Gilkinet interpelleerde over het aantal gepensioneerden dat leeft onder de 

armoedegrens; 
-  het asiel- en regularisatiedossier, waarbij Zoé Genot, Fouad Lahssaini en Tinne 

Vanderstraeten druk zetten op de Regering om de omzendbrief voor regularisaties 
te publiceren, alsook vroeg om een moratorium op uitwijzingen, en een verbod op 
het opsluiten van kinderen in gesloten centra; 

-  naar aanleiding van de misleidende uitlatingen van de Staatssecretaris voor 
Armoedebestrijding en de Vermindering van het Budget voor Armoedebestrijding 
vroeg de fractie als eerste zijn ontslag;  

-  Stefaan Van Hecke interpelleerde over de achterstallige facturen van de overheid 
en de dossiers justitie, politie en gevangeniswezen; 

-  Jean-Marc Nollet, Meyrem Almaci en Georges Gilkinet klaagden de gebrekkige 
nucleaire veiligheid en het niet-functionerende Telerad-systeem aan; 

-  een hele reeks lokale dossiers, ondermeer over de sluitingen van postkantoren en 
het onthaal in de treinstations, enz, werden door de leden van de fractie 
aangebracht. 

 
Om structureel de parlementaire controle te versterken, verkreeg de fractie van de 
Regering: 
  
- verduidelijkingen over de verdeling van de bevoegdheden tussen de ministers; 
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- dat de Regering voortaan de notificaties van de Ministerraad aan het Parlement 
  bezorgt; 
- de aanwezigheid van de Eerste Minister tijdens de begrotingsbespreking in het 

Parlement; 
- de toelichting van de Eerste Minister bij zijn «ontslag» in juli. 
 We dienden onze motie van wantrouwen in met inhoudelijke voorstellen. 
 
In de institutionele debatten is de Ecolo-Groenfractie, als enige tweetalige fractie van 
het Parlement, steeds blijven oproepen tot dialoog en overleg. Op institutioneel vlak 
herhaalde de Ecolo-Groenfractie haar constructieve vraag voor een federale kieskring 
en een breed institutioneel pact.  
De fractie klaagde systematisch aan dat het communautaire geruzie binnen de 
Regering verhinderde om vooruitgang te maken op sociaal, economisch en milieuvlak. 
Meyrem Almaci en Jean-Marc Nollet onthielden zich dan ook bij de stemming over de 
agendering van het BHV-wetsvoorstel in plenaire zitting. De verlamming van de 
Regering bleek ondermeer uit onze evaluatie dat de huidige Regering acht keer minder 
wetsontwerpen heeft ingediend dan de vorige regeringen in het eerste legislatuurjaar.  
 
 
BUITENPARLEMENTAIRE ACTIVITEITEN EN CONTACTEN   
 
Omdat de parlementsleden van Ecolo-Groen! grondig willen overleggen met experts en 
de bevolking over ideeën en voorstellen, heeft de fractie talrijke studiedagen en 
openbare colloquia georganiseerd, ondermeer over de staatshervorming, 
verkeersveiligheid, de oliepiek, de numerus clausus, kankerbestrijding en over 
seksueel geweld op vrouwen. Deze colloquia kenden een talrijke opkomst en leidden 
tot concrete aanbevelingen. De leden van de Ecolo-Groenfractie namen frequent deel 
aan de acties voor het verbod op het opsluiten van kinderen in gesloten centra, en ze 
bezochten meermaals de acties van mensen zonder papieren.  
Met de internetsite www.slechtbestuur.be wees de fractie op het aanslepen van 
tientallen regeringsdossiers door de aanhoudende regeringsonderhandelingen. Met de 
internetsite www.2303.be evalueerde de fractie het regeringswerk voor een breed 
publiek. Naar aanleiding van de belangrijkste parlementaire debatten organiseerde de 
fractie telkens een chat-sessie van de groene parlementsleden met de bevolking. 

 
 

7.8.  CENTRE DÉMOCRATE HUMANISTE (CDH) 
10 LEDEN 

 
 
SAMENSTELLING 
 
Na de jongste parlementsverkiezingen (10 juni 2007) is het aantal leden van de cdH-
fractie in de Kamer gestegen, van zeven naar tien. Sedert 2004 zijn er cdH-ministers in 
de regeringen van het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de 
Franse Gemeenschap. Aangezien het cdH zowel in de Kamer als in de Senaat sterker 
vertegenwoordigd is, nam het deel aan de onderhandelingen die hebben geleid tot de 
vorming van de federale regering (regering-Verhofstadt III en vervolgens regering-
Leterme I). De cdH-fractie maakt bijgevolg deel uit van een ruime parlementaire 
meerderheid. 
 
Mevrouw Joëlle Milquet (in 2007 tot Kamerlid herverkozen) werd aangesteld tot vice-
eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, en de heer Melchior Wathelet 
tot staatssecretaris voor Begroting en voor Gezinsbeleid. Een en ander heeft binnen de 
cdH-Kamerfractie een aantal verschuivingen meegebracht. In totaal telt de fractie vier 
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nieuwe volksvertegenwoordigers: de heer Georges Dallemagne (Brussel), de heer 
Joseph George (Luik), de heer Maxime Prévot (Namen) en mevrouw Marie-Martine 
Schyns (Luik). De andere cdH-volksvertegenwoordigers waren reeds in de vorige 
zittingsperiode parlementslid: de heer Josy Arens (Luxemburg), de heer Christian 
Brotcorne (Henegouwen), de heer David Lavaux (Henegouwen), mevrouw Clotilde 
Nyssens (Brussel), mevrouw Véronique Salvi (Henegouwen) en mevrouw Brigitte 
Wiaux (Waals-Brabant). De fractie wordt sinds 21 maart 2008 geleid door de heer 
Christian Brotcorne. Hij is de opvolger van de heer Melchior Wathelet, die in september 
2004 fractieleider was geworden. 
 
Omdat we een actief en coherent beleid willen voeren, hebben we onze krachten in 
één enkel team “Kamer en Senaat” gebundeld. De volksvertegenwoordigers, 
senatoren en medewerkers van de twee fracties werken samen, elk volgens hun eigen 
mogelijkheden en interesses. De coördinatie van die werkzaamheden gebeurt in een 
gemeenschappelijke vergadering die elke donderdag om 11.30 uur plaatsvindt, vóór de 
plenaire vergaderingen van Kamer en Senaat. 
 
De heer Christian Radermecker, die sinds september 2004 de functie van politiek 
secretaris van de cdH-fracties in Kamer en Senaat uitoefent, coördineert het werk van 
de medewerkers die de parlementaire werkzaamheden voorbereiden en opvolgen 
(opstellen van nota’s, voorstellen, amendementen, vragen enzovoort). Hij staat de 
fractieleider bij in het dagelijks beheer. 
 
 
DE WERKZAAMHEDEN VAN DE FRACTIE 
 
Van bij het begin van de zittingsperiode 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 streeft ernaar voorstellen aan te 
reiken, het regeringsbeleid te controleren en op te treden als spreekbuis voor de 
verzuchtingen van de bevolking. Bovendien wil ze zich opwerpen als een 
ontmoetingsforum waar men zich over de federale beleidsdomeinen beraadt. 
 
 
- Voorstellen 
 
Dankzij de organisatie van onze fractie kon het cdH de koploper blijven wat de 
parlementaire initiatieven betreft, en zich meer bepaald door wetgevende 
werkzaamheden onderscheiden. Sinds de start van deze zittingsperiode hebben we 
immers 132 wetsvoorstellen en 26 voorstellen van resolutie in de Kamer van 
volksvertegenwoordigers ingediend. De voorstellen die in de zitting 2007-2008 werden 
ingediend, zijn in hoofdstuk 2 van dit verslag opgenomen. 
 
Ter illustratie worden hieronder enkele heel recente initiatieven opgesomd die in de 
loop van de zitting in de voorstellen van de cdH-parlementsleden aan bod zijn 
gekomen: 
 
-  erkenning van blauwtong als landbouwramp (voorstel van resolutie ingediend door 

de heren J. Arens en M. Prévot); 
-  verbod op het vasthouden van begeleide minderjarigen in de gesloten centra 

(voorstel van resolutie ingediend door mevrouw C. Nyssens en de heren J. Arens 
en G. Dallemagne); 

-  installatie van alcoholsloten in bepaalde voertuigen (wetsvoorstel ingediend door 
de heer J. Arens); 
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-  versnellen van de behandeling van de aanvragen tot tegemoetkomingen aan 
personen met een handicap (wetsvoorstel ingediend door de heren J. Arens en M. 
Prévot); 

-  maatregelen betreffende gevaarlijke honden (wetsvoorstel ingediend door de heer 
C. Brotcorne); 

-  verhogen van de transparantie in verband met de werkingskosten van de sociale 
verzekeringskassen (wetsvoorstel ingediend door de heren J. George, C. Brotcorne 
en M. Prévot); 

-  aanpassen van de schalen van de bedrijfsvoorheffing op grond van de huidige 
stijging van de pensioenen (voorstel van resolutie ingediend door de heren M. 
Prévot en C. Brotcorne); 

-  ondersteunen van het nieuwe Belgische wetenschappelijk station op Antarctica en 
intensifiëren van de Belgische activiteiten in het kader van het Internationaal 
Pooljaar (voorstel van resolutie ingediend door de heer G. Dallemagne); 

-  aandragen van oplossingen om de wereldwijde voedselcrisis weg te werken 
(voorstel van resolutie ingediend door de heer G. Dallemagne, mevrouw M.-M. 
Schyns en mevrouw B. Wiaux); 

-  aanbrengen van een pictogram op de buitenste verpakking, alsook op de bijsluiter 
van bepaalde geneesmiddelen en producten die het rijvermogen beïnvloeden 
(voorstel van resolutie ingediend door de heren D. Lavaux en J. Arens); 

-  zorgen voor een transparantere werking van de mede-eigendommen (wetsvoorstel 
ingediend door mevrouw C. Nyssens). 

 
Deze opsomming geeft (misschien ten overvloede) aan dat de verkozenen van het cdH 
over een creatieve ingesteldheid beschikken, en dat zij erin slagen zowel ons politiek 
programma als de verzuchtingen van de burgers uit te dragen en ze tot concrete 
voorstellen te verwerken. We nemen tevens deel aan alle federale debatten, waarin wij 
op een voluntaristische en constructieve manier aan politiek doen. 
 
Voorts heeft de cdH-fractie, als onderdeel van de meerderheid, actief deelgenomen 
aan het wetgevend werk door de wetsontwerpen van de regering te steunen, vaak door 
ze bij te sturen via amendementen die door mensen van onze fractie werden ingediend 
dan wel gesteund. 
 
Dat was meer bepaald het geval bij de bespreking van het wetsontwerp betreffende de 
oprichting en de organisatie van het e-Health-platform voor de levering van 
basisdiensten, waarop alle actoren van de gezondheidszorg zullen worden 
aangesloten. Tijdens die bespreking heeft volksvertegenwoordigster Marie-Martine 
Schyns niet alleen het wetsontwerp gesteund, maar heeft zij tevens meegewerkt aan 
het opstellen van tal van amendementen om beter rekening te houden met de 
bedenkingen van de actoren in het veld. Die amendementen beoogden voornamelijk 
de beveiliging van de systeemgegevens te verhogen, ervoor te zorgen dat de artsen 
beter worden vertegenwoordigd in het overlegorgaan, alsook een parlementair 
controlesysteem a posteriori in te stellen. 
 
Die aanpak vinden we ook terug bij volksvertegenwoordiger Joseph George, die 
meerdere amendementen - waarvan de meeste werden aangenomen - heeft ingediend 
op het wetsvoorstel betreffende de continuïteit van de ondernemingen. Die 
amendementen beoogden met name niet alleen de advocaten toe te staan de 
rechtzoekenden in het raam van de rechtspleging te adviseren, om hen advies te 
verstrekken of in te lichten over keuzemogelijkheden, maar ook om de gerechtelijk 
mandatarissen de kans te geven hun taak te vervullen met inachtneming van de regels 
van het Gerechtelijk Wetboek. 
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Hetzelfde geldt ook voor de ontwerpen van programmawet of de wetsontwerpen 
houdende diverse bepalingen. Zo heeft Kamerlid Maxime Prévot, bij de bespreking van 
het ontwerp van programmawet in de Kamer in juli 2008, aan de tekst een bepaling 
laten toevoegen zodat ook de uitzendkrachten, net als de andere werknemers van een 
bedrijf, de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen kunnen genieten. 
 
 
- Controletaak 
 
Het toezicht op het regeringswerk is voor de cdH-fractie een topprioriteit, ongeacht of 
zij deel uitmaakt van de oppositie of, zoals nu, van de meerderheid. 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.  
 
Tijdens de zitting 2007-2008 hebben onze fractieleden aan de diverse regeringsleden 
bijna 600 vragen en interpellaties gericht (204 schriftelijke vragen, 44 actualiteitsvragen 
in de plenumvergadering en 334 mondelinge vragen in de commissies). Over bepaalde 
aangelegenheden werden tal van vragen gesteld, onder andere over de dreiging van 
terreuraanslagen in België, de overbevolking van de gevangenissen en de alternatieve 
straffen, het voortbestaan en de uitbreiding van de dienstencheques, de werking van 
de overheidsbedrijven (NMBS, Belgacom, De Post enzovoort), de lawaaihinder door 
het luchtvaartverkeer van Zaventem, de betrekkingen tussen België en Congo, het 
tekort aan politieagenten, de voorwaarden voor de regularisatie van de mensen zonder 
papieren alsmede de opsluiting van minderjarigen in gesloten opvangcentra, 
discriminatie op grond van taal enzovoort. 
 
Voorts hebben de cdH-parlementsleden ook altijd nauwlettend toegezien op de 
naleving van de federale loyauteit tussen de verschillende regeringen in ons land.  
 
In verband met de naleving door de regering van haar beloftes, heeft de cdH-fractie 
niet nagelaten haar regelmatig te bevragen over haar belangrijkste doelstellingen. Zo 
hebben leden van onze fractie, vooral in de plenaire vergadering, heel wat vragen 
gesteld en interpellaties gehouden over de uitvoering van het regeerakkoord, met 
name wat de opstelling betreft van een circulaire die duidelijke voorwaarden vastlegt 
voor de regularisatie van de mensen zonder papieren. Het cdH heeft in het Parlement 
meermaals herinnerd aan het standpunt dat het bij de federale verkiezingen van juni 
2007 heeft verdedigd, met name de uitvoering van een rechtvaardig en menselijk 
asielbeleid dat de gezinseenheid eerbiedigt. Het cdH eist dat na het parlementair reces 
de in het regeerakkoord vervatte bepalingen over de regularisaties onverkort worden 
uitgevoerd.  
 
De controleopdracht van de democratische oppositie in het Parlement is van 
fundamenteel belang omdat die de goede werking van onze overheid waarborgt. 
Alleen al bij de bespreking van de jongste programmawet en van de wet houdende 
diverse bepalingen wezen onze fractieleden meermaals op de moeilijkheden en zelfs 
de fouten die zijn opgetreden bij het opstellen van bepaalde tekstgedeelten. In dat 
opzicht baseerde de cdH-fractie zich regelmatig op de adviezen die de Raad van State 
over de voorgestelde wetteksten uitbracht.  
 
Wij hebben uiteraard de pijnpunten aan de kaak gesteld die nog overblijven nadat de 
regering-Leterme I, waarvan het cdH deel uitmaakt, na een bijzondere lange en 
moeizame formatie van start is gegaan. De maatregelen die wel vruchten afwerpen, 
hebben wij echter ook onderstreept. Kamerlid Maxime Prévot bijvoorbeeld steunde het 
regeringsbeleid inzake sociale aangelegenheden en werk. In dat verband zijn er al 
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talrijke maatregelen genomen om de koopkracht te verhogen, waarvan er heel wat 
door de regering-Leterme I al zijn uitgevoerd.  
 
De cdH-fractieleden onderstrepen voortdurend dat dit beleid moet worden voortgezet 
en versterkt. Dat deden zij ook op 4 juni 2008, de dag van de armoede. De 
gedachtewisselingen van die dag hebben bijgedragen tot de uitwerking van het 
federaal plan Armoedebestrijding dat werd voorgesteld door Jean-Marc Delizée. De 
Kamerleden Marie-Martine Schyns en Maxime Prévot hebben erop gewezen dat de 
begunstigden over hun rechten moeten worden ingelicht; zij hebben al onze prioriteiten 
onderstreept, onder meer werkgelegenheid en toegang tot de gezondheidszorg. 
Daarbij hebben wij gewezen op het succes van de dienstencheques en de gunstige 
impact ervan op de werkgelegenheid, alsmede op de al geleverde en nog te leveren 
inspanningen om de kwaliteit van de werkgelegenheid in die sector te waarborgen, 
onder meer door een gewaarborgde loonindexering. 
De cdH-fractieleden in de Kamer zien er hoe dan ook op toe dat de regering haar 
verbintenissen jegens de Belgische burgers 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. 
 
- Spreekbuis van de burgers 
 
Het Parlement is het forum bij uitstek waar de democratie tot uiting komt, maar dat 
heeft enkel zin als daarbij wordt ingegaan op de dagelijkse bekommernissen van de 
bevolking. 
 
Er gaat geen dag voorbij zonder dat onze fractieleden de ministers vragen stellen of 
interpelleren. Aldus verwoorden ze wat onder de burgers leeft. Hun vragen handelen 
over de werkgelegenheid, de pensioenen, de fiscaliteit of nog de organisatie van onze 
veiligheidsdiensten in het licht van de rampen of bedreigingen waaraan ons land het 
hoofd moet bieden. Daarnaast stellen ze ook tal van vragen over de moeilijkheden die 
de burger ondervindt als gevolg van de complexiteit van de federale regelgeving of bij 
de concrete toepassing ervan door henzelf of door de administraties. Via die 
interpellaties sporen we de ministers tot meer waakzaamheid aan en vormen we een 
onmisbare schakel om de bekommernissen van de burgers aan te kaarten. 
 
Het dossier van het luchtvaartverkeer boven Brussel en de rand was hierbij een 
prioriteit. Bij monde van de Kamerleden C. Nyssens, G. Dallemagne en D. Lavaux 
ondervroeg de cdH-fractie de eerste minister alsmede de staatssecretaris voor 
Mobiliteit onophoudelijk over de naleving van de rechterlijke uitspraken aangaande de 
toepassing van het spreidingsplan voor de luchthaven van Zaventem.  Het cdH wil dat 
het dossier opnieuw ter tafel komt, zodat een oplossing kan worden uitgewerkt die 
meer rekening houdt met de gezondheid en de veiligheid van de mensen die onder de 
vliegroutes wonen, met name van zij die in dichtbevolkte gebieden wonen. 
 
Voorts verdedigde de cdH-fractie de rechten van de Franstaligen. Wij hebben erop 
gewezen  dat de Franstaligen blijk willen geven van een open geest en goede wil, 
maar tegelijk standvastig, verenigd en coherent bij hun strategie moeten blijven. 
Natuurlijk moet over een hervorming ernstig worden onderhandeld en moet die 
hervorming er ook daadwerkelijk komen, maar dat mag niet ten koste gaan van 
bepaalde fundamentele principes. Zo mag er niet worden geraakt aan de 
interpersoonlijke solidariteit, met name in de sociale zekerheid, mag tussen de 
gewesten geen sterke fiscale concurrentie ontstaan, moeten de overgedragen 
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bevoegdheden adequaat worden gefinancierd en moeten de rechten van de 
Franstaligen in en rond Brussel worden gevrijwaard.  
 
Zoals de cdH-fractie in de parlementaire debatten meermaals in herinnering heeft 
gebracht, meent zij dat de institutionele dialoog zo moet worden georganiseerd dat alle 
bevoegdheidsniveaus, meer bepaald de federale Staat, de drie gewesten en de drie 
gemeenschappen, er op voet van gelijkheid aan deelnemen.   
 
Ten slotte zag de cdH-fractie, en met name Kamerlid Josy Arens, er echt op toe dat in 
het mobiliteits-, veiligheids- en gezondheidsbeleid met de bevolking van de landelijke 
regio’s  en de grensgebieden rekening werd gehouden. 
 
 
- Ontmoetings- en reflectieforum 
 
De cdH-fractie doet aan reflectie en wil derhalve een ontmoetingsplaats zijn voor de 
initiatieven en de ideeën. De volksvertegenwoordigers ontmoeten wekelijks burgers en 
organisaties die hun wensen en bezorgdheden kenbaar maken. De Belgische sociale 
organisaties worden regelmatig geraadpleegd om hun reacties te kennen ten aanzien 
van een of ander initiatief, of gewoonweg om ze de mogelijkheid te bieden aan te 
geven welke dossiers volgens hen een oplossing vereisen. Wij kunnen hier onmogelijk 
de talloze ontmoetingen vermelden met personen die ons toelichting of deskundige 
uitleg kunnen verschaffen over de dossiers die in de Kamer worden besproken. Die op 
initiatief van de parlementsleden of van hun medewerkers georganiseerde 
ontmoetingen bieden ons de mogelijkheid onze informatie en onze reflectie over alle 
onderwerpen waarvoor de federale overheid bevoegd is, uit te diepen of te 
vervolledigen. 
 
Voorts heeft de cdH-fractie van de Kamer in samenwerking met de cdH-fractie van de 
Senaat twee belangrijke initiatieven genomen, waaruit blijkt dat ze haar voorstellen 
door het nodige overleg vooraf wil laten gaan, enerzijds, en dat ze aan de noden van 
de bevolking tegemoet wil komen, anderzijds. 
 
Het eerste initiatief heeft plaatsgehad op 17 september 2007. Wij hebben ter 
gelegenheid van de hervatting van onze politieke activiteiten de belangrijkste Belgische 
begrotingsdeskundigen uitgenodigd. Dat heeft ons de mogelijkheid geboden de taken 
uit te diepen van de belangrijkste actoren die betrokken zijn bij de opmaak of de 
controle van de federale begroting (de FOD Budget en Beheerscontrole, de Inspectie 
van Financiën, het Planbureau en het Rekenhof waren vertegenwoordigd). Die 
studiedag heeft alle parlementsleden van onze fractie en alle medewerkers de 
mogelijkheid geboden zich vertrouwd te maken met de begrotingstechnieken. 
 
Het tweede initiatief dateert van 9 mei 2008, op initiatief van volksvertegenwoordiger 
Georges Dallemagne.  De cdH-fracties van Kamer en Senaat hebben in het Parlement 
een colloquium georganiseerd met als titel “België en het terrorisme”.  De strijd tegen 
het terrorisme is geleidelijk aan voor alle landen van de Europese Unie een belangrijke 
doelstelling geworden.  De cdH-fracties van het federaal Parlement zijn ingegaan op de 
stand van zaken van het Belgisch terrorismebeleid. 
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7.9.  LIJST DEDECKER (LDD) 
5 LEDEN 

 
 
De kamerfractie van Lijst Dedecker (LDD) is een nieuwe fractie in het Belgisch 
Parlement, die geleid wordt door  LDD-stichter en voorzitter Jean-Marie Dedecker. In 
de Kamer heeft LDD naast de voorzitter nog 4 verkozenen, Martine De Maght, Ulla 
Werbrouck, Robert Van de Velde en Dirk Vijnck. De kamerfractie werkt nauw samen 
met de enige verkozen senator van LDD, Lieve Van Ermen. LDD kan ook een beroep 
doen om de denktank Cassandra, die meehelpt om de partij een ruime 
maatschappelijke en wetenschappelijke onderbouw te geven.  
De fractie is gestart met een vijftal universitaire medewerkers die in de loop van het 
eerste jaar aangevuld werden met voornamelijk universitaire medewerkers die eerst 
onder leiding van Eric Indeherberghe, en daarna van Jan Van Brussel, de kamerleden 
bijstaan in hun parlementair werk. De studiedienst komt in het begin van elke week 
samen om de politieke agenda van de week te overlopen. Elke donderdag komt de 
fractie bijeen om de plenaire vergaderingen voor te bereiden. 
 
 
Uitzonderlijke zittingperiode 
 
Aangezien LDD in de oppositie zit heeft de fractie zich vooral toegelegd op het kritisch 
volgen van de moeilijke regeringsvormingen, en het wijzen op de zwakheden en de 
fouten van de opeenvolgende regeringen. Door de aanslepende onderhandelingen 
duurde het maanden vooraleer er enig nuttig controlewerk voorhanden was. Van die 
tussentijd heeft de fractie vooral gebruik gemaakt om de parlementaire nieuwkomers in 
te wijden in de onderscheiden acties en instrumenten waarover kamerleden 
beschikken.  
Naast de fractievoorzitter die in de eerste plaats de hete actualiteit en de 
regeringsvormingen is blijven opvolgen, hebben de andere kamerleden zich toegelegd 
op het commissiewerk. Martine De Maght nam de commissies Sociale Zaken, 
Buitenlandse Betrekkingen, Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke 
Hernieuwing voor haar rekening, Ulla Werbrouck die van Infrastructuur, het Verkeer en 
de Overheidsbedrijven. Robert Van de Velde volgde de commissies Justitie en 
Financiën en Begroting op, Dirk Vijnck die van Landsverdediging en die voor het 
Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de Nationale wetenschappelijke 
en culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw, Jean-Marie Dedecker 
focuste wat het commissiewerk betreft op de Commissie voor de Binnenlandse Zaken, 
de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt.  
 
Dat had tot gevolg dat de parlementsleden goed waren ingeleid op het ogenblik dat het 
eigenlijke werk kon beginnen. Maar ook hier heeft het zeer flauwe palmares van de 
regeringen de fractie parten gespeeld. Tal van vergaderingen werden door de regering 
nauwelijks opgevolgd, of waren de ministers al weer vervangen als ze met hun 
beleidsverklaringen op de proppen moesten komen.  
 
Ondanks die voortdurende chaos, en de talloze pogingen van de regering om de 
parlementaire controle te ontlopen heeft LDD zich verdienstelijk weten maken  met een 
aantal wetsvoorstellen en/of amendementen om de kaduke wetgeving van de 
voorgaande paarse regeringen te herstellen, zoals de wapenwet, de huurwet en de wet 
op de ondernemingsraden. Telkens heeft de meerderheid in feite de voorstellen van 
LDD overgenomen, al werd dit goed gecamoufleerd door de regeringspartijen die 
parallel de voorstellen van de Lijst Dedecker zelf indienden.  
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Daarnaast heeft LDD zich vooral verdienstelijk gemaakt door de regering te controleren 
op «goed bestuur». De talloze flaters en twisten binnen de regering maakten het de 
oppositie vrij gemakkelijk om de pijnpunten en de radeloosheid van de opeenvolgende 
kabinetten bloot te leggen. Zo heeft LDD in de commissie Binnenlandse Zaken het 
dossier (of liever de dossiers) van het Comité P opengetrokken. De vervalsingen en de 
malversaties aan de top van de federale politie werden eerst nauwelijks toegegeven, 
maar kwamen naderhand boven water, en kregen hun voorlopig beslag in een aantal 
gerechtelijke en/of disciplinaire onderzoeken.  
 
De activiteiten van de parlementsleden werden gedurende het hele jaar ondersteund 
door de persdienst, die de initiatieven en de kritiek van LDD aan het publiek kenbaar 
maakte via persberichten en persconferenties die ook in de gebouwen van de Kamer 
werden georganiseerd. Rond bepaalde thema’s  heeft de kamerfractie in de Kamer ook 
studiemiddagen gehouden, om verantwoordelijken van de betrokken sectoren om hun 
mening te vragen, en het veld te verkennen. 
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ZETELVERDELING PER KIESKRING  

 
 

ANTWERPEN 
 
 
 2007  2003 
 
 
te begeven zetels:  24   24 
 
ingeschreven kiezers:  1.274.721   1.253.541 
 
neergelegde stembiljetten:  1.164.851  1.158.568 
 
geldige stembiljetten:  1.118.548   1.117.213 
 
blanco of ongeldige stembiljetten:  46.303        39.653 
 
 
 

Lijst Stemmen 2007 Stemmen 2003 % 2007 % 2003 Zetels 2007 
CD&V - N-VA 327.558 - 29,28 % - 8 (+3) 
CD&V - 220.127 - 19,67 % - 
N-VA - 49.028 - 4,38 % - 
Vlaams Belang 269.236 - 24.07 % - 6 (-1) 
Vlaams Blok - 269.523 - 24,09 % - 
Open Vld 179.089 - 16.01 % - 4 (-2) 
VLD - 243.623 - 21,77 % - 
Groen! 76.790 - 6,87 % - 1 (+1) 
Agalev - 50.366 - 4,50 % - 
sp.a-spirit 184.686 243.879 16.,51 % 21,80 % 4 (-2) 
LDD 60.570 - 5,42 % - 1 (-) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

                                                 
1  Bron : Website Federale portaalsite «verkiezingen.fgov.be» 
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LIJST VAN DE KAMERLEDEN EN HUN EERSTE OPVOLGER 
 
 
 
Open Vld sp.a.spirit CD&V - N-VA Vlaams Belang 
Somers B. Janssens P. Vervotte I. Annemans G. 
Avontroodt Y. Van Broeckhoven Ch. De Wever B. Colen A. 
Schiltz W.-F. Peeters J. Peeters K. Valkeniers B. 
Van Campenhout L. Detiège M. Verherstraeten S. Mortelmans J. 
  De Schamphelaere M. Dillen M. 
  Van den Bergh J. De Bont R. 
  Van Noppen F.  
  Verhaegen M.  
    
  Jambon J. Sevenhans L. 
 
 
 
LDD Groen! 
Verstrepen J. Almaci M. 
  
Van de Velde R. Brits E. 
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BRUSSEL – HALLE - VILVOORDE 
 
 
 2007  2003 
 
 
te begeven zetels:  22   22 
 
ingeschreven kiezers:  1.018.715   1.005.028 
 
neergelegde stembiljetten:  888.488     879.505 
 
geldige stembiljetten:  850.248      843.367 
 
blanco of ongeldige stembiljetten:  38.240        36.138 
 
 
 
Lijst Stemmen 2007 Stemmen 2003 % 2007 % 2003 Zetels 2007
cdH 79.521 53.129 9,35 % 6,30 % 2 (+1) 
CD&V - N-VA 103.202 - 12,14 % - 3 (+1) 
CD&V - 73.776 - 8,75 % - 
N-VA - 18.634 - 2,21 % - 
Vlaams Belang 81.046 - 9,53 % - 2 (0) 
Vlaams Blok - 86.830 - 10,30 % - 
MR 193.249 182.290 22,73 % 21,61 % 6 (0) 
Open Vld 77.129 - 9,07 % - 2 (-1) 
VLD - 97.237 - 11,53 % - 
PS 116.826 129.434 13,74 % 15,35 % 3 (-1)  
Groen! 23.202 - 2,73 % - 1 (+1) 
Agalev - 13.152 - 1,56 % - 
sp.a.spirit 40.598 71.572 4, 77 % 8,49 % 1 (-1) 
Ecolo 77.444 52.295 9,11 % 6,20 % 2 (0) 
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LIJST VAN DE KAMERLEDEN EN HUN EERSTE OPVOLGER 
 
 
MR Open Vld PS Ecolo cdH 
Maingain O. De Block M. Onkelinx L. Genot Z. Milquet J. 
De Permentier C. Van Biesen L. Mayeur Y. Lahssaini F. Cerexhe B. 
De Donnéa F.-X.  Picqué Ch.   
Reuter F.     
Ducarme D.     
Clerfayt B.     
     
Baeselen X. De Klippel V. Lalieux K. Bierin E. Nyssens C. 

 
 
 
sp.a-spirit CD&V - N-VA Vlaams Belang Groen! 
Bonte H. Van Rompuy H. De Man F. Van der Straeten T. 
 Becq S. Van Linter G.  
 Doomst M.   
    
Segers K. Weyts B. Laeremans B. Sanctorum-Vandevoorde H. 
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HENEGOUWEN 
 
 
 2007  2003 
 
 
te begeven zetels:  19             19  
 
ingeschreven kiezers:  899.356      881.769 
 
neergelegde stembiljetten:  807.200     794.960 
 
geldige stembiljetten:  742.214      726.418 
 
blanco of ongeldige stembiljetten:  64.986        68.452 
 
 
 
Lijst Stemmen 2007 Stemmen 2003 % 2007 % 2003 Zetels 2007
FN 58.408 52.332 7,87 % 7,20 % 1 (0) 
cdH 104.565 87.975 14,09 % 12,11 % 3 (+1) 
MR 199.859 159.487 26,93 % 21,96 % 6 (+1) 
PS 254.070 320.144 34,23 % 44,07 % 7 (-3) 
Ecolo 78.777 46.400 10,61 % 6,39 % 2 (+1) 
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LIJST VAN DE KAMERLEDEN EN HUN EERSTE OPVOLGER 
 
 
PS MR cdH Ecolo FN 
Di Rupo E. Chastel O. Fonck C. Nollet J.-M. Cocriamont P. 

Arena M. Galant J. 
Brotcorne 
Ch. 

Boulet J.  

Demotte R. Marghem M.-Ch. Salvi V.   
Moriau P. Ducarme D.    
Burgeon C. Flahaut J.-J.    
Dupont Ch. Crucke J.-L.    
Thiébaut É.     
     
Van Grootenbrulle B. Destrebecq O. Lavaux D. Balcaen R. Huygens D. 
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LEUVEN 
 
 
 2007  2003 
 
 
te begeven zetels:  7             7  
 
ingeschreven kiezers:  362.715      357.523 
 
neergelegde stembiljetten:  335.447     332.873 
 
geldige stembiljetten:  320.334      317.911 
 
blanco of ongeldige stembiljetten:  15.113      14.962 
 
 
 
Lijst Stemmen 2007 Stemmen 2003 % 2007 % 2003 Zetels 2007
CD&V - N-VA 91.373 - 28,52 % - 2 (0) 
CD&V - 62.834 - 19,76 % - 
N-VA - 14.364 - 4,52 % - 
Vlaams Belang 50.581 - 15,79 % - 1 (0) 
Vlaams Blok - 47.337 - 14,89 % - 
Open Vld 65.223 - 20,36 % - 2 (0) 
VLD - 85.617 - 26,93 % - 
sp.a-spirit 62.812 78.353 19,61 % 24,65 % 1 (-1) 
LDD 18.716 - 5,84 % - 1 (-) 
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LIJST VAN DE KAMERLEDEN EN HUN EERSTE OPVOLGER 
 
 
Open Vld sp.a-spirit CD&V - N-VA Vlaams Belang LDD 
Daems H. Tobback B. Devlies C. Goyvaerts H. Vijnck D. 
della Faille de Leverghem  Partyka K.   
     
Rutten G. Bex S. Claes D. Strackx F. Albert N. 
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LIMBURG 
 
 
 2007  2003 
 
 
te begeven zetels:  12             12  
 
ingeschreven kiezers:  606.374      590.216 
 
neergelegde stembiljetten:  571.085     559.384 
 
geldige stembiljetten:  543.332      535.022 
 
blanco of ongeldige stembiljetten:  27.753      24.362 
 
 
 
Lijst Stemmen 2007 Stemmen 2003 % 2007 % 2003 Zetels 2007
CD&V - N-VA 177.345 - 32,64 % - 5 (+2) 
CD&V - 116.367 - 21,75 % - 
N-VA - 22.826 - 4,27 % - 
Vlaams Belang 100.301 - 18,46 % - 2 (0) 
Vlaams Blok - 83.756 - 15,65 % - 
Open Vld 99.860 - 18,38 % - 2 (-1) 
VLD - 113.440 - 21,20 % - 
sp.a-spirit 109.994 174.864 20,24 % 32,68 % 3 (-1) 
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LIJST VAN DE KAMERLEDEN EN HUN EERSTE OPVOLGER 
 
 
Open Vld sp.a-spirit CD&V - N-VA Vlaams Belang 
Dewael P. Vanvelthoven P. Vandeurzen J. Schoofs B. 
Vautmans H. Kitir M. Sauwens J. Vissers L. 
 Claes H. Van der Auwera L.  
  Kindermans G.  
  Peumans J.  
    
Steegen B. Vandenhove L. Belet I. Janssens Ch. 
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LUIK 
 
 
 2007  2003 
 
 
te begeven zetels:  15             15  
 
ingeschreven kiezers:  742.896      723.859 
 
neergelegde stembiljetten:  661.716     648.187 
 
geldige stembiljetten:  624.459      607.249 
 
blanco of ongeldige stembiljetten:  37.257      40.938 
 
 
 
Lijst Stemmen 2007 Stemmen 2003 % 2007 % 2003 Zetels 2007
cdH 88.874 91.469 14,23 % 15,06 % 2 (0) 
MR 190.699 186.582 30,54 % 30,73 % 5 (-1) 
PS 200.450 216.293 32,10 % 35,62 % 6 (0) 
Ecolo 84.604 46.026 13,55 % 7,58 % 2 (+1) 
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LIJST VAN DE KAMERLEDEN EN HUN EERSTE OPVOLGER 
 
 
PS MR cdH Ecolo 
Daerden M. Reynders D. Wathelet M. Gerkens M. 
Coëme G. Jadin K. Simonet M.-D. Henry Ph. 
Lambert M.-C. Bacquelaine D.   
Mathot A. Jeholet P.-Y.   
Frédéric A. Jamar H.   
Musin L.    
    
Giet Th. Hamal O. George J. Jadot E. 
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LUXEMBURG 
 
 
 2007  2003 
 
 
te begeven zetels:  4             4  
 
ingeschreven kiezers:  194.885      188.307 
 
neergelegde stembiljetten:  179.626     173.636 
 
geldige stembiljetten:  166.164      158.401 
 
blanco of ongeldige stembiljetten:  13.462      15.235 
 
 
 
Lijst Stemmen 2007 Stemmen 2003 % 2007 % 2003 Zetels 2007
cdH 49.141 43.860 29,57 % 27,69 % 1 (0) 
MR 50.537 48.121 30,41 % 30,38 % 2 (0) 
PS 35.351 41.585 21,27 % 26,25 % 1 (0) 
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LIJST VAN DE KAMERLEDEN EN HUN EERSTE OPVOLGER 
 
 
 
PS MR cdH 
Perpète A. Collard Ph. Arens J. 
 Lecomte C.  
   
Pirlot S. Mathieu G. Poncelet I. 
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NAMEN 
 
 
 2007  2003 
 
 
te begeven zetels:  6             6  
 
ingeschreven kiezers:  348.101      336.570 
 
neergelegde stembiljetten:  315.271     306.112 
 
geldige stembiljetten:  294.866      282.473 
 
blanco of ongeldige stembiljetten:  20.405      23.639 
 
 
 
Lijst Stemmen 2007 Stemmen 2003 % 2007 % 2003 Zetels 2007
cdH 49.906 51.685 16,92 % 18,30 % 1 (0) 
MR 97.072 79.599 32,92 % 28,18 % 2 (0) 
PS 76.529 94.634 25,95 % 33,50 % 2 (-1) 
Ecolo 43.532 24.297 14,76 % 8,60 % 1 (+1) 
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LIJST VAN DE KAMERLEDEN EN HUN EERSTE OPVOLGER 
 
 
 
PS MR cdH Ecolo 
Eerdekens Cl. Laruelle S. Prévot M. Gilkinet G. 
Declercq-Robert 
M. 

Bellot F.   

    
Delizée J.-M. Clarinval D. Nihoul J.-C. Brouir C. 
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OOST-VLAANDEREN 
 
 
 2007  2003 
 
 
te begeven zetels:  20             20  
 
ingeschreven kiezers:  1.094.740      1.080.391 
 
neergelegde stembiljetten:  1.019.395    1.009.445 
 
geldige stembiljetten:  976.097      967.010 
 
blanco of ongeldige stembiljetten:  43.298      42.435 
 
 
 
Lijst Stemmen 2007 Stemmen 2003 % 2007 % 2003 Zetels 2007
CD&V - N-VA 260.584 - 26,70 % - 6 (+2) 
CD&V - 184.713 - 19,10 % - 
N-VA - 41.255 - 4,27 % - 
Vlaams Belang 181.331 - 18,58 % - 4 (0) 
Vlaams Blok - 162.166 - 16,77 % - 
Open Vld 234.906 - 24,07 % - 5 (-2) 
VLD - 296.999 - 30,71 % - 
Groen! 70.438 - 7,22 % - 1 (+1) 
Agalev - 43.737 - 4,52 % - 
sp.a-spirit 154.536 213.413 15,83 % 22,07 % 3 (-2) 
LDD 60.909 - 6,24 % - 1 (-) 
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LIJST VAN DE KAMERLEDEN EN HUN EERSTE OPVOLGER 
 
 
 
Open Vld sp.a-spirit CD&V - N-VA Vlaams Belang 
De Gucht K. Van den Bossche F. De Crem P. D’haeseleer G. 
De Croo H. Van der Maelen D. Smeyers S. Van Steenberge G. 
Van Tittelboom – Van Cauter C. Tuybens B. Leyman P. Van den Eynde F. 
Versnick G.  Vercamer S. Stevenheydens B. 
De Padt G.  Dierick L.  
  Uyttersprot I.  
    
De Clercq M. Plasman C. Van Daele L. Pas B. 
 
 
 
LDD Groen! 

De Maght M. 
Van Hecke 
S. 

  
Seels M. Keytsman E. 
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WAALS-BRABANT 
 
 
 2007  2003 
 
 
te begeven zetels:  5             5  
 
ingeschreven kiezers:  267.811      256.429 
 
neergelegde stembiljetten:  241.835     233.110 
 
geldige stembiljetten:  231.330      222.007 
 
blanco of ongeldige stembiljetten:  10.505      11.103 
 
 
 
Lijst Stemmen 2007 Stemmen 2003 % 2007 % 2003 Zetels 2007
cdH 32.070 31.542 13,86 % 14,21 % 1 (0) 
MR 103.657 92.873 44,81 % 41,83 % 2 (-1) 
PS 41.561 53.902 17,97 % 24,28 % 1 (0) 
Ecolo 36.692 20.843 15,86 % 9,39 % 1 (+1) 
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LIJST VAN DE KAMERLEDEN EN HUN EERSTE OPVOLGER 
 
 
 
PS MR cdH Ecolo 

Flahaut A. Michel Ch. Antoine A. 
Snoy et d’Oppuers 
Th. 

 De Bue V.   
    
Ghenne V. Otlet J. Wiaux B. Ponchau B. 
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WEST-VLAANDEREN 
 
 
 2007  2003 
 
 
te begeven zetels:  16             16  
 
ingeschreven kiezers:  910.482      897.004 
 
neergelegde stembiljetten:  847.163     841.021 
 
geldige stembiljetten:  803.768      793.416 
 
blanco of ongeldige stembiljetten:  43.395      47.531 
 
 
 
Lijst Stemmen 2007 Stemmen 2003 % 2007 % 2003 Zetels 2007
CD&V - N-VA 274.888 - 34,20 % - 6 (0) 
CD&V - 212.932 - 26,84 % - 
N-VA - 55.292 - 6,97 % - 
Vlaams Belang 115.982 - 14,43 % - 2 (0) 
Vlaams Blok - 111.795 - 14,09 % - 
Open Vld 133.238 - 16,58 % - 3 (-1) 
VLD - 172.307 - 21,72 % - 
Groen! 46.763 - 5,82 % - 1 (+1) 
Agalev - 25.577 - 3,22 % - 
sp.a-spirit 131.764 197.669 16,39 % 24,91 % 2 (-2) 
LDD 90.403 - 11,25 % - 2 (-) 
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LIJST VAN DE KAMERLEDEN EN HUN EERSTE OPVOLGER 
 
 
 
Open Vld sp.a-spirit CD&V - N-VA Vlaams Belang 
Van Quickenborne V. Landuyt R. Bogaert H. Bultinck K. 
Lahaye-Battheu S. Douifi D. De Clerck S. Vandenhoudt G. 
Tommelein B.  Goutry L.  
  Muylle N.  
  Deseyn R.  
  De Rammelaere E.  
    
Staelraeve S. Lansens P. De Groote P. Logghe P. 
 
 
 
LDD Groen! 
De Decker J.-M. De Vriendt W. 
Werbrouck U.  
  
Vanhie P. Vandaele H. 
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NATIONALE RESULTATEN 

 
 
 2007  2003 
 
 
ingeschreven kiezers:  7.720.796      7.570.637 
 
neergelegde stembiljetten:  7.032.077    6.936.801 
 
geldige stembiljetten:  6.671.360      6.572.189 
 
blanco of ongeldige stembiljetten:  360.717    364.612 
 
 
 
Lijst Stemmen 2007 Stemmen 2003 % 2007 % 2003 Zetels 2007
FN 131.385 130.012 1,97 % 1,98 % 1 (0) 
cdH 404.077 359.660 6,06 % 5,47 % 10 (+2) 
CD&V - N-VA 1.234.950 - 18,51 % - 30 (+8) 
CD&V - 870.749 - 13,25 % - 
N-VA - 201.399 - 3,06 % - 
Vlaams Belang 799.844 - 11,99 % - 17 (-1) 
Vlaams Blok - 761.407 - 11,59 % - 
MR 835.073 748.952 12,52 % 11,40 % 23 (-1) 
Open Vld 789.445 - 11,83 % - 18 (-7) 
VLD - 1.009.223 - 15,36 % - 
PS 724.787 855.992 10,86 % 13,02 % 20 (-5) 
Groen! 265.828 - 3,98 % - 4 (+4) 
Agalev - 162.205 - 2,47 % - 
sp.a-spirit 684.390 979.750 10,26 % 14,91 % 14 (-9) 
Ecolo 340.378 201.118 5,10 % 3,06 % 8 (+4) 
LDD 268.648 - 4,03 % - 5 (-) 
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LIJST VAN DE VERKOZEN LEDEN 
 
 
ALMACI Meyrem Ecolo-Groen! 
ANNEMANS Gerolf VB 
ARENS Joseph cdH 
AVONTROODT Yolande Open Vld 
BACQUELAINE Daniel MR 
BECQ Sonja CD&V - N-VA 
BELLOT François MR 
BOGAERT Hendrik CD&V - N-VA 
BONTE Hans sp.a-spirit 
BOULET Juliette Ecolo-Groen ! 
BROTCORNE Christian cdH 
BULTINCK Koen VB 
BURGEON Colette PS 
CHASTEL Olivier MR 
CLERFAYT Bernard MR 
COCRIAMONT Patrick FN 
COËME Guy PS 
COLEN Alexandra VB 
COLLARD Philippe MR 
CRUCKE Jean-Luc MR 
DAEMS Rik Open Vld 
DE BLOCK Maggie Open Vld 
DE BONT Rita VB 
DE BUE Valérie MR 
DE CLERCK Stefaan CD&V - N-VA 
DE CREM Pieter CD&V - N-VA 
DE CROO Herman Open Vld 
DEDECKER Jean-Marie LDD 
DE DONNEA François-Xavier MR 
DE GUCHT Karel Open Vld 
DELIZÉE Jean-Marc PS 
DELLA FAILLE DE LEVERGHEM Katia Open Vld 
DE MAGHT Martine LDD 
DE MAN Filip VB 
DEMOTTE Rudy PS 
DEOM Valérie PS 
DE PADT Guido Open Vld 
DE PERMENTIER Corinne MR 
DE RAMMELAERE Els CD&V - N-VA 
DE SCHAMPHELAERE Mia CD&V - N-VA 
DESEYN Roel CD&V - N-VA 
DETIEGE Maya sp.a-spirit 
DEVLIES Carl CD&V - N-VA 
DE VRIENDT Wouter Ecolo-Groen! 
DEWAEL Patrick Open Vld 
DE WEVER Bart CD&V - N-VA 
D’HAESELEER Guy VB 
DIERICK Leen CD&V - N-VA 
DIEU Camille PS 
DOOMST Michel CD&V - N-VA 
DOUIFI Dalila sp.a-spirit 
DUCARME Daniel MR 
DUCARME Denis MR 
DUPONT Christian PS 
FLAHAUT André PS 
FLAHAUX Jean-Jacques MR 
FRÉDÉRIC André PS 
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GALANT Jacqueline MR 
GEERTS David sp.a-spirit 
GEORGE Joseph cdH 
GENOT Zoé Ecolo-Groen! 
GERKENS Muriel Ecolo-Groen! 
GIET Thierry PS 
GILKINET Georges Ecolo-Groen! 
GOUTRY Luc CD&V - N-VA 
GOYVAERTS Hagen VB 
HAMAL Olivier MR 
HENRY Philippe Ecolo-Groen! 
JADIN Kattrin MR 
JAMBON Jan CD&V - N-VA 
JEHOLET Pierre-Yves MR 
KINDERMANS Gerald CD&V - N-VA 
KITIR Meryame sp.a-spirit 
LAEREMANS Bart VB 
LAHAYE-BATTHEU Sabien Open Vld 
LAHSSAINI Fouad Ecolo-Groen ! 
LALIEUX Karine PS 
LAMBERT Marie-Claire PS 
LANDUYT Renaat sp.a-spirit 
LARUELLE Sabine MR 
LAVAUX David cdH 
LECOMTE Carine MR 
LEYMAN Peter CD&V - N-VA 
LOGGHE Peter VB 
MAINGAIN Olivier MR 
MARGHEM Marie-Christine MR 
MATHOT Alain PS 
MAYEUR Yvan PS 
MICHEL Charles MR 
MILQUET Joëlle cdH 
MORIAU Patrick PS 
MORTELMANS Jan VB 
MUSIN Linda PS 
MUYLLE Nathalie CD&V - N-VA 
NOLLET Jean-Marc Ecolo-Groen ! 
NYSSENS Clotilde cdH 
ONKELINX Laurette PS 
PARTYKA Katrien CD&V - N-VA 
PAS Barbara VB 
PEETERS Jan sp.a-spirit 
PERPÈTE André PS 
PRÉVOT Maxime cdH 
REUTER Florence MR 
REYNDERS Didier MR 
SALVI Véronique cdH 
SCHILTZ Willem-Frederik Open Vld 
SCHOOFS Bert VB 
SEVENHANS Luc VB 
SMEYERS Sarah CD&V - N-VA 
SNOY ET D’OPPUERS Thérèse Ecolo-Groen ! 
SOMERS Bart Open Vld 
STEVENHEYDENS Bruno VB 
TERWINGEN Raf CD&V - N-VA 
THIÉBAUT Éric PS 
TOBBACK Bruno sp.a-spirit 
TOMMELEIN Bart VLD 
TUYBENS Bruno sp.a-spirit 
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UYTTERSPROT Ilse CD&V - N-VA 
VALKENIERS Bruno VB 
VAN BIESEN Luk Open Vld 
VAN BROECKHOVEN Christine sp.a-spirit 
VAN CAMPENHOUT Ludo Open Vld 
VAN CAUTER Carina Open Vld 
VAN DEN BERGH Jef CD&V - N-VA 
VAN DEN BOSSCHE Freya sp.a-spirit 
VAN DEN EYNDE Francis VB 
VANDENHOVE Ludwig sp.a-spirit 
VAN DER AUWERA Liesbeth CD&V - N-VA 
VAN DER MAELEN Dirk sp.a-spirit 
VAN DER STRAETEN Tinne Ecolo-Groen! 
VANDEURZEN Jo CD&V - N-VA 
VAN DE VELDE Robert LDD 
VAN GROOTENBRULLE Bruno PS 
VAN HECKE Stefaan Ecolo-Groen! 
VAN NOPPEN Flor CD&V - N-VA 
VAN QUICKENBORNE Vincent Open Vld 
VAN ROMPUY Herman CD&V - N-VA 
VANVELTHOVEN Peter sp.a-spirit 
VAUTMANS Hilde Open Vld 
VERCAMER Stefaan CD&V - N-VA 
VERHAEGEN Mark CD&V - N-VA 
VERHERSTRAETEN Servais CD&V - N-VA 
VERSNICK Geert Open Vld 
VERVOTTE Inge CD&V - N-VA 
VIJNCK Dirk LDD 
VISSERS Linda VB 
WATHELET Melchior cdH 
WERBROUCK Ulla LDD 
WIAUX Brigitte cdH 
YALÇIN Hilâl CD&V - N-VA
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ALFABETISCHE LIJST VAN DE KAMERLEDEN 
(B.Z. 2007 EN G.Z. 2007- 2008) 

 
 

Almaci Meyrem Groen! 
Annemans Gerolf VB 
Antoine André cdH 
Arena Marie PS 
Arens Jospeh cdH 
Avontroodt Yolande Open Vld 
Bacquelaine Daniel MR 
Baeselen Xavier MR 
Becq Sonja CD&V - N-VA 
Bellot François MR 
Bogaert Hendrik CD&V - N-VA 
Bonte Hans sp.a+Vl.Pro 
Boulet Juliette Ecolo 
Brotcorne Christian cdH 
Bultinck Koen VB 
Burgeon Colette PS 
Cerexhe Benoît cdH 
Chastel Olivier MR 
Claes Ingrid CD&V - N-VA 
Clarinval David MR 
Clerfayt Bernard MR 
Cocriamont Patrick FN 
Coeme Guy PS 
Colen Alexandra VB 
Collard Philippe MR 
Cornil Jean PS 
Crucke Jean-Luc MR 
Daems Hendrik Open Vld 
Dardenne Michel PS 
Dallemagne Georges cdH 
De Block Maggie Open Vld 
De Bont Rita VB 
De Bue Valérie MR 
De Clerck Stefaan CD&V - N-VA 
De Clercq Mathias Open Vld 
De Crem Pieter CD&V - N-VA 
De Croo Herman Open Vld 
Dedecker Jean-Marie LDD 
de Donnea François-Xavier MR 
De Gucht Karel Open Vld 
Delizée Jean-Marc PS 
della Faille de Leverghem Katia Open Vld 
De Maght Martine LDD 
De Man Filip VB 
Demotte Rudy PS 
Déom Valérie PS 
De Padt Guido Open Vld 
De Permentier Corinne MR 
De Potter Jenne CD&V - N-VA 
De Rammelaere Els CD&V - N-VA 
De Schamphelaere Mia CD&V - N-VA 
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Deseyn Roel CD&V - N-VA 
Destrebecq Olivier MR 
Detiège Maya sp.a+Vl.Pro 
Devlies Carl CD&V - N-VA 
De Vriendt Wouter Groen! 
Dewael Patrick Open Vld 
De Wever Bart CD&V - N-VA 
D’haeseleer Guy VB 
Dierick Leen CD&V - N-VA 
Dieu Camille PS 
Di Rupo Elio PS 
Doomst Michel CD&V - N-VA 
Douifi Dalila sp.a+Vl.Pro 
Ducarme Daniel MR 
Ducarme Denis MR 
Dupont Christian PS 
Eerdekens Claude PS 
Flahaut André PS 
Flahaux Jean-Jacques MR 
Fonck Catherine CdH 
Frédéric André PS 
Galant Jacqueline MR 
Geerts David sp.a+Vl.Pro 
Genot Zoé Ecolo 
Georges Joseph cdH 
Gerkens Muriel Ecolo 
Giet Thierry PS 
Gilkinet Georges Ecolo 
Goutry Luc CD&V - N-VA 
Goyvaerts Hagen VB 
Hamal Olivier MR 
Henry Philippe Ecolo 
Jadin Kattrin MR 
Jambon Jan CD&V - N-VA 
Jeholet Pierre-Yves MR 
Kindermans Gerald CD&V - N-VA 
Kittir Meryame sp.a+Vl.Pro 
Laeremans Bart VB 
Lahaye-Battheu Sabien Open Vld 
Lahssaini Fouad Ecolo 
Lalieux Karine PS 
Lambert Marie-Claire PS 
Landuyt Renaat sp.a+Vl.Pro 
Laruelle Sabine MR 
Lavaux David cdH 
Lecomte Carine MR 
Lejeune Josée MR 
Leyman Peter CD&V - N-VA 
Logghe Peter VB 
Luykx Peter CD&V - N-VA 
Maingain Olivier MR 
Marghem Marie-Christine MR 
Mathot Alain PS 
Mayeur Yvan PS 
Michel Charles  MR 



Bijlage 2 

 
 

  

Milquet Joëlle cdH 
Moriau Patrick PS 
Mortelmans Jan VB 
Musin Linda PS 
Muylle Nathalie CD&V - N-VA 
Nollet Jean-Marc Ecolo 
Nyssens Clotilde cdH 
Onkelinx Laurette PS 
Otlet Jacques MR 
Partyka Katrien CD&V - N-VA 
Pas Barbara VB 
Pécriaux Sophie PS 
Peeters Jan sp.a+Vl.Pro 
Perpète André PS 
Prévot Maxime cdH 
Reuter Florence MR 
Reynders Didier MR 
Salvi Véronique cdH 
Schiltz Willem-Frederik Open Vld 
Schoofs Bert VB 
Schryvers Katrien CD&V - N-VA 
Schyns Marie-Martine cdH 
Sevenhans Luc VB 
Simonet Marie-Dominique cdH 
Smeyers Sarah CD&V - N-VA 
Snoy et d’Oppuers Thérèse Ecolo 
Somers Bart Open Vld 
Staelraeve Sofie Open Vld 
Steegen Bruno Open Vld 
Stevenheydens Bruno VB 
Terwingen Raf CD&V - N-VA 
Thiébaut Éric PS 
Tobback Bruno sp.a+Vl.Pro 
Tommelein Bart Open Vld 
Tuybens Bruno sp.a+Vl.Pro 
Uyttersprot Ilse CD&V - N-VA 
Valkeniers Bruno VB 
Van Biesen Luk Open Vld 
Van Broeckhoven Christine sp.a+Vl.Pro 
Van Campenhout Ludo Open Vld 
Van Cauter Carina Open Vld 
Van Daele Lieve CD&V - N-VA 
Van den Bergh Jef CD&V - N-VA 
Van den Bossche Freya sp.a+Vl.Pro 
Van den Eynde Francis VB 
Vandenhove Ludwig sp.a+Vl.Pro 
Van der Auwera Liesbeth CD&V - N-VA 
Van der Maelen Dirk sp.a+Vl.Pro 
Van der Straeten Tinne Groen! 
Vandeurzen Jo CD&V - N-VA 
Van De Velde Robert LDD 
Van Grootenbrulle Bruno PS 
Van Hecke Stefaan Groen! 
Van Noppen Flor CD&V - N-VA 
Van Quickenborne Vincent Open Vld 
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Van Rompuy Herman CD&V - N-VA 
Vanvelthoven Peter sp.a+Vl.Pro 
Vautmans Hilde Open Vld 
Vercamer Stefaan CD&V - N-VA 
Verhaegen Mark CD&V - N-VA 
Verherstraeten Servais CD&V - N-VA 
Versnick Geert Open Vld 
Vervotte Inge CD&V - N-VA 
Vijnck Dirk LDD 
Vissers Linda VB 
Wathelet Melchior cdH 
Werbrouck Ulla LDD 
Wiaux Brigitte cdH 
Yalçin Hilâl CD&V - N-VA 
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SAMENSTELLING VAN DE BUREAUS VAN DE VASTE COMMISSIES, DE 

BIJZONDERE COMMISSIES, DE ADVIESCOMITÉS, DE WERKGROEPEN EN HUN 

SUBCOMMISSIES 
 
 

GEWONE ZITTING 2007-2008 
 
 
DE VASTE COMMISSIES EN HUN SUBCOMMISSIES 
 
 
Commissie voor de Sociale Zaken 
 
Voorzitter     Camille Dieu 
1e Ondervoorzitter   Sonja Becq 
2de Ondervoorzitter   Florence Reuter 
 
 
Commissie voor de Landsverdediging 
 
Voorzitter     Ludwig Vandenhove 
1e Ondervoorzitter   Denis Ducarme 
2de Ondervoorzitter   Liesbeth Van der Auwera 
 
 
Commissie belast met de problemen inzake Handels- en Economisch Recht  
 
Voorzitter     Sarah Smeyers 
1e Ondervoorzitter   Olivier Hamal 
2de Ondervoorzitter   Luk Van Biesen 
 
 
Commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de Nationale 
wetenschappelijke en culturele instellingen, de Middenstand en de Landbouw 
 
Voorzitter     Bart Laeremans 
1e Ondervoorzitter   Olivier Hamal 
2de Ondervoorzitter   Liesbeth Van der Auwera 
 
 
Commissie voor de Financiën en de Begroting 
 
Voorzitter     François-Xavier de Donnea 
1e Ondervoorzitter  Hendrik Bogaert 
2de Ondervoorzitter   Luk Van Biesen 
 
 
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     François Bellot 
1e Ondervoorzitter   Ludo Van Campenhout 
2de Ondervoorzitter   Bruno Van Grootenbrulle 
 
 
Commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt 
 
Voorzitter     André Frédéric 
1e Ondervoorzitter  Jacqueline Galant 
2de Ondervoorzitter  Jan Peeters 
 
 
Commissie voor de Justitie 
 
Voorzitter     Mia De Schamphelaere 
1e Ondervoorzitter  Sabien Lahaye-Battheu 
2de Ondervoorzitter   Clotilde Nyssens 
 
 
Subcommissie « Familierecht » 
 
Voorzitter      Clotilde Nyssens 
 
 
Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen 
 
Voorzitter     Hilde Vautmans 
1e Ondervoorzitter   Georges Dallemagne 
2de Ondervoorzitter   Dirk Van der Maelen 
 
 
Commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming van de Instellingen 
 
Voorzitter     Herman Van Rompuy 
1e Ondervoorzitter   Jean-Marc Nollet 
2de Ondervoorzitter   Bruno Tobback 
 
 
Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke 
Hernieuwing  
 
Voorzitter     Muriel Gerkens 
1e Ondervoorzitter   Luc Goutry 
2de Ondervoorzitter   Marie-Claire Lambert 
 
 
DE BIJZONDERE COMMISSIES 
 
 
Parlementaire overlegcommissie 
 
Voorzitter      Herman Van Rompuy 
1e Ondervoorzitter   Herman De Croo 
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Commissie voor de Comptabiliteit 
 
Voorzitter     Herman Van Rompuy 
 
 
Controlecommissie betreffende de Verkiezingsuitgaven en de Boekhouding van de 
politieke partijen 
 
Voorzitters     Herman Van Rompuy en Armand De Decker (S) 
1e Ondervoorzitter   Thierry Giet 
2deOndervoorzitter  Wouter Beke (S) 
 
 
Commissie voor de Naturalisaties 
 
Voorzitter     David Lavaux 
1e Ondervoorzitter  Stefaan Vercamer 
2de Ondervoorzitter  Olivier Hamal 
 
 
Commissie voor de Verzoekschriften 
 
Voorzitter      Jean-Luc Crucke 
1e Ondervoorzitter  Jan Mortelmans 
2de Ondervoorzitter  Juliette Boulet 
 
 
Commissie voor de Vervolgingen 
 
Voorzitter      Thierry Giet 
1e Ondervoorzitter  Stefaan De Clerck 
 
 
Bijzondere commissie voor het Reglement en voor de Hervorming van de 
Parlementaire Werkzaamheden  
 
Voorzitter      Herman Van Rompuy 
1e Ondervoorzitter  N. 
2de Ondervoorzitter  Bert Schoofs 
 
 
Bijzondere commissie belast met de parlementaire begeleiding van het Vast Comité 
van toezicht op de politiediensten 
 
Voorzitter      Herman Van Rompuy 
1e Ondervoorzitter  François-Xavier de Donnea 
2de Ondervoorzitter  André Frédéric 
 
 
Commissie « Legeraankopen » 
 
Voorzitter      Gerald Kindermans 
1e Ondervoorzitter  Éric Thiébaut 
2de Ondervoorzitter  Luc Sevenhans 
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Bijzondere commissie « Globalisering » 
 
Voorzitter      Dirk Van der Maelen 
1e Ondervoorzitter  Fouad Lahssaini 
2de Ondervoorzitter  Hilâl Yalçin 
 
 
Bijzondere commissie « Klimaat en Duurzame Ontwikkeling » 
 
Voorzitter      Herman Van Rompuy 
 
 
ONDERZOEKSCOMMISSIES 
 
 
Parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek van de grote fiscale 
fraudedossiers 
 
Voorzitter     François-Xavier de Donnea 
1e Ondervoorzitter  Dirk Van der Maelen 
Ondervoorzitter    Luk Van Biesen 
Ondervoorzitter    Christian Brotcorne 
 
 
ADVIESCOMITÉS 
 
 
Adviescomité voor de Maatschappelijke Emancipatie  
 
Voorzitter      Alexandra Colen 
1e Ondervoorzitter  Sophie Pécriaux 
2de Ondervoorzitter  Leen Dierick 
 
 
Adviescomité voor Europese Aangelegenheden  
 
Voorzitter     Herman De Croo 
 
 
Adviescomité voor wetenschappelijke en technologische vraagstukken  
 
Voorzitter      Yolande Avontroodt 
1e Ondervoorzitter  Hagen Goyvaerts 
2de Ondervoorzitter  Mark Verhaegen 
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WERKGROEPEN 
 
 
Werkgroep « Overlevingsfonds » 
 
Voorzitter     Patrick Moriau 
Ondervoorzitters   Roel Deseyn en Hilde Vautmans 
 
 
Werkgroep « Voorstellen van Resolutie » 
 
Voorzitter     François-Xavier de Donnea 
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LIJST VAN DE VERSLAGEN, BALANSEN EN REKENINGEN DIE 
KRACHTENS WETGEVENDE BEPALINGEN AAN DE KAMER WERDEN 

OVERGEZONDEN TIJDENS DE BIJZONDERE ZITTING 2007 
 
 
WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

    
Grondwet 
Art. 180 

Deel IIB van het 157e boek van
opmerkingen en deel IIB van het
158e boek van opmerkingen van
het Rekenhof 

12.07.2007 Indiening 
ter griffie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 259bis-7 

Jaarverslag 2006 van de Hoge
Raad voor de Justitie 

12.07.2007 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 259bis-7, § 3 

Verslag over de algemene
werking van de rechterlijke orde 
- jaren 2004 en 2005 - van de
Hoge Raad voor de Justitie 

12.07.2007 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Justitie 

    
Wet 
18.07.1991 
Art. 35 

Activiteitenverslag 2006 van het
Vast Comité van toezicht op de
inlichtingendiensten 

12.07.2007 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
parlementaire 
Begeleiding 
Comité P & I 

    
Wet 
21.12.1998 
Art. 30, § 3, 1er & 5 lid 

Beleidsverslag 2006 van de
Belgische Technische
Coöperatie, verslag van het
College van commissarissen
over het boekjaar afgesloten op
31 december 2006 en de
jaarrekeningen 2006 

12.07.2007 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Buitenlandse 
Betrekkingen 

    
Wet 
21.03.1991 
Art. 27, § 3 

Jaarrekening 2006 van
Belgocontrol evenals het
beheersverslag en het verslag
van het college van
commissarissen 

12.07.2007 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Infrastructuur 

    
Wet 
15.02.1993 
Art. 6 

Jaarverslag 2006 van het
Centrum voor gelijkheid van
kansen en voor
racismebestrijding 

12.07.2007 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Justitie 
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WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

    
Wet 
02.08.2002 
Art. 65 

Jaarverslag 2006 van de
Commissie voor het bank-,
financie- en assurantiewezen 

12.07.2007 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Financiën 

    
Wet 
29.04.1999 
Art. 15/14, § 3 

Jaarverslag 2006 van de
Commissie voor de Regulering
van de Elektriciteit en het Gas 

12.07.2007 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Bedrijfsleven 

    
Wet 
06.08.1990 
Art. 52, 9° 

Jaarverslag 2006 van de
Controledienst voor de
ziekenfondsen en de
landsbonden van ziekenfondsen

12.07.2007 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 

    
K.B. nr. 150 
18.03.1935 
Art. 36 

Verslag over de verrichtingen
van de Deposito- en
Consignatiekas gedurende het
dienstjaar 2006 

12.07.2007 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Financiën 

    
Wet 
02.12.1957 
Art. 2 

Jaarverslag 2006 over de
werkzaamheden van de
Europese Unie 

12.07.2007 Ronddeling 
(Stuk nr. 21/1) 

    
Wet 
05.05.1997 
Art. 11, § 5 

Jaarverslag 2006 van de
Federale Raad voor Duurzame
Ontwikkeling 

12.07.2007 Indiening  
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Volks-
gezondheid 

    
Wet 
02.06.1998 
Art. 11 

Tweejaarlijks verslag 2005-2006
van het Informatie- en
Adviescentrum inzake
schadelijke sektarische
organisaties 

12.07.2007 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Justitie 

    
Wet 
21.03.1991 
Art. 213, § 5 

Verslag over de toepassing van
titel VIII van de wet betreffende
de hervorming van sommige
economische overheidsbedrijven
voor wat Infrabel betreft voor het
dienstjaar 2005 

12.07.2007 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Infrastructuur 

    
    
    
    
    



Bijlage 4 

 
 

  

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

    
Wet 
21.03.1991 
Art. 162nonies, § 6 

Verslag over de toepassing van
de titels I en V van de wet
betreffende de hervorming van
sommige economische
overheidsbedrijven voor wat de
Nationale Maatschappij der
Belgische Spoorwegen betreft
voor het dienstjaar 2004 

12.07.2007 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Infrastructuur 

    
Wet 
21.03.1991 
Art. 230, § 5 

Verslag over de toepassing van
titel IX van de wet betreffende de
hervorming van sommige
economische overheidsbedrijven
voor wat de Nationale
Maatschappij der Belgische
Spoorwegen betreft voor het
dienstjaar 2005 

12.07.2007 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Infrastructuur 

    
Wet 
21.03.1991 
Art. 162nonies, § 6 

Verslag over de toepassing van
de titels I en V van de wet
betreffende de hervorming van
sommige economische
overheidsbedrijven voor wat de
NMBS Holding betreft voor het
dienstjaar 2005 

12.07.2007 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Infrastructuur 

    
Samenwerkingsakkoo
rd 
15.01.1993 
Art. 17, 2de lid 

Verslagen van de
werkzaamheden van de
plaatselijke ethische comités
voor de periode 1 mei 2004 tot
31 december 2004 en het jaar
2005 

12.07.2007 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Justitie 
Commissie 
Volks-
gezondheid 

    
Samenwerkingsakkoo
rd 
15.01.1993 
Art. 17, 2de lid 

Activiteitenverslag betreffende
het werkjaar 2006-2007 van het
Raadgevend Comité voor Bio-
ethiek 

12.07.2007 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Justitie 
Commissie 
Volks- 
gezondheid 

    
Wet 
16.07.1973 
Art. 26 

Jaarverslag 2006 van de Vaste
Nationale Cultuurpactcommissie

12.07.2007 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
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WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 
 

    
Wet 
05.09.2001 
Art. 41 

Jaarverslag 2006 van het
Zilverfonds 

12.07.2007 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Financiën 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Jaarverslag 2006 van het Hof
van Cassatie 

12.07.2007 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar
2006 van het Hof van Beroep te
Antwerpen, goedgekeurd door
de algemene vergadering van 11
mei 2007 

12.07.2007 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag van het Hof van
Beroep te Bergen voor het jaar
2006 

12.07.2007 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar
2006 alsmede het proces-
verbaal van de algemene
vergadering van 29 mei 2007
van het Hof van Beroep te Gent 

12.07.2007 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag van het Hof van
Beroep te Luik voor het jaar 2006

12.07.2007 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar
2006 alsmede het proces-
verbaal van de algemene
vergadering van 30 mei 2007
van het Arbeidshof te Antwerpen

12.07.2007 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag van het
Arbeidshof te Brussel voor het
jaar 2006 

12.07.2007 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar
2006 alsmede het proces-
verbaal van de algemene
vergadering van 15 mei 2007
van het Arbeidshof te Gent 

12.07.2007 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
2006 alsmede het proces-
verbaal van de algemene
vergadering van 30 maart 2007
van het Arbeidshof te Luik 

12.07.2007 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar
2006 van de rechtbank van
eerste aanleg te Aarlen,
goedgekeurd door de algemene
vergadering van 29 maart 2007 

12.07.2007 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag van de
rechtbank van eerste aanleg te
Namen voor het jaar 2006 

12.07.2007 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar
2006 alsmede het proces-
verbaal van de algemene
vergadering van 11 mei 2007
van de rechtbank van eerste
aanleg te Nijvel 

12.07.2007 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 2006 alsmede het
proces-verbaal van de
korpsvergadering van 14 mei
2007 

12.07.2007 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 Bergen voor
het jaar 2006 alsmede het
proces-verbaal van de
korpsvergadering van 30 mei
2007 

12.07.2007 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 2006, goedgekeurd door
de korpsvergadering van 7 juni
2007 

12.07.2007 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 parket
van de procureur-generaal bij het
Hof van Beroep te Luik voor het
jaar 2006 alsmede het proces-
verbaal van de korpsvergadering
van 9 mei 2007 

12.07.2007 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het
auditoraat-generaal bij het
Arbeidshof te Antwerpen voor
het jaar 2006  

12.07.2007 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het
auditoraat-generaal bij het
Arbeidshof te Bergen voor het
jaar 2006 alsmede het proces-
verbaal van de korpsvergadering
van 16 mei 2007 

12.07.2007 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het
auditoraat-generaal bij het
Arbeidshof te Brussel voor het
jaar 2006, goedgekeurd door de
korpsvergadering van 25 mei
2007 

12.07.2007 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het
auditoraat-generaal bij het
Arbeidshof te Gent voor het jaar
2006 alsmede het proces-
verbaal van de korpsvergadering
van 9 mei 2007 

12.07.2007 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het
auditoraat-generaal bij het
Arbeidshof te Luik voor het jaar
2006 alsmede het proces-
verbaal van de korpsvergadering
van 20 april 2007 

12.07.2007 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het
Arbeidsauditoraat te Brussel voor
het jaar 2006 alsmede het
proces-verbaal van de
korpsvergadering van 16 mei
2007 

12.07.2007 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 
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WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

Wet 
25.05.1999 
Art. 6 

Strategienota Algerije 09.10.2007 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Buitenlandse 
Betrekkingen 

    
Wet 
15.02.1993 
Art. 6 

Jaarverslag mensenhandel 2006
«slachtoffers in beeld» van het
Centrum voor gelijkheid van
kansen en voor
racismebestrijding 

09.10.2007 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Justitie 

    
Wet 
07.05.1999 
Art. 16 

Jaarverslag 2006 van de
Kansspelcommissie 

09.10.2007 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Justitie 

    
Wet 
21.03.1991 
Art. 46 

Jaarverslag 2006 van de
Ombudsdienst voor
Telecommunicatie 

09.10.2007 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Infrastructuur 

    
Wet 
17.01.2003 
Art. 4, 2de lid 

Jaarverslag 2006 van het
Raadgevend Comité voor de
telecommunicatie 

09.10.2007 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Infrastructuur 

 



Bijlage 4 

 

 
 

 

LIJST VAN DE VERSLAGEN, BALANSEN EN REKENINGEN DIE 
KRACHTENS WETGEVENDE BEPALINGEN AAN DE KAMER WERDEN 

OVERGEZONDEN TIJDENS DE GEWONE ZITTING 2007-2008 
 
 
WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

    
Grondwet 
Art. 180 

Auditverslag van het Rekenhof
«De impact van de
politiehervorming op de sociale
zekerheid» 

18.10.2007 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Financiën 
Commissie 
Binnenlandse 
Zaken 

    
Grondwet 
Art. 180 

Auditverslag van het Rekenhof
«Fiscale controle van de btw-
plichtigen» 

18.10.2007 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Financiën 

    
Wet 
17.01.2003 
Art. 34, derde lid 

Halfjaarlijks activiteitenverslag
van het Belgisch Instituut voor
Postdiensten en
Telecommunicatie (oktober
2007) 

18.10.2007 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Infrastructuur 

    
Wet 
08.09.1983 
Art. 2 

Verslag 2006-2007 van het
Belgisch-Kongolees Fonds voor
delging en beheer 

22.11.2007 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 

    
Wet 
05.08.1991 
Art. 17 

Verslag (1 januari 2006 tot 31
juni 2006) betreffende de in-, uit-
en doorvoer van wapens, munitie
en speciaal voor militair gebruik
dienstig materieel en daaraan
verbonden technologie 

22.11.2007 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Buitenlandse 
Betrekkingen 

    
Wet 
14.06.2005 
Art. 2 

Tweede verslag over de actie die
België onderneemt met het oog
op de verwezenlijking van de
Millenniumontwikkelingsdoel-
stellingen  

22.11.2007 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Buitenlandse 
Betrekkingen 

    
Wet 
21.03.1991 
Art. 46 

Jaarverslag 2006 en januari
2007 van de Ombudsdienst bij
De Post 

22.11.2007 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Infrastructuur 

    
    



Bijlage 4 

 
 

  

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

    
Wet 
25.04.2007 
Art. 11 

Verslag dat een overzicht bevat
van de wetten die voor de hoven
en de rechtbanken tijdens het
gerechtelijk jaar 2006-2007
moeilijkheden bij de toepassing
of de interpretatie ervan hebben
opgeleverd 

22.11.2007 Indiening 
ter griffie 
Stuk nr. 844/1 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, tweede 
lid 

Tussentijds verslag over de
werking van de aanvullende
kamers en de gerechtelijke
achterstand van het Hof van
Beroep te Antwerpen 

22.11.2007 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, tweede 
lid 

Tussentijds verslag over de
werking van de aanvullende
kamers en de gerechtelijke
achterstand van het Hof van
Beroep te Brussel 

22.11.2007 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gecoördineerde 
wetten 
K.B. 18.07.1966 
Art. 62 

Jaarverslag 2006 van de Vaste
Commissie voor Taaltoezicht
alsmede de adviezen uitgebracht
in 2006 

29.11.2007 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Binnenlandse 
Zaken 

    
Grondwet 
Art. 180 

Auditverslag van het Rekenhof
«De eenmalige bevrijdende
aangifte  -  Behandeling en
opvolging door de fiscale
administratie» 

13.12.2007 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Financiën 

    
Grondwet 
Art. 180 

Deel III van het 160e boek van
opmerkingen van het Rekenhof 

13.12.2007 Indiening 
ter griffie 

    
Grondwet 
Art. 180 

Deel III van het 161e boek van
opmerkingen van het Rekenhof 

13.12.2007 Indiening 
ter griffie 

    
Wet 
11.01.1991 
Enig artikel, 11° 

Jaarverslag 2006 van de
Nationale Instelling voor
Radioactief Afval en Verrijkte
Splijtstoffen  (NIRAS) 

13.12.2007 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 

    
Grondwet 
Art. 180 

Deel I van het 164e boek van
opmerkingen van het Rekenhof 

19.12.2007 Indiening 
ter griffie 

    
    
    
    
    



Bijlage 4 

 

 
 

 

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

    
Wet 
08.12.1992 
Art. 32, § 2, 2de lid 

Verslag over de werkzaamheden
2006 van de Commissie voor de
bescherming van de persoonlijke
levenssfeer 

19.12.2007 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Justitie 

    
Grondwet 
Art. 180 

Auditverslag van het Rekenhof
«Het federale grootstedenbeleid
-  Onderzoek van de stads- en
huisvestingscontracten 2005-
2007» 

10.01.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Financiën 
Commissie 
Volks-
gezondheid 

    
Wet 
14.07.1991 
Art. 101 

Jaarverslag 2006 over de
werking van de
waarschuwingsprocedure 

10.01.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Bedrijfsleven 

    
Grondwet 
Art. 180 

Auditverslag van het Rekenhof
«Fonds voor de
verkeersveiligheid  -
Financiering en evaluatie van de
actieplannen van de
politiediensten» 

17.01.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Financiën 
Commissie 
Infrastructuur 

    
Samenwerkingsakkoo
rd 
Art. 17, 2de lid 

Algemeen activiteitenverslag van
de commissies voor medische
ehtiek over het jaar 2006 

17.01.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Justitie 
Commissie 
Volks-
gezondheid 

    
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
2006 

31.01.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Buitenlandse 
Betrekkingen 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 259bis-16 & 18 

Verslag over het bijzonder
onderzoek van het parket te
Hasselt, opgesteld door de Hoge
Raad voor de Justitie 

31.01.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    



Bijlage 4 

 
 

  

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

    
Grondwet 
Art. 180 

Bijvoegsel I van het 162e

respectievelijk 163e boek van
opmerkingen van het Rekenhof
waarin de rekeningen van de
instellingen van openbaar nut
voor het jaar 2004 (samen met
de rekeningen van vorige jaren,
die nog niet werden
gepubliceerd), respectievelijk
voor het jaar 2005 zijn
opgenomen 

14.02.2008 Indiening 
ter griffie 

    
Grondwet 
Art. 180 

Bijvoegsel 2 van het 162e boek
van opmerkingen van het
Rekenhof 

14.02.2008 Indiening 
ter griffie 

    
Grondwet 
Art. 180 

Bijvoegsel 2 van het 163e boek
van opmerkingen van het
Rekenhof 

14.02.2008 Indiening 
ter griffie 

    
Wet 
07.12.1998 
Art. 4, tweede lid 

Nationaal veiligheidsplan 2008-
2011 

14.02.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Binnenlandse 

Zaken 

Commissie 
Justitie 
Stuk nr. 812/1 

    
Wet 
07.12.1998 
Art. 7, tweede lid 

Advies van de federale
politieraad over het nationaal
veiligheidsplan 2008-2011 

14.02.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Binnenlandse 

Zaken 

Commissie 
Justitie 
Stuk nr. 812/1 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar
2007 alsmede het proces-
verbaal van  de algemene
vergadering van 24 januari 2008
van de rechtbank van
koophandel te Dendermonde 

14.02.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
    
    



Bijlage 4 

 

 
 

 

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

    
Wetboek 
Strafvordering 
Art. 90decies 

Evaluatierapport 2007 (over het
jaar 2006) van de wet van 30 juni
1994 ter bescherming van de
persoonlijke levenssfeer tegen
het afluisteren, kennisnemen en
opnemen van privécommunicatie
en telecommunicatie 

21.02.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Justitie 

    
Grondwet 
Art. 180 

Auditverslag van het Rekenhof
«Raamcontracten  -  Opvolging
van eerdere aanbevelingen over
raamcontracten» 

06.03.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Financiën 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het
arbeidsauditoraat te Gent voor
het jaar 2007 alsmede het
proces-verbaal van de
korpsvergadering van 26 februari
2008 

06.03.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 259bis-14, § 3 en 
Art. 259bis-18 

Verslag van de Hoge Raad voor
de Justitie over het algemeen
toezicht op en de bevordering
van de aanwending van de
middelen van interne controle
binnen de rechterlijke orde voor
het jaar 2005 

13.03.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het
arbeidsauditoraat te Bergen voor
het jaar 2007 alsmede het
proces-verbaal van de
korpsvergadering van 3 maart
2008 

13.03.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het
arbeidsauditoraat te Tongeren
voor het jaar 2007 alsmede het
proces-verbaal van de
korpsvergadering van 27 februari
2008 

13.03.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Wet 
22.03.1995 
Art. 15 

Jaarverslag 2007 van het
College van de federale
ombudsmannen 

19.03.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Verzoek-
schriften 

    
    



Bijlage 4 

 
 

  

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar
2007 alsmede het proces-
verbaal van de algemene
vergadering van 4 maart 2008
van de rechtbank van eerste
aanleg te Marche-en-Famenne 

19.03.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar
2007 alsmede het proces-
verbaal van de algemene
vergadering van 7 maart 2008
van de rechtbank van
koophandel te Brugge 

19.03.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het
arbeidsauditoraat te Doornik voor
het jaar 2007 alsmede het
proces-verbaal van de
korpsvergadering van 10 maart
2008 

19.03.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het
arbeidsauditoraat te Mechelen
voor het jaar 2007 alsmede het
proces-verbaal van de
korpsvergadering van 12 maart
2008 

19.03.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Wet 
17.01.2003 
Art. 34, derde lid 

Halfjaarlijks activiteitenverslag
van het Belgisch Instituut voor
Postdiensten en
Telecommunicatie (maart 2008) 

22.03.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Infrastructuur 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar
2007 alsmede het proces-
verbaal van  de algemene
vergadering van 14 maart 2008
van de arbeidsrechtbank te
Dendermonde 

22.03.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar
2007 alsmede het proces-
verbaal van  de algemene
vergadering van 13 maart 2008
van de arbeidsrechtbank te
Doornik 

22.03.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
    
    
    



Bijlage 4 

 

 
 

 

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar
2007 alsmede het proces-
verbaal van de algemene
vergadering van 18 maart 2008
van de rechtbank van eerste
aanleg te Mechelen 

22.03.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar
2007 alsmede het proces-
verbaal van de algemene
vergadering van 18 maart 2008
van de rechtbank van eerste
aanleg te Neufchâteau 

22.03.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar
2007 alsmede het proces-
verbaal van  de algemene
vergadering van 17 maart 2008
van de rechtbank van
koophandel te Dendermonde 

22.03.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar
2007 alsmede het proces-
verbaal van de algemene
vergadering van 18 maart 2008
van de rechtbank van
koophandel te Dinant 

22.03.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar
2007 alsmede het proces-
verbaal van  de algemene
vergadering van 20 maart 2008
van de rechtbank van
koophandel te Luik 

22.03.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar
2007 alsmede het proces-
verbaal van de algemene
vergadering van 17 maart 2008
van de rechtbank van
koophandel te Marche-en-
Famenne 

22.03.2008 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 2007
alsmede het proces-verbaal van
de korpsvergadering van 11
maart 2008 

22.03.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
    



Bijlage 4 

 
 

  

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het
arbeidsauditoraat te Aarlen,
Marche-en-Famenne en
Neufchâteau voor het jaar 2007
alsmede het proces-verbaal van
de korpsvergadering van 19
maart 2008 

22.03.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het
arbeidsauditoraat te Brugge voor
het jaar 2007 alsmede het
proces-verbaal van de
korpsvergadering van 17 maart
2008 

22.03.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het
arbeidsauditoraat te Hasselt voor
het jaar 2007 alsmede het
proces-verbaal van de
korpsvergadering van 14 maart
2008 

22.03.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het
arbeidsauditoraat te Luik voor
het jaar 2007 alsmede het
proces-verbaal van de
korpsvergadering van 5 maart
2008 

22.03.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van de
arbeidsauditoraten te Namen en
te Dinant voor het jaar 2007 

22.03.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Grondwet 
Art. 180 

Auditverslag van het Rekenhof
«Berekening van de
overheidspensioenen  -
Betrouwbaarheid van de
gegevens» 

09.04.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Financiën 
Commissie 
Binnenlandse 
Zaken 

    
Wet 
25.05.1999 
Art. 8 

Strategienota «Erbied voor de
Rechten van het Kind in
Ontwikkelingssamenwerking» 

09.04.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Buitenlandse 
Betrekkingen 

    
    



Bijlage 4 

 

 
 

 

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

    
Wet 
05.05.1997 
Art. 8 

Federaal rapport «De transitie
naar een duurzame ontwikkeling
versnellen» van het Federaal
Planbureau 

09.04.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Volks-
gezondheid 

    
K.B. 
27.04.1997 
Art. 17 

Jaarverslag 2007 van de
Ombudsdienst Pensioenen 

09.04.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Sociale Zaken 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar
2007 alsmede het proces-
verbaal van  de algemene
vergadering van 19 maart 2008
van de arbeidsrechtbank te
Antwerpen 

09.04.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar
2007 alsmede het proces-
verbaal van  de algemene
vergadering van 18 maart 2008
van de arbeidsrechtbank te
Bergen 

09.04.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar
2007 alsmede het proces-
verbaal van  de algemene
vergadering van 6 maart 2008
van de arbeidsrechtbank te
Brugge 

09.04.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar
2007 alsmede het proces-
verbaal van  de algemene
vergadering van 18 maart 2008
van de arbeidsrechtbank te
Brussel 

09.04.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar
2007 alsmede het proces-
verbaal van  de algemene
vergadering van 20 maart 2008
van de arbeidsrechtbank te
Charleroi 

09.04.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
    
    
    



Bijlage 4 

 
 

  

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar
2007 alsmede het proces-
verbaal van  de algemene
vergadering van 13 maart 2008
van de arbeidsrechtbank te Gent

09.04.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar
2007 alsmede het proces-
verbaal van  de algemene
vergadering van 13 maart 2008
van de arbeidsrechtbank te
Hasselt 

09.04.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar
2007 alsmede het proces-
verbaal van  de algemene
vergadering van 19 maart 2008
van de arbeidsrechtbank te
Leuven 

09.04.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar
2007 alsmede het proces-
verbaal van  de algemene
vergadering van 14 maart 2008
van de arbeidsrechtbank te Luik 

09.04.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar
2007 alsmede het proces-
verbaal van  de algemene
vergadering van 20 maart 2008
van de arbeidsrechtbank te
Mechelen 

09.04.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar
2007 alsmede het proces-
verbaal van  de algemene
vergadering van 14 maart 2008
van de arbeidsrechtbanken te
Namen en te Dinant 

09.04.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar
2007 alsmede het proces-
verbaal van  de algemene
vergadering van 17 maart 2008
van de arbeidsrechtbank te Nijvel

09.04.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
    
    
    
    
    



Bijlage 4 

 

 
 

 

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar
2007 alsmede het proces-
verbaal van  de algemene
vergadering van 21 maart 2008
van de arbeidsrechtbank te
Oudenaarde 

09.04.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar
2007 alsmede het proces-
verbaal van  de algemene
vergadering van 13 maart 2008
van de arbeidsrechtbank te
Tongeren 

09.04.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar
2007 alsmede het proces-
verbaal van  de algemene
vergadering van 19 maart 2008
van de arbeidsrechtbank te
Turnhout 

09.04.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar
2007 alsmede het proces-
verbaal van  de algemene
vergadering van 18 maart 2008
van de arbeidsrechtbanken te
Verviers en te Eupen 

09.04.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar
2007 alsmede het proces-
verbaal van de algemene
vergadering van 14 maart 2008
van de rechtbank van eerste
aanleg te Bergen 

09.04.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar
2007 alsmede het proces-
verbaal van de algemene
vergadering van 20 maart 2008
van de rechtbank van eerste
aanleg te Brugge 

09.04.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar
2007 alsmede het proces-
verbaal van de algemene
vergadering van 21 maart 2008
van de rechtbank van eerste
aanleg te Gent 

09.04.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
    
    



Bijlage 4 

 
 

  

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar
2007 alsmede het proces-
verbaal van de algemene
vergadering van 18 maart 2008
van de rechtbank van eerste
aanleg te Hoei 

09.04.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag van de
rechtbank van eerste aanleg te
Ieper voor het jaar 2007 

09.04.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar
2007 alsmede het proces-
verbaal van de algemene
vergadering van 31 maart 2008
van de rechtbank van eerste
aanleg te Kortrijk 

09.04.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar
2007 alsmede het proces-
verbaal van de algemene
vergadering van 18 maart 2008
van de rechtbank van eerste
aanleg te Luik 

09.04.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag van de
rechtbank van eerste aanleg te
Oudenaarde voor het jaar 2007 

09.04.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag van de
rechtbanken van koophandel te
Aarlen en te Neufchâteau voor
het jaar 2007, goedgekeurd door
de algemene vergaderingen van
18 en 20 maart 2008 

09.04.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag van de
rechtbank van koophandel te
Antwerpen voor het jaar 2007 

09.04.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar
2007 alsmede het proces-
verbaal van de algemene
vergadering van 13 maart 2008
van de rechtbank van
koophandel te Brussel 

09.04.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
    



Bijlage 4 

 

 
 

 

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag van de
rechtbank van koophandel te
Charleroi voor het jaar 2007,
goedgekeurd door de algemene
vergadering van 20 maart 2008  

09.04.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar
2007 alsmede het proces-
verbaal van de algemene
vergadering van 20 maart 2008
van de rechtbank van
koophandel te Kortrijk 

09.04.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar
2007 alsmede het proces-
verbaal van de algemene
vergadering van 14 maart 2008
van de rechtbank van
koophandel te Leuven 

09.04.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar
2007 alsmede het proces-
verbaal van de algemene
vergadering van 17 maart 2008
van de rechtbank van
koophandel te Mechelen 

09.04.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag van de
rechtbank van koophandel te
Tongeren voor het jaar 2007,
goedgekeurd door de algemene
vergadering van 20 maart 2008  

09.04.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar
2007 alsmede het proces-
verbaal van de algemene
vergadering van 13 maart 2008
van de rechtbank van
koophandel te Turnhout 

09.04.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar
2007 alsmede het proces-
verbaal van de algemene
vergadering van 10 maart 2008
van de vrederechters en rechters
in de politierechtbank van het
rechtsgebied van het Hof van
Beroep te Antwerpen 

09.04.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
    
    



Bijlage 4 

 
 

  

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar
2007  van de algemene
vergadering van de
vrederechters en rechters in de
politierechtbank van het
rechtsgebied van het Hof van
Beroep te Brussel (F) 

09.04.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar
2007 alsmede het proces-
verbaal van de algemene
vergadering van 21 maart 2008
van de vrederechters en rechters
in de politierechtbank van het
rechtsgebied van het Hof van
Beroep te Brussel (N) 

09.04.2008 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 2007
alsmede het proces-verbaal van
de korpsvergadering van 17
maart 2008 

09.04.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het parket
van de procureur des Konings te
Dinant voor het jaar 2007
alsmede het proces-verbaal van
de korpsvergadering van 12
maart 2008 

09.04.2008 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 2007 alsmede
het proces-verbaal van de
korpsvergadering van 13 maart
2008 

09.04.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het parket
van de procureur des Konings te
Ieper voor het jaar 2007 alsmede
het proces-verbaal van de
korpsvergadering van 19 maart
2008 

09.04.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het parket
van de procureur des Konings te
Marche-en-Famenne voor het
jaar 2007 alsmede het proces-
verbaal van de korpsvergadering
van 27 maart 2008 

09.04.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 



Bijlage 4 

 

 
 

 

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het parket
van de procureur des Konings te
Mechelen voor het jaar 2007
alsmede het proces-verbaal van
de korpsvergadering van 14
maart 2008 

09.04.2008 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 2007
alsmede het proces-verbaal van
de korpsvergadering van 18
maart 2008 

09.04.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het
arbeidsauditoraat te Antwerpen
voor het jaar 2007 alsmede het
proces-verbaal van de
korpsvergadering van 21 maart
2008 

09.04.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het
arbeidsauditoraat te Brussel voor
het jaar 2007 alsmede het
proces-verbaal van de
korpsvergadering van 20 maart
2008 

09.04.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het
arbeidsauditoraat te Charleroi
voor het jaar 2007 alsmede het
proces-verbaal van de
korpsvergadering van 20 maart
2008 

09.04.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het
arbeidsauditoraat te
Dendermonde voor het jaar 2007
alsmede het proces-verbaal van
de korpsvergadering van 3 maart
2008 

09.04.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van de
arbeidsauditoraten te Kortrijk, te
Ieper en te Veurne voor het jaar
2007 alsmede het proces-
verbaal van de korpsvergadering
van 19 maart 2008 

09.04.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
    
    



Bijlage 4 

 
 

  

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het
arbeidsauditoraat te Nijvel voor
het jaar 2007 alsmede het
proces-verbaal van de
korpsvergadering van 20 maart
2008 

09.04.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het
arbeidsauditoraat te Oudenaarde
voor het jaar 2007 alsmede het
proces-verbaal van de
korpsvergadering van 25 maart
2008 

09.04.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van de
arbeidsauditoraten te Verviers en
Eupen voor het jaar 2007 

09.04.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag van de
rechtbank van eerste aanleg te
Dendermonde voor het jaar 2007

10.04.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag van de
rechtbank van eerste aanleg te
Doornik voor het jaar 2007 

10.04.2008 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 2007
alsmede het proces-verbaal van
de korpsvergadering van 20
maart 2008 

10.04.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het parket
van de procureur des Konings te
Leuven voor het jaar 2007
alsmede het proces-verbaal van
de korpsvergadering van 21
maart 2008 

10.04.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het
arbeidsauditoraat te Hoei voor
het jaar 2007 

10.04.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
    
    
    



Bijlage 4 

 

 
 

 

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

    
Grondwet 
Art. 180 

Auditverslag van het Rekenhof
«De startbaanovereenkomst  -
Een instrument in de strijd tegen
werkloosheid bij jongeren» 

17.04.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Financiën 
Commissie 
Sociale Zaken 

    
Wet 
05.05.1997 
Art. 4, § 1, 2de lid 

Voorontwerp van het federaal
plan inzake duurzame
ontwikkeling 2009-2012 

17.04.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Bedrijfsleven 
Commissie 
Volks-
gezondheid 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Jaarverslag 2007 van het Hof
van Cassatie 

17.04.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar
2007 alsmede het proces-
verbaal van  de algemene
vergadering van 18 maart 2008
van de arbeidsrechtbanken te
Kortrijk, te Ieper en te Veurne 

17.04.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag van de
rechtbank van koophandel te
Doornik voor het jaar 2007  

17.04.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag van de
rechtbank van koophandel te
Namen voor het jaar 2007  

17.04.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar
2007 alsmede het proces-
verbaal van de algemene
vergadering van 21 maart 2008
van de rechtbank van
koophandel te Oudenaarde 

17.04.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
    
    
    
    



Bijlage 4 

 
 

  

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het parket
van de procureur des Konings te
Oudenaarde voor het jaar 2007
alsmede het proces-verbaal van
de korpsvergadering van 20
maart 2008 

17.04.2008 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 2007,
goedgekeurd door de
korpsvergadering van 10 april
2008 

17.04.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het
arbeidsauditoraat te Turnhout
voor het jaar 2007 alsmede het
proces-verbaal van de
korpsvergadering van 31 maart
2008 

17.04.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag van de
rechtbank van eerste aanleg te
Dinant voor het jaar 2007  

24.04.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar
2007 alsmede het proces-
verbaal van de algemene
vergadering van 21 maart 2008
van de vrederechters en rechters
in de politierechtbank van het
rechtsgebied van het Hof van
Beroep te Luik 

24.04.2008 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 2007
alsmede het proces-verbaal van
de korpsvergadering van 15 april
2008 

24.04.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Wet 
15.02.1993 
Art. 6 

Jaarverslag 2007 «Migratie» van
het Centrum voor gelijkheid van
kansen en voor
racismebestrijding 

08.05.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Justitie 
Commissie 
Binnenlandse 
Zaken 
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WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

    
Programmawet (I) 
24.12.2002 
Art. 263, § 2 

Jaarverslag 2007 van het
Federaal Kenniscentrum voor de
Gezondheidszorg 

08.05.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Volks-
gezondheid 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar
2007 alsmede het proces-
verbaal van de algemene
vergadering van 23 april 2008
van de rechtbank van eerste
aanleg te Hasselt 

08.05.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag van de
rechtbank van eerste aanleg te
Leuven voor het jaar 2007,
goedgekeurd door de algemene
vergadering van 11 april 2008  

08.05.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar
2007 alsmede het proces-
verbaal van de algemene
vergadering van 10 april 2008
van de rechtbank van
koophandel te Hoei 

08.05.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Wet 
11.05.2003 
Art. 10, § 4 

Eerste activiteitenverslag van de
Federale Commissie voor
medisch en wetenschappelijk
onderzoek op embryo's in vitro 

15.05.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Volks-
gezondheid 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar
2007 alsmede het proces-
verbaal van de algemene
vergadering van 25 april 2008
van het Hof van Beroep te
Antwerpen 

15.05.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag van het
arbeidshof te Bergen voor het
jaar 2007, goedgekeurd door de
algemene vergadering van 29
april 2008  

15.05.2008 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
2007 alsmede het proces-
verbaal van de algemene
vergadering van 6 mei 2008 van
de rechtbank van eerste aanleg
te Aarlen 

15.05.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar
2007 alsmede het proces-
verbaal van de algemene
vergadering van 24 april 2008
van de rechtbank van eerste
aanleg te Antwerpen 

15.05.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het
auditoraat-generaal bij het
arbeidshof te Luik voor het jaar
2007 alsmede het proces-
verbaal van de korpsvergadering
van 25 april 2008 

15.05.2008 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 2007
alsmede het proces-verbaal van
de korpsvergadering van 25 april
2008 

15.05.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Wet 
25 ventôse jaar XI 
Art. 49quater 

Activiteitenverslag (tot 30 juni
2007) van de Verenigde
Benoemings-commissies voor
het notariaat 

21.05.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Justitie 

    
Wet 
21.03.1991 
Art. 213, § 5 

Verslag over de toepassing van
titel VIII van de wet betreffende
de hervorming van sommige
economische overheidsbedrijven
voor wat Infrabel betreft voor het
dienstjaar 2006 

21.05.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Infrastructuur 

    
Wet 
21.03.1991 
Art. 230, § 5 

Verslag over de toepassing van
titel IX van de wet betreffende de
hervorming van sommige
economische overheidsbedrijven
voor wat de Nationale
Maatschappij der Belgische
Spoorwegen betreft voor het
dienstjaar 2006 

21.05.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Infrastructuur 
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WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

    
Wet 
21.03.1991 
Art. 162nonies, § 6 

Verslag over de toepassing van
de titels I en V van de wet
betreffende de hervorming van
sommige economische
overheidsbedrijven voor wat de
NMBS Holding betreft voor het
dienstjaar 2006 

21.05.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Infrastructuur 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het parket
van de procureur-generaal bij het
Hof van Beroep te Antwerpen
voor het jaar 2007 alsmede het
proces-verbaal van de
korpsvergadering van 5 mei
2008 

21.05.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het
auditoraat-generaal bij het
Arbeidshof te Antwerpen voor
het jaar 2007 

22.05.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 259bis-17, § 1 

Verslag van de audit van de
Hoge Raad voor de Justitie bij
het Hof van Beroep te Brussel 

29.05.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag van het Hof van
Beroep te Luik voor het jaar 2007

29.05.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar
2007 alsmede het proces-
verbaal van de algemene
vergadering van 6 mei 2008 van
het Arbeidshof te Gent 

29.05.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag van de
rechtbank van eerste aanleg te
Veurne voor het jaar 2007,
goedgekeurd door de algemene
vergadering van 22 mei 2008  

29.05.2008 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 Luik voor het
jaar 2007 alsmede het proces-
verbaal van de korpsvergadering
van 16 mei 2008 

29.05.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    



Bijlage 4 

 
 

  

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

    
Grondwet 
Art. 180 

Auditverslag van het Rekenhof
«Private 
socialeverzekeringsfondsen voor
zelfstandigen  -  Controle door de
overheid» 

05.06.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Financiën 
Commissie 
Sociale Zaken 

    
Wet 
01.09.2004 
Art. 9 

Evaluatierapport over de
toepassing van de wet
betreffende de bescherming van
de consumenten bij verkoop van
consumptiegoederen 

05.06.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Bedrijfsleven 

    
Wet 
20.07.2006 
Art. 2 

Jaarverslag 2008  -  werking
2007 (periode 1 maart 2007 tot
29 februari 2008) van de
Commissie voor de
Modernisering van de
Rechterlijke Orde 

05.06.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar
2007 alsmede het proces-
verbaal van de algemene
vergadering van 23 mei 2008
van het Hof van Beroep te
Bergen 

05.06.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag van het
Arbeidshof te Brussel voor het
jaar 2007  

05.06.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar
2007 alsmede het proces-
verbaal van de algemene
vergadering van 27 mei 2008
van de rechtbank van eerste
aanleg te Nijvel 

05.06.2008 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 2007, goedgekeurd door de
korpsvergadering van 26 mei
2008 

05.06.2008 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
auditoraat-generaal bij het
arbeidshof te Brussel voor het
jaar 2007, goedgekeurd door de
korpsvergadering van 23 mei
2006 

05.06.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het
auditoraat-generaal bij het
Arbeidshof te Gent voor het jaar
2007 alsmede het proces-
verbaal van de korpsvergadering
van 14 mei 2008 

05.06.2008 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 2007 alsmede
het proces-verbaal van de
korpsvergadering van 28 mei
2008 

05.06.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 259bis-17, § 1 

Verslag van de audit van de
Hoge Raad voor de Justitie bij de
politierechtbank en het
politieparket te Brussel 

12.06.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Justitie 

    
Wet 
18.07.1991 
Art. 35 

Activiteitenverslag 2007 van het
Vast Comité van toezicht op de
inlichtingendiensten 

12.06.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
parlementaire 
begeleiding 
Comité P & I 

    
Wet 
05.05.1997 
Art. 19 

Rapport 2007 van de
Interdepartementale Commissie
Duurzame Ontwikkeling 

12.06.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Bedrijfsleven 
Commissie 
Volks-
gezondheid 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar
2007 alsmede het proces-
verbaal van de algemene
vergadering van 28 mei 2008
van het Hof van Beroep te Gent 

12.06.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 
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WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

    
Gecoördineerde 
wetten 
K.B. 17.07.1991 
Art. 81 

Algemene stand van de
Schatkist per 31 december 2007

19.06.2008 Commissie 
Financiën 
Stuk 
nr. 1241/1 

    
Wet 
15.02.1993 
Art. 6 

Jaarverslag 2007
«Mensenhandel en -smokkel»
van het Centrum voor gelijkheid
van kansen en voor
racismebestrijding 

19.06.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar
2007 alsmede het proces-
verbaal van de algemene
vergadering van 28 mei 2008
van het Arbeidshof te Antwerpen

19.06.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Wet 
15.04.1994 
Art. 26 

Jaarverslag 2007 van het
Federaal Agentschap voor
Nucleaire Controle  

26.06.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Binnenlandse 
Zaken 

    
Wet 
07.05.1999 
Art. 16 

Jaarverslag 2007 van de
Kansspelcommissie 

26.06.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
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 2007, goedgekeurd door
de korpsvergadering van 13 juni
2008 

26.06.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    
Wet 
02.08.2002 
Art. 65 

Jaarverslag 2007 van de
Commissie voor het bank-,
financie- en assurantiewezen 

03.07.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Financiën 

    
Wet 
05.09.2001 
Art. 41 

Jaarverslag 2007 van het
Zilverfonds 

03.07.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Financiën 

    
    
    



Bijlage 4 

 

 
 

 

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

    
Wet 
21.03.1991 
Art. 46 

Jaarverslag 2007 van de Dienst
ombudsman bij de NMBS-Groep

10.07.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Infrastructuur 

    
Wet 
21.02.2003 
Art. 29 

Verslag 2007 van de
Evaluatiecommissie van de
Dienst voor
alimentatievorderingen 

10.07.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Financiën 

    
Wet 
28.05.2002 
Art. 9 

Derde verslag (2006-2007) van
de Federale Controle- en
Evaluatiecommissie Euthanasie 

10.07.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Volks-

gezondheid 

Ronddeling 
(Stuk nr. .../1) 

 
    
Samenwerkingsak-
koord 
15.01.1993 
Art. 17, 2de lid 

Activiteitenverslag betreffende
het werkjaar 2007-2008 van het
Raadgevend Comité voor Bio-
ethiek 

10.07.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Justitie 
Commissie 
Volks-
gezondheid 

    
Wet 
24.12.2002 
Art. 25 

Jaarverslag met betrekking tot de
aanvragen om voorafgaande
beslissingen ingediend tijdens
het jaar 2007 

10.07.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Financiën 

    
Wet 
25.06.1992 
Art. 68-9, § 6 

Jaarverslag 2007 van het
Tariferingsbureau Natuurrampen

10.07.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Bedrijfsleven 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar
2007 alsmede het proces-
verbaal van de algemene
vergadering van 27 juni 2008 van
het Hof van Beroep te Brussel 

10.07.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Justitie 

    



Bijlage 4 

 
 

  

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

    
Grondwet 
Art. 180 

Auditverslag van het Rekenhof
«Federale Overheidsdienst
Financiën  -  Administratieve en
geldelijke toestand van het
personeel en uitvoering van het
personeelsplan» 

23.07.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Financiën 

    
Grondwet 
Art. 180 

Auditverslag van het Rekenhof
«Overdracht van de
pensioenbijdragen uit het
privépensioenstelsel naar het
openbare pensioenstelsel» 

23.07.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Financiën 

    
Wet 
21.03.1991 
Art. 27, § 3 

Jaarverslag 2007 van
Belgocontrol, jaarrekeningen
2007, beheersverslag en verslag
van het college van
commissarissen 

23.07.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Infrastructuur 

    
Wet 
15.02.1993 
Art. 6 

Jaarverslag 2007 «Discriminatie /
Diversiteit» van het Centrum
voor gelijkheid van kansen en
voor racismebestrijding 

23.07.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Justitie 

    
Wet 
06.08.1990 
Art. 52, 9° 

Jaarverslag 2007 van de
Controledienst voor de
ziekenfondsen en de
landsbonden van ziekenfondsen

23.07.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 

    
Wet 
07.02.1994 
Art. 3 

Verslagen aangaande de
ontwikkelingssamenwerking en
de mensenrechten voor het jaar
2007 

23.07.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Buitenlandse 
Betrekkingen 

    
Wet 
14.06.2002 
Art. 8 

Evaluatierapport 2007 van de
Evaluatiecel palliatieve zorg 

23.07.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 

    
    
    
    
    

Commissie 
Volks-
gezondheid 
Commissie 
Sociale Zaken 
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WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

    
Wet 
21.03.1991 
Art. 46 

Jaarverslag 2007 van de
Ombudsdienst voor
Telecommunicatie 

23.07.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Infrastructuur 

Wet 
17.01.2003 
Art. 4, tweede lid 

Jaarverslag 2007 van het
Raadgevend Comité voor de
Telecommunicatie 

23.07.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Infrastructuur 

    
Grondwet 
Art. 180 

Auditverslag van het Rekenhof
«Naleving van de
beheerscontracten door de
NMBS, Infrabel en de NMBS-
Holding» 

15.10.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Financiën 
Commissie 
Infrastructuur 

    
Grondwet 
Art. 180 

Auditverslag van het Rekenhof
«Administratieve behandeling
van bezwaarschriften inzake
directe belastingen -
opvolgingsaudit» 

15.10.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Financiën 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 259bis-7 

Jaarverslag 2007 van de Hoge
Raad voor de Justitie 

15.10.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Justitie 

    
Wet 
13.04.1995 
Art. 12 

Verslag van de regering inzake
de strijd van mensenhandel en
kinderpornografie in 2004 

15.10.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Justitie 

    
K.B. nr. 150 
18.03.1935 
Art. 36 

Verslag over de verrichtingen
van de Deposito- en
Consignatiekas gedurende het
dienstjaar 2007 

15.10.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Financiën 

    
Wet 
02.12.1957 
Art. 2 

Jaarverslag 2007 over de
werkzaamheden van de
Europese Unie 

15.10.2008 Ronddeling 
(Stuk nr. 
1476/1) 
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WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

    
Wet 
05.05.1997 
Art. 11, § 5 

Jaarverslag 2007 van de
Federale Raad voor Duurzame
Ontwikkeling 

15.10.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Volks-
gezondheid 

    
Wet 
05.08.1991 
Art. 17 

Verslag (1 januari 2007 tot 31
december 2007 alsmede 1
januari 2008 tot 30 juni 2008)
betreffende de in-, uit- en
doorvoer van wapens, munitie en
speciaal voor militair gebruik
dienstig materieel en daaraan
verbonden technologie 

15.10.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Buitenlandse 
Betrekkingen 

    
Samenwerkingsakkoo
rd 
15.01.1993 
Art. 17, 2de lid 

Algemeen activiteitenverslag van
de commissies voor medische
ethiek over het jaar 2007 

15.10.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Justitie 
Commissie 
Volksgezond-
heid 
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BESCHIKBARE ALGEMENE PUBLICATIES VOOR HET PUBLIEK 
 
Magazine ‘de Kamer.be’ 
 
Magazine over de werking van de Kamer en politieke actualiteit, bestemd voor het 
brede publiek. 
Beschikbaar in het Nederlands en het Frans. 
Het magazine is gratis. 
 
 
Nr. 

 
Editie 

 

 
Hoofdthema 

 
Kwamen ook aan bod: 

 
8 Mei 2008 De Belgische puzzel De samenstelling van de Kamer van 

volksvertegenwoordigers 
De opdrachten van de Kamer  
De regeringsvorming, de 
staatshervorming en Brussel-Halle-
Vilvoorde 
De regering Leterme en haar 
regeringsprogramma 
Het Verdrag van Lissabon 
Nucleaire proliferatie 
Politieke opiniepeilingen  

7 Oktober 2006 
 
 
 
 
 
 

België in de wereld Beleidsverklaring federale regering 
Modernisering jeugdrecht 
Geluidshinder luchthaven Zaventem 
Nieuwe wapenwet 
Hervorming asielwet 
De Belgische militairen in Libanon 
Europese besluitvorming 
Kamerleden waarnemer bij Congolese 
verkiezingen 
Alternatieve brandstoffen en 
duurzame mobiliteit 
Nieuwe film over het Federaal 
Parlement 

6 Mei 2006 De oppositie De tien werven van de regering 
Wettelijke regeling van 
vrijwilligerswerk 
Het Coördinatieorgaan voor de 
Analyse van de Dreiging 
Verbod op clusterbommen 
Een bezinningsperiode voor Europa 
Steun aan parlementen in Zuid-Afrika 
Reporters van de democratie 
175 jaar Belgische Grondwet 

5 Februari 2005 Europa De politieke fracties 
Het 161ste jaarboek van het Rekenhof 
De rechten van gevangenen 
De beleidsnota van de 
staatssecretaris voor Administratieve 
vereenvoudiging 
De programmawet 
Terugblik: de schoolstrijd 
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4 September 
2004 

Verkeersveiligheid De hervorming van het familierecht 
De bescherming van de journalistieke 
bronnen 
De prijs van de democratie 
De afschaffing van de doodstraf 
De globalisering 
Het zwangerschapsverlof 

3 Februari 2004 De begroting De beleidsverklaring en het debat 
daarover in de Kamer 
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  

2 September 
2003 

De nieuwe Kamer Het regeerakkoord en het 
investituurdebat 
De programmawet 
De genocidewet 
De wet op de tabaksreclame 
De regionalisering van de 
wapenexport 

1 Maart 2003 Verkiezingen De nieuwe drugswet 
De nieuwe verkeerswet 
De onderzoekscommissie Sabena 
Het homohuwelijk 
De dienst voor alimentatievorderingen 
De Irakdebatten in de Kamer 

 
 
Brochure «Parlement in verstaanbare taal» 
 
Laagdrempelige brochure over politiek en de werking van onze parlementaire 
democratie. 
Beschikbaar in het Nederlands en het Frans. 
Gratis voor bezoekers van de Kamer. 
 
Woordenlijst «Parlement in 100 woorden» 
 
Laagdrempelige verklarende woordenlijst. Aanvulling bij Brochure «Parlement in 
verstaanbare taal». 
Beschikbaar in het Nederlands en het Frans. 
Gratis voor bezoekers van de Kamer. 
 
Parlementaire mededelingen 
 
Wekelijks informatiebulletin over de activiteiten van de Kamer. 
Beschikbaar in het Nederlands en het Frans. 
Prijs: 13 € voor een jaarabonnement. 
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Innovaties in de Kamer 1999-2007 
 
Beschikbaar in het Nederlands en het Frans. 
De brochure is gratis. 
 
Bezoekersfolder 
 
Folder met praktische informatie over de geleide groepsbezoeken en de mogelijkheid 
om parlementaire vergaderingen bij te wonen. 
Beschikbaar in het Nederlands, Frans, Duits en Engels. 
De folder is gratis. 
 
Folder «Het halfrond van de Kamer» 
 
Bevat info over de plenaire zaal: politieke samenstelling en technische info. 
Beschikbaar in het Nederlands en het Frans. 
De folder is gratis. 

 
Openhuisbrochure 
 
Brochure over het Paleis der Natie en de werking van Kamer en Senaat voor 
bezoekers tijdens opendeurdagen. 
Beschikbaar in het Nederlands, Frans, Duits en Engels. 
De brochure is gratis. 
 
Parlementaire infosteekkaarten 
 
Map met 60 technische fiches over de federale staatsstructuur en de werking en 
samenstelling van Kamer en Senaat. 
Beschikbaar in het Nederlands, Frans, Duits en Engels. 
Prijs: 1,20 € 
 
Nr. 1 Ontstaan van België 
Nr. 2 De scheiding der machten 
Nr. 3 Geledingen van de federale Staat 
Nr. 4 De Belgische Grondwet 
Nr. 5 Bevoegdheidsverdeling 
Nr. 6 Schematische voorstelling van de beleidsniveaus in het federale België 
Nr. 7  Het Staatshoofd - statuut 
Nr. 8 Stamboom van het koninklijk huis 
Nr. 9 Kamer van volksvertegenwoordigers - verkiezing 
Nr. 9.1 Kamer van volksvertegenwoordigers - kieswetgeving 
Nr. 9.2 Kamer van volksvertegenwoordigers - resultaten federale verkiezingen 

18 mei 2003 
Nr. 9.3 Kamer van volksvertegenwoordigers  - resultaten federale verkiezingen 

10 juni 2007 
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 
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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: onderzoeks-

commissies 
Nr. 11.11 Kamer van volksvertegenwoordigers - bijzondere bevoegdheden: 

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 Vlaams Gewest 
Nr. 25 De Franse Gemeenschap en het Waals 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 Interparle-

mentaire Beneluxraad 
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 
 
Folder «Het Federaal Parlement van België» 
 
Folder met beknopte informatie over de samenstelling en de bevoegdheden van Kamer 
en Senaat  
Beschikbaar in het Nederlands, Frans, Duits en Engels. 
De folder is gratis. 
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Parlamentum Belgicum 
 
Fotoboek met een zestigtal foto’s en info over de Belgische federale staatsstructuur en 
de werkzaamheden van het Federaal Parlement. 
Beschikbaar in viertalige uitgave. 
Prijs: 4 € 
 
Kunst en architectuur bij de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers 
 
Boek over het artistieke patrimonium van de Kamer van volksvertegenwoordigers en 
de geschiedenis van het Paleis der Natie, het Huis van de Parlementsleden en het 
Quaestuurgebouw aan de Hertogstraat.  
Beschikbaar in het Nederlands en het Frans 
Prijs: 20 € 
 
Biografisch handboek 
 
Map met biografische gegevens over de kamerleden. 
Beschikbaar in tweetalige uitgave. 
Prijs: 5 € 
 
Film «Het Federaal Parlement - Huis van alle burgers» 
 
Film over de bevoegdheden en de werking van Kamer en Senaat die wordt getoond bij 
geleide bezoeken en tijdens opendeurdagen. 
Beschikbaar op viertalige DVD (Nederlands, Frans, Duits en Engels) 
Prijs: 6,20 € 
 
De Grondwet 
 
Beschikbaar in het Nederlands, Frans, Duits en Engels 
Prijs: 2,50 € voor de gewone uitgave en 5 € voor een hardcover uitgave 
 
Het reglement van de Kamer 
 
Het reglement van de Kamer regelt de organisatie van de parlementaire 
werkzaamheden. 
Beschikbaar in het Nederlands, Frans, Engels, Duits en Spaans (Duits en Spaans 
alleen elektronisch op www.dekamer.be) 
Prijs: 2,50 € 
 
De parlementaire onschendbaarheid 
 
Beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels 
Prijs: 2,50 € 
 
De parlementaire onverantwoordelijkheid 
 
Beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels 
Prijs: 2,50 € 
 
Begrotingsregels voor het parlementair gebruik 
 
In de brochure worden de diverse parlementaire begrotingsdocumenten besproken. 
Een trefwoordenregister vergemakkelijkt het opzoekwerk. 
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Beschikbaar in het Nederlands en het Frans. 
Prijs: 2,50 € 
 
Het  Arbitragehof (Grondwettelijk Hof): bevoegdheid, inrichting en werking 
 
Beschikbaar in het Nederlands en het Frans. 
Prijs: 2,50 € 
 
De invloed van de arresten van het Arbitragehof (Grondwettelijk Hof) op het 
parlementaire werk 
 
Beschikbaar in het Nederlands en het Frans. 
Prijs: 2,50 € 
 
Verslag van de parlementaire onderzoekscommissie «Het faillissement van 
Sabena» 
 
Beschikbaar in het Nederlands en het Frans (belangrijkste hoofdstukken ook in het 
Engels) 
Prijs: 5 € 
 
De geschiedenis van de Kamer van volksvertegenwoordigers, 1831 - 2003  
 
Het boek telt 518 bladzijden en 47 illustraties.  
Beschikbaar in het Nederlands en het Frans 
Prijs: 15 € 
 
The Belgian House of Representatives – From Revolution to Federalism 
 
Het boek telt 185 bladzijden en 23 illustraties.  
Beschikbaar in het Engels. 
Prijs: 15 € 
 
Honderd jaar ongewone debatten in Kamer en Senaat 
 
Beschikbaar in het Nederlands en het Frans. 
Prijs: 5 € 



 

  

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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TITEL EURO AANTAL TOT. PRIJS 

Wetgeving 
De Belgische Grondwet (oktober 2007) 
o   N  o   F  o   D  o   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 
o De parlementaire onverantwoordelijkheid (maart 2007) 
o De parlementaire onschendbaarheid (maart 2007) 
o Het Grondwettelijk Hof (oktober 2007) 
o De invloed van de arresten van het Arbitragehof op het 

parlementaire werk (november 2001) 
o De bijzondere wetten tot hervorming der instellingen (oktober 2001) 

 
2,50 
2,50 
2,50 

 
2,50 
2,50 

 
------ 
------ 
------ 

 
------ 
------ 

 
------ 
------ 
------ 

 
------ 
------ 

Parlementaire informatie 
o Adressenlijst van de volksvertegenwoordigers  - politieke 
 samenstelling -taalgroepen -commissies samenstelling  -
 statistieken van de parlementaire werkzaamheden 
o Verkiezingsuitgaven: verkiezingen 18 mei 2003 
o Jaarverslag 2005-2006 
o Reglement van de Kamer + Bijlagen (oktober 2007) 
o De geschiedenis van de Kamer van Volksvertegenwoordigers 
o Het faillissement van Sabena (rapport + bijlagen) 

 
2,50 

 
 

2,50 
2,50 
2,50 

15,00 
5,00 

 
------ 

 
 

------ 
 

------ 
------ 
------ 

 
------ 

 
 

------ 
 

------ 
------ 
------ 

Parlementaire info-steekkaarten 
Informatie over de staatsstructuren en de werking van het federale 
Parlement: o   N  o   F  o   D  o   E 

 
1,20 

 
------ 

 
------- 

Parlementum Belgicum 
Fotoboek 

 
4,00 

 
------ 

 
------- 

Honderd jaar ongewone debatten in Kamer en Senaat; Emile 
Toebosch, Kamer van volksvertegenwoordigers; 2001; 182 pag. 
Iconografie van het Parlementsgebouw 
“Het Paleis der Natie” – (W. Van Den Steene) 
De volksvertegenwoordigers 1894-1969 (facsimile) - biografie 
Brochure “Spotprenten” 
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2,50 
30.00 
2,50 
2,00 

------- 
 

------- 
------- 
------- 
------- 

------- 
 

------- 
------- 
------- 
------- 

DVD : "Het Federaal Parlement van België" 
o N o F o D o E         o  video    o DVD 

 
6,20 

 
------ 

 
------- 

Gravure : “Vue de l’Hôtel des Etats Généraux à Bruxelles” ingelijst 
Gravure : “Vue de l’Hôtel des Etats Généraux à Bruxelles” niet ingelijst 
 

70,00 
10,00 

 

------- 
------- 

------- 
------- 

Folders 
Folder "Het Federale Parlement van België" 
o   N  o   F  o   D  o   E 
Folder "Het Halfrond – Kamer van volksvertegenwoordigers" 
o   N  o   F  o   D  o   E 
 

 
gratis 

 
gratis 

 
 

 
------ 

 
------ 

 
 

 
------- 

 
------- 

 
 

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. 




