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VOORWOORD 
 

 
 
 
 
 
Dat België een complex land is, blijkt overduidelijk uit de parlementaire zitting 2008-
2009. Dit zittingsjaar werd gekenmerkt door een aantal politieke strubbelingen, die in 
de media een grote weerklank vonden. Het staat vast dat er uiteindelijk een oplossing 
zal moeten gevonden worden voor alle hangende problemen. 
 
De parlementaire actualiteit werd grotendeels beheerst door de wereldwijde bankcrisis 
en de daarmee verbonden financiële en economische problemen. 
Voorts werd de politieke actualiteit -misschien nog meer dan vorig jaar- in sterke mate 
beïnvloed door vraagstukken met betrekking tot de energievoorziening en ecologische 
en klimaataspecten, en de weerslag die deze aspecten hebben op het leven van de 
mensen en het bedrijfsleven. 
 
Als gevolg hiervan werden de parlementaire werkzaamheden gekenmerkt door de 
talloze inspanningen die geleverd werden om die uitdagingen het hoofd te bieden en 
oplossingen aan te reiken. Tal van internationale organisaties hebben trouwens 
gelijksoortige inspanningen gedaan. Om slechts één voorbeeld te geven, verwijs ik 
naar de Belgische delegatie bij de Interparlementaire Unie, die op een spoeddebat 
heeft aangedrongen en een ontwerpresolutie over de financiële crisis heeft ingediend. 
Bij het lezen van dit jaarverslag zal men kunnen vaststellen dat de financiële en 
economische crisis besproken werden met haast alle Belgische en buitenlandse 
gasten die de Kamer van volksvertegenwoordigers bezocht hebben.  
 
Op het ogenblik dat dit verslag wordt gepubliceerd, moeten er bij een aantal dringende 
politieke projecten fundamentele knopen worden doorgehakt. Het Parlement zal zijn 
wetgevend werk en zijn controle op de regering uiteraard nauwgezet moeten verder 
uitvoeren, maar het zal ook langetermijnvisies moeten ontwikkelen teneinde een 
duurzaam antwoord te kunnen bieden op de onzekerheden die de huidige toestand 
kenmerken. 
 
Een aantal factoren die de stabiliteit ten goede komen zouden dat werk moeten 
vergemakkelijken. Op Europees niveau doen er zich ook, ondanks het eerder sombere 
klimaat, bepaalde hoopgevende ontwikkelingen voor. Door de positieve uitslag van het 
Iers referendum en het uit de weg ruimen van de laatste hinderpalen door Tsjechië ligt 
de weg open voor de tenuitvoerlegging van het Verdrag van Lissabon. In dit verband 
wil ik er op wijzen dat de lidstaten van de Europese Unie, in het kader van de 
uitvoering van het Verdrag van Lissabon, de Belgische eerste minister -en gewezen 
Kamervoorzitter- hebben aangesteld tot voorzitter van de Europese Raad. Een 
gebeurtenis waarop ons land terecht trots mag zijn. 
 





Spanje, België en Hongarije zullen in 2010-2011 samen het wisselend voorzitterschap 
van de Europese Unie waarnemen. Met het oog op het triovoorzitterschap van de Unie 
hebben de voorzitters van de parlementen van die landen op 5 november 2008 een 
verklaring tot samenwerking ondertekend. Die baanbrekende overeenkomst is bedoeld 
om aan deze nieuwe formule van het voorzitterschap een parlementaire dimensie te 
geven, en het democratisch karakter van de Europese Unie te verdiepen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Patrick DEWAEL 

Voorzitter van de 
Kamer van volksvertegenwoordigers 

 
 
 9 december 2009 
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FN

N-VA
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Ecolo-
Groen!

VB

1 . 1 .2 .  P O L I T I E K E  S A M E N S T E L L I N G  
 
De 150 zetels in de Kamer van volksvertegenwoordigers zijn als volgt verdeeld 
(toestand op 12.10.2009): 
 
 1. CD&V 23 
 2. MR 23 
 3.  PS 20 
 4.   Open Vld 18 
 5.  VB 16 
 6.  sp.a 14 
 7.  Ecolo - Groen! 12 
 8.  cdH 10 
 9.  N-VA 7 
 10.  LDD 5 
 11.  FN 1 
 12.   Onafhankelijke 1 
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1 . 1 .3 .  S O C I O L O G I S C H E  K A A R T  V A N  D E  K A M E R  
 
 
Beroepen en diploma's 
 
 

  a) Diploma's 
 

   Universitair 115 
   Hoger niet-universitair 26 
   Secundair onderwijs 9 
   Zonder diploma -- 

 
  b)  Beroepscategorieën 
 

   Burgemeesters 28 
   Schepenen 27 
 
   Vrije beroepen 33 
   Onderwijs 25 
   Bedienden 51 
   Ambtenaren 16 
   Zelfstandigen 12 
   Journalisten 1 
   Gepensioneerden 1 
   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 A L 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 
2008-2009 (op 12.10.2009) 58 
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1.2. WERKZAAMHEDEN VAN DE KAMER IN CIJFERS 
 
 
1 . 2 .1 .  P L E N A I R E  V E R G A D E R I N G  
 
 
Tijdens de gewone zitting 2008-2009:  
 
namen 22 leden ontslag:  
 

CRUCKE, Jean-Luc (vervangen door DESTREBECQ, Olivier) 
JEHOLET, Pierre-Yves (vervangen door LEJEUNE, Josée) 
CEREXHE, Benoît (vervangen door NYSSENS, Clotilde) 
REUTER, Florence (vervangen door BAESELEN, Xavier) 
ANTOINE, André (vervangen door WIAUX, Brigitte) 
SALVI, Véronique (vervangen door LAVAUX, David) 
DI RUPO, Elio (vervangen door VAN GROOTENBRULLE, Bruno) 
DEMOTTE, Rudy (vervangen door DIEU, Camille) 
DAERDEN, Michel (vervangen door GIET, Thierry) 
SIMONET, Marie-Dominique (vervangen door GEORGE, Joseph) 
TOMMELEIN, Bart (vervangen door STAELRAEVE, Sofie) 
WERBROUCK, Ulla (vervangen door VANHIE, Paul) 
VISSERS, Linda (vervangen door PONTHIER, Annick) 
VANVELTHOVEN, Peter (vervangen door RAEMAEKERS, Magda) 
VAN DEN BOSSCHE, Freya (vervangen door PLASMAN, Cathy) 
VANDEURZEN, Jo (vervangen door LUYKX, Peter) 
DE WEVER, Bart (vervangen door WATERSCHOOT, Kristof) 
PRÉVOT, Maxime (vervangen door TASIAUX-DE NEYS, Isabelle) 
CLERFAYT, Bernard (vervangen door LIBERT, Eric) 
EERDEKENS, Claude (vervangen door DÉOM, Valérie) 
DE GUCHT, Karel (vervangen door DE CLERCQ, Mathias) 
DE PADT, Guido (vervangen door SOMERS, Ine) 
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(1)  Wetsvoorstellen, voorstellen van  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 
 
2008-
2009 
 

60 201 u 36 153 463 9 139 40 -- 

 
 
 
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 
2008-2009 

 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 
 60 

 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 
 201 u 36 
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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 
2008-2009 14oktober 2009 tot 12 oktober 2009 
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1 . 2 .2 .  P A R L E M E N T A I 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 

 
2008-2009 
 

12 2 u 55 

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

2008-2009 

AANTAL DUUR 

 
Vergaderingen met 
gesloten deuren 
 

125 189 u 38 

 
Openbare vergaderingen 
 

723 1507 u 04 

 
TOTAAL 
 

848 1696 u 42 

 
Gedachtewisselingen en 
uiteenzettingen 
 

101 -- 

 
Behandelde interpellaties 
 

154 -- 

Tot besluit van een 
interpellatie ingediende 
moties 

158 -- 

 
Hoorzittingen 
 

76 -- 
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STA TISTIEK EN PER COMMISSIE -  GEWONE ZITTING 2008-2009 
 
 

 
COMMISSIES  

 

OPENBARE 
VERGADERINGEN 

VERGADERINGEN MET 
GESLOTEN DEUREN 

INTERPEL-
LATIES 

 
 AANTAL DUUR AANTAL DUUR  

Commissie voor de Sociale Zaken 47 94.10 u   8 
Commissie voor de Landsverdediging 22 50.46 u   10 
Commissie voor het Bedrijfsleven, het 
Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de 
nationale wetenschappelijke en culturele 
Instellingen, de Middenstand en de Landbouw 

77 156.37 u   3 

Commissie voor de Financiën en de Begroting 47 103.53 u   24 
Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer 
en de Overheidsbedrijven 59 132.41 u   18 

Commissie voor de Binnenlandse Zaken, de 
Algemene Zaken en het Openbaar Ambt 50 112.20 u   49 

Commissie voor de Justitie 108 256.03 u 1 1.39 u 21 
Commissie belast met de problemen inzake 
Handels- en Economisch Recht 11 10.16 u    

Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen 46 88.05 u 1 0.15 u 17 
Commissie voor de Herziening van de 
Grondwet en de Hervorming van de 
Instellingen 

6 5.55 u    

Commissie voor de Volksgezondheid, het 
Leefmilieu en de Maatschappelijke 
Hernieuwing 

105 230.55 u   3 

Commissie voor de Comptabiliteit 2 3.30 u    
Commissie voor de Naturalisaties 2 1.45 u 7 8.40 u  
Commissie voor de Verzoekschriften 3 1.35 u    
Commissie voor de Vervolgingen   1 0.35 u  
Bijzondere commissie voor het Reglement en 
voor de Hervorming van de Parlementaire 
Werkzaamheden 

3 1.55 u    

Controlecommissie betreffende de 
Verkiezingsuitgaven en de Boekhouding van 
de politieke partijen 

4 3.45 u    

Bijzondere commissie belast met de 
parlementaire begeleiding van het vast comité 
van Toezicht op de Politiediensten 

  11 14.00 u  

Parlementaire Overlegcommissie   12 2.55 u  
Bijzondere commissie "Globalisering" 3 4.10 u    
Bijzondere commissie "Klimaat en Duurzame 
Ontwikkeling" 4 4.35 u    

Commissie voor de Opvolging van 
Buitenlandse missies (Senaat) - Delegatie van 
de Kamer 

1 2.45 u 8 10.54 u  

Bijzondere commissie belast met het 
onderzoek naar de financiële en bankcrisis 15 40.13 u 15 51.51 u  

Bijzondere commissie belast met het 
onderzoek van de geldigheid van de 
kiesverrichtingen en de klachten betreffende 
de Europese verkiezingen van 7 juni 2009 

  1 1.00 u  

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

8 13.12 u   1 
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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 
de Buitenlandse Betrekkingen 

9 14.10 u    

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 1.15 u    

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

1 3.10 u    

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

1 0.50 u    

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 1.30 u    

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

2 3.30 u    

Gemeenschappelijk vergadering van het 
federaal adviescomité voor de Europese 
aangelegenheden en van de commissie voor 
de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken 
en het Openbaar Ambt 

1 1.30 u    

Gemeenschappelijk vergadering van de 
bijzondere commissie "Klimaat en Duurzame 
Ontwikkeling", 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 
Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing 

1 2.35 u    

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

3 5.25 u    

Gemeenschappelijke vergadering van de 
commissie voor de herziening van de 
Grondwet en de hervorming van de 
Instellingen en van de commissie voor de 
Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en 
het Openbaar Ambt 

3 4.12 u    
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COMMISSIES  

 

OPENBARE 
VERGADERINGEN 

VERGADERINGEN MET 
GESLOTEN DEUREN 

INTERPEL-
LATIES 

 
 AANTAL DUUR AANTAL DUUR  

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 
Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing 

1 0.45 u    

Adviescomité voor de Maatschappelijke 
Emancipatie 1 1.30 u    

Federaal adviescomité voor de Europese 
Aangelegenheden 5 8.00 u    

Adviescomité voor wetenschappelijke en 
technologische vraagstukken 7 7.43 u 1 1.47 u  

Subcommissie van de commissie voor de 
Financiën en de Begroting "Rekenhof" 3 3.09 u    

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

  3 4.30 u  

Subcommissie “Familierecht” 5 3.30 u 11 13.39 u  
Werkgroep "Belgisch Overlevingsfonds" 2 4.55 u    
Werkgroep "Overheidsaansprakelijkheid voor 
het optreden van de wetgevende macht" 1 1.21 u    

Subcommissie "Nucleaire Veiligheid" 7 11.07 u 6 3.37 u  
Werkgroep met het oog op de reglementering 
van de uitoefening van de klinische 
psychologie, klinische seksuologie en klinische 
orthopedagogiek en ter reglementering van de 
bijzondere beroepstitel van psychotherapeut 

2 2.40 u    

Werkgroep fiscale fraude 1 0.20 u    
Parlementaire onderzoekscommissie belast 
met het onderzoek van de grote fiscale 
fraudedossiers 

24 52.05 u 27 28.36 u  

Parlementaire onderzoekscommissie die moet 
nagaan of de Grondwet, in het bijzonder de 
scheiding der machten, en de wetten werden 
geëerbiedigd in het raam van de tegen de NV 
Fortis ingestelde gerechtelijke procedures 

18 52.46 u 20 45.40 u  

TOTAAL 723 1507.04 u 125 189.38 u 154 
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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 
2008-2009  723  1 507 u 04  125  189 u 38 
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OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN 

 
 

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN 
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(1)  Wetsvoorstellen, voorstellen van 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 

 

WETSONT- 
WERPEN (2) VOORSTELLEN (1) 

VOORSTELLEN TOT 
HERZIENING VAN DE 

GRONDWET 
VERSLAGEN 

 
2008-2009 
 

153 463 9 361 

 
 
EVOLUTIE SEDERT 1985-1986 
 
 

 
 WETSONTWERPEN VOORSTELLEN 

 
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 
2008-2009  153  139  --  463  40  62 
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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 
 2008-2009  32 

 
 

WETSONTWERPEN 
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VOORSTELLEN 
 

 
1 . 2 .5 .  P U B L I C A T I E  V A N  D E  A A N 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 * 

 
2008-2009 
 

94 72 31 30 

 
 
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 * 

 
2008-2009 
 

-- -- -- -- 

 
 

                                                
∗ Tot 12.10.2009 
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1 . 2 .6 .  I N T E R P E L L A T I E S  
 
 
IN DE PLENAIRE VERGADERING  
 
 

 
 

AANTAL AFGEHANDELDE 
INTERPELLATIES 

AANTAL TOT BESLUIT VAN 
INTERPELLATIES INGEDIENDE 

MOTIES 
 
2008-2009 
 

3 4 

 
 
IN DE COMMISSIES  
 
 

 
 

AANTAL AFGEHANDELDE 
INTERPELLATIES 

AANTAL TOT BESLUIT VAN 
INTERPELLATIES INGEDIENDE 

MOTIES 
 
2008-2009 
 

154 158 
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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 
2008-2009  3  154 

 
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 A G E N  
 
 
  

AANTAL MONDELINGE 
VRAGEN IN PLENAIRE 

VERGADERING 
 

AANTAL MONDELINGE 
VRAGEN IN COMMISSIE 

AANTAL SCHRIFTELIJKE 
VRAGEN 

 
2008-2009 
 

800 4883 6537 

 
 
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 
2008-2009  800  6537 
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1 . 2 .8 .  N A T U R A L I S A T 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  13 251    
2007-2008  7 885  4 907  7 047 (g) 
2008-2009  11 932  4 433  3 371  6 164 (h) 

 

 

(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 
(h) waarvan 2005 voorstellen tot verwerping 
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2. BEVOEGDHEDEN VAN DE K AMER 
 
 

2.1. WETGEVENDE BEVOEGDHEID 
 
 
2.1.1.   COMMENTA A R B IJ  DE DOOR DE K A MER A A NGENOMEN 

WETSONTWERPEN EN WETSVOORSTEL L EN VA N GROOT A L GEMEEN 
B EL A NG  

 
 
2.1.1.1. GRONDWET 
 
 
Commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming der 
Instellingen 
 
 
 BIJZONDERE WET VAN 12 JULI 2009 TOT WIJZIGING VAN ARTIKEL 26 VAN DE 

BIJZONDERE WET VAN 6 JANUARI 1989 OP HET ARBITRAGEHOF 
 
Doc 52 1283/2008-2009 
Onderzocht in de commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming der 
Instellingen 
Rapporteur: de heer Raf Terwingen 
Aangenomen door de Kamer op 14.05.2009 
Aangenomen door de Senaat op 26.06.2009 
Belgisch Staatsblad: 31.07.2009 
 
Deze wijziging bepaalt de voorwaarden waaronder de rechtscolleges aan het 
Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag moeten stellen in geval van samenloop van, 
enerzijds, grondrechten uit titel II van de Grondwet en, anderzijds Europees- of 
internationaalrechtelijk gegarandeerde grondrechten. 
 
Wanneer voor een rechtscollege wordt opgeworpen dat een wet, decreet of 
ordonnantie een grondrecht uit titel II van de Grondwet schendt dat op geheel of 
gedeeltelijk analoge wijze is gewaarborgd in een bepaling van Europees of 
internationaal recht, dan wordt eerst een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof 
gesteld over de verenigbaarheid met de bepaling uit titel II van de Grondwet. 
 
Deze tekst werd als voorstel van bijzondere wet in de Senaat ingediend. De voorzitter 
van de Kamer heeft het voor advies aan de afdeling Wetgeving van de Raad van State 
voorgelegd. Ingevolge dit advies werd het ontwerp geamendeerd en, aldus gewijzigd, 
goedgekeurd door de Kamer en de Senaat. 
 
 
 WET VAN 12 MAART 2009 TOT WIJZIGING VAN DE WETGEVING INZAKE DE 

VERPLICHTING OM EEN LIJST VAN MANDATEN, AMBTEN EN BEROEPEN, ALSMEDE EEN 
VERMOGENSAANGIFTE IN TE DIENEN, WAT BETREFT DE INDIENING VAN DE 
VERMOGENSAANGIFTE 
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 BIJZONDERE WET VAN 12 MAART 2009 TOT WIJZIGING VAN DE WETGEVING INZAKE DE 
VERPLICHTING OM EEN LIJST VAN MANDATEN, AMBTEN EN BEROEPEN, ALSMEDE EEN 
VERMOGENSAANGIFTE IN TE DIENEN, WAT BETREFT DE INDIENING VAN DE 
VERMOGENSAANGIFTE 

 
Doc. 52 1507/2008-2009 en 1508/2008-2009 
Onderzocht in de commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming der 
Instellingen 
Rapporteur: de heer Christian Brotcorne 
Aangenomen door de Kamer op 08.01.2009 
Aangenomen door de Senaat op 25.02.2009 
Belgisch Staatsblad: 31.03.2009 
 
Beide wetten vereenvoudigen de aangifteplicht voor openbare mandatarissen. De 
nieuwe regeling vermijdt dat deze mandatarissen, naar aanleiding van verkiezingen, 
kort na elkaar nagenoeg identieke vermogensaangiften bij het Rekenhof moeten 
indienen. De nieuwe regeling komt er in hoofdlijnen op neer dat de aangifteplichtigen 
slechts één maal per jaar worden verplicht om een vermogensaangifte in te dienen, 
tenzij er zich in de loop van het voorgaande jaar geen wijzigingen in de mandaten en 
ambten hebben voorgedaan. Tevens maken de wetten de controle van het Rekenhof 
op de naleving van deze verplichting doeltreffender doordat de timing voor de indiening 
van de vermogensaangiften wordt afgestemd op die voor de indiening van de 
mandatenlijsten.  
 
De wetten werden door het Rekenhof, in overleg met de diensten van de Kamer, 
opgesteld en werden ook aan de conferentie van de voorzitters van de zeven 
parlementaire assemblees voorgelegd.  
 
 
Bijzondere commissie voor het Reglement en voor de Hervorming van de 
parlementaire werkzaamheden 
 
 
 VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN ARTIKEL 3 VAN HET REGLEMENT VAN DE KAMER VAN 

VOLKSVERTEGENWOORDIGERS, TENEINDE DE GEWEZEN VOORZITTERS VAN DE KAMER 
IN HET BUREAU OP TE NEMEN 

 
Doc. 52 1927/2008-2009 
Onderzocht in de bijzondere commissie voor het Reglement en voor de Hervorming 
van de Parlementaire Werkzaamheden 
Rapporteur: mevrouw Colette Burgeon 
Aangenomen door de Kamer op 23.04.2009 
Belgisch Staatsblad:  19.05.2009 
 
Bedoeling van die Reglementswijziging is de oud-voorzitters van de Kamer, die al van 
rechtswege lid zijn van de Conferentie van voorzitters (zie artikel 14 van het 
Reglement), op te nemen in het Bureau, uiteraard op voorwaarde dat ze nog lid zijn 
van de Assemblee.  
 
Om de representativiteit van het Bureau te behouden, hebben de oud-voorzitters 
slechts een raadgevende stem in dat orgaan. 
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 VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN HET REGLEMENT WAT DE VERVOLGING, DE 
BERECHTING EN DE AANHOUDING VAN MINISTERS BETREFT 

  
Doc. 52 1978/2008-2009 
Onderzocht in de Bijzondere commissie voor het Reglement en voor de Hervorming 
van de Parlementaire Werkzaamheden 
Rapporteur: de heer Jef Van den Bergh 
Aangenomen door de Kamer op 04.06.2009 
 
De bevoegdheid van de commissie voor de Vervolgingen was tot nog toe beperkt tot 
verzoeken in het kader van de parlementaire onschendbaarheid van Kamerleden 
(artikel 160 van het Reglement). De door de Kamer goedgekeurde 
Reglementswijziging breidt de bevoegdheid van de commissie uit tot verzoeken tot 
vervolging, berechting en aanhouding van federale ministers (nieuw artikel 160bis).  
Daarmee wordt een lacune in het Reglement verholpen, en komt de Kamer tegemoet 
aan de aanbeveling van de commissie voor de Vervolgingen om procedureregels uit te 
werken met betrekking tot de vervolging van ministers. 
De Reglementswijziging voegt een nieuw artikel 160bis in, en verfijnt de in artikel 160 
gebruikte bewoordingen. 
 
 
2.1.1.2. WETSONTWERPEN EN WETSVOORSTELLEN  
 
 
 VASTE COMMISSIES EN SUBCOMMISSIES 
 
 
Commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de 
Nationale wetenschappelijke en culturele instellingen, de Middenstand en de 
Landbouw 
 
 
 WET VAN 19 JUNI 2009 HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN OVER TEWERKSTELLING IN 

TIJDEN VAN CRISIS (ARTIKELEN 32 TOT 34) 
 
Doc. 52 2003/2008-2009 
Onderzocht in de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het 
Onderwijs, de Nationale wetenschappelijke en culturele instellingen, de Middenstand 
en de Landbouw  
Rapporteur: de heer Gerald Kindermans 
Aangenomen door de Kamer  op  28.05.2009 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad: 25.06.2009 
 
De maatregel vult de voorgaande tijdelijk aan door te voorzien in een uitbreiding van de 
bestaande verzekering in geval van faillissement en gelijkgestelde gevallen tot gevallen 
waarin de zelfstandigen hun inkomsten zien dalen ten gevolge van de economische 
crisis en daardoor zelf in moeilijkheden komen. Het doel is te vermijden dat de 
betrokken zelfstandigen failliet zouden gaan. 
 
Concreet wordt voorzien in een uitkering voor deze zelfstandigen gedurende een 
periode van maximum zes maanden. Het bedrag van de uitkering is hetzelfde als dat 
van de bestaande sociale verzekering in geval van faillissement. 
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Daarnaast wordt voorzien in een verbetering van de aanvraagprocedure van de sociale 
verzekering in geval van faillissement door een verlenging van de termijn met één 
kwartaal om de aanvraag in te dienen. 
 
 
 WET VAN 17 JUNI 2009 TOT WIJZIGING, WAT DE  
 ZIEKTEVERZEKERINGSOVEREENKOMSTEN BETREFT, VAN DE WET VAN 25 JUNI 1992 OP 

DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST EN VAN DE WET VAN 20 JULI 2007 TOT 
WIJZIGING, WAT DE PRIVATE ZIEKTEVERZEKERINGSOVEREENKOMSTEN BETREFT, VAN 
DE WET VAN 25 JUNI 1992 OP DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST 

 
Doc. 52 1662/2008-2009 
Onderzocht in de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het 
Onderwijs, de Nationale wetenschappelijke en culturele instellingen, de Middenstand 
en de Landbouw  
Rapporteur : mevrouw Kattrin Jadin 
Aangenomen door de Kamer  op  19.03.2009 
Aangenomen door de Senaat op 28.05.2009 
Belgisch Staatsblad: 08.07.2009 
 
Deze wet is dan ook hoofdzakelijk een reparatiewet. De bedoeling ervan is een aantal 
beginselen ten uitvoer te leggen waarop wij staan: het recht op individuele voortzetting 
van een collectieve verzekering waarvan men het genot verliest (bijvoorbeeld bij 
pensionering), de gewaarborgde levenslange dekking door een verzekering, een 
gunstigere regeling ten behoeve van de verzekerde omtrent eventueel bestaande 
aandoeningen. Bovendien zal een eventuele premiestijging nooit hoger uitvallen dan 
die welke wordt berekend volgens een indexcijfer dat de reële kostprijs van de 
verleende dekking weerspiegelt; zulks moet bruuske prijsstijgingen, met vaak 
verwoestende gevolgen, voorkomen. 
 
 
 
 WET VAN 10 MAART 2009 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 12 APRIL 1965 

BETREFFENDE HET VERVOER VAN GASACHTIGE PRODUCTEN EN ANDERE DOOR MIDDEL 
VAN LEIDINGEN 

 
Doc. 52 1320/2008-2009 
Onderzocht in de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het 
Onderwijs, de Nationale wetenschappelijke en culturele instellingen, de Middenstand 
en de Landbouw  
Rapporteur: mevrouw Katrien Partyka 
Aangenomen door de Kamer  op  08.01.2009 
Aangenomen door de Senaat op 12.02.2009 
Belgisch Staatsblad: 31.03.2009 
 
Deze wetswijzigingen strekken ertoe twee essentiële elementen te verduidelijken in 
verband met de doorvoer van aardgas: het statuut van de doorvoercontracten die 
werden gesloten tussen de leveranciers en Distrigas of Fluxys, naar gelang van de 
periode waarop dat gebeurde, alsook het tariefstelsel dat van toepassing is op de 
doorvoeractiviteit. 
 
Het is belangrijk dat de op deze aangelegenheid toepasbare regels niet alleen duidelijk 
zijn voor netbeheerder Fluxys, maar ook voor de leveranciers, die een maximale 
zichtbaarheid moeten kunnen genieten in het licht van een stabiele en geloofwaardige 
Belgische markt. 
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 WETSONTWERP TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 12 APRIL 1965 BETREFFENDE HET 
VERVOER VAN GASACHTIGE PRODUCTEN EN ANDERE DOOR MIDDEL VAN LEIDINGEN 

 
Doc. 52 2022/2008-2009 
Onderzocht in de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het 
Onderwijs, de Nationale wetenschappelijke en culturele instellingen, de Middenstand 
en de Landbouw  
Rapporteur: de heer Willem-Frederik Schiltz 
Aangenomen door de Kamer  op  02.07.2009 
Aangenomen door de Senaat op 16.07.2009 
 
Dit wetsontwerp waarborgt bijkomende maatregelen van onafhankelijkheid van de 
beheerder van het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-
installatie. 
 
Een aardgasleverancier, elektriciteitsproducent, elektriciteitsleverancier of 
tussenpersoon mag, alleen of samen met een verbonden onderneming, en in de mate 
dat zij de mogelijkheid hebben om de beheerder te controleren, niet meer dan 24, 99 % 
van het kapitaal van de beheerder bezitten om de onafhankelijkheid van de beheerder 
te bewaren en dit ten laatste op 31 december 2009. De beheerder moet uiterlijk op 
30 mei 2010 voldoen aan diverse beginselen van corporate governance. 
 
De CREG dient na te gaan dat de eventuele overeenkomst tussen de verschillende 
aandeelhouders de wettelijke bepalingen op het gebied van onafhankelijkheid, 
vertrouwelijkheid en non-discriminatie niet schendt. 
 
 
 WETSONTWERP TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 30 JUNI 1994 BETREFFENDE HET 

AUTEURSRECHT EN DE NABURIGE RECHTEN WAT HET STATUUT VAN EN DE CONTROLE 
OP DE VENNOOTSCHAPPEN VOOR HET BEHEER VAN DE RECHTEN BETREFT 

 
Doc. 52 2051/2008-2009 
Onderzocht in de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het 
Onderwijs, de Nationale wetenschappelijke en culturele instellingen, de Middenstand 
en de Landbouw  
Rapporteur: mevrouw Sofie Staelraeve 
Aangenomen door de Kamer  op  16.07.2009 
Procedure aan de gang in de Senaat (wetsontwerp is gesplitst - aangelegenheden 
bedoeld in art. 77 en 78 van de Grondwet) 
 
Het wetsontwerp heeft tot doel de bepalingen inzake het statuut en de controle van de 
vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten, die in de 
auteurswet besloten liggen, te verduidelijken, te moderniseren en te verbeteren. 
 
De  voornaamste krachtlijnen zijn:  de draagwijdte preciseren van de artikelen 65 en 
volgende van de auteurswet van 30 juni 1994 om beter tegemoet te komen aan de 
bedoeling van de wetgever (de rechthebbenden, de gebruikers en het publiek in het 
algemeen de waarborg bieden dat de beheersvennootschappen over de nodige 
kwaliteiten beschikken voor de uitoefening van hun activiteiten, een objectieve en 
efficiënte verdeling waarborgen, een grotere transparantie waarborgen van de activiteit 
van de vennootschappen voor het beheer van de rechten en vooral van hun 
boekhouding), het voorzien van uitdrukkelijke regels inzake processen binnen 
beheersvennootschappen, specifieke taken toekennen aan de commissarissen van de 
beheersvennootschappen, het statuut van de controledienst voor de 
beheersvennootschappen en de taken en financiering ervan nauwkeurig bepalen en 
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maatregelen bepalen die kunnen worden genomen door het controleorgaan wanneer 
er een tekortkoming wordt vastgesteld bij een beheersvennootschap. 
 
 
 WET VAN 22 JULI 2009 HOUDENDE VERPLICHTING TOT BIJMENGING VAN 

BIOBRANDSTOF IN DE TOT VERBRUIK UITGESLAGEN FOSSIELE MOTORBRANDSTOFFEN 
 
Doc. 52 2037/2008-2009 
Onderzocht in de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het 
Onderwijs, de Nationale wetenschappelijke en culturele Instellingen, de Middenstand 
en de Landbouw  
Rapporteur: mevrouw Colette Burgeon 
Aangenomen door de Kamer  op  02.07.2009 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad: 03.08.2009 
 
Deze wet voorziet dan ook in een verplichting om per kalenderjaar 4% duurzame 
biobrandstoffen bij te mengen bij het in verbruik stellen van benzine- en 
dieselproducten voor motorbrandstoffen, en zulks met inachtneming van de bestaande 
productnormen. 
 
Deze wet is duurzaam onderbouwd op sociaal, ecologisch en economisch vlak en dit 
binnen de vigerende biobrandstoffenwetgeving die uitvoering heeft aan de bestaande 
Europese richtlijn ter bevordering van hernieuwbare energie. 
 
Het betreft hier een combinatie van verplichtingen en fiscale incentives: 
 
- een wettelijke verplichting om motorbrandstoffen op de markt te brengen die ten 

minste 4 % FAME bevatten voor diesel of ten minste 4 % bio-ethanol of bio-ETBE 
voor benzines en 

- krachtens de wet van 10 juni 2006 op de biobrandstoffen kunnen die 
aangekochte bioproducten die moeten worden gemengd, bovendien de 
vrijstelling van accijnzen genieten waarin is voorzien in geval van aankoop bij de 
erkende productie-eenheden. 

 
 
 WET VAN 8 MAART 2009 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 21 DECEMBER 1994 

HOUDENDE SOCIALE EN DIVERSE BEPALINGEN 
 
Doc. 52 1449/2008-2009 
Onderzocht in de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het 
Onderwijs, de Nationale wetenschappelijke en culturele instellingen, de Middenstand 
en de Landbouw  
Rapporteurs: de dames Freya Van den Bossche en Katrien Partyka 
Aangenomen door de Kamer  op  08.01.2009 
Aangenomen door de Senaat op 05.02.2009 
Belgisch Staatsblad: 30.04.2009 
 
Deze wet heeft tot doel tegemoet te komen aan de nood aan meer transparantie in de 
prijsvorming en de goede werking van de markt. 
 
De doelstelling is de beschikbare informatiebronnen en expertise optimaal te benutten. 
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De wet voorziet o.a. daarvoor: 
 
- de prijsobservatie en -analyse aan de FOD Economie, KMO, Middenstand en 

Energie toe te vertrouwen, als geassocieerde instelling van het Instituut voor de 
Nationale Rekeningen en 

- een nieuw wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse op te 
richten, ter ondersteuning van de FOD Economie, KMO, Middenstand en 
Energie. De samenstelling van het comité zal experten van de overheidssector 
samenbrengen met deskundigen uit de privé sector. 

 
 
Commissie voor de  Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar 
Ambt 
 
 
 WET VAN 15 DECEMBER 2008 BETREFFENDE DE ONDERSTEUNING BIJ DOORGELEIDING 

IN HET RAAM VAN DE MAATREGELEN TOT VERWIJDERING DOOR DE LUCHT 
 
Doc. 52 1422/2008-2009 
Onderzocht in de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het 
Openbaar Ambt 
Rapporteur: de heer Josy Arens 
Aangenomen door de Kamer op 20.11.2008 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad: 23.01.2009 
 
Met deze wet wordt de Richtlijn 2003/110/EG van de Raad van de Europese Unie van 
23 november 2003 betreffende de ondersteuning bij doorgeleiding in het kader van 
maatregelen tot verwijdering door de lucht omgezet. 
 
Zij bevat de maatregelen die moeten worden genomen wanneer onderdanen van 
derde landen via een Belgische transitluchthaven van het grondgebied van een van de 
lidstaten verwijderd worden. 
 
In concreto worden de procedures omschreven die moeten worden gevolgd voor het 
indienen van de aanvraag, het behandelen ervan en het gevolg dat eraan gegeven 
moet worden. Ook wordt bepaald dat het de federale politie is die instaat voor het 
verloop van de doorgeleidingen. 
 
 
 WET VAN 8 MAART 2009 TOT WIJZIGING VAN ARTIKEL 12BIS VAN DE WET VAN 
 15 DECEMBER 1980 BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET GRONDGEBIED, HET 

VERBLIJF, DE VESTIGING EN DE VERWIJDERING VAN VREEMDELINGEN 
 
Doc. 52 1695/2008-2009 
Onderzocht in de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het 
Openbaar Ambt 
Rapporteur: mevrouw Leen Dierick 
Aangenomen door de Senaat op 18.12.2008 
Aangenomen door de Kamer op 05.02.2009 
Belgisch Staatsblad: 02.07.2009 
 
Deze wet vindt haar oorsprong bij de bezorgdheid van een aantal senatoren over de 
situatie van de vreemdelingen die -in het kader van de gezinshereniging- geen officiële 
documenten kunnen voorleggen waaruit hun ouderband of hun aanverwantschap blijkt. 
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Uit de in de Senaat gehouden hoorzittingen bleek dat een evenwicht gevonden moet 
worden tussen de rechten van de vreemdeling en de beteugeling van mogelijke 
misbruiken die kunnen leiden tot mensenhandel en kindersmokkel. 
 
De oplossing bestaat in de aanpassing van het artikel 12bis van de wet van 
15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen dat handelt over de bewijzen die 
moeten worden voorgelegd. Het voorkeursregime, dat enkel toepasbaar was op 
vluchtelingen, is uitgebreid tot de gezinshereniging met een vreemdeling die geen 
vluchteling is. 
 
Er wordt een cascadesysteem voorzien. Zo kan de vreemdeling ”andere geldige 
bewijzen” voorleggen indien hij niet in de mogelijkheid verkeert om officiële 
documenten voor te leggen. Deze problematiek en de notie “andere geldige bewijzen” 
worden verduidelijkt in de omzendbrief van 17 juni 2009 houdende bepaalde 
verduidelijkingen en wijzigings- en opheffingsbepalingen inzake de gezinshereniging. 
 
 
 WET VAN 14 APRIL 2009 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 23 MAART 1989 

BETREFFENDE DE VERKIEZING VAN HET EUROPEES PARLEMENT 
 
 
 WET VAN 14 APRIL 2009 HOUDENDE VERSCHEIDENE WIJZIGINGEN INZAKE 

VERKIEZINGEN 
 
Doc. 52 1798/2008-2009 en 1799/2008-2009 
Onderzocht in de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het 
Openbaar Ambt 
Rapporteur: de heer Denis Ducarme 
Aangenomen door de Senaat op 02.04.2008 
Aangenomen door de Kamer op 26.03.2009 
Belgisch Staatsblad: 04.04.2009 
 
De beide wetten strekken ertoe de verbeteringen die door de wet van 13 februari 2007 
ingevoerd werden voor de federale wetgevende verkiezingen, te integreren in de 
wetgeving tot regeling van de modaliteiten van de verkiezing van de gewest- en 
gemeenschapsparlementen, alsook van het Europees Parlement. Die verbeteringen 
betreffen voornamelijk:  
 
- het digitaal versturen van de gegevens van de leden van de kiesbureaus, alsook 

van de door die bureaus opgemaakte processen-verbaal; 
- de nummering van de kandidaten, zowel op het traditionele stembiljet als op de 

schermen voor de geautomatiseerde stemming; 
- de vermelding op de kiezerslijst van het Rijksregisternummer van de kiezers 

hetgeen het aanstippen vergemakkelijkt aangezien dit identificatienummer 
voortaan immers verplicht vermeld wordt op de nieuwe elektronische 
identiteitskaart, terwijl het adres van de houder niet meer leesbaar is 
aangebracht; 

- het terugbrengen tot 18 jaar van de minimale leeftijd om aangewezen te worden 
tot bijzitter of plaatsvervangend bijzitter van een stembureau. 

 
Daarnaast strekt de wet houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen ertoe 
diverse leringen die getrokken werden uit de wetgevende verkiezingen van 10 juni 
2007 in te voeren in de wetgeving tot regeling van de modaliteiten van de verkiezing 
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van de parlementen van de gefedereerde entiteiten. Ook de opmerkingen van het 
Office for Democratic Insitutions and Human Rights naar aanleiding van zijn bezoek 
aan ons land om het goede verloop van de verkiezingen van 10 juni 2007 te 
controleren, werden daaraan toegevoegd. 
 
Deze wet strekt er ten slotte toe een aantal specifieke aanpassingen aan het Algemeen 
Kieswetboek aan te brengen. 
 
 
 WET VAN 7 JUNI 2009 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 15 DECEMBER 1980 

BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET GRONDGEBIED, HET VERBLIJF, DE VESTIGING EN 
DE VERWIJDERING VAN VREEMDELINGEN WAT HET ADVIES VAN DE GENEESHEER 
BETREFT 

 
Doc. 52 1891/2008-2009 
Onderzocht in de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het 
Openbaar Ambt 
Rapporteur: de heer Michel Doomst 
Aangenomen door de Kamer op 29.04.2009 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad: 03.08.2009 
 
De wet heeft de bedoeling om -mits duidelijke afspraken met de bevoegde instanties- 
ook geneesheren die geen ambtenaar zijn, controles te laten uitvoeren in het kader van 
de in het artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 
beschreven procedure voor de regularisatie om medische redenen. 
Zij beoogt zodoende een pragmatische oplossing te bieden voor de achterstand bij de 
behandeling van dossiers die voor een medische regularisatie in aanmerking komen. 
 
Naast de waarborgen die geboden worden door de kwaliteit van de 
geneesherenopleiding en het afleggen van de medische eed, zal er nog een interne 
kwaliteitscontrole worden ingebouwd. 
 
 
 WET VAN 12 MEI 2009 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 16 JULI 1973 WAARBIJ DE 

BESCHERMING VAN DE IDEOLOGISCHE EN FILOSOFISCHE STREKKINGEN 
GEWAARBORGD WORDT 

 
Doc 52 1938/2008-2009 
Onderzocht in de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het 
Openbaar Ambt 
Rapporteur: de heer Josy Arens 
Aangenomen door de Senaat op 08.07.2005 
Aangenomen door de Kamer op 07.05.2009 
Belgisch Staatsblad: 26.05.2009 
 
De wet is gestoeld op een wetsvoorstel dat op 24 maart 2005 in de Senaat werd 
ingediend en daar op 8 juli 2005 werd aangenomen. Ingevolge de ontbinding van de 
wetgevende Kamers verviel het wetsontwerp op 2 mei 2007. Het werd evenwel door de 
wet van 24 maart 2009 van verval ontheven en zodoende kon het verder door de 
Kamer behandeld worden. 
De wet beoogt het mandaat van de leden van de Vaste Nationale 
Cultuurpactcommissie aan te passen aan de nieuwe institutionele architectuur van het 
land. 
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Een eerste wijziging betreft de duurtijd van dit mandaat. De leden van deze commissie 
worden niet door de Wetgevende Kamers, maar door de gemeenschapsparlementen 
benoemd. Aangezien de vernieuwing van de gemeenschapsparlementen sinds de 
staatshervorming van 1993 niet noodzakelijk samenvalt met die van de wetgevende 
Kamers, kan het gebeuren dat de politieke samenstelling van de commissie niet 
evenredig is met de politieke samenstelling van de gemeenschapsparlementen. De wet 
stemt dan ook de duur van het mandaat van de leden van de commissie af op de 
regeerperiode van de gemeenschapsparlementen. 
 
Een tweede wijziging betreft het einde van het mandaat. Tot dusver verstreek dit drie 
maanden na de hernieuwing van de wetgevende Kamers. De wet laat het mandaat 
verstrijken zes maanden na de algehele vernieuwing van de 
gemeenschapsparlementen.  
 
 
Commissie voor de Financiën en de Begroting 
 
 
 WET VAN 15 OKTOBER 2008 HOUDENDE MAATREGELEN TER BEVORDERING VAN DE 

FINANCIËLE STABILITEIT EN INZONDERHEID TOT INSTELLING VAN EEN STAATSGARANTIE 
VOOR VERSTREKTE KREDIETEN EN ANDERE VERRICHTINGEN IN HET KADER VAN DE 
FINANCIËLE STABILITEIT 

 
Doc. 52 1470/2008-2009 
Onderzocht in de commissie voor de Financiën en de Begroting 
Rapporteur: de heer Pierre-Yves Jeholet 
Aangenomen door de Kamer op 14.10.2008 
Aangenomen door de Senaat op 15.10.2008 
Belgisch Staatsblad: 17.10.2009 
 
Deze wet voorziet in een wettelijke basis die de Koning machtigt, na advies van het 
Comité voor financiële stabiliteit, aanvullende of afwijkende maatregelen te nemen ten 
opzichte van bepaalde limitatief opgesomde wetten, ter vrijwaring van het financiële 
stelsel in geval van plotse financiële crisis of ernstige dreiging van een systeemrisico, 
dit is het risico dat het hele financiële systeem bedreigt als één of een aantal 
kredietinstellingen hun verplichtingen ten overstaan van andere instellingen niet 
nakomen. 
 
Tevens wordt er  een staatsgarantie verleend aan de Nationale Bank van België voor 
kredieten in het kader van haar bijdrage tot de financiële stabiliteit. Het betreft een 
maatregel die noodzakelijk is om het efficiënte crisisbeheer door de Nationale Bank te 
verzekeren. 
 
 
 WET VAN 13 JANUARI 2009 HOUDENDE DE RIJKSMIDDELENBEGROTING VOOR HET 

BEGROTINGSJAAR 2009 
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 WET VAN 13 JANUARI 2009 HOUDENDE DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VOOR 
HET BEGROTINGSJAAR 2009  

 
Doc. 52 1527 en 1528/2008-2009 
Onderzocht in de commissie voor de Financiën en de Begroting 
Rapporteur: de heer Luk Van Biesen 
Aangenomen door de Kamer op 08.01.2009 
Belgisch Staatsblad: 19.01.2009 en 13.02.2009 
 
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 Kamerreglement). 
 
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 (doc. 52 1527/002). 
 
Tijdens de bespreking werd meer bepaald aandacht besteed aan:  
 
- de economische context; 
- de macro-economische parameters; 
- het schuldbeheer en de overheidsschuld; 
- de financiële crisis; 
- eenmalige maatregelen; 
- de evolutie van de begroting; 
- FEDCOM: de nieuwe overheidscomptabiliteit; 
- de bijdrage van de energiesector; 
- de strijd tegen sociale en fiscale fraude; 
- de heffing op vliegtuigtickets; 
- de effectisering van fiscale schuldvorderingen; 
- de pensioenlasten; 
- het Zilverfonds - Vergrijzing; 
- het fonds voor de Toekomst van de Geneeskundige Verzorging; 
- de UMTS-licenties; 
- de Regie der Gebouwen; 
- de toepassing van de wet inzake de notionele intresten. 
 
 
Commissie belast met de problemen inzake Handels- en Economisch Recht 
 
 
 WET VAN 31 JANUARI 2009 BETREFFENDE DE CONTINUÏTEIT VAN DE ONDERNEMINGEN 
 
Doc. 52 160/2007-2008 
Onderzocht in de Commissie belast met de problemen inzake Handels- en 
Economisch Recht 
Rapporteur: de heer André Perpète 
Aangenomen door de Senaat op 18.12.2008 
Aangenomen door de Kamer op 15.01.2009 
Belgisch Staatsblad: 09.02.2009 
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Het wetsontwerp betreffende de continuïteit van de ondernemingen dat op 6 november 
2008 een eerste maal door de Kamer werd aangenomen werd door de Senaat op 8 
november 2008 geëvoceerd en vervolgens geamendeerd en gesplitst in het 
wetsontwerp betreffende de continuïteit van de ondernemingen en het wetsontwerp  
houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de continuïteit van 
de ondernemingen (doc. 52 1692/001) (zie 2 infra).  
 
De wet voert een ingrijpende wijziging door van de vroegere wetgeving betreffende het 
gerechtelijk akkoord 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. 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 waardoor 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 
(zie ook jaarverslag 2007-2008, blz. 72). 
 
 
 WET VAN 26 JANUARI 2009 HOUDENDE WIJZIGING VAN HET GERECHTELIJK WETBOEK 

MET BETREKKING TOT DE CONTINUÏTEIT VAN DE ONDERNEMINGEN 
 
Doc. 52 1692/2008-2009 
Onderzocht in de Commissie belast met de problemen inzake Handels- en 
Economisch Recht 
Rapporteur: de heer André Perpète 
Aangenomen door de Senaat op 18.12.2008 
Aangenomen door de Kamer op 15.01.2009 
Belgisch Staatsblad:  09.02.2009 
 
Deze wet werd aangenomen als gevolg van de splitsing door de Senaat van het door 
de Kamer overgezonden wetsontwerp betreffende de continuïteit van de 
ondernemingen (zie 1 supra).   
 
 
 WET VAN 17 DECEMBER 2008 INZONDERHEID TOT OPRICHTING VAN EEN AUDITCOMITÉ 

IN DE GENOTEERDE VENNOOTSCHAPPEN EN DE FINANCIËLE ONDERNEMINGEN 
 
Doc. 52 1471/2008-2009 
Onderzocht in de Commissie belast met de problemen inzake Handels- en 
Economisch Recht 
Rapporteur:  de heer Joseph George 
Aangenomen door de Kamer op 27.11.2008 
Belgisch Staatsblad: 29.12.2008 
 
De artikelen 13 tot 26 van het wetsontwerp (artikelen 7 tot 21 van de wet) inzonderheid 
tot oprichting van een auditcomité in de genoteerde vennootschappen en de financiële 
ondernemingen werden onderzocht in de commissie belast met de problemen inzake 
Handels- en economisch recht, de overige artikelen in de commissie voor de Financiën 
en de begroting. Het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen, 
teneinde binnen de beursgenoteerde vennootschappen een auditcomité op te richten 
(doc. 52 0198/001), van de heer Christian Brotcorne, werd hieraan toegevoegd.      
 
Deze artikelen houden de omzetting in van een aantal bepalingen van Richtlijn 2006/43 
van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 die betrekking hebben op 
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de verplichting die op de ”organisaties van openbaar belang” rust om binnen hun 
bestuursorgaan een auditcomité op te richten, alsook op de opzegging van wettelijke 
auditors of auditkantoren en op de onafhankelijkheid van de commissaris.  
De voornoemde Richtlijn heeft tot doel het vertrouwen in de financiële informatie te 
herstellen als gevolg van de schandalen die in het verleden een aantal 
vennootschappen hebben getroffen. De tekst beoogt een verreikende -doch geen 
totale- harmonisatie van de vereisten voor de wettelijke controle van de 
jaarrekeningen. Met de oprichting van een auditcomité in de ”organisaties van 
openbaar belang” (vennootschappen waarvan de effecten zijn genoteerd op een 
gereglementeerde markt (”genoteerde vennootschappen”)) wil de Richtlijn betere 
waarborgen inbouwen voor het opstellen van kwalitatief hoogstaande financiële 
informatie en aldus het vertrouwen van het publiek in de waarheidsgetrouwheid en 
volledigheid van de financiële informatie versterken (zie ook 4 infra). 
 
 
 WET VAN 9 FEBRUARI 2009 TOT WIJZIGING VAN ARTIKEL 133, § 6, EERSTE LID, EN 

ARTIKEL 526TER VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 
 
Doc. 52 1663/2008-2009 
Onderzocht in de Commissie belast met de problemen inzake Handels- en 
Economisch Recht 
Rapporteur: zonder verslag 
Aangenomen door de Kamer op 08.01.2009 
Belgisch Staatsblad: 25.02.2009 
 
De wet van 17 december 2008 inzonderheid tot oprichting van een auditcomité in de 
genoteerde vennootschappen en de financiële ondernemingen (zie 3 supra) beoogt de 
rol van het auditcomité te versterken door het wettelijk verplicht te maken voor 
bepaalde vennootschappen. De wet van 9 februari 2009 tot wijziging van artikel 133, § 
6, eerste lid, en artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen, strekt ertoe de 
uitzonderingsmogelijkheden die worden geboden door artikel 133, § 6, eerste lid, in 
overeenstemming te brengen met het toepassingsgebied van artikel 133, § 5, tweede 
lid, en de verplichting voor beursgenoteerde ondernemingen tot oprichting van een 
auditcomité. De uitzonderingsmogelijkheid door de oprichting van een college van 
commissarissen blijft aldus behouden in bepaalde gevallen. 
 
 
 WET VAN 6 MEI 2009 HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN  
 
Doc. 52 1786/2008-2009 
Onderzocht in de Commissie belast met de problemen inzake Handels- en 
Economisch Recht 
Rapporteur: de heer André Perpète 
Aangenomen door de Kamer op 26.03.2009 
Aangenomen door de Senaat op 29.04.2009 
Belgisch Staatsblad: 19.05.2009 
 
Artikel 167 van het wetsontwerp (artikel 175 van de wet) werd in de commissie belast 
met de problemen inzake Handels- en Economisch recht besproken. Dit artikel 
bekrachtigt het Koninklijk besluit van 8 oktober 2008 tot wijziging van het Wetboek van 
vennootschappen ingevolge Richtlijn 2006/68/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 6 september 2006 tot wijziging van Richtlijn 77/91/EEG van de Raad met 
betrekking tot de oprichting van de naamloze vennootschap, alsook de instandhouding 
en wijziging van haar kapitaal. 
 



40 - BEVOEGDHEDEN  Hoofdstuk 2 
 

 

Ingevolge een regeringsamendement werd een nieuw artikel ingevoegd met het oog op 
de aanpassing van artikel 50 van de faillissementswet aan de liberalisering in de 
postsector (artikel 176 van de wet).   
 
 
 WET VAN 14 APRIL 2009 TOT WIJZIGING VAN ARTIKEL 27 VAN DE  FAILLISSEMENTSWET 

VAN 8 AUGUSTUS 1997 
 
Doc. 52 1321/2007-2008 
Onderzocht in de Commissie belast met de problemen inzake Handels- en 
Economisch Recht 
Rapporteur: mevrouw Leen Dierick 
Aangenomen door de Senaat op 03.07.2008 
Aangenomen door de Kamer op 19.03.2009 
Belgisch Staatsblad: 13.05.2009 
 
De wet bevestigt een praktijk die door de rechtbanken van koophandel wordt 
gehanteerd bij de aanstelling van curators naar aanleiding van een faillissement. Zij 
bepaalt dat in principe een curator moet worden aangesteld die is ingeschreven op de 
lijst van curators van het rechtsgebied waar het faillissement wordt behandeld. Een 
afwijking van deze regel, waarbij dus beroep wordt gedaan op een curator van  buiten 
het rechtsgebied, is enkel mogelijk bij gemotiveerde beslissing wegens het bijzonder 
karakter van het faillissement.            
 
 
Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven 
 
 
 WET HOUDENDE DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VOOR HET BEGROTINGSJAAR 

2009 (SECTIES 32 EN 33) 
 
Doc. 52 1528/2008-2009, 1529/2008-2009 en 1596/2008-2009 
Onderzocht in de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de 
Overheidsbedrijven  
Rapporteur: de heer Roel Deseyn 
Aangenomen door de Kamer op 08.01.2009 
 
De commissie bracht een positief advies uit over de secties 32 en 33 van de wet 
houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2009, met inbegrip 
van de beleidsnota’s van de bevoegde ministers.  
 
 
 PROGRAMMAWET (ART. 14 TOT 28) 
 
Doc. 52 1607/2008-2009 
Onderzocht in de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de 
Overheidsbedrijven 
Rapporteur: de heer Guido De Padt 
Aangenomen door de Kamer op 11.12.2008 
Aangenomen door de Senaat op 18.12.2008 
Belgisch Staatsblad: 29.12.2008 
 
Art. 14-15  Belgocontrol moet een deel van de meerwaarde van de verkoop van 

het CCN-gebouw doorstorten aan de Belgische Staat. 
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Art. 16    Het Fonds betreffende de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer 
    en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal wordt 

opgericht om de onafhankelijkheid van de regulator van de 
spoorwegsector te vergroten, zoals door de Europese Unie geëist 
wordt. 

 
Art. 17-21   Een nieuw stelsel voor de bevordering van het gecombineerd vervoer  
     per spoor wordt ingevoerd. 
 
Art. 22 tot 28  Het retributiestelsel voor sommige prestaties van de  
    veiligheidsinstantie voor het spoorvervoer wordt hervormd.  
 
 
 WET HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN I (ART. 6 TOT 15 EN 64 TOT 71) EN 
 II (ART. 5 EN 6) 
 
Doc. 52 1608/2008-2009 en doc.  52 1609/2008-2009 
Onderzocht in de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de 
Overheidsbedrijven  
Rapporteur: de heer Guido De Padt 
Aangenomen door de Kamer op 11.12.2008 
Aangenomen door de Senaat op 18.12.2008 
Belgisch Staatsblad: 29.12.2008 
 
Art. 6-11   (Diverse bepalingen I) en art. 5-6 (diverse bepalingen II). Een nieuwe 

strafbepaling en een systeem van administratieve boetes worden 
ingevoerd voor luchtvaartmaatschappijen die de hen toegewezen 
tijdslots niet respecteren. 

 
Art. 12   (Diverse bepalingen I). De bevoegdheid van de directeur-generaal van  

het directoraat-generaal Luchtvaart van de FOD Mobiliteit wordt met 
een jaar verlengd. 

 
Art. 13-15   (Diverse bepalingen I). Een wettelijke basis wordt gecreëerd voor de  

verlening van toegang tot het repertorium van de voertuigen van de 
Dienst voor de Inschrijving van Voertuigen aan  steden en gemeenten 
en hun concessiehouders, zodat het lokale parkeerbeleid kan worden 
afgedwongen door de inning van onbetaalde boetes.  

 
Art. 64-69   De onafhankelijkheid van spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel wordt 

versterkt om een neutrale opstelling ten aanzien van de verschillende 
vervoersmaatschappijen te waarborgen. 

 
Art. 70-71   De timing van de verplichting van de NMBS en Infrabel om aan de  

minister van Overheidsbedrijven verslag uit te brengen, wordt 
aangepast, zowel om praktische redenen als om de 
vennootschapswetgeving en de wet betreffende de hervorming van 
sommige economische overheidsbedrijven met elkaar in 
overeenstemming te brengen. 
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 WET HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN (ART. 1 TOT 13 EN 151 TOT 152) 
 
Doc. 52 1786/2008-2009  
Onderzocht in de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de 
Overheidsbedrijven 
Rapporteur:  mevrouw Valérie De Bue 
Aangenomen door de Kamer op 26.03.2009 
Aangenomen door de Senaat op 29.04.2009 
Belgisch Staatsblad: 19.05.2009 
 
Art. 2    De medeverantwoordelijkheid van opdrachtgevers van vervoer van  
    personen over de weg met autobussen en autocars wordt ingevoerd. 
 
Art. 3-6  De NMBS-Holding wordt ontheven van twee opdrachten: de verlening  

van assistentie aan Infrabel bij de opmaak van interventieplannen en 
het geven van advies aan Infrabel en de spoorvervoerondernemingen 
over hun ontwerpen van veiligheidsbeheerssystemen. Verder krijgen 
agenten van Infrabel de hoedanigheid van officier van gerechtelijke 
politie, waardoor ze op de exploitatieveiligheid toezicht kunnen 
houden. 

 
Art. 7    De wetgeving met betrekking tot de binnenvaart wordt in  
    overeenstemming gebracht met de EU-reglementering. 
 
Art. 8-13  De wijze waarop gegevens over de verplaatsingen van werknemers  

in het kader van het woon-werkverkeer wordt verzameld, wordt 
aangepast om tegemoet te komen aan een advies van de Centrale 
Raad voor het Bedrijfsleven.  

 
Art. 151  De tarieven die De Post hanteert voor niet-voorbehouden diensten  

kunnen voortaan vrij door het overheidsbedrijf worden bepaald, al 
blijven ze wel onderworpen aan de beginselen van niet-discriminatie 
en transparantie. 

 
Art. 152  De Post en Belgacom krijgen de mogelijkheid om over te gaan tot de  

verdeling van maximaal 5 % van hun winst onder de vorm van niet-
recurrente resultaatsgebonden voordelen. 

 
 
 WET HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN INZAKE ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE  
 
Doc. 52 1813/2008-2009 
Onderzocht in de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de 
Overheidsbedrijven  
Rapporteur: mevrouw Valérie De Bue 
Aangenomen door de Kamer op 26.03.2009  
Belgisch Staatsblad: 04.06.2009 
 
Deze wet beoogt de versterking van de regulator van de post- en 
telecommunicatiesector, een betere omzetting van de Europese 
telecommunicatierichtlijnen van 2002 en de modernisering van de wet van 13 juni 2005 
betreffende de elektronische communicatie. 
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 WET HOUDENDE WIJZIGINGEN AAN DE WET VAN 17 JANUARI 2003 BETREFFENDE DE  
 RECHTSMIDDELEN EN DE GESCHILLENBESLECHTING NAAR AANLEIDING VAN DE WET 
VAN 17 JANUARI 2003 MET BETREKKING TOT HET STATUUT VAN DE BELGISCHE 
REGULATOR VAN DE POST- EN TELECOMMUNICATIESECTOR 

 
Doc. 52 1814/2008-2009 
Onderzocht in de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de 
Overheidsbedrijven  
Rapporteur: mevrouw Valérie De Bue 
Aangenomen door de Kamer op 26.03.2009 
Aangenomen door de Senaat op 14.05.2009 
Belgisch Staatsblad: 10.07.2009 
 
Deze wet reikt een oplossing aan voor de onduidelijkheden en leemtes die bestaan op 
het vlak van de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling in het kader van de wet 
van 17 januari 2003.  
 
 
 WET TOT WIJZIGING VAN DE ARTIKELEN 199TER EN 212 VAN DE WET VAN 21 MAART  

1991 BETREFFENDE DE HERVORMING VAN SOMMIGE ECONOMISCHE 
OVERHEIDSBEDRIJVEN 

 
Doc. 52 1916/2008-2009 
Onderzocht in de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de 
Overheidsbedrijven  
Rapporteur: de heer Jef Van den Bergh 
Aangenomen door de Kamer op 07.05.2009  
Aangenomen door de Senaat op 14.05.2009 
Belgisch Staatsblad: 08.06.2009 
 
Deze wet verfijnt de regeling van de onverenigbaarheids- en verbodsbepalingen voor 
zowel de leden van de raad van bestuur en het directiecomité van Infrabel als de 
kaderleden van de met de essentiële taken belaste gespecialiseerde dienst, bedoeld in 
titel IX van de wet van 22 december 2008 houdende diverse bepalingen. 
 
 
 WET TOT WIJZIGING VAN DE WET BETREFFENDE DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER, 

GECOÖRDINEERD OP 16 MAART 1968, WAT HET INVOEREN VAN HET ALCOHOLSLOT 
BETREFT 

 
Doc. 52 1856/2008-2009 
Onderzocht in de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de 
Overheidsbedrijven  
Rapporteur: de heer Roel Deseyn 
Aangenomen door de Kamer op 04.06.2009 
Belgisch Staatsblad: 15.09.2009 
 
Door deze wet kunnen rechters beslissen om het rijbewijs van chauffeurs die betrapt 
worden op het rijden onder invloed van alcohol te beperken tot voertuigen die uitgerust 
zijn met een alcoholslot. De bestuurder heeft geen verplichting om een alcoholslot in 
zijn wagen te laten installeren, maar als hij het doet, kan hij sneller opnieuw met een 
wagen rijden. 
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 PROGRAMMAWET (ART. 1 TOT 4) 
 
Doc. 52 1967/2008-2009 
Onderzocht in de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de 
Overheidsbedrijven 
Rapporteur: mevrouw Valérie De Bue 
Aangenomen door de Kamer op 04.06.2009 
Belgisch Staatsblad: 26.06.2009 
 
Art. 2    De samenwerking tussen het Federaal Planbureau en de FOD 

Mobiliteit en Vervoer wordt versterkt om een beter beheer van de 
satellietrekeningen voor transport mogelijk te maken.  

 
Art. 3    Belgocontrol moet 10 miljoen euro aan de Staat doorstorten als  

compensatie voor de meerwaarde die het overheidsbedrijf behaald 
heeft bij de verkoop van het CCN-gebouw. 

 
Art. 4    Voortaan worden luchtvaartmaatschappijen die de hen toegewezen 
    tijdslots niet respecteren enkel bestraft als ze de overtreding  
    opzettelijk en herhaaldelijk plegen. 
 
 
 WET TOT INVOERING VAN SPEEKSELTESTEN OP DRUGS IN HET VERKEER  
 
Doc. 52 1985/2008-2009 
Onderzocht in de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de 
Overheidsbedrijven 
Rapporteur: de heer Roel Deseyn 
Aangenomen door de Kamer op 02.07.2009 
Belgisch Staatsblad: 15.09.2009 
 
Door deze wet wordt de controle op het gebruik van stoffen, andere dan alcohol, die de 
rijvaardigheid in het verkeer beïnvloeden, vereenvoudigd: in plaats van de oplegging 
van een urinetest en een bloedtest kunnen voortaan -na het overlopen van een 
gestandaardiseerde checklist- een speekseltest en een speekselanalyse worden 
uitgevoerd om de aanwezigheid van bepaalde drugs en geneesmiddelen te detecteren. 
In geval van kennelijke dronkenschap of een soortgelijke toestand die niet kan worden 
aangetoond door een adem(analyse)test of een speeksel(analyse)test, kan de politie 
een rijverbod van 12 uur opleggen.  
 
 
 WET TOT BEKRACHTIGING VAN DE KONINKLIJKE BESLUITEN GENOMEN MET  
 TOEPASSING VAN HET ARTIKEL 13 VAN DE PROGRAMMAWET VAN 8 JUNI 2008 
 
Doc. 52 2035/2008-2009 
Onderzocht in de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de 
Overheidsbedrijven 
Rapporteur: de heer Roel Deseyn 
Aangenomen door de Kamer op 02.07.2009 
Aangenomen door de Senaat op 16.07.2009 
Belgisch Staatsblad: 14.09.2009 
 
Deze wet bekrachtigt de koninklijke besluiten tot hervorming van het Fonds voor 
Spoorweginfrastructuur, die genomen werden in uitvoering van de programmawet van 
8 juni 2008. 
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Commissie voor de Justitie 
 
 
 WETSONTWERP TOT BEVORDERING VAN EEN OBJECTIEVE BEREKENING VAN DE DOOR  
 DE OUDERS TE BETALEN ONDERHOUDSBIJDRAGEN VOOR HUN KINDEREN 
 
Doc. 52 0899/2007-2008 
Onderzocht in de commissie voor de Justitie 
Rapporteur: mevrouw Clotilde Nyssens 
Aangenomen door de Kamer op 11.06.2009 
 
Het wetsontwerp beoogt in de eerste plaats de objectivering van de onderhoudsgelden. 
Teneinde deze objectivering te bewerkstelligen, zal de rechter in zijn vonnis melding 
moeten maken van een achttal parameters waarop hij zich baseert om het 
onderhoudsgeld te bepalen, zoals het inkomen van beide ouders, de kosten van het 
kind, de verblijfsregeling, de kinderbijslag en de eventuele andere voordelen waarop 
het kind recht heeft.  
De hiervoor bevoegde staatssecretaris zal een commissie voor onderhoudsbijdragen 
oprichten om de rechtspraak te analyseren en rekeninstrumenten uit te werken, met de 
bedoeling statistieken op te maken betreffende de kosten van de kinderen en de 
gezinnen, die een leidraad kunnen zijn voor de magistraten die dergelijke geschillen 
moeten beslechten. Die commissie zal in voorkomend geval ook aanbevelingen 
kunnen formuleren aan de uitvoerende macht om de berekeningsmethoden te 
verfijnen. 
 
De tekst bevat tevens een reeks nieuwe definities zoals die van de gewone en 
buitengewone kosten. 
 
De rechter zal voortaan de ouders ook kunnen verplichten om een kindrekening te 
openen op naam van het kind, waar beide ouders een volmacht op hebben. De rechter 
bepaalt welke inkomsten er op die rekening moeten komen, zoals kinderbijslag, 
onderhoudsbijdrage of andere voordelen, en hoe de kosten tussen de ouders verdeeld 
moeten worden. 
 
Het wetsontwerp voorziet in formules voor de indexering van rechtswege van de 
onderhoudsbijdragen evenals in de mogelijkheid om deze in bepaalde omstandigheden 
te verhogen. 
 
Ten slotte wordt met deze wetswijziging een veralgemeende loondelegatie in het leven 
geroepen. Wanneer het onderhoudsgeld minstens twee maanden niet betaald werd in 
de periode van twaalf maanden voorafgaand aan het verzoek, moet de rechter 
loondelegatie toestaan.  
 
 
 WETSONTWERP TOT WIJZIGING VAN HET BURGERLIJK WETBOEK TENEINDE DE  

 WERKING VAN DE MEDE-EIGENDOM TE MODERNISEREN EN HET BEHEER ERVAN 
TRANSPARANTER TE MAKEN 

 
Doc. 52 1334/2007-2008 
Onderzocht in de commissie voor de Justitie 
Rapporteurs: de heer Renaat Landuyt en mevrouw Valérie Déom 
Aangenomen door de Kamer op 16.07.2009 
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De commissie heeft een substantieel aantal vergaderingen besteed aan de bespreking 
van het wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van 
de mede-eigendom te moderniseren en het beheer ervan transparanter te maken. 
 
De tekst strekte ertoe een bevredigend antwoord te vinden op sommige knelpunten die 
binnen de mede-eigendommen rijzen. 
 
Alvorens de artikelsgewijze bespreking van dat wetsontwerp aan te vatten heeft de 
commissie verscheidene hoorzittingen gehouden om het standpunt te vernemen van 
diverse betrokkenen (mede-eigenaars, syndici, advocaten, notarissen, vrederechters, 
universiteitsprofessoren, bedrijfsrevisoren, accountants enzovoort). 
 
Met name op grond van de tijdens die hoorzittingen geformuleerde opmerkingen 
werden op collegiale wijze meer dan honderd amendementen uitgewerkt. 
 
Onder meer de volgende wijzigingen werden aangebracht:  
 
- Voortaan wordt het verplicht een raad van mede-eigendom op te richten bij de  
 mede-eigendommen van een bepaalde omvang. 
- De tekst omschrijft nauwkeuriger de verplichtingen van de syndicus (meer 

bepaald in verband met de bijeenroeping van de algemene vergaderingen, de 
informatie ten behoeve van de mede-eigenaars, de evaluatie van de 
leveringscontracten, het bijhouden van de rekeningen van de mede-eigendom, de 
gunning van aanbestedingen, enzovoort). 

- De betrekkingen tussen de syndicus en de vergadering van mede-eigenaars 
zullen verplicht in een schriftelijke overeenkomst moeten worden opgenomen. 

- Voorts stelt de tekst de mogelijkheid in uitzicht om in subonverdeeldheden voor 
gebouwen of delen van gebouwen te voorzien, die zelf onderworpen zullen zijn 
aan de regels inzake de mede-eigendom.  Die wijziging strekt ertoe het beheer te 
vergemakkelijken van de gebouwen die deel uitmaken van een groot 
gebouwencomplex. 

- De datum van de gewone algemene vergadering van mede-eigenaars zal in de 
statuten moeten worden vastgelegd. 

- Elke mede-eigenaar zal kunnen vragen dat specifieke punten op de agenda van 
de algemene vergadering wordt geplaatst. 

- De algemene vergadering van mede-eigenaars zal een verificateur van de 
rekeningen moeten aanwijzen. 

 
 
 WET VAN 21 JANUARI 2009 TOT WIJZIGING VAN ARTIKEL 116 VAN DE WET VAN 

21 APRIL 2007 BETREFFENDE DE INTERNERING VAN PERSONEN MET EEN 
GEESTESSTOORNIS 

 
 
 WET VAN 6 FEBRUARI 2009 TOT WIJZIGING 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 

 
Doc. 52 1407/2007-2008  
Onderzocht in de commissie voor de Justitie 
Rapporteur: de heer Olivier Hamal 
Aangenomen door de Senaat op 18.07.2008 
Aangenomen door de Kamer op 08.01.2009 
Belgisch Staatsblad: 26.02.2009 
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Doc 52 1408/2007-2008 
Onderzocht in de commissie voor de Justitie 
Rapporteur: de heer Olivier Hamal 
Aangenomen door de Kamer op 08.01.2009 
Aangenomen door de Senaat op 29.01.2009 
Belgisch Staatsblad: 26.02.2009 
 
Beide wetten werden samen behandeld en geven gevolg aan opmerkingen die door 
het Hof van Cassatie werden gemaakt in zijn jaarverslag 2007.  
De wet op de strafuitvoeringsrechtbanken is ten dele in werking getreden op 1 februari 
2007 voor de veroordeelden tot vrijheidsstraffen van meer dan drie jaar. Bij die 
gedeeltelijke inwerkingtreding van de wet werden een aantal grote problemen 
vastgesteld. 
Een van de bijzondere kenmerken van de beslissingen van de  
strafuitvoeringsrechtbank is dat tegen die beslissingen geen hoger beroep of verzet 
openstaat, wat bij de gewone rechterlijke beslissingen wel het geval is. Het gevolg van 
dat verschil is dat in de praktijk het enige mogelijke rechtsmiddel dat voor de 
gedetineerden openstaat, de voorziening in cassatie is.  
Aangezien de gedetineerde geen andere middelen heeft om de beslissing van de 
strafuitvoeringsrechtbank te betwisten, aarzelt hij meestal niet om gebruik te maken 
van dat rechtsmiddel. Heel vaak is de voorziening onontvankelijk, omdat ze over de 
inhoud van het dossier gaat en niet over de rechtsvragen die de enige zijn waarvan het 
Hof van Cassatie kennis kan nemen. De nieuwe wet op de strafuitvoeringsrechtbanken 
gaf aanleiding tot tal van voorzieningen in Cassatie.  
 
De wetsontwerpen strekten er enerzijds toe om de termijnen waarbinnen de 
veroordeelde, respectievelijk de geïnterneerde, het Cassatieberoep kan instellen,  te 
wijzigen.  
 
De termijn van 24 uur werd verlengd tot 15 dagen. De termijn van 15 dagen stemt 
overeen met de gemeenrechtelijke termijn in strafzaken om zich in Cassatie te 
voorzien. Bovendien laat deze verlengde termijn toe dat de veroordeelde, 
respectievelijk de geïnterneerde, voorafgaandelijk kan overleggen met zijn raadsman. 
Deze wetswijziging gaf aanleiding tot heel wat discussie in de commissie waarbij de 
principes van een correcte rechtsbedeling aan bod kwamen.  
 
 
Commissie voor de Landsverdediging 
 
 
 WET VAN 30 DECEMBER 2008 TOT WIJZIGING VAN HET STATUUT VAN DE MILITAIREN 

VAN HET RESERVEKADER 
 
Doc. 52 1479/2008-2009 
Onderzocht in de commissie voor de Landsverdediging 
Rapporteur: de heer David Geerts 
Aangenomen door de Kamer op 27.11.2008 
Belgisch Staatsblad: 11.02.2009 
 
Deze wet wijzigt verschillende wetten betreffende het statuut van de militairen teneinde 
het statuut van de militairen van het reservekader te verbeteren. Uit de evaluatie van 
dit statuut bleek immers dat het geplande wervingsobjectief niet bereikt werd omdat 
alle reservemilitairen werden aangeworven in de personeelscategorie van de 
vrijwilligers, dus zonder rechtstreekse toegang voor de kandidaten tot de werving van 
kandidaat-officieren of -onderofficieren, en dat de basisvorming te lang duurt. De wet 
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vult deze leemten op doordat zij de werving van reservemilitairen rechtstreeks per 
personeelscategorie toelaat. Hierdoor worden nieuwe wervingsmogelijkheden geopend 
om reservemilitairen die over een zekere beroepservaring of bepaalde diploma’s 
beschikken te kunnen aanwerven. 
 
 
 WET VAN 22 DECEMBER 2008 HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN (I) 
 
Doc 52 1608/2008-2009 
Onderzocht in de commissie voor de Landsverdediging 
Rapporteur: mevrouw Brigitte Wiaux 
Aangenomen door de Kamer op 11.12.2008 
Aangenomen door de Senaat op 18.12.2008 
Belgisch Staatsblad: 29.12.2008 (errata: 10.02.2009 en 24.04.2009) 
 
De in de commissie onderzochte artikelen 30 tot 52 van het wetsontwerp (artikelen 33 
tot 55 van de wet) hebben betrekking op een aantal specifieke 
personeelsaangelegenheden zoals de invoering, voor sommige situaties, van een 
wettelijke basis, een delegatie van benoemingsbevoegdheid bij het Nationaal 
Geografisch Instituut, de mogelijkheid om het nieuwe pensioensysteem voor militairen 
in voege te laten treden op 1 januari 2009 en de invoering van de maatregel van de 
vrijwillige opschorting van de prestatie. 
 
 
 WET VAN 30 DECEMBER 2008 TOT VASTSTELLING VAN HET LEGERCONTINGENT VOOR 

HET JAAR 2009 
 
Doc 52 1631/2008-2009 
Onderzocht in de commissie voor de Landsverdediging 
Rapporteur: mevrouw Ingrid Claes 
Aangenomen door de Kamer op 24.12.2008 
Belgisch Staatsblad: 23.01.2009 
 
Deze wet bepaalt overeenkomstig artikel 183 van de Grondwet  -voor het jaar 2009-  
het maximum aantal militairen die op een zelfde dag van het jaar gelijktijdig onder de 
wapens mogen zijn op 39 075. 
 
 
 WET VAN 26 APRIL 2009 TOT WIJZIGING VAN DIVERSE WETTEN BETREFFENDE HET 

STATUUT VAN DE MILITAIREN 
 
Doc 52 1742/2008-2009 
Onderzocht in de commissie voor de Landsverdediging 
Rapporteur: mevrouw Brigitte Wiaux 
Aangenomen door de Kamer op 05.03.2009 
Belgisch Staatsblad: 25.05.2009 
 
Deze wet beoogt verschillende wetten betreffende het statuut van de militairen te 
wijzigen. Naast enkele technische aanpassingen hebben de belangrijkste wijzigingen 
betrekking op de domeinen van het ontslag, de rendementsperiode, de taalkennis, de 
tucht en de herklassering van de kandidaten. 
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 WET VAN 16 JULI 2009 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 8 JUNI 2006 HOUDENDE 
REGELING VAN ECONOMISCHE EN INDIVIDUELE ACTIVITEITEN MET WAPENS MET HET 
OOG OP HET VERBOD OP DE FINANCIERING VAN DE VERVAARDIGING, HET GEBRUIK OF 
HET BEZIT VAN URANIUMWAPENS 

 
Doc 52 1935/2008-2009 
Onderzocht in de commissie voor de Landsverdediging 
Rapporteur: mevrouw Hilde Vautmans 
Aangenomen door de Senaat op 02.04.2009 
Aangenomen door de Kamer op 02.07.2009 
Belgisch Staatsblad: 29.07.2009 
 
Deze wet strekt ertoe de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en 
individuele activiteiten met wapens aan te vullen om de financiering van de 
vervaardiging, het gebruik of het bezit van uraniumwapens uitdrukkelijk te verbieden. 
Zij vloeit voort uit de wetgevende initiatieven die hebben geleid tot de invoering van het 
principieel verbod op landmijnen, clusterbommen en uraniumwapens. Als logisch 
gevolg hiervan wordt ook specifiek het verbod van investeringen, directe of indirecte, in 
bedrijven die dit soort wapens vervaardigen uitgebreid tot uraniumwapens, wat nog niet 
het geval was. 
 
 
Commissie voor de Sociale Zaken 
 
 
 WET VAN 19 DECEMBER 2008 HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN INZAKE GEZONDHEID 
 (I) 
 
Doc 52 1491/2008-2009 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur: de heer Stefaan Vercamer 
Aangenomen door de Kamer op 20.11.2008 
Aangenomen door de Senaat op 04.12.2008 
Belgisch Staatsblad: 31.12.2008 
 
De gedeeltelijk door de commissie voor de Sociale Zaken besproken wet beoogt 
hoofdzakelijk geneeskundige verzorging voor heel de bevolking toegankelijk te maken, 
meer bepaald inzake de kinderen van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen 
(NBMV), het ziekenvervoer, de verzekering voor geneeskundige verzorging ten 
behoeve van de zelfstandigen, alsmede de maximumfactuur. Voorts heeft de 
commissie ook het volgende besproken:  
 
- de bepalingen die zijn vervat in de wet ter vereenvoudiging van de uitwerkings- 

en monitoringprocedure voor de RIZIV-begroting; 
- de dekking van de verzekering voor prestaties inzake menselijke erfelijkheid, via 

overeenkomsten tussen het Verzekeringscomité van de verplichte verzekering 
voor geneeskundige verzorging en de centra voor menselijke erfelijkheid; 

- een regeling op grond waarvan het Verzekeringscomité met de bevoegde 
overheden overeenkomsten kan sluiten voor de betaling van een 
tegemoetkoming bij de programma’s ter opsporing van kanker; 

- de wetsbepaling krachtens welke de voorwaarden kunnen worden vastgelegd 
waaronder het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid de overeenkomsten 
kan sluiten met de laboratoria die fungeren als referentiecentra voor de prestaties 
inzake microbiologie. 
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Bovendien heeft de commissie diverse andere bepalingen besproken in verband met 
de geneesmiddelen waarvoor de vigerende reglementering wordt aangepast om de 
toepassing van de bestaande regels te vergemakkelijken. 
 
 
 WET VAN 13 JANUARI 2009 HOUDENDE DE RIJKSMIDDELENBEGROTING VOOR HET 

BEGROTINGSJAAR 2009 
 
Doc 52 1527-1528-1529/2008-2009 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur: mevrouw Maggie De Block 
Aangenomen door de Kamer op 08.01.2009 
Belgisch Staatsblad: 13.01.1009 
 
Wat de pensioenen aangaat, bevatte de begroting 2009 bepalingen: 
 
- om de koopkracht van de gepensioneerden te verhogen; 
- die ertoe strekken een inventaris op te maken van de verschillen tussen de drie 

grote pensioenstelsels wat de voor gepensioneerden toegestane arbeid betreft, 
teneinde in voorkomend geval de wetgeving aan te passen; 

-      die erop gericht zijn te voorzien in een inkomensgarantie voor ouderen; 
- in verband met de Nationale conferentie voor de pensioenen, waarvan de 

werkzaamheden begin 2009 van start moesten gaan; 
- die specifiek verband houden met de pensioenen in de overheidssector, meer 

bepaald met het aanvullend pensioen voor het personeel onder 
arbeidsovereenkomst bij de overheidssector; 

- in verband met het CAPELO-project, te weten “Elektronische loopbaan 
Overheid”. 

 
Op werkgelegenheidsvlak lag de klemtoon vooral op de werkgelegenheid tegen de 
achtergrond van de crisis. In het kader van de begrotingsbesprekingen heeft de 
regering haar werkgelegenheidsplan voorgesteld, een echte inventaris van 
maatregelen die ertoe strekken met alle middelen op te komen voor het banenbehoud. 
 
In verband met de gendergelijkheid beoogden de begrotingsmaatregelen de gelijkheid 
van mannen en vrouwen op beroepsvlak te bevorderen, te voorzien in instrumenten 
om voor gendermainstreaming te zorgen, het Nationaal Plan ter bestrijding van 
partnergeweld nieuw leven in te blazen, de genderdimensie bij de asielprocedure te 
analyseren, te voorzien in gendergelijkheid bij de adviesorganen, alsmede de follow-up 
te verrichten van het CEDAW-rappport. 
 
Op het stuk van de sociale zekerheid moesten de regeringsinspanningen er vooral toe 
strekken terzake het evenwicht te handhaven ondanks de ongunstige economische 
conjunctuur, de koopkracht te vrijwaren van wie recht heeft op een 
inkomensvervangende uitkering, alsook de sociale fraude tegen te gaan. 
 
Uit de begroting voor het beleid ten behoeve van personen met een handicap blijkt dat 
de regering van plan is: 
 
- het netwerk te consolideren van de verschillende mensen die bij dat beleid 

betrokken zijn; 
-  naar meer sociale billijkheid te streven; 
- de kwaliteit te verbeteren van de diensten die worden geboden aan de personen 

met een handicap die zich wenden tot de Directie-generaal personen met een 
handicap; 
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- de toegankelijkheid voor personen met een handicap te bevorderen; 
- ervoor te zorgen dat een handicap te combineren valt met een gezinsleven; 
- een gehandicaptenbeleid op grond van het VN-verdrag uit te bouwen. 
 
 
 WET VAN 22 DECEMBER 2009 HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN (I) EN (II) 
 
Doc 52 1608 en 1609/2008-2009 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteurs: de heer Maxime Prévot en de dames Carine Lecomte en Sonja Becq 
Aangenomen door de Kamer op 11.12.2008 
Aangenomen door de Senaat op 18.12.2008 
Belgisch Staatsblad: 29.12.2008 
 
Inzake pensioenen bevat de wet bepalingen die ertoe strekken: 
 
- de burgerlijke ambtenaren van het stafdepartement Inlichtingen en Veiligheid 

mogelijk te maken voor de berekening van het rust- en overlevingspensioen recht 
te blijven hebben op het preferentieel tantième; 

- de “bijdrage”-mechanismen te verbeteren zelfs in het geval van een overdracht 
van een plaatselijk bestuur dat aangesloten is bij één van de twee 
gesolidariseerde pensioenstelsels naar een plaatselijk bestuur dat aangesloten is 
bij het andere gesolidariseerde pensioenstelsel; 

- de wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid te wijzigen 
teneinde gevolg te geven aan een arrest van het Grondwettelijk Hof. 

 
Inzake het gewaarborgd inkomen voor bejaarden werd de wet van 22 maart 2001 tot 
instelling van een inkomensgarantie voor ouderen gewijzigd, teneinde het 
administratief beheer van het stelsel van het gewaarborgd inkomen te 
vergemakkelijken, waarbij de opname van de huidige rechthebbenden in het stelsel 
van de inkomensgarantie voor bejaarden wordt gewaarborgd.  
 
Inzake werk voorziet de wet behalve in technische correcties op de bestaande 
wetgeving: 
 
- in een opvoering van de kwaliteit van de arbeidsverhouding voor de werknemers 

die in dienst zijn genomen op grond van een dienstencheque-
arbeidsovereenkomst;  

- in bepalingen die ertoe strekken in de regeling met betrekking tot het betaald 
educatief verlof de terugbetaling ten gunste van de werkgevers te versnellen; 

- in bepalingen die in geval van herstructurering of juridische transformatie van de 
werkgever het behoud beogen van tewerkstellingsmaatregelen; 

- in een wijziging van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact, 
wat de door de ondernemingen te realiseren opleidingsinspanningen betreft. 

 
Inzake sociale zaken strekken de belangrijkste bepalingen van de wet ertoe: 
 
- een door het Grondwettelijk Hof vastgestelde schending van de artikelen 10 en 

11 van de Grondwet te verhelpen, die tot gevolg had dat de niet-
uitkeringsgerechtigde werklozen van het voordeel van het sociaal supplement dat 
de uitkeringsgerechtigde werklozen krijgen, werden uitgesloten; 

- een solidariteitsbijdrage van 33 % in te stellen voor de werkgever die in de plaats 
van zijn werknemer of aan zijn werknemer een bedrag betaalt als terugbetaling 
van een door de werknemer opgelopen verkeersboete tijdens de uitoefening van 
zijn arbeidsovereenkomst. 
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 PROGRAMMAWET VAN 22 DECEMBER 2009 
 
Doc 52 1607/2008-2009 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur: mevrouw Camille Dieu 
Aangenomen door de Kamer op 11.12.2008 
Aangenomen door de Senaat op 18.12.2008 
Belgisch Staatsblad: 29.12.2008 
 
Inzake sociale zekerheid bevat de wet in hoofdzaak bepalingen ter bestrijding van de 
fiscale fraude, bepalingen in verband met de verhoging van de sociale supplementen 
en de berekening van de verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een handicap die 
vóór 1993 zijn geboren, en aanpassingen van wetgevende aard die de eventuele 
spreiding mogelijk maken van de laatste twee weken postnataal rustverlof. Bovendien 
zal het Fonds voor de toekomst van de geneeskundige verzorging voortaan deel 
uitmaken van de RSZ in plaats van het RIZIV en het eventuele tekort aan btw-
ontvangsten in de alternatieve financiering zal worden gedekt door een voorafneming 
van de roerende voorheffing.  
 
Inzake geneesmiddelen bevat de wet besparingsmaatregelen in verband met de 
prijzen en de terugbetalingsbasis voor geneesmiddelen zonder octrooi.   
 
De wet stelt ook het bedrag vast van de administratiekosten van de 
verzekeringsinstellingen.  
 
Inzake werk voorziet de wet in: 
 
- een bedrag van een miljoen euro ter financiering van het ePV-project, bestemd 

voor de informatisering van de processen-verbaal van de inspectiediensten en ter 
verbetering van de informatie-uitwisseling tussen de diensten;  

- een tijdelijke maandelijkse premie voor oudere werknemers bij overstap van 
zwaar naar lichter werk;  

- een bijdrage van de verzekeringsondernemingen voor de werkingskosten van het 
Fonds voor Arbeidsongevallen in verband met de controle van die 
ondernemingen; 

- een verscherping van de voorwaarden die het de werknemers die arbeiden op 
grond van een dienstencheque-arbeidsovereenkomst, mogelijk maken recht te 
hebben op een echte arbeidsovereenkomst. 

 
 
 WET VAN 13 MAART 2009 TOT WIJZIGING VAN ARTIKEL 8BIS VAN DE WET VAN 
 27 FEBRUARI 1987 BETREFFENDE DE TEGEMOETKOMINGEN AAN PERSONEN MET EEN 

HANDICAP, OM DE WACHTTIJD VOOR DE VASTSTELLING VAN EEN HANDICAP IN TE 
KORTEN 

 
Doc 52 1260/2008-2009 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur: mevrouw Maggie De Block 
Aangenomen door de Kamer op 29.01.2009 
Aangenomen door de Senaat op 12.02.2009 
Belgisch Staatsblad: 27.03.2009 
 
De wet beperkt vanaf 1 januari 2010 de termijn waarin personen met een handicap een 
antwoord moeten ontvangen op een verzoek om uitkering dat aan de Directie-generaal 
Personen met een handicap is gericht, tot zes maanden.   
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 WET VAN 6 MEI 2009 HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN (I) EN (II) 
 
Doc 52 1786/2008-2009 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur: mevrouw Camille Dieu 
Aangenomen door de Kamer op 26.03.2009 
Aangenomen door de Senaat op 29.04.2009 
Belgisch Staatsblad: 19.05.2009 
 
Met betrekking tot de werkgelegenheid: 
 
- beoogt de wet de veiligheid van de werknemers op de bouwplaats te verbeteren, 

door komaf te maken met het onderscheid dat tot dusver werd gemaakt tussen 
de bouwplaatsen waarop de wet op de overheidsopdrachten van toepassing is, 
en de andere bouwplaatsen; 

- verbetert de wet de bescherming van het moederschap door een ongerijmdheid 
weg te werken; 

- geeft de wet gevolg aan een advies van de Nationale Arbeidsraad met betrekking 
tot de bewijslast indien zich een arbeidsongeval in het raam van telewerk 
voordoet. 

 
Met betrekking tot de pensioenen: 
 
- brengt de wet enkele wijzigingen en technische preciseringen aan in een beperkt 

aantal bepalingen van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de 
instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, zonder de beginselen van die wet 
op de helling te zetten; 

- voorziet de wet in een bevoegdheidsdelegatie voor het nemen van beslissingen 
betreffende het afzien van de terugvordering van de uitkeringen die de 
Rijksdienst voor Pensioenen onverschuldigd heeft betaald; 

- stemt de wet de wetgeving tot instelling van de inkomensgarantie voor ouderen af 
op het Europees Sociaal Handvest, opdat elke buitenlandse onderdaan van een 
Staat die partij is bij het Handvest, op gelijke wijze wordt behandeld als de eigen 
onderdanen en bijgevolg de inkomensgarantie voor ouderen geniet wanneer hij 
aan de andere voorwaarden voldoet; 

- schaft de wet de toelage af die de Rijksdienst voor Pensioenen betaalt aan de 
eerstaanwezend inspecteurs bij een fiscaal bestuur; 

- bepaalt de wet dat de kennisgeving van de rechten inzake de inkomensgarantie 
voor ouderen per gewone brief gebeurt, net zoals de kennisgeving van de 
pensioenrechten; 

- bekrachtigt de wet de machtiging aan de Koning inzake de geleidelijke 
vermindering van de zogenaamde solidariteitsafhouding op de wettelijke 
pensioenen en andere als zodanig geldende of aanvullende voordelen. 

 
Met betrekking tot de sociale zaken: 
 
- strekt de wet ertoe het vrijwilligersstatuut te verbeteren; 
- voorziet de wet in dezelfde overgangsmaatregelen inzake de verjaring voor de 

schuldvorderingen van de RSZ ten aanzien van de werkgevers als voor de 
schuldvorderingen van de werkgevers ten aanzien van de RSZ met betrekking tot 
de invordering van niet-verschuldigde bedragen; 

- wijzigt de wet de sanctieregeling voor laattijdige aangifte inzake de sociale 
zekerheid, opdat alleen de voor de achterstand verantwoordelijke politiezones 
worden bestraft; 
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- machtigt de wet de Koning om voort de nadere voorwaarden te bepalen inzake 
de volledige of gedeeltelijke kwijtschelding van de verschuldigde bedragen, 
wanneer om een dergelijke kwijtschelding wordt verzocht in het raam van een 
minnelijke schuldenregeling; 

- strekt de wet ertoe de lopende beheersovereenkomsten van de sociale 
parastatale instellingen met een jaar te verlengen. 

 
 
 WET VAN 27 MAART 2009  VAN ECONOMISCHE HERSTELWET 
 
Doc 52 1788/2008-2009 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur: mevrouw Maggie De Block 
Aangenomen door de Kamer op 05.03.2009 
Aangenomen door de Senaat op 19.03.2009 
Belgisch Staatsblad: 07.04.2009 
 
Inzake sociale aangelegenheden: 
 
- omvat de wet een aantal maatregelen met betrekking tot de zwangere 

werkneemsters en, vooral,  plaatst zij de zwangere werkneemsters die verwijderd 
zijn uit het beroepsmilieu op voet van gelijkheid aangezien ze voortaan allemaal 
van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) een 
tegemoetkoming zullen krijgen van 90%; 

-  verleent de wet toepassing aan het centraal akkoord wat de innovatiepremie 
betreft. 

 
Inzake werkgelegenheid: 
 
-  breidt de wet de regels van het actief bestuur in geval van herstructurering van 

ondernemingen uit tot alle herstructureringen en doet zij die regels gelden voor 
alle werknemers, ongeacht hun leeftijd; 

-  zorgt de wet voor de vereiste wettelijke grondslag zodat de sociale Maribelfondsen 
de bedragen die afkomstig zijn van de vrijstelling van betaling van de 
bedrijfsvoorheffing kunnen aanwenden voor banenschepping; 

-  garandeert de wet de financiering van de welvaartskoppeling van de uitkeringen 
voor arbeidsongevallen.  Dat mechanisme strookt met de oplossing die de sociale 
partners in het kader van het centraal akkoord hebben voorgestaan; 

-  verhoogt de wet het maximumbedrag van het basissalaris voor de berekening 
van de vergoedingen voor arbeidsongevallen op 1 januari 2009 met 0,8 %; 

-  gaat de wet in op een wens van de sociale partners in verband met de 
maandelijkse loonfiche. Voortaan wordt op de loonfiche het aantal bijkomende 
uren vermeld die in de salarisperiode zijn opgenomen en die recht geven op een 
bijzondere fiscale regeling; 

- maakt de wet het voor alle werknemers mogelijk toegang te hebben tot het stelsel 
van de halftijdse vervroegde uittreding vanaf 58 jaar op grond van een individuele 
overeenkomst met de werkgever. 

 
Het oorspronkelijke wetsontwerp bevatte verschillende door de sociale partners 
goedgekeurde maatregelen die beoogden de banenplannen te vereenvoudigen.  
Aangezien het Vlaams Parlement tegen de meeste van die maatregelen een 
belangenconflict heeft ingeroepen, werden ze uit het wetsontwerp gelicht. 
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 PROGRAMMAWET VAN 17 JUNI 2009 
 
Doc 52 1967/2008-2009 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur: mevrouw Maggie De Block 
Aangenomen door de Kamer op 04.06.2009 
Belgisch Staatsblad: 26.06.2009 
 
Inzake werk legt de wet de onontbeerlijke grondslag voor de invoering van de “sociale 
dienstencheques”. Het is de bedoeling dat aldus ook bepaalde categorieën van 
mensen met een zeer laag inkomen zich dienstencheques kunnen aanschaffen tegen 
een zeer lage prijs. 
 
Inzake sociale zaken zorgt de wet ervoor dat: 
 
- de administrateur-generaal van het RIZIV in rechte mag optreden in naam van 

het Rijksinstituut; 
- het directiecomité van het RIZIV onder het gezag staat van de administrateur-

generaal en de adjunct-administrateur-generaal; 
- de Pool van de zeelieden ter koopvaardij wordt ondergebracht bij de Hulp- en  

voorzorgskas voor zeevarenden; 
- een aantal technische problemen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de 

wetten betreffende de alternatieve financiering worden opgelost; 
- de bevoegdheid van de fondsen van de Sociale Maribel wordt gepreciseerd; 
- meer preciseringen worden gegeven aangaande de berekeningsbasis van de 

solidariteitsbijdrage die is opgenomen in de verkeersboetes van werknemers die 
door de werkgever worden terugbetaald. 

 
 
 WET VAN 19 JUNI 2009 HOUDENDE BEGELEIDENDE MAATREGELEN MET BETREKKING 

TOT DE INSTELLING VAN EEN BIJZONDERE ONDERHANDELINGSGROEP, EEN 
VERTEGENWOORDIGINGSORGAAN EN PROCEDURES BETREFFENDE HET 
MEDEZEGGENSCHAP VAN DE WERKNEMERS IN ONDERNEMINGEN ONTSTAAN TEN 
GEVOLGE VAN EEN GRENSOVERSCHRIJDENDE FUSIE VAN 
KAPITAALVENNOOTSCHAPPEN 

 
Doc 52 1951 en 1952/2008-2009 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur: mevrouw Hilâl Yalçin 
Aangenomen door de Kamer op 14.05.2009 
Belgisch Staatsblad: 29.07.2009 
 
Deze wet rondt de omzetting af van een Europese richtlijn betreffende de 
grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen. Die richtlijn was al 
gedeeltelijk omgezet via collectieve arbeidsovereenkomst nr. 94, die bindend werd 
verklaard bij een op 12 juni 2008 uitgevaardigd en op 2 juli 2008 bekendgemaakt 
koninklijk besluit. 
 
De wet: 
 
- legt de regels vast die van toepassing zullen zijn bij wetsconflicten; 
- legt de procedure vast die zal gelden bij de regeling van geschillen over de 

vertrouwelijkheid van bepaalde informatie; 
- biedt de vakbonden de mogelijkheid in rechte op te treden; 



56 - BEVOEGDHEDEN  Hoofdstuk 2 
 

 

- maakt de arbeidsrechtbanken bevoegd voor de beslechting van geschillen 
aangaande de oprichting en de werking van de vertegenwoordigingsinstanties en 
de procedures inzake de participatie van de werknemers. 

 
 
 WET VAN 19 JUNI 2009 HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN OVER TEWERKSTELLING IN 

TIJDEN VAN CRISIS 
 
Doc 52 2003./2008-2009 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur: de heer Georges Gilkinet 
Aangenomen door de Kamer op 28.05.2009 
Belgisch Staatsblad: 25.06.2009 
 
De wet behelst uitzonderlijke en specifieke crisismaatregelen, die het mogelijk maken 
de prestaties te verminderen om aldus ontslagen te voorkomen in 2009 (een periode 
die kan worden verlengd als de economische toestand dat vereist). 
 
Die maatregelen zijn ondergebracht onder twee grote titels: 
 
- tijdelijke crisisaanpassing van de arbeidsduur; 
 
- tijdelijke crisismaatregelen tot aanpassing van het arbeidsvolume: 
 

- een individuele en tijdelijke vermindering van de arbeidsprestaties, om aldus 
 de crisis het hoofd te bieden; 
- een tijdelijk en collectief mechanisme waarbij de uitvoering van de  
 arbeidsovereenkomst volledig of gedeeltelijk wordt geschorst. 

 
 
 WETSONTWERP TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 8 MAART 2007 TOT OPRICHTING VAN 

EEN FEDERALE ADVIESRAAD VOOR OUDEREN 
 
Doc 52 2069./2008-2009 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Aangenomen door de Kamer op 09.07.2009 
 
Het wetsontwerp, dat het resultaat is van een parlementair initiatief, strekt ertoe nadere 
preciseringen aan te brengen in de oorspronkelijke wet, teneinde die wet operationeel 
te maken en ervoor te zorgen dat de Federale Adviesraad voor Ouderen kan 
deelnemen aan de werkzaamheden van de Nationale Pensioenconferentie. 
 
 
Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke 
Hernieuwing 
 
 
 WET VAN 19 DECEMBER 2008 INZAKE HET VERKRIJGEN EN HET GEBRUIK VAN 

MENSELIJK LICHAAMSMATERIAAL MET HET OOG OP DE GENEESKUNDIGE TOEPASSING 
OP DE MENS OF HET WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 

 
Doc. 52 1409/2008-2009 
Onderzocht in de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing 
Rapporteur: de heer Jean-Jacques Flahaux 
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Aangenomen door de Senaat op 18.07.2008 
Aangenomen door de Kamer op 04.12.2008 
Belgisch Staatsblad: 30.12.2008 (erratum: 04.03.2009) 
 
Deze wet is een omzetting van Europese Richtlijn 2004/23/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot vaststelling van kwaliteits- en 
veiligheidsnormen voor het doneren, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren en 
distribueren van menselijke weefsels en cellen. 
 
De wet bevat bepalingen inzake de geneeskundige toepassingen op de mens, alsook 
andere bepalingen inzake het wetenschappelijk onderzoek. Nieuwe instellingen 
(biobank, bank voor menselijk lichaamsmateriaal, enzovoort) worden opgericht. De 
regeling bevordert het allogene gebruik van menselijk lichaamsmateriaal, en beperkt 
aldus het autologe gebruik ervan. 
 
 
 WET VAN 9 JUNI 2009 TOT OPRICHTING VAN EEN BELGISCH CENTRUM VOOR 

ALTERNATIEVEN VOOR DIERPROEVEN 
 
Doc. 52 1918/2008-2009 
Onderzocht in de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing 
Rapporteur: mevrouw Katia della Faille de Leverghem 
Aangenomen door de Senaat op 26.03.2009 
Geamendeerd en aangenomen door de Kamer op 14.05.2009 
Aangenomen door de Senaat, zoals geamendeerd door de Kamer, op 28.05.2009 
Belgisch Staatsblad: 24.08.2009 
Sommige laboratoria testen hun producten op dieren uit. In talloze gevallen kunnen 
dierproeven evenwel worden vervangen door andere testmethoden die de gezondheid 
of het leven van de dieren meer sparen (het gaat om toxicogenomische, proteomische, 
genomische methoden, enzovoort). 
 
Deze methoden zullen voortaan worden bestudeerd en aangemoedigd door het 
Belgisch Centrum voor alternatieven voor dierproeven, dat bij deze wet is opgericht. 
 
 
 WETSONTWERP BETREFFENDE EEN ALGEMEEN ROOKVERBOD IN GESLOTEN PLAATSEN 

TOEGANKELIJK VOOR HET PUBLIEK EN TER BESCHERMING VAN WERKNEMERS TEGEN 
TABAKSROOK 

 
Doc. 52 780/2007-2008, 52 1763/2008-2009 en 52 1768/2008-2009 
Onderzocht in de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing 
Rapporteurs: de heer David Geerts en mevrouw Colette Burgeon 
Aangenomen door de Kamer op 09.07.2009 
Geëvoceerd door de Senaat op 16.07.2009 
 
De reglementering inzake het rookverbod was verdeeld over twee koninklijk besluiten, 
waarbij het ene betrekking had op de volksgezondheid, en het andere op de 
gezondheid van de werknemers. Die beide -moeilijk te controleren- reglementeringen 
werden vereenvoudigd en hersmolten tot één enkele wet, die is opgedeeld in meerdere 
hoofdstukken. 
 
In beginsel geldt het rookverbod voortaan alleen niet voor de drankgelegenheden die 
eventueel louter voorverpakte voeding met een bewaringstermijn van ten minste drie 
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maanden serveren. Meer bepaald voor rookkamers en sportruimtes is in een meer 
gedetailleerde regeling voorzien. Tevens geldt het rookverbod evenmin voor bepaalde 
kansspelinrichtingen. 
 
 
2.1.2.   WERK ZA A MHEDEN VA N 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 wijziging van artikel 131bis van de wet van 15 mei 1984 

houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, stuk nr. 
1434/1-2008/2009; 

- wetsontwerp tot omzetting van de richtlijnen 2005/36/EG en 2006/100/EG en tot 
wijziging van de wetten van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en 
van het beroep van architect en 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van 
Architecten, stuk nr. 1310/1-2008/2009; 

- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 december 1994 houdende sociale 
en diverse bepalingen, stuk nr. 1449/1-2008/2009; 

- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer 
van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, stuk nr. 1320/1-
2008/2009; 

- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een 
Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, 
tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse 
bepalingen, stuk nr. 1664/1-2008/2009; 

- wetsontwerp tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van 
de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 
20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten 
betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, stuk 
nr. 1662/1-2008/2009; 

- wetsontwerp betreffende de officiële meesterschapwedstrijden, stuk nr. 1784/1-
2008/2009; 

- ontwerp van economische herstelwet (art. 57-67), stuk nr. 1788/1-2008/2009; 
- wetsontwerp houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van 

crisis, stuk nr. 2003/1-2008/2009; 
- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer 

van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, stuk nr. 2022/1-
2008/2009; 

- wetsontwerp houdende verplichting tot bijmenging van biobrandstof in de tot 
verbruik uitgeslagen fossiele motorbrandstoffen, stuk nr. 2037/1-2008/2009; 

- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het 
auteursrecht en de naburige rechten wat het statuut van en de controle op de 
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vennootschappen voor het beheer van de rechten betreft, stuk nr. 2051/1-
2008/2009. 

 
Daarnaast heeft de commissie de bespreking aangevat of voortgezet van de volgende 
wetsvoorstellen: 
 
- samengevoegde wetsvoorstellen: 
 
 - wetsvoorstel (Katrien Partyka, Mia De Schamphelaere, Liesbeth 
  Van der Auwera, Stefaan Vercamer) tot wijziging van de wetgeving inzake 

consumenten- en hypothecair krediet voor wat betreft de reclame, stuk nr. 
793/1-2008/2009; 

 - wetsvoorstel (François-Xavier de Donnea, Pierre-Yves Jeholet, Kattrin Jadin, 
David Clarinval, Olivier Hamal) tot wijziging van artikel 85 van de wet van 12 
juni 1991 op het consumentenkrediet, stuk nr. 328/1-2008/2009; 

 - wetsvoorstel (Meyrem Almaci) tot wijziging van de wetgeving betreffende de 
consumentenkredieten, stuk nr. 1538/1-2008/2009. 

 
- samengevoegde wetsvoorstellen: 
 
 - wetsvoorstel (Pierre-Yves Jeholet, Florence Reuter, Daniel Ducarme, Valérie 

De Bue, 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. 237/1-2008/2009; 

 - wetsvoorstel (Karine Lalieux, Yvan Mayeur, André Frédéric) tot wijziging van 
de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht, wat de aanvang van de 
leerplicht betreft, stuk nr. 396/1-2008/2009. 

 
- samengevoegde wetsvoorstellen: 
 
 - wetsvoorstel (Josy Arens, Clotilde Nyssens, Joseph George, Véronique Salvi, 

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. 823/1-2008/2009; 

 - wetsvoorstel (Katrien Partyka c.s.) tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 
op de landverzekeringsovereenkomst wat de schuldsaldoverzekeringen 
betreft, stuk nr. 1252/1-2008/2009; 

 - wetsvoorstel (Sofie Staelraeve, Bart Tommelein) strekkende tot het verhogen 
van de toegankelijkheid van schuldsaldoverzekeringen voor mensen met een 
verhoogd gezondheidsrisico, stuk nr. 1764/1-2008/2009. 

 
- wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de 

landverzekeringsovereenkomst wat de schuldsaldoverzekeringen voor personen 
met een verhoogd gezondheidsrisico betreft, stuk nr. 1977/1-2008/2009. 

- wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de 
Rijkscomptabiliteit, teneinde in België een monitoring inzake onderzoek en 
ontwikkeling in te voeren, stuk nr. 72/1-2008/2009. 

- wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair 
krediet, ter verlaging van de vergoeding in geval van een gehele of gedeeltelijke 
vervroegde terugbetaling, stuk nr. 1226/1-2008/2009. 
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- samengevoegde wetsvoorstellen: 
 
 - wetsvoorstel (Katrien Partyka, Jenne De Potter, Gerald Kindermans, Peter 

Luykx, Ilse Uyttersprot, Liesbeth Van der Auwera) tot invoering van een 
betaalbare autoverzekering voor jongeren en ouderen, stuk nr. 748/1-
2008/2009; 

 - wetsvoorstel (Peter Logghe, Francis Van den Eynde, Koen Bultinck, Hagen 
Goyvaerts, Rita De Bont, Linda Vissers) tot wijziging van de wetgeving 
betreffende de autoverzekering voor jonge bestuurders, stuk nr. 1054/1-
2008/2009. 

 
- setsvoorstel (Freya Van den Bossche, Karine Lalieux) tot wijziging van de wet 

van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering 
inzake motorrijtuigen wat het verplicht veralgemeend bonus-malussysteem 
betreft, stuk nr. 1302/1-2008/2009. 

- wetsvoorstel (Freya Van den Bossche, Dalila Douifi, Karine Lalieux) tot wijziging 
van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst om het 
gebruik van segmenteringscriteria te verduidelijken, stuk nr. 746/1-2008/2009. 

- wetsvoorstel (Freya Van den Bossche, Dalila Douifi, Karine Lalieux) tot wijziging 
van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst voor wat de 
mededelingsplicht betreft, stuk nr. 745/1-2008/2009. 

 
- samengevoegde wetsvoorstellen: 
 
 - wetsvoorstel (Daniel Bacquelaine, François Bellot, Pierre-Yves Jeholet, 

Jacqueline Galant, Valérie De Bue) tot wijziging van de wet van 21 november 
1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen, met het oog op de invoering van de verplichting om op 
duidelijk zichtbare wijze een vignet aan te brengen op de verzekerde 
voertuigen, stuk nr. 242/1-2008/2009; 

 - wetsvoorstel (Peter Logghe, Koen Bultinck, Francis Van den Eynde, Hagen 
Goyvaerts, Gerolf Annemans, Rita De Bont) tot wijziging van de wet van 

  21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering 
inzake motorrijtuigen voor wat betreft de invoering van een autosticker, stuk 
nr. 1005/1-2008/2009. 

 
- wetsvoorstel (Carina Van Cauter, Christian Brotcorne, Maggie De Block, Mathias 

De Clercq, Herman De Croo, Gerald Kindermans, Marie-Christine Marghem, 
Nathalie Muylle) tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 
1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen wat de 
pensioenrechten van zelfstandigen in bijberoep betreft, stuk nr. 1247/1-
2008/2009. 

- wetsvoorstel  tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende de 
regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen, 

 stuk nr. 589/1-2008/2009. 
- wetsvoorstel (Marie-Christine Marghem, Kattrin Jadin, David Clarinval, Olivier 

Hamal) betreffende de schadeloosstelling van slachtoffers van technologische 
rampen, stuk nr. 71/1-2008/2009. 

 
- Samengevoegde wetsvoorstellen : 
 
 - wetsvoorstel (Bruno Tobback c.s.) tot wijziging van de wet van 12 april 1965 

betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van 
leidingen wat de participatie van marktspelers in netwerkbeheerders betreft, 
stuk nr. 1600/1-2008/2009; 



HOOFDSTUK 2  BEVOEGDHEDEN - 61 
 

 

 - wetsvoorstel (Flor Van Noppen) wat de invoering van een maximaal 
marktaandeel op de elektriciteits- en gasmarkt betreft, stuk nr. 1513/1-
2008/2009; 

 -  wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende de gas- en 
elektriciteitsmarkt wat de ontbundeling van de netbeheerders en de 
marktspelers betreft, stuk nr. 1537/1-2008/2009; 

 -  wetsvoorstel (Flor Van Noppen) tot wijziging van de wet van 12 april 1965 
betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van 
leidingen en betreffende het ondernemingsbestuur voor de beheerders van 
de aardgassector, stuk nr. 1886/1-2008/2009. 

 
- voorstel van resolutie (Bart Laeremans, Peter Logghe, Bruno Valkeniers, Bruno 

Stevenheydens, Hagen Goyvaerts, Barbara Pas, Rita De Bont) inzake het 
streven naar een evenwichtig energiebeleid op basis van hernieuwbare en 
nucleaire energie, stuk nr. 1237/1-2008/2009. 

- voorstel van resolutie (Daniel Bacquelaine, Olivier Hamal, Kattrin Jadin, David 
Clarinval, Josée Lejeune, Jean-Jacques Flahaut, Denis Ducarme) betreffende de 
toekomst van België op energievlak in een kader van duurzame ontwikkeling, 
stuk nr. 1343/1-2008/2009. 

- voorstel van resolutie (Philippe Henry, Tinne Van der Straeten, Jean-Marc Nollet, 
Meyrem Almaci, Muriel Gerkens, 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. 1212/1-2008/2009. 

 
 
Hoorzittingen 
 
 
- Op 5 november 2008 hoorde de commissie vertegenwoordigers van het 

Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) over het ontwerp van beheerscontract: 
 

- de heer D’hondt, Adjunct-directeur generaal; 
- de heer Christian Legrain, Secretaris-generaal; 

 - de heer Hamid Aït Abderrahim, Instituutsdirecteur “Geavanceerde Nucleaire 
Systemen” en verantwoordelijke “MYRRHA”-project; 

 - de heer Peter Baeten, Adjunct-instituutsdirecteur “Geavanceerde Nucleaire 
Systemen”, technische aspecten “MYRRHA”-project. 

 
- Op 7 januari 2009 organiseerde de commissie hoorzittingen met 

vertegenwoordigers van het bedrijfsleven over de impact van de economische 
crisis op het bedrijfsleven: 

 
 - experten (de heer Geert Noels (Petercam), de heer Etienne de Callatay, de 

heer Mathias Dewatripont (ULB), Planbureau); 
 - overkoepelende organisaties (VBO; VOKA; UWE; UNIZO/UCM; 

Boerenbond/FWA); 
 - bedrijf (de heer A. Michielsen (Solvay)); 
 - consumenten (Test Aankoop); 
 - sociale partners (ABVV/FGTB, ACV/CSC, ACLVB/CGSLB). 
 
- Op 13 januari 2009 organiseerde de commissie hoorzittingen over de tarieven 

voor de distributie van elektriciteit en aardgas met vertegenwoordigers van de 
CREG en de distributie-intercommunales (Intermixt en Interrégies). 

- Op 14 januari 2009 hoorde de commissie samen met de commissies “Klimaat” 
en “Volksgezondheid” een vertegenwoordiger van het Planbureau over de studie 
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“The impact of the EU Energy and climate package on the Belgian energy 
system and economy”, gevolgd door een uiteenzetting en een gedachtewisseling 
met de minister van Klimaat en Energie. 

- Op 27 januari 2009 hoorde de commissie vertegenwoordigers van het federaal 
Kenniscentrum voor Gezondheidszorg, REACFIN (UCL) en de FOD Economie 
over het wetsontwerp tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten 
betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en 
van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private 
ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de 
landverzekeringsovereenkomst, stuk nr. 1662/1-2008/2009. 

- Op 10 februari 2009 organiseerde de commissie een hoorzitting met 
vertegenwoordigers van de CREG en Testaankoop over het dossier van de 
dading tussen de CREG en de distributienetbeheerders. 

- Op 3 maart hoorde de commissie vertegenwoordigers van Testaankoop en 
Febelfin over het wetsvoorstel (de heer Joseph George c.s.) tot wijziging van de 
wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet, ter verlaging van de 
vergoeding in geval van een gehele of gedeeltelijke vervroegde terugbetaling, 
stuk nr. 1226/1-2008/2009. 

- Op 1 april 2009 hoorde de commissie vertegenwoordigers van de Nationale 
Bank van België en van de CREG over de prijsvorming van energieproducten. 

 
- Op 30 juni 2009 organiseerde de commissie hoorzittingen met 

vertegenwoordigers van de CREG, Electrabel en SPE over:  
 
 - de impact van het systeem van CO2-emissierechten op de elektriciteitsprijs 

in België in 2008 (Studie (F)09528-CDC-871: Studie aanvullend bij studie 
(F)060309-CDC-537); 

 - de gedragingen op de Belgische groothandelsmarkt in elektriciteit tijdens 
2007 en de eerste zes maanden van 2008 (Studie (F)090507-CDC-860). 

 
- Op 14 juli 2009 organiseerde de commissie hoorzittingen over de prijzen van 

landbouwproducten met vertegenwoordigers van ABS, Boerenbond, VAC, FWA 
en FUGEA. 

 
 
Commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar 
Ambt 
 
 
Wetgevende werkzaamheden 
 
Naast haar werkzaamheden in het raam van de begrotingsprocedure en de 
verschillende ontwerpen van programmawet of ontwerpen houdende diverse 
bepalingen heeft de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en 
het Openbaar Ambt tevens de volgende wetsontwerpen en -voorstellen aangenomen: 
 
- 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; 

- wetsontwerp betreffende de ondersteuning bij doorgeleiding in het raam van de 
maatregelen tot verwijdering door de lucht, stuk nr. 1422/1-2007/2008; 
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- wetsontwerp tot wijziging van artikel 12bis van de wet van 15 december 1980 
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen, stuk nr. 1695/1-2008/2009; 

 
 vervallen toegevoegd wetsvoorstel:  
 
 - wetsvoorstel tot invoering van een artikel 10quater in de wet van 
  15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, teneinde de 
onmogelijkheid om zich een akte van de burgerlijke stand te verschaffen in 
het kader van de procedure tot gezinshereniging, te compenseren, en tot 
aanvulling van artikel 628 van het Gerechtelijk Wetboek, stuk nr. 1103/001-
2007/2008; 

 
- wetsontwerp houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen, stuk nr. 

1799/1-2008/2009;  
 
 vervallen toegevoegd wetsvoorstel: 
 
 - wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek wat betreft het bewijs tot 

machtiging van een andere kiezer bij tijdelijk verblijf in het buitenland, stuk nr. 
1721/001-2008/2009; 

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

verkiezing van het Europees Parlement, stuk nr. 1798/001-2008/2009; 
- wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking 

en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees 
Parlement, stuk nr. 1807/1-2008/2009; 

- wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de 
verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven 
voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, 

 het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige 
Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiële 
mededelingen van de overheid, stuk nr. 1808/1-2008/2009; 

- wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen wat het advies van de geneesheer betreft, stuk nr. 1891/1-
2008/2009; 

- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming 
van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt, stuk nr. 
1938/1-2008/2009. 

 
De commissie heeft de bespreking van de volgende wetsontwerpen en -voorstellen 
aangevat: 
 
- wetsontwerp tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 

12 januari 1973, met het oog op de bekendmaking van de adviezen van de 
afdeling wetgeving, stuk nr. 1630/1-2008/2009; 

 
 toegevoegd wetsvoorstel:  
 
 - wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 6ter in de wetten op de Raad van 

State, gecoördineerd op 12 januari 1973, teneinde voor de adviezen van de 
afdeling wetgeving van de Raad van State een eenvormige en 
veralgemeende bekendmaking op te leggen, stuk nr. 1458/1-2007/2008; 
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- wetsontwerp tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, 

teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van 
collectieve belangen, stuk nr. 1939/1-2008/2009; 

 
 toegevoegd wetsvoorstel:  
 
 - wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van 

State teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter 
verdediging van collectieve belangen, stuk nr. 978/1-2007/2008; 

 
- wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van 

de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, stuk nr. 2076/1-2008/2009; 
 
 toegevoegde wetsvoorstellen: 
 
 - wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de 

plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s, stuk nr. 828/001-
2007/2008; 

 - wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling 
van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s, stuk nr. 1411/001-
2007/2008; 

 - wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de 
plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s, stuk nr. 1736/001-
2008/2009. 

 
 
Varia 
 
Op 26 november 2008 heeft de commissie commissaris-generaal voor de 
vluchtelingen en de staatlozen Dirk Van den Bulck gehoord over zijn jaarverslag 2007. 
 
De commissie en het federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden 
hebben op 3 december 2008, samen met de overeenkomstige Senaatscommissies, 
van gedachten gewisseld met de heer Jacques Barrot, Europees commissaris belast 
met Justitie, Vrijheid en Veiligheid, over het asiel- en immigratiebeleid van de 
Europese Unie. 
 
Op 9 december 2008 heeft de commissie samen met de commissie voor de Justitie 
een hoorzitting georganiseerd over het ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling 
van de modaliteiten van informatieverwerking van persoonsgegevens en de informatie 
van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, in het raam van de 
algemene nationale gegevensbank.  
 
In dat verband werden de volgende personen gehoord: 
 
- de heer Willem Debeuckelaere, voorzitter van de commissie voor de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 
- de heer Jacques De Lentdecker, voorzitter van de werkgroep 44; 
- de heer Marc Vandendriessche, vertegenwoordiger van de federale politie - 

Directie van het politionele informatiebeheer; 
- de heren Kris D’Hoore en Hughes Brulin, vertegenwoordigers van het 

controleorgaan van het politionele informatiebeheer; 
- de heer Piet Pieters, vertegenwoordiger van de Algemene Directie van het 

Crisiscentrum; 
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- de heer Manuel Lambert, vertegenwoordiger van de Liga voor Mensenrechten en 
van de Ligue des Droits de l’homme; 

- de heer John Maes, vertegenwoordiger van de Orde van Vlaamse Balies; 
- de heer Pascal Chevalier, vertegenwoordiger van de Ordre des Barreaux 

francophones et germanophones. 
 
Op verzoek van de eerste voorzitter van de Raad van State heeft de commissie op 
4 februari 2009 een gedachtewisseling georganiseerd over het jaarverslag van de 
Raad van State inzake het gerechtelijk jaar 2006-2007. De delegatie van de Raad van 
State was samengesteld uit: 
 
- de heer Robert Andersen, eerste voorzitter; 
- mevrouw Marie-Rose Bracke, voorzitter; 
- de heer Philippe Bouvier, auditeur-generaal; 
- de heer Patrick De Wolf, adjunct-auditeur-generaal. 
 
Op 11 februari 2009 heeft de commissie advies uitgebracht over het belangenconflict 
dat het Waals Parlement had ingeroepen tegen het wetsvoorstel tot wijziging van de 
kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde, 
stuk nr. 37/001-2007 (B.Z.), alsook tegen het wetsvoorstel tot wijziging van de 
kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde 
(2), stuk nr. 39/001-2007 (B.Z.). 
 
Tijdens haar vergadering van 24 juni 2009 heeft de commissie een gedachtewisseling 
gehad met de minister van Binnenlandse Zaken en met de heer Willy Bruggeman, 
voorzitter van de federale Politieraad, over de evaluatie van de politiehervorming. 
 
Op 8 juli 2009 heeft de commissie een gedachtewisseling gehad met het 
directiecomité van de federale politie (de heren Koekelberg, Van Branteghem, 
Rasschaert en Van Thielen) over het jaarverslag 2008 van de federale politie, alsook 
over het follow-uprapport van het Nationaal Veiligheidsplan. 
 
 
Zendingen 
 
Een delegatie van de commissie onder het voorzitterschap van de heer André Frédéric 
is van 17 tot 20 november 2008 naar Parijs gereisd.  De opdracht had betrekking op 
de volgende thema’s: 
 
 
Immigratie: 
 
- het Europees Immigratie- en Asielpact; 
- beheersing van de immigratie; 
- solidaire ontwikkeling; 
- wettelijke immigratie, economische immigratie en gezinshereniging; 
- het asielbeleid. 
 
 
Veiligheid: 
 
- de préfecture de police van Parijs; 
- de directie van de Sécurité civile; 
- de Europese commissariaten; 
- de verwerking van persoonsgegevens (ADVIGE); 
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- de voorzieningen om het geweld in de steden tegen te gaan. 
 
De heer Jan Peeters, tweede ondervoorzitter van de commissie, heeft voorzitter André 
Frédéric vervangen tijdens de Conferentie van voorzitters van de commissies voor de 
Binnenlandse Zaken van de Europese Unie, die op 23 februari 2009 in Praag 
plaatshad over het thema “Geïntegreerd veiligheidssysteem en legale en illegale 
immigratie in het licht van de milieuveiligheid”. 
 
 
Verenigde commissies voor de Binnenlandse Zaken en voor de Herziening van 
de Grondwet en de Hervorming der Instellingen 
 
De verenigde commissies hebben de bespreking voortgezet van de volgende 
samengevoegde voorstellen: 
 
- 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. 1071-2007 (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. 700/001-2007/2008; 

- 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. 132/001-2007 (B.Z.); 

- wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de 
verkiezing van het Europees Parlement, teneinde het stemrecht voor de 
Europese verkiezingen uit te breiden tot de Belgen die buiten de Europese Unie 
wonen, stuk nr. 1848/001-2008/2009; 

- wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek wat betreft de stemming door in 
het buitenland verblijvende Belgen, stuk nr. 1857/1-2008/2009; 

- wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek teneinde het voor de Belgen in 
het buitenland gemakkelijker te maken te stemmen, stuk nr. 1840/1-2008/2009; 

- voorstel van resolutie betreffende de bepaling van een specifiek beleid ten 
aanzien van de Belgen in het buitenland, stuk nr. 130/1-2007 (B.Z.); 
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- voorstel tot herziening van artikel 63, § 2 en § 3, van de Grondwet, tot oprichting 
van een kieskring voor de vertegenwoordiging van de Belgen die in het 
buitenland verblijven, stuk nr. 857/1-2007/2008. 

 
Tijdens de vergadering van 20 mei 2009 hebben de verenigde commissies een 
hoorzitting georganiseerd over het stemrecht van de Belgen in het buitenland. 
Een gedachtewisseling met de leden vond plaats na de uiteenzettingen van de 
volgende personen: 
 
- de heer Hugues du Roy, bestuurder van de vzw "Union francophone des Belges 

à l'étranger"; 
- de heer Walter Thiebaut, voorzitter van de vzw "Vlamingen in de Wereld"; 
- mevrouw Isabel Miranda Gaspar, juridisch adviseur verkiezingen van het 

Portugese ministerie van Binnenlandse Zaken; 
- mevrouw Odile Soupison, adjunct-directrice van de Direction des Français à 

l'Étranger; 
- de heer Luc Deconinck, voorzitter van de vzw "De Rand"; 
- de heer Philippe Levert, advocatenkantoor DLM - Brussel; 
- de heer Jean-Michel Lafleur, Centre d'Études de l'Ethnicité et des Migrations 

(ULg). 
 
 
Subcommissie "Nucleaire Veiligheid" 
 
Ingevolge de in de verenigde commissies voor de Binnenlandse Zaken en voor de 
Volksgezondheid gestelde vragen en gehouden interpellaties over het incident dat zich 
in augustus 2008 had voorgedaan in de vestiging van het Instituut voor Radio-
elementen te Fleurus (zie CRIV 52 COM 306), heeft de Kamer een motie van 
aanbeveling aangenomen, waarin werd gevraagd een subcommissie “Nucleaire 
veiligheid” op te richten (zie stuk nr. 52 1512/001). 
 
Overeenkomstig artikel 33 van het Kamerreglement heeft de commissie voor de 
Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt dan ook besloten 
die subcommissie op te richten tijdens haar vergadering van 5 november 2008. 
 
De aan de subcommissie opgedragen taken staan opgesomd in de tekst van 
voormelde motie, te weten: 
 
- “de aanbevelingen uit de werkgroep nucleaire veiligheid goedgekeurd door de 

plenaire vergadering van 26 april 2007 op te volgen; 
- de audits en onderzoeken bevolen door de regering op te volgen en te 

bespreken; 
- aanbevelingen te doen aan de regering teneinde de nucleaire veiligheid van alle 

nucleaire instellingen in ons land te verbeteren en deze aanbevelingen verder 
regelmatig op te volgen”. 

 
De subcommissie is voor het eerst bijeengekomen op 18 maart 2009, en heeft 
mevrouw Katrien Partyka (CD&V) aangewezen om de werkzaamheden voor te zitten. 
 
De eerste vergaderingen werden besteed aan de follow-up van de in 2007 
geformuleerde aanbevelingen, teneinde de werking te verbeteren van het Federaal 
Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). 
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De subcommissie is zesmaal bijeengekomen om in openbare zitting de volgende 
personen te horen: 
 
- de heer Willy De Roovere, directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor 

Nucleaire Controle (vergaderingen op 1 en 29 april en 20 mei 2009); 
- de heer Benoît De Boeck, General Manager van Bel V (vergadering op 29 april 

2009); 
- de heren Koen Persyn, directeur van AIB-Vinçotte CONTROLATOM, Pierre 

Klees, CEO van AIB-Vinçotte, Roger Van Steenbergen, gedelegeerd bestuurder 
van AIB-Vinçotte (vergadering op 13 mei 2009); 

- de heer Bernard Manche, directeur van Techni-Test (vergadering op 13 mei 
2009); 

- de heer Michel Sonck, hoofd van de dienst Toezicht op het Grondgebied en 
Natuurlijke Straling van het FANC (vergadering op 3 juni 2009); 

- de heer Jean-Paul Samain, voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor 
Ioniserende Stralingen van het FANC (vergadering op 17 juni 2009); 

- mevrouw An Fremout, hoofd van de dienst Bescherming van de gezondheid, 
Dosimetrie en Medische fysica van het FANC (vergadering op 17 juni 2009). 

 
Tijdens de vergadering met gesloten deuren van 20 mei 2009 hebben de leden van de 
subcommissie van gedachten gewisseld met de minister van Binnenlandse Zaken. 
 
Op 1 juli 2009 ten slotte heeft de subcommissie een werkbezoek gebracht aan de 
kantoren van het FANC. 
 
 
Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen 
 
Buiten haar werkzaamheden in het kader van de begrotingsprocedure heeft de 
commissie talrijke door de Senaat overgezonden wetsontwerpen houdende 
instemming met internationale verdragen aangenomen. De belangrijkste daarvan 
betroffen: 
 
- de uitvoering van het stelsel van eigen middelen van de Europese 

Gemeenschappen en van de correctiemechanismen waarover de EU-lidstaten 
het voor de periode 2007-2013 eens zijn geworden (stuk nr. 52 1740); 

- de toetreding van België tot het Verdrag inzake de rechten van personen met 
een handicap, alsook tot het Facultatief Protocol erbij (stuk nr. 52 1752); 

- de uitbreiding van de NAVO met Albanië en Kroatië (stuk nr. 52 1753); 
-  de organisatie van de wederzijdse rechtshulp en de uitlevering tussen de 

Europese Unie en de Verenigde Staten (stuk nr. 52 2013 en 2014).  
 
De commissie heeft een groot aantal vragen en interpellaties over talrijke actuele 
internationale dossiers aangehoord.  
  
Zij heeft ook de evolutie van die actualiteit via thema- of actualiteitsdebatten met de 
voor die dossiers bevoegde ministers gevolgd. Die gedachtewisselingen met de 
regering werden soms samen met de commissie voor de Landsverdediging of met de 
commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging van de 
Senaat georganiseerd. 
 
Zij waren gewijd aan:  
 
- de betrekkingen met Rusland en de situatie in de Kaukasus; 
- de Democratische Republiek Congo (4 debatten); 
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- de situatie in de Gazastrook; 
- de dreiging van de  verspreiding van kernwapens; 
- de balans van het Belgische mandaat (2007-2008) in de VN-Veiligheidsraad; 
- de voorbereiding van de NAVO-top die op 3 en 4 april in Straatsburg heeft 

plaatsgehad (2 debatten); 
- de nieuwe veiligheidsarchitectuur in Europa; 
- de zending van Belgische militairen naar koopvaardijschepen.  
 
De commissie heeft voor en na elke Europese top de Europese dossiers besproken 
met de eerste minister, tijdens gemeenschappelijke vergaderingen met het 
adviescomité voor de Europese Aangelegenheden en de overeenstemmende organen 
van de Senaat. Vergaderingen van dezelfde organen hebben het mogelijk gemaakt in 
dialoog te treden met Javier Solana, de Hoge Vertegenwoordiger voor het 
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (over de actualiteit inzake het 
GBVB en het EVDB); met de ambassadeur van de Republiek Tsjechië (over de 
prioriteiten van het Tsjechische EU-voorzitterschap); met de staatssecretaris voor 
Europese Zaken (over de voorbereiding van het Belgische voorzitterschap in 2010); 
met de Belgische vertegenwoordiger bij de Europese Unie (over het 
wetgevingsprogramma van de Europese Commissie in 2009); met een Britse 
parlementaire delegatie; met de Eerste minister over de resultaten van de top van 5 
april tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie.  
 
Op het gebied van ontwikkelingssamenwerking heeft de commissie, nadat ze tijdens 
de vorige zittingsperiode uitvoerige besprekingen had gewijd aan de stand van zaken 
in die sector welke gepaard gingen met hoorzittingen met de verschillende 
betrokkenen, zich dit jaar geconcentreerd op de opvolging van de documenten die 
krachtens de wetsbepalingen aan de Kamer worden toegezonden. Zo heeft zij met de 
Bijzonder Evaluator van de ontwikkelingssamenwerking een hoorzitting gehouden 
naar aanleiding van zijn verslag 2006-2008 en is zij met de minister van 
Ontwikkelingssamenwerking in debat gegaan over datzelfde verslag, alsook over het 
Verslag van het Rekenhof (dienstjaar 2007) betreffende de uitvoering van de taken 
van openbare dienst van de Belgische technische coöperatie, over de eerbiediging 
van de mensenrechten in 2008 in de achttien partnerlanden van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking en over zijn beleidsnota “Het recht op gezondheid en 
gezondheidszorg”. 
 
Er hebben ook andere gedachtewisselingen en hoorzittingen plaatsgevonden 
waarvoor de commissie vaak samen met haar pendant in de Senaat heeft vergaderd: 
 
- studiedag over de Belgisch-Russische betrekkingen (samen met Russische 

parlementsleden georganiseerd); 
- hoorzitting met vertegenwoordigers van het “collectif des femmes congolaises 

pour la paix”; 
- hoorzitting met NAVO-secretaris-generaal Jaap de Hoop Scheffer; 
- hoorzitting met de ambassadeurs van Jordanië en Marokko, die zich namens de 

22 Arabische ambassadeurs die Brussel als standplaats hebben, hebben 
uitgesproken over de toestand in het Midden-Oosten; 

- hoorzitting met ngo-vertegenwoordigers, ter voorbereiding van de debatten over 
de NAVO-top; 

- gedachtewisseling met de Georgische minister van Buitenlandse Zaken; 
- gedachtewisseling met een delegatie van Noorse parlementsleden; 
- gedachtewisseling met de Egyptische schrijfster en feministische militante Nawal 

El Saadawi; 
- gedachtewisseling met de heer Ali bin Smaikh Al-Marri, de voorzitter van de 

Mensenrechtencommissie van Qatar; 
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- hoorzitting “Stop dagelijks geweld tegen kinderen in het Zuiden”; 
- gedachtewisseling met de ministers van Buitenlandse Zaken en van Financiën 

van Burundi, die werden vergezeld door een parlementaire delegatie; 
- gedachtewisseling met een delegatie van Libische parlementsleden. 
 
Voorts werden volgende voorstellen van resolutie aangenomen: 
 
- resolutie over de oorlog tussen Israël en Hamas in de Gazastrook (stuk nr. 52 

1712); 
- resolutie betreffende de campagne tegen "het strijken van borsten" in 

ontwikkelingslanden (stuk nr. 52 0743); 
- resolutie betreffende vrouwenmoorden in Midden-Amerika en Mexico (stuk nr. 52 

1677); 
- resolutie met betrekking tot een nieuw algemeen beleid inzake de strijd tegen de 

honger in het licht van de wereldvoedselcrisis (stuk nr. 52 1197); 
- resolutie waarbij de regering wordt gevraagd de onaanvaardbare uitspraken van 

de paus tijdens zijn Afrikareis te veroordelen, alsook officieel protest aan te 
tekenen bij de Heilige Stoel (stuk nr. 52 1907). 

 
Ten slotte is een delegatie van de commissie naar New York gereisd in het 
vooruitzicht van de balans die moet worden opgemaakt van het mandaat (2007-2008) 
van België in de Veiligheidsraad; de gesprekken die de delegatie heeft gevoerd, 
gingen evenwel niet alleen over de Veiligheidsraad, maar hadden ook betrekking op 
veel andere organen en activiteiten van de Verenigde Naties. 
 
 
Commissie voor de Financiën en de Begroting 
 
De commissie heeft volgende wetsontwerpen goedgekeurd: 
 
- wetsontwerp houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit 

en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en 
andere verrichtingen in het kader van de financiële stabiliteit, stuk nr. 

 52 1470/001. 
- wetsontwerp houdende eindregeling van de begrotingen van de diensten van 

algemeen bestuur van de Staat van het jaar 2006 en van Staatsdiensten met 
afzonderlijk beheer van voorgaande jaren, stuk nr. 52 1207/001. 

- wetsontwerp houdende wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 
1992 teneinde het in overeenstemming te brengen met de richtlijn 90/434/EEG 
van de Raad van 23 juli 1990 betreffende de gemeenschappelijke fiscale 
regeling voor fusies, splitsingen, gedeeltelijke splitsingen, inbreng van activa en 
aandelenruil met betrekking tot vennootschappen uit verschillende lidstaten en 
voor de verplaatsing van de statutaire zetel van een SE of een SCE van een 
lidstaat naar een andere lidstaat, gewijzigd bij de richtlijn 2005/19/EEG van de 
Raad van 17 februari 2005, stuk nr. 52 1398/001. 

 
Bijgevolg is het wetsvoorstel (François-Xavier de Donnea, Pierre-Yves Jeholet) 
houdende wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 
teneinde het in overeenstemming te brengen met Richtlijn 90/434/EEG van de 
Raad van 23 juli 1990 betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor 
fusies, splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil met betrekking tot 
vennootschappen uit verschillende lidstaten (stuk nr. 52 0206/001) zonder 
voorwerp geworden. 
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- wetsontwerp houdende eerste aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting 
van het begrotingsjaar 2008, stuk nr. 52 1504/001. 

- wetsontwerp inzonderheid tot oprichting van een auditcomité in de genoteerde 
vennootschappen en de financiële ondernemingen, stuk nr. 52 1471/001. 

- ontwerp van programmawet (art. 1 tot 13, 54 tot 56 en 179 tot 193), stuk nr. 
 52 1607/001. 
- ontwerp houdende diverse bepalingen (art. 103 en 106 tot 179), stuk nr. 
 52 1608/1. 
- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 november 1993 houdende 

vaststelling van de Civiele Lijst voor de duur van de regering van Koning Albert II, 
tot toekenning van een jaarlijkse en levenslange dotatie aan Hare Majesteit 
Koningin Fabiola en van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid 
Prins Filip en van de wet van 7 mei 2000 houdende toekenning van een jaarlijkse 
dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip, een jaarlijkse dotatie aan Hare 
Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid en een jaarlijkse dotatie aan Zijne 
Koninklijke Hoogheid Prins Laurent, stuk nr. 52 1606/001. 

- wetsontwerp houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2009, 
stuk nr. 1527/001. 

- wetsontwerp houdende de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 
2009, stuk nr. 52 1528/001. 

- ontwerp van financiewet voor het begrotingsjaar 2009, stuk nr. 52 1699/001. 
- wetsontwerp tot vaststelling van de totale kostprijs van de dienst van de 

gewestelijke belastingen, in uitvoering van artikel 68ter van de bijzondere wet 
van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de 
gewesten, stuk nr. 52 1583/001. 

- wetsontwerp houdende diverse bepalingen (art. 48 tot 51), stuk nr. 52 1786/001. 
- wetsontwerp houdende goedkeuring van de resoluties 63-2 en 63-3 van de Raad 

van gouverneurs van het Internationaal Monetair Fonds betreffende de 
amendering van de statuten van het Internationaal Monetair Fonds, stuk nr. 50 
1772/1. 

 
-  Ontwerp van economische herstelwet (art. 1 tot 23), stuk nr. 52 1788/1. 
 
 Bijgevolg worden de volgende voorstellen zonder voorwerp: 
 
 - wetsvoorstel (Bruno Valkeniers, Bart Laeremans, Barbara Pas, Peter 

Logghe, Bruno Stevens, Hagen Goyvaerts) tot wijziging van koninklijk besluit 
nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over 
de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij 
die tarieven voor wat betreft het btw-tarief voor aardgas en elektriciteit, stuk 
nr. 52 0752/001. 

 - wetsvoorstel (Alain Mathot, Dalila Douifi, Guy Coëme, Yvan Mayeur, Colette 
Burgeon, Karine Lalieux) strekkende tot het toepassen van een verlaagd 
tarief van 6 % btw op de huishoudelijke levering van gas en elektriciteit, stuk 
nr. 52 0399/001. 

 - voorstel van resolutie (Yvan Mayeur, Guy Coëme, Alain Mathot, Karine 
Lalieux, Colette Burgeon) betreffende de voorafgaande kennisgeving aan de 
Europese Commissie van de toepassing van een btw-tarief van 6%  op de 
residentiële levering van gas en elektriciteit, stuk nr. 52 0416/001. 

 - wetsvoorstel (Koen Bultinck, Jan Mortelmans, Guy D'haeseleer, Hagen 
Goyvaerts, Peter Logghe, Barbara Pas, Rita De Bont, Linda Vissers) tot 
wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot 
vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en 
tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven wat de verlaging 
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van de tarieven met betrekking tot de bouw en levering van privéwoningen 
betreft, stuk nr. 52 1098/001. 

 - wetsvoorstel (Thérèse Snoy et d'Oppuers, Stefaan Van Hecke, Tinne Van 
der Straeten, Georges Gilkinet, Meyrem Almaci, Muriel Gerkens, Fouad 
Lahssaini, Philippe Henry, Wouter De Vriendt) tot omvorming van de 
belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven in een 
belastingkrediet, stuk nr. 52 1071/001. 

 - wetsvoorstel (Maxime Prévot, Véronique Salvi, Brigitte Wiaux, Christian 
Brotcorne) tot aanvulling van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 
met het oog op de spreiding over diverse aanslagjaren van de 
belastingvermindering voor energiebesparende investeringen in de woning, 
stuk nr. 52 0637/001. 

 - wetsvoorstel (Dirk Van der Maelen, Dalila Douifi, Peter Vanvelthoven) inzake 
de toekenning van een korting voor energiebesparende uitgaven, stuk nr. 

  52 0675/001. 
 - wetsvoorstel (Dirk Van der Maelen, Maya Detiège) tot wijziging van artikel 38 

van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, wat de 
terbeschikkingstelling van een bedrijfsfiets betreft, stuk nr. 52 0499/001. 

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

  52 1130/001. 
 - wetsvoorstel (Hans Bonte, David Geerts, Meryame Kitir, Dirk Van der 

Maelen) tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 
wat de fiscale vrijstelling van de fiets- en voetgangersvergoeding betreft, stuk 
nr. 52 1555/001. 

 - wetsvoorstel (Dirk Van der Maelen, Peter Vanvelthoven) tot wijziging van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de 
moratoriumintresten inzake bedrijfsvoorheffing, stuk nr. 52 1072/001. 

 - wetsvoorstel (Pierre-Yves Jeholet, François-Xavier de Donnea, Bart 
Tommelein, Luk Van Biesen) tot aanvulling van artikel 176 (2) van het 
Wetboek diverse rechten en taksen, teneinde de premies voor de 
exportkredietverzekeringscontracten vrij te stellen van de taks op de 
verzekeringscontracten, stuk nr. 52 0533/001. 

 
- wetsontwerp tot wijziging van de financiële bepalingen van de wet van 
 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank 

van België, stuk nr. 52 1793/001. 
- wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de 

toegevoegde waarde, stuk nr. 52 1469/001. 
- wetsontwerp tot machtiging van de minister van Financiën om leningen aan het 

Groot-Hertogdom Luxemburg toe te staan, stuk nr. 52 1851/001. 
- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het 

toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, stuk nr. 52 1887/001. 
- wetsontwerp houdende eindregeling van de begrotingen van de instellingen van 

openbaar nut van het jaar 2001 en sommige voorgaande jaren, stuk nr. 
 52 1862/001. 
- wetsontwerp houdende eindregeling van de begrotingen van de instellingen van 

openbaar nut van het jaar 2002, stuk nr. 52 1863/001. 
- wetsontwerp houdende derde aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting 

voor het begrotingsjaar 2008, stuk nr. 52 1890/001. 
- wetsontwerp houdende vierde aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting 

voor het begrotingsjaar 2008, stuk nr. 52 1898/001. 
- wetsontwerp houdende aanpassing van de Rijksmiddelenbegroting voor het 

begrotingsjaar 2009, stuk nr. 52 1924/001. 
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- wetsontwerp houdende eerste aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting 
van het begrotingsjaar 2009, stuk nr. 52 1925/001. 

- wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, betreffende de dotatie 
aan de Hoge Raad voor de Justitie, stuk nr. 52 1936/001. 

- wetsontwerp tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 
Arbitragehof, betreffend de dotatie aan dat hof, stuk nr. 52 1937/001. 

- wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 
inzake de belastingaangiften, stuk nr. 52 1957/001. 

- ontwerp van programmawet (art. 54 en 55), stuk nr. 52 1967/001. 
- wetsontwerp tot omzetting van richtlijn 2007/44/EG wat betreft procedureregels 

en evaluatiecriteria voor de prudentiële beoordeling van verwervingen en 
vergrotingen van deelnemingen in de financiële sector, stuk nr. 52 2011/001. 

- wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de 
toegevoegde waarde, stuk nr. 52 2027/001. 

- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 maart 1995 betreffende de 
verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen 
en van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en 
beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten, stuk nr. 

 52 2062/001. 
- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het 

toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, wat de financiële crisis 
betreft, stuk nr. 52 2064/001. 

- wetsontwerp houdende eindregeling van de begrotingen van de instellingen van 
openbaar nut van het jaar 2003, stuk nr. 52 2066/001. 

- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het 
gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering 
van terrorisme, en het Wetboek van Vennootschappen, stuk nr. 52 1988/001. 

 
De commissie heeft eveneens de volgende wetsvoorstellen goedgekeurd: 
 
- wetsvoorstel (Dirk Van der Maelen, Jan Jambon, Meyrem Almaci, Jean-Marc 

Nollet, Jenne De Potter, Christian Brotcorne) tot wijziging van het Wetboek van 
de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de aftrek voor de enige en 
eigen woning, stuk nr. 52 0555/001. 

- wetsvoorstel (Luk Van Biesen, Hendrik Bogaert, Christian Brotcorne, Hendrik 
Daems, François-Xavier de Donnea, Willem-Frederik Schiltz, Bart Tommelein, 
Ludo Van Campenhout) 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. 52 1181/001. 

 
Zij heeft vervolgens de bespreking van de volgende voorstellen voortgezet: 
 
- wetsvoorstel (Christian Brotcorne, Joseph George, Brigitte Wiaux) 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. 52 0606/001. 

- 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. 52 0730/001. 

- wetsvoorstel (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. 

 52 0647/01. 
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- wetsvoorstel (Herman De Croo, Ludo van Campenhout, Carina Van Cauter) tot 
wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde het 
fietsgebruik voor het woon-werkverkeer fiscaal aan te moedigen, stuk nr. 

 52 0816/001. 
- wetsvoorstel (Servais Verherstraeten, Hendrik Bogaert, Ingrid Claes, Jenne 
 De Potter, Jan Jambon) tot wijziging van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992 wat de forfaitaire kosten voor het woon-werkverkeer 
betreft, stuk nr. 

 52 1258/001. 
- wetsvoorstel (Linda Vissers, Hagen Goyvaerts, Barbara Pas) tot wijziging van het 

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op de verhoging van de 
forfaitaire fiscale aftrek voor woon-werkverkeer, stuk nr. 52 0696/001. 

- wetsvoorstel (Florence Reuter) tot wijziging van artikel 342 van het Wetboek van 
de inkomstenbelastingen 1992, stuk nr. 52 0820/001. 

 
Tenslotte heeft zij de bespreking aangevat van de volgende wetsvoorstellen: 
 
- voorstel van resolutie (Dirk Vijnck, Martine De Maght) tot uitbreiding van het 

verlaagd tarief van 6 % voor de levering van gas, elektriciteit en stookolie aan 
alle gezinnen, stuk nr. 52 0724/001. 

- wetsvoorstel (Jenne De Potter, Sonja Becq, Hendrik Bogaert, Ingrid Claes) tot 
wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 voor wat betreft de 
invoering van een aftrekbare besteding voor de giften in geld aan culturele 
instellingen, culturele organisaties of individuele kunstenaars, stuk nr. 

 52 1099/001. 
- wetsvoorstel (Jean-Marie Dedecker, Robert Van de Velde) tot wijziging van de 

wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, met het oog op 
het opnemen van een beslagnota in de toelichting van de begroting, stuk nr. 

 52 0553/001. 
- wetsvoorstel (Robert Van de Velde, Dirk Vijnck) tot wijziging van het btw-

Wetboek en van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met 
betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de 
toegevoegde waarde, stuk nr. 52 0795/001. 

- wetsvoorstel (Christian Brotcorne, Katia della Faille de Leverghem) tot wijziging 
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op het 
stimuleren van het bedrijfsmecenaat, stuk nr. 52 0121/001. 

- wetsvoorstel (François-Xavier de Donnea, Pierre-Yves Jeholet) betreffende het 
mecenaat, stuk nr. 52 1091/001. 

- wetsvoorstel (Jean Cornil, Alain Mathot, Guy Coëme) tot wijziging van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, het Wetboek van de belasting over 
de toegevoegde waarde en het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot 
uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde het 
mecenaat aan te moedigen, stuk nr. 52 1184/001. 

- wetsvoorstel (Dirk Van der Maelen, Hans Bonte, Meryame Kitir, Peter 
Vanvelthoven) tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 
voor wat betreft de fiscale aanmoediging van levenslang en levensbreed leren, 
stuk nr. 52 0709/001. 

- wetsvoorstel (Christian Brotcorne) totr herinvoering van artikel 117 en tot 
wijziging van artikel 289bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, 
met het oog op het bevorderen van de ontwikkeling van het menselijk kapitaal en 
van het levenslang leren, stuk nr. 52 0609/001. 

- wetsvoorstel (Patrick Moriau, Jean Cornil, Dirk Van der Maelen) om financiële 
speculatie op de prijsstijging van voedingsproducten te verbieden, stuk nr. 

 52 1196/001. 
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Op 19 november 2008 hoorde de commissie de heer Jean-Pierre Arnoldi, wnd. 
voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën, administrateur-generaal van 
de Thesaurie en voorzitter van het strategisch comité van het Agentschap van de 
schuld, over het schuldbeheer en de gevolgen van de huidige financiële crisis. 
 
Op 13 januari 2009, heeft de commissie de staatssecretaris voor Begroting, 
toegevoegd aan de Eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, 
toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en 
familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie, gehoord over het 
FEDCOM-project. 
Op 4 februari 2009 heeft de commissie een bezoek gebracht aan de ICT-dienst van de 
FOD Financiën. 
 
Tijdens haar vergadering van 11 februari 2009 heeft zij de heer Koen Van Loo, 
gedelegeerd bestuurder van de federale participatie- en investeringsmaatschappij, 
gehoord over het beheer van de participaties aangehouden  door de federale Staat. 
 
Op 11 maart 2009, heeft de commissie een hoorzitting gehouden over de werking van 
de registratiekantoren, met de heer Daniel De Brone, Administrateur-generaal van de 
algemene administratie van de Patrimoniumdocumentatie en mevrouw Martine Laloux, 
administrateur van de rechtszekerheid (FOD Financiën), de heer Marc Nys, ACV - 
Openbare dienst, de heren Aimé Truyens en Peter Veltmans, ACOD-CGSP AmiO 
ondersector Financiën, de heer Eddy De Meester, VSOA-SLFP Groep Financiën en 
de heer François Goris, NUOD - Sector Financiën. 
 
Op dezelfde dag heeft zij ook de heer André Bergen, voorzitter van de KBC Groep, de 
heer Filip Dierckx, voorzitter van Fortis Bank, de heer Erik Dralans, CEO van ING 
België, de heer Pierre Mariani, CEO van Dexia nv en de heer Stefaan Decraene, 
voorzitter van Febelfin, gehoord over het huidige beleid van de banken wat het 
verlenen van leningen aan bedrijven betreft. 
 
 
Subcommissie van de commissie voor de Financiën en de Begroting, belast met 
het onderzoek van de boeken van het Rekenhof 
 
De subcommissie heeft op 13 januari 2009 een infosessie georganiseerd over de 
werking van het Rekenhof. 
Op 21 januari 2009 heeft zij het verslag van de heer Robert Van de Velde over de 
rekening van vermogenswijziging (164e Boek van het Rekenhof) goedgekeurd, stuk nr. 
2095/1-2008/2009. 
Op 18 februari 2009 ten slotte werd het verslag van het Rekenhof over het systeem 
van de dienstencheques besproken. 
 
 
Commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming der 
Instellingen 
 
De commissie heeft de volgende wetsontwerpen en -voorstellen aangenomen: 
 
- ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van artikel 26 van de bijzondere wet van 

6 januari 1989 op het Arbitragehof, stuk nr. 52 1283/001-2008/2009; 
- wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving inzake de verplichting om een lijst 

van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te 
dienen, wat betreft de indiening van de vermogensaangifte, stuk nr. 52 1507/001-
2008/2009; 
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- ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de wetgeving inzake de verplichting 
om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een 
vermogensaangifte in te dienen, wat betreft de indiening van de 
vermogensaangifte, stuk nr. 52 1508/001-2008/2009. 

- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der 
instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap betreffende de 
onverenigbaarheden voor de leden van het Parlement van de Duitstalige 
Gemeenschap, stuk nr. 52 2018/001-2008/2009. 

 
De commissie heeft de bespreking voortgezet van de volgende voorstellen tot 
herziening van de Grondwet, alsook van de volgende wetsontwerpen en -voorstellen: 
 
- voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde er een artikel 39bis in te 

voegen betreffende een volksraadpleging, stuk nr. 52 2181-2007/2008; 
- 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. 52 0472/001-2007/2008; 

- 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. 52 1112/001-2007/2008; 

- 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. 52 1113/001-2007/2008; 

- ontwerp van bijzondere wet tot aanpassing van verschillende bepalingen aan de 
benaming "Grondwettelijk Hof", stuk nr. 52 1114/001-2007/2008; 

- voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 
1989 op het Arbitragehof om het woord "Arbitragehof" te vervangen door de 
woorden "Grondwettelijk Hof", stuk nr. 52 1727/001-2008/2009; 

- wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der 
instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, stuk nr. 52 1262/001-2007/2008; 

- 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, stuk nr.  52 1263/001-
2007/2008. 

 
De commissie heeft de volgende wetsvoorstellen verworpen: 
 
- 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. 52 186/001-2007/2008; 

- 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. 52 0308/001-2007/2008. 
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Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven 
 
 
Aangenomen resoluties 
 
De volgende resoluties werden in de commissie en daarna door de plenaire 
vergadering van de Kamer aangenomen:  
 
- resolutie betreffende het bevorderen van de toegankelijkheid van het openbaar 

vervoer, stuk nr. 52 0076/001 tot 006; 
- resolutie betreffende het gebruik van de ecoscore, stuk nr. 52 0764/001 tot 006; 
- voorstel van resolutie betreffende het opstarten van proefprojecten met 

ecocombi, stuk nr. 52 0727/001 tot 004; 
- resolutie betreffende maatregelen ter bevordering van een zuinig en verantwoord 

gebruik van voertuigen die op fossiele brandstoffen rijden, stuk nr. 52 1450/001 
tot 006. 

 
 
Wetsvoorstellen die aanleiding kunnen geven tot wetgeving 
 
De staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister, engageerde 
zich ertoe om de inhoud van de volgende samengevoegde wetsvoorstellen te 
verwezenlijken door de uitvaardiging van koninklijke besluiten: 
 
- 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. 52 149/001 tot 006; 

- wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende 
de inschrijving van voertuigen, stuk nr. 52 459/001 en 002; 

- wetsvoorstel houdende verplichting om alle bromfietsen die op de openbare weg 
rijden met een nummerplaat uit te rusten, stuk nr. 52 0643/001 tot 006; 

- wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving met het oog op de inschrijving van 
bromfietsen en het invoeren van het rijbewijs voor bromfietsersgebruikers, stuk 
nr. 52 0697/001. 

 
 
Wetsvoorstellen en voorstellen van resolutie die vervielen, werden verworpen of 
werden ingetrokken 
 
De volgende wetsvoorstellen kwamen te vervallen door de aanneming van 
wetsontwerpen waarmee ze waren samengevoegd: 
 
- wetsvoorstel tot aanvulling van de gecoördineerde wetten betreffende de politie 

over het wegverkeer, teneinde de installatie van alcoholsloten in bepaalde 
voertuigen verplicht te maken, stuk nr. 52 1339/001 tot 003; 

- wetsvoorstel tot wijziging van de op 16 maart 1968 gecoördineerde wet 
betreffende de politie over het wegverkeer met het oog op de invoering van een 
eenvoudige drugstest in het verkeer, stuk nr. 52 963/001 en 002. 

 
De volgende wetsvoorstellen en voorstellen van resolutie werden door de commissie 
verworpen: 
 
- voorstel van resolutie betreffende de oprichting van een onafhankelijk openbaar 

orgaan belast met de controle op de boven woongebieden door het luchtverkeer 
van op de luchthaven van Zaventem veroorzaakte geluidshinder, stuk nr. 
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 52 0249/001 en 002; 
- 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 voor wat betreft de maximumsnelheid op de 
autosnelwegen, stuk nr. 52 0712/001 en 002; 

- wetsvoorstel betreffende de instelling van milieuzones in steden en gemeenten, 
stuk nr. 52 1108/001 tot 004. 

 
Het volgende voorstel van resolutie werd besproken, maar vervolgens ingetrokken: 
 
- voorstel van resolutie ten einde het cultureel patrimonium te beschermen, de 

verkeersveiligheid te bevorderen en de openbare ruimte te vrijwaren, stuk nr. 
52 0417/001 en 002. 

 
 
Wetsvoorstellen en voorstellen van resolutie in bespreking 
 
Over de volgende wetsvoorstellen en voorstellen van resolutie, die in de commissie 
werden besproken, werd vooralsnog niet gestemd: 
 
- voorstel van resolutie betreffende de oprichting van een onafhankelijk openbaar 

orgaan belast met de controle op de boven woongebieden door het luchtverkeer 
vanop de luchthaven van Zaventem veroorzaakte geluidshinder, stuk nr. 

 52 207/001 en 002; 
- wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, 

gecoördineerd op 16 maart 1968, teneinde parkeerfaciliteiten toe te kennen aan 
beoefenaars van een gezondheidsberoep die op huisbezoek zijn, stuk nr. 

 52 0487/001 tot 005; 
- wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 12 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, stuk nr. 52 0653/001 en 
002; 

- 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, wat de wegkapiteins betreft die groepen fietsers 
en motorfietsers begeleiden, stuk nr. 52 0656/001; 

- voorstel van resolutie tot hervorming van de autokeuring, stuk nr. 52 0998/001 en 
 002; 
- voorstel van resolutie betreffende de begeleiding van uitzonderlijk vervoer, stuk 

nr. 52 1578/001 en 002; 
- wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de 

elektronische communicatie wat betreft de verandering van operator, stuk nr. 
 52 2005/001 en 002; 
- voorstel van resolutie betreffende de facturering van de telefoniediensten en de 

voorlichting van de consument, stuk nr. 52 0181/001; 
- wetsvoorstel tot waarborging van een minimumdienstverlening in het raam van 

opdrachten van openbare dienst en taken van algemeen belang, stuk nr. 
 52 0055/001 tot 003; 
- wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de 

hervorming van sommige economische overheidsbedrijven voor wat betreft de 
gewaarborgde minimumdienstverlening, stuk nr. 52 0760/001 en 002; 

- voorstel van resolutie betreffende de oprichting van gemeentelijke 
postagentschappen in België, stuk nr. 52 1116/001 en 002; 

- wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van 
het Rekenhof en de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van 
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sommige economische overheidsbedrijven, wat de controle op de autonome 
overheidsbedrijven betreft, stuk nr. 52 0368/001; 

- wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de 
hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, teneinde de 
gemeenten de mogelijkheid te bieden belastingen te heffen op gsm-masten en 
op antennesteunen van gsm-basisstations, stuk nr. 52 1867/001 tot 003; 

- wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de 
hervorming van sommige economische overheidsbedrijven om sociale 
verkiezingen te organiseren met het oog op de vertegenwoordiging van hun 
werknemers, stuk nr. 52 0086/001; 

- voorstel van resolutie over gratis treinvervoer bij vervuilingspieken en over de 
deelname van de NMBS-Groep aan de door de gewesten opgezette acties 
"inruiling nummerplaat voor abonnement", stuk nr. 52 1876/001; 

- wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de 
elektronische communicatie, teneinde de persoonlijke levenssfeer beter te 
beschermen in het kader van de op locatiegegevens gebaseerde diensten of de 
locatiediensten via mobiele telefoon, stuk nr. 52 0079/001 en 002; 

- wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 16 maart 1968 
betreffende de politie over het wegverkeer, ter afschaffing van het mechanisme 
van de opdecimes voor de verkeersboetes, stuk nr. 52 0078/001 tot 003; 

- wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, 
gecoördineerd op 16 maart 1968, wat de termijnen voor verjaring en herhaling 
van verkeersmisdrijven betreft, stuk nr. 52 1462/001; 

- 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 betreffende de parkeerplaatsen voor 
mindervaliden, stuk nr. 52 0705/001; 

- wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, 
gecoördineerd op 16 maart 1968, voor wat betreft de immobilisering van een 
voertuig als beveiligingsmaatregel, stuk nr. 52 0907/001. 

 
 
Hoorzittingen 
 
Op 22 oktober 2008 werd de heer Philippe Janssens, voorzitter van het Raadgevend 
comité van de Gebruikers bij de NMBS, gehoord over de functioneringsproblemen van 
het comité en de houding van de NMBS-groep tegenover het raadgevend orgaan.  
 
Op 14 januari 2009 kwam de heer Jannie Haek, gedelegeerd bestuurder van de 
NMBS-Holding, toelichting geven bij het akkoord dat door de NMBS-groep en de 
representatieve vakbonden werd afgesloten over de wijze waarop het stakingsrecht 
wordt uitgeoefend.  
 
Op 21 januari 2009 vond een hoorzitting plaats over de twee verslagen die werden 
uitgebracht in uitvoering van de resolutie van de Kamer van 19 maart 2008 tot 
invoering van een onderzoek door het Rekenhof naar de opvolging van de 
beheerscontracten door de NMBS, de NMBS-Holding en de Staat (stuk nr. 52 
0740/001 tot 004). 
 
De volgende personen werden gehoord:  
 
- de heer Franki Vanstapel (eerste voorzitter van het Rekenhof); 
- de heer Michel de Fays (raadsheer bij het Rekenhof); 
- de heer Jannie Haek (gedelegeerd bestuurder van de NMBS-Holding); 
- de heer Luc Lallemand (gedelegeerd bestuurder van Infrabel); 
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- de heer Marc Descheemaecker (gedelegeerd bestuurder van de NMBS). 
 
Over het voorstel van resolutie betreffende het bevorderen van de toegankelijkheid 
van het openbaar vervoer (stuk nr. 52 0076/001 tot 006) werd op 4 februari 2009 een 
hoorzitting gehouden met de heren Vincent Bourlard (directeur-generaal Patrimonium 
van de NMBS-Holding), Marc Taminiaux (adjunct-directeur bij de directie Patrimonium 
van de NMBS-Holding), Marc Descheemaecker (gedelegeerd bestuurder van de 
NMBS) en Luc Lallemand (gedelegeerd bestuurder van Infrabel).  
 
Op 27 mei 2009 vond een hoorzitting plaats over het voorstel van resolutie tot 
hervorming van de autokeuring (stuk nr. 52 0998/001 en 002). 
 
De volgende sprekers kwamen aan bod:  
 
- de heer Olivier Goies en mevrouw Katia De Geyter (GOCA); 
- de heer Ignace Van Overbeke (Keuringsbureau Motorvoertuigen Oostende); 
- de heer Willem Vanbroeckhoven (Autoveiligheid NV); 
- de heer Jean-Paul Gailly (FOD Mobiliteit, directoraat-generaal Mobiliteit en 

Verkeersveiligheid); 
- de heer Patrick Derweduwen (BIVV); 
- de heren Michaël Jonniaux en Jean-Michel Tubetti (federale politie); 
- de heer Philippe Planchon (Febiac); 
- de heren Philippe Pirson en Philippe Decrock (Federauto); 
- de heer Michel Peelman ( Car-Pass); 
- de heer Maarten Matienko (VAB); 
- de heer Karel Van Coillie (Touring); 
- de heer Joseph Swenen (ACV). 
 
Op 17 juni 2009 werd een hoorzitting gehouden over het goederenvervoer per spoor 
(stuk nr. 52 2131/001). De volgende personen lichtten hun standpunt toe: 
 
- de heer Marc Descheemaecker (NMBS); 
- de heer Luc Lallemand (Infrabel); 
- de heer Jannie Haek (NMBS-Holding); 
- de heer Joachim Coens (Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen); 
- de heer Jan Blomme (Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen); 
- de heer Pierre Arnold (Centre Interuniversitaire d'Étude de la Mobilité); 
- de heren Dominique Dalne en Luc Piens (ACV); 
- de heer Gérard Gelmini (ABVV). 
 
 
Gedachtewisseling 
 
Op 22 oktober 2008 vond over de liberalisering van de postdiensten een 
gedachtewisseling plaats met de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen en de 
minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven. 
 
 
Parlementaire missies 
 
Op 29 en 30 september 2008 vond in de Portugese hoofdstad Lissabon de 
tweejaarlijkse interparlementaire conferentie voor verkeersveiligheid plaats. 
Volksvertegenwoordigers François Bellot en Jef Van den Bergh en 
commissiesecretaris Joris Van Den Bossche namen aan de conferentie deel. 
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Van 10 tot 13 maart 2009 legde een delegatie van de commissie Infrastructuur een 
studiebezoek af aan Zweden. De delegatie bestond uit de volgende deelnemers: 
commissievoorzitter François Bellot, ondervoorzitter Ludo Van Campenhout, de 
volksvertegenwoordigers Roel Deseyn, Valérie De Bue, Camille Dieu, David Geerts, 
David Lavaux en Georges Gilkinet, commissiesecretaris Joris Van Den Bossche. 
Het studiebezoek had voornamelijk als doelstelling de gevolgen van de liberalisering 
van de postsector in Zweden te onderzoeken om vervolgens besluiten te kunnen 
trekken met betrekking tot de voltooiing van de postmarkt in België, die op 1 januari 
2011 een feit zal zijn. Verder werd ook een dag gewijd aan de problematiek van de 
verkeersveiligheid. 
 
 
Commissie voor de Justitie 
 
 
Afgehandelde  wetsontwerpen en wetsvoorstellen  
 
- wetsvoorstel betreffende de kennisgeving van strafrechtelijke uitspraken, stuk nr. 

52 0526/001 (verworpen). 
 
- wetsvoorstel tot bevordering van een objectieve berekening van de door de 

ouders te betalen onderhoudsbijdragen voor hun kinderen, stuk nr. 52 0899/001. 
 
 Toegevoegde wetsvoorstellen: 
 
 - wetsvoorstel tot wijziging van sommige in het Burgerlijk Wetboek vervatte 

bepalingen betreffende de bijdrage van de vader en moeder tot de opvoeding 
van hun kinderen, stuk nr. 52 0295/001. 

 - wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2006 tot 
invoering van een stelsel van uitkeringen voor moederschapshulp ten gunste 
van vrouwelijke zelfstandigen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 

  12 december 2001 betreffende de dienstencheques, stuk nr. 52 0564/001. 
 - wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de 

buitengewone kosten in het kader van een onderhoudsuitkering, stuk nr. 
  52 1092/001. 
 - wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende het onderhoudsgeld 

wat de ontvangstmachtiging in geval van niet-betaling betreft, stuk nr. 
  52 1317/001. 
 - wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de 

onderhoudsbijdragen voor kinderen betreft, stuk nr. 52 1611/001. 
 - wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de invoering van 

een kindrekening betreft, stuk nr. 52 1709/001. 
 
- Samengevoegde wetsvoorstellen:  
 
 - wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek voor wat betreft de 

verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand 
van een advocaat, stuk nr. 52 0930/001-2008/2009. 

 - wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek voor wat betreft de 
verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand 
van een advocaat, stuk nr. 52 1049/001-2008/2009. 

 
- wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek inzake het verzet tegen het 

huwelijk, stuk nr. 52 1026/001-2008/2009. 
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- 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, stuk nr. 52 1149/001-2008/2009 . 

- wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de plaats van het 
huwelijk betreft, stuk nr. 52 1239/001. 

- wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de openbare verkoop 
van onroerende goederen betreft, stuk nr. 52 1273/001-2008/2009. 

- wetsontwerp tot opheffing van de wet van 11 april 1936 waarbij de regering 
gemachtigd wordt het binnenbrengen in België van sommige vreemde 
publicaties te verbieden, stuk nr. 52 1284/001. 

 
- wetsontwerp tot invoeging van een artikel 1067bis in het Gerechtelijk Wetboek, 

stuk nr. 52 1286/001-2008/2009. 
 
 Toegevoegd wetsvoorstel: 
 
 - wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 1067bis in het Gerechtelijk 

Wetboek, stuk nr. 52 0111/001-2008/2009. 
 
- Samengevoegde wetsvoorstellen: 
 
 - wetsvoorstel teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren 

en transparanter te maken, stuk nr. 52 1334/001.  
 - wetsvoorstel tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk  
  Wetboek betreffende mede-eigendom, stuk nr. 52 123/001. 
 - wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 577-8 en 577-11 van het Burgerlijk 

Wetboek met betrekking tot  de taken van de syndicus, stuk nr. 52 241/001. 
 - wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek voor wat betreft de 

mede-eigendom, stuk nr. 52 0346/001. 
 - wetsvoorstel teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren 

en transparanter te maken, stuk nr. 52 0684/001.  
 
- Samengevoegde wetsontwerpen: 
 
  - wetsontwerp tot wijziging van artikel 116 van de wet van 21 april 2007 

betreffende de internering van personen met een geestesstoornis, stuk nr. 
   52 1407/001-2008/2009. 
  - wetsontwerp tot wijziging 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, stuk nr. 52 1408/001-2008/2009. 

 
- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 november 2001 tot vaststelling van 

een tijdelijke personeelsformatie van raadsheren teneinde de gerechtelijke 
achterstand bij de hoven van beroep weg te werken en de wet van 14 december 
2004 tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke 
inrichting, van de wet van 2 juli 1975 tot vaststelling van de personeelsformatie 
van de rechtbanken van eerste aanleg en van artikel 211 van het Gerechtelijk 
Wetboek, stuk nr. 52 1495/001-2008/2009. 

- ontwerp van programmawet, art. 261 tot 263, stuk nr. 52 1607/001-2008/2009.  
 
- samengevoegde wetsvoorstellen: 
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 - wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek der 
successierechten voor wat betreft de bevrijdende betaling in het kader van 
een erfenis en de terbeschikkingstelling van een bepaald bedrag aan de 
langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende, nr. 52 1633/001-
2008/2009; 

 - wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek der successierechten voor wat 
betreft liquiditeitsproblemen van overlevenden, nr. 52 0450/001-2008/2009; 

 - wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek der successierechten en het 
Burgerlijk Wetboek voor wat betreft de terbeschikkingstelling van een 
bepaald bedrag aan de langstlevende partner, nr. 52 0701/001-2008/2009; 

 - wetsvoorstel tot onmiddellijke terbeschikkingstelling van een maximumbedrag 
aan de echtgenoot of de langstlevende wettelijk samenwonende voordat de 
erfopvolging geregeld is, nr. 52 0922/001-2008/2009. 

 
- samengevoegde wetsontwerpen: 
 
 - wetsontwerp tot wijziging van artikel 20 van de wet van 15 juni 1935 op het 

gebruik der talen in gerechtszaken, stuk nr. 52 1693/001. 
 - wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der 

talen in gerechtszaken wat betreft de verwijzing van beschuldigden naar het 
hof van assisen, stuk nr. 52 1158/001. 

 
- wetsontwerp tot wijziging van artikel 3bis, § 4, van het koninklijk besluit nr. 22 

van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde 
veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of 
werkzaamheden uit te oefenen, stuk nr. 52 1694/001. 

 
- voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie die moet 

nagaan of de Grondwet, in het bijzonder de scheiding der machten, en de wetten 
werden geëerbiedigd in het raam van de tegen de nv Fortis ingestelde 
gerechtelijke procedures, stuk nr. 52 1711/001. 

 
 toegevoegde voorstellen: 
 
 - voorstel 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 spellers, stuk nr. 52 1461/001. 

 - voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie wat de 
tussenkomst van de regering in een aantal financiële instellingen betreft, stuk 
nr. 52 1472/001. 

 - voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie wat het 
onderzoek naar Fortis betreft, stuk nr. 52 1483/001. 

 - voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie wat de 
crisis in de Belgische banksector betreft, stuk nr. 52 1486/001. 

 - voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie ter 
doorlichting van de aanpak van de financiële- en bankencrisis, stuk nr. 

  52 1700/001. 
 
- wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 189ter, 235ter, 335bis en 416 van het 

Wetboek van strafvordering, stuk nr. 52 1730/001-2008/2009. 
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 toegevoegd wetsvoorstel: 
 
 - wetsvoorstel tot wijziging van artikel 416, tweede lid, van het Wetboek van 

strafvordering, om het in overeenstemming te brengen met de rechtspraak 
van het Grondwettelijk Hof in verband met de bijzondere 
opsporingsmethoden, stuk nr. 1436/001-2008/2009. 

 
- wetsontwerp houdende diverse bepalingen (art. 14-36), stuk nr. 52 1786/001. 
- wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzake de 

kostenverdeling onder partijen bij een echtscheidingsprocedure, stuk nr. 
 52 1803/001 
- wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek om de Hoge Raad voor 

de Justitie de mogelijkheid te geven om de voorbereiding en de verbetering van 
het schriftelijk gedeelte van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het 
vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage op te dragen aan 
externe deskundigen, stuk nr. 52 1879/001-2008/2009. 

- wetsontwerp tot aanvulling van de woninghuurwet met betrekking tot de 
aanrekening van bemiddelingskosten van een derde aan de huurder, stuk nr. 

 52 1949/001. 
- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de 

kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, van het Wetboek van de 
met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, van de wet van 26 juni 
1963 betreffende de aanmoediging van de lichamelijke opvoeding, de sport en 
het openluchtleven en het toezicht op de ondernemingen die wedstrijden van 
weddenschappen op sportuitslagen inrichten, van de wet van 19 april 2002 tot 
rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, stuk nr. 

 52 1992/001. 
 
- wetsontwerp betreffende diverse bepalingen met betrekking tot het centraal 

strafregister, stuk nr. 52 1997/001. 
 
 toegevoegde wetsvoorstellen : 
 
 - wetsvoorstel betreffende de getuigschriften van goed zedelijk gedrag, stuk nr. 

52 0081/001. 
 - wetsvoorstel  betreffende de afgifte van uittreksels uit het strafregister aan 

particulieren, stuk nr. 52 1172/001. 
 
- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI tot regeling van het 

notarisambt om het jaarlijks aantal kandidaat-notarissen op te trekken, stuk nr. 
52 2077/001. 

 
- samengevoegde wetsvoorstellen : 
 
 - wetsontwerp tot gelijkstelling van de graad van master in de rechten, master 

in het notariaat en master in het sociaal recht met respectievelijk een 
licentiaat of doctor in de rechten, een licentiaat in het notariaat en een 
licentiaat in het sociaal recht wat betreft de diplomavereisten voor juridische 
beroepen in wetten en reglementen die een aangelegenheid regelen als 
bedoeld in artikel 78 van de Grondwet, stuk nr. 52 2107/001. 

 - wetsontwerp tot gelijkstelling van de graad van master in de rechten, master 
in het notariaat en master in het sociaal recht met respectievelijk een 
licentiaat of doctor in de rechten, een licentiaat in het notariaat en een 
licentiaat in het sociaal recht wat betreft de diplomavereisten voor juridische 
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beroepen in wetten en reglementen die een aangelegenheid regelen als 
bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, stuk nr. 52 2108/001. 

 
 
Advies 
 
De commissie gaf op 26 november een gunstig advies aan de commissie voor de 
Financiën en de Begroting  over het Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor 
het begrotingsjaar 2009, sectie 12, Justitie, verslag: stuk nr. 1527/008-2008/2009, 
blz. 39.  
 
 
Andere activiteiten 
 
- De commissie besprak op 9 december de algemene Beleidsnota van de 

staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de Eerste minister, en 
staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en 
wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de 
minister van Justitie, nr. 1529/27-2008/2009, verslag, stuk nr. 52 1527/008-
2008/2009, blz 145. 

- Op 2 december 2008 heeft de commissie zich gebogen over het Actieplan voor 
de strijd tegen de fiscale en sociale fraude van de staatssecretaris voor de 
Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en 
staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie (verslag: zie stuk nr. 

 52 1527/008-2008/2009, blz. 161). 
- Op 14 januari 2009 was er een gemeenschappelijke vergadering met de 

commissie voor de Justitie van de Senaat. 
Uiteenzetting door vertegenwoordigers van het directoraat-generaal van de 
Justitiehuizen over de werking van het Nationaal Centrum voor Elektronisch 
toezicht(NCET). 

 Bezoek aan het NCET (Leuvenseweg 38). 
- Op 28 januari 2009 gaf de minister een uiteenzetting over het masterplan voor de 

gevangenissen.  
- Op 17 februari, 3 maart en 9 juni 2009 organiseerde de commissie hoorzittingen 

over de evaluatie van de wetgeving inzake terrrorisme. 
- Op 21 april 2009 gaf de minister een uiteenzetting over de uitvoering van de 

aanbevelingen van de onderzoekscommissie “Scheiding der machten” 
- Op 19 mei 2009 besprak de commissie het jaarverslag van het Hof van Cassatie. 
 
 
Bezoeken 
 
- De commissie heeft op 21 oktober 2008 de lokalen van het Hof van Cassatie 

bezocht. 
- De commissie bracht op 30 juni 2009 een bezoek aan de Kansspelcommissie.  
- Een delegatie van de commissie deed van 11 tot 20 november 2008 een 

studiereis naar Canada en bezocht de steden Ottawa, Montréal en Québec.  
- Op 12 en 13 november hadden ontmoetingen plaats in het ministerie van Justitie 

te Ottawa. De gesprekken handelden in hoofdzaak over de 
bevoegdheidsverdeling tussen de provincies en de federale overheid en de 
gerechtelijke organisatie. Op vrijdag 14 november bezocht de delegatie een 
penitentiaire instelling te Kingston. 

- De delegatie was op 14 november te gast op de receptie ter gelegenheid van het 
Koningsfeest, aangeboden door de consul-generaal.  
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- Op 17, 18 en 19 november volgende bezoeken te Québec en Montréal. De 
ontmoetingen tijdens dit deel van het programma waren eerder praktijkgericht en 
hadden betrekking op de werking van de rechtbanken, de mogelijkheden van 
bemiddeling, het oplossen van geschillen in het algemeen, het elektronisch 
dossier en de verwerking van juridische informatie.  

- De commissie voor de Justitie heeft van zondag 26 tot dinsdag 28 april 2009 een 
studiebezoek aan Nederland gebracht. 

- De leden werden op zondag 26 april 2009 verwelkomd door de heer 
ambassadeur Luc Carbonez en de heer Gevolmachtigd Minister Walter Lion. 

- Het Nederlandse succes op het vlak van de gerechtelijke organisatie, de aanpak 
van de jeugddelinquentie en het strafuitvoeringsbeleid, heeft de commissie voor 
de Justitie ertoe aangezet om het beleid ter plaatse te bestuderen en na te gaan 
of, en in welke mate, deze aanpak desgevallend geïntroduceerd kan worden in 
België.  Met het oog op de verwezenlijkingen inzake de gerechtelijke organisatie 
(de wegwerking van de gerechtelijke achterstand, de beheersautonomie van de 
hoven en rechtbanken, de invoering van een werklastmetingsmethode) werd een 
bezoek gebracht aan de Nederlandse Raad voor de Rechtspraak. 

 De commissie werd ook in de gelegenheid gesteld om zowel een 
jeugdgevangenis als een gevangenis voor volwassenen te bezoeken. 

- De commissie voor de Justitie heeft voorts een onderhoud gehad met de 
voorzitter van de vaste commissie voor de Justitie en de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal en enkele commisssieleden. 

- Gelet op het internationaal karakter van Den Haag werd tot slot een bezoek aan 
Eurojust gebracht. 

 
 
Verenigde commissies voor de Justitie en de Binnenlandse Zaken, de Algemene 
Zaken en het Openbaar ambt 
 
Op 9 december 2008 vond voor de verenigde commissies voor de Justitie en de 
Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar ambt een hoorzitting 
plaats over het ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de modaliteiten voor de 
verwerking van de persoonsgegevens en de informatie van de geïntegreerde politie, 
gestructureerd op twee niveaus, in het raam van de algemene nationale 
gegevensbank. 
 
 
Subcommissie van de commissie voor de Justitie belast met het “Familierecht” 
 
Wetsontwerp en wetsvoorstellen waarover een advies aan de commissie voor de 
Justitie werd uitgebracht:   
 
- wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de 

afschaffing van het automatisch ten laste leggen van de eisende partij van alle 
kosten in geval van eenzijdige aanvraag tot echtscheiding, stuk nr. 52 1803/001; 

- wetsvoorstel (Els De Rammelaere, Raf Terwingen) tot wijziging van het Burgerlijk 
Wetboek wat de plaats van het huwelijk betreft, stuk nr. 52 1239/001; 

 
- samengevoegde wetsvoorstellen: 
 
 - 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, stuk nr. 52 0899/001; 
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 - 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, stuk nr. 52 0295/001; 

 - wetsvoorstel (Dalila Douifi, Renaat Landuyt, Christine Van Broeckhoven) tot 
wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de onderhoudsgelden aan 
kinderen bij voorkeur te domiciliëren, stuk nr. 52 0564/001. 

 - wetsvoorstel (Sabien Lahaye-Battheu, Marie-Christine Marghem, Carina Van 
Cauter) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de buitengewone 
kosten in het kader van een onderhoudsuitkering, stuk nr. 52 1092/001. 

 - wetsvoorstel (Sabien Lahaye-Battheu, Herman De Croo, Willem-Frederik 
Schiltz, Carina Van Cauter) tot wijziging van de wetgeving betreffende het 
onderhoudsgeld wat de ontvangstmachtiging in geval van niet-betaling 
betreft, stuk nr. 52 1317/001. 

 - wetsvoorstel (Mia De Schamphelaere, Raf Terwingen, Servais 
Verherstraeten) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de 
onderhoudsbijdragen voor kinderen betreft, stuk nr. 52 1611/001. 

 - wetsvoorstel (Mia De Schamphelaere, Sonja Becq, Raf Terwingen) tot 
wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de invoering van een kindrekening 
betreft, stuk nr. 52 1709/001. 

 
- Samengevoegde wetsvoorstellen: 
 
 - wetsvoorstel (Raf Terwingen, Servais Verherstraeten) tot wijziging van het 

Gerechtelijk Wetboek wat de procedure inzake echtscheiding betreft, stuk nr. 
52 1517/001; 

 - wetsvoorstel (Sabien Lahaye-Battheu, Carina Van Cauter) tot wijziging van 
het Gerechtelijk Wetboek wat de procedure inzake echtscheiding betreft, stuk 
nr. 52 1706/001. 

 
 
Andere activiteiten 
 
Toelichting van de staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de Eerste 
minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, 
en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de 
minister van Justitie, over de oprichting van een "Familierechtbank". 
 
 
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 aangenomen: 
 
- wetsontwerp tot wijziging van het statuut van de militairen van het reservekader, 

stuk nr. 52 1479/001-2008/2009; 
- wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (artikelen 30 tot 52), stuk nr. 
 52 1608/001-2008/2009; 
- wetsontwerp tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2009, stuk nr. 

52 1631/001-2008/2009; 
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- wetsontwerp tot wijziging van diverse wetten betreffende het statuut van de 
militairen, stuk nr. 52 1742/001-2008/2009; 

- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van 
economische en individuele activiteiten met wapens met het oog op het verbod 
op de financiering van de vervaardiging, het gebruik of het bezit van 
uraniumwapens, stuk nr. 52 1935/001-2008/2009. 

 
Daarnaast  heeft de commissie de bespreking aangevat of verdergezet van de 
volgende voorstellen: 
 
- wetsvoorstel (Muriel Gerkens, Jean-Marc Nollet, Juliette Boulet, Stefaan Van 

Hecke, Georges Gilkinet, Zoé Genot, Meyrem Almaci, Tinne Van der Straeten, 
Wouter De Vriendt) tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling 
van economische en individuele activiteiten met wapens, stuk nr. 52 0319/001-
2007/2008; 

- voorstel van resolutie (André Flahaut, Daniel Ducarme) 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. 52 0990/001-2007/2008; 

- wetsvoorstel (David Geerts, André Flahaut, Ludwig Vandenhove, Hilde 
Vautmans, Jean-Luc Crucke, Bart Tommelein) tot wijziging van de wet van 

 10 april 2003 tot toekenning van de eretitel van veteraan aan sommige 
personeelsleden van het departement van Landsverdediging wat de toekenning 
van materiële bijstand betreft, stuk nr. 52 1345/001-2007/2008; 

- voorstel van resolutie (André Flahaut, Daniel Ducarme, Hilde Vautmans, Bart 
Tommelein, Christian Brotcorne, Nathalie Muylle) betreffende het 
raketafweersysteem van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) en 
de weerslag daarvan op het Europees veiligheids- en defensiebeleid, stuk nr. 

 52 1353/001-2007/2008; 
- voorstel van resolutie (Luc Sevenhans, Jan Mortelmans, Bruno Stevenheydens) 

tot heroprichting van een volwaardige aparte legereenheid: het Regiment 
Paracommando, stuk nr. 1460/001-2007/2008; 

- wetsvoorstel (Luc Sevenhans, Bruno Stevenheydens) tot wijziging van de wet 
van 14 januari 1975 houdende het tuchtreglement van de krijgsmacht met het 
oog op de toelating van militairen tot de uitoefening van politieke mandaten, stuk 
nr. 1641/001-2008/2009. 

 
 
Werden verworpen 
 
- wetsvoorstel (Luc Sevenhans, Bruno Stevenheydens) tot wijziging van de wet 

van 30 juli 1938 betreffende het gebruik der talen bij het leger wat het indienen 
van het verslag betreft, stuk nr. 52 1175/001-2007/2008; 

- voorstel van resolutie (David Geerts, Ludwig Vandenhove) betreffende de 
procedure van aanstelling van de Chief of Defence (Chod), stuk nr. 1307/001-
2007/2008. 

 
 
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 
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betrekkingen en de Landsverdediging van de Senaat1

                                                
1  In dit verband kan ook worden verwezen naar de gemengde commissie voor de Opvolging 

. Zij werd soms ook betrokken bij 
de bespreking van belangrijke thema’s in verband met het buitenlands beleid. 
 
Op 5 november 2008 gaf de minister van Landsverdediging, de heer Pieter De Crem, 
een globaal overzicht van de buitenlandse operaties voor de commissie voor de 
Landsverdediging. Dit werd gevolgd door een gedachtewisseling met de leden naar 
aanleiding van een aantal mondelinge vragen over de operaties in Libanon, Tsjaad, 
Afghanistan, Congo (DRC) en deze langs de Somalische kust. 
 
De heer Javier Solana, hoge vertegenwoordiger van de EU voor het 
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, besprak op 25 november 2008 
de actualiteitsthema’s op het gebied van het gemeenschappelijk buitenlands- en 
veiligheidsbeleid en het Europees veiligheids- en defensiebeleid voor een 
gezamenlijke vergadering van het adviescomité voor Europese aangelegenheden, de 
commissie voor de Landsverdediging en de commissie voor de Buitenlandse 
Betrekkingen van de Kamer en de commissie voor de Buitenlandse betrekkingen en 
de Landsverdediging van de Senaat. Hierop volgde een gedachtewisseling met de 
leden. 
 
De commissies voor de Landsverdediging en voor de Buitenlandse Betrekkingen van 
de Kamer hielden op 10 december 2008 een debat met de ministers van Buitenlandse 
Zaken en van Landsverdediging over de toestand in Oost-Congo. De minister van 
Landsverdediging antwoordde op de specifiek aan hem gerichte vragen in de 
daaropvolgende vergadering van de commissie voor de Landsverdediging van 
17 december 2008.  
 
Op 19 januari 2009 hield de heer Jaap de Hoop Scheffer, secretaris-generaal van de 
NAVO, een uiteenzetting over de nieuwe uitdagingen voor het bondgenootschap voor 
de verenigde commissies voor de Landsverdediging en de Buitenlandse Betrekkingen 
van Kamer en Senaat. Hierop volgde een gedachtewisseling. De minister van 
Landsverdediging woonde deze vergadering eveneens bij.  
 
Op 27 januari 2009 werd in de verenigde commissies voor de Landsverdediging en 
voor de Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer met de vice-eersteminister en 
minister van Buitenlandse Zaken, de heer Karel De Gucht, een debat gehouden over 
de dreiging van de nucleaire proliferatie. 
 
Op 28 januari en 4 februari 2009 heeft de minister van Landsverdediging het akkoord 
dat hij op 5 december 2008 ondertekend heeft met de ACMP (Algemene Centrale van 
het Militair Personeel), het ACV (Algemeen Christelijk Vakverbond Openbare 
Diensten) en het VSOA (Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt), uitgebreid 
toegelicht. Dit akkoord heeft betrekking op een ganse waaier aan maatregelen voor 
het personeel van Defensie. Vervolgens heeft hij daarover met de commissieleden van 
gedachten gewisseld. 
 
Tijdens de gemeenschappelijke vergadering met de commissie voor de Buitenlandse 
Betrekkingen van 4 maart 2009 werden, in het kader van het debat rond de Navo-top 
van 3 en 4 april 2009, vertegenwoordigers van ngo’s gehoord (Vredesactie en 
CNAPD). 

 van de buitenlandse missies (Kamer en Senaat) waar dieper wordt ingegaan op bepaalde 
 vertrouwelijke aspecten van deze missies. 
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Op een volgende gemeenschappelijke vergadering met de commissie voor de 
Buitenlandse betrekkingen van 11 maart 2009 had een gedachtewisseling plaats met 
de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, de minister van 
Landsverdediging en ambassadeur Van Daele, van de permanente 
vertegenwoordiging van België bij de Navo, over de Navo-top van 3 en 4 april in 
Straatsburg-Kehl. 
 
Op 22 april 2009 werd in beide commissies, de homologe commissie van de Senaat 
en het adviescomité voor Europese Aangelegenheden, met de Eerste minister 
gedebatteerd over de top van 5 april tussen de EU en de VS, en vervolgens met de 
minister van Buitenlandse Zaken in de verenigde commissies voor Landsverdediging 
en Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer over “de nieuwe veiligheidsarchitectuur” 
in Europa. 
 
Op 13 mei 2009 werden de deelnemers aan de hogere studies veiligheid en defensie, 
georganiseerd door het Koninklijk hoger instituut voor defensie (KHID), ontvangen 
door een delegatie van de commissie en onderhielden zij zich met de leden over 
actuele thema’s uit het domein van defensie.   
 
Op 19 mei 2009 werd er met de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse 
Zaken en de minister van Landsverdediging een debat gehouden over het inzetten van 
Belgische militairen op koopvaardijschepen die varen onder Belgische vlag langs de 
Somalische kust.  
 
Generaal Charles-Henri Delcour werd, als nieuwe Chef Defensie, op 8 juli 2009 in de 
commissie voor de Landsverdediging ontvangen voor een hoorzitting.  
 
Een delegatie van de commissie bracht van 29 september tot 1 oktober 2008 een 
bezoek aan de Belgische militairen in Afghanistan. Van 30 maart tot 1 april 2009 was 
zij in Grafenwöhr (D) waar Belgische militairen worden opgeleid voor het OMLT in 
Kunduz, en bij de Belgische soldaten in Libanon. Op 10 juni 2009 vergezelde zij de 
minister bij een bezoek aan de Admiraal Benelux te Den Helder en op 13 juli 2009 bij 
diens bezoek aan de Belgische militairen in Kosovo.  
 
 
Commissie belast met de Problemen inzake Handels- en Economisch Recht 
 
 
Wetgevende werkzaamheden 
 
De commissie heeft onderstaande wetsontwerpen en -voorstellen aangenomen: 
 
- wetsontwerp betreffende de continuïteit van de ondernemingen, stuk 
 52 0160/001-0/2007-1; 
- wetsontwerp houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot 

de continuïteit van de ondernemingen, stuk 52 1692/001-2008/2009; 
- wetsontwerp inzonderheid tot oprichting van een auditcomité in de genoteerde 

vennootschappen en de financiële ondernemingen (artikelen 13 tot 26 van het 
ontwerp), stuk 52 1471/001-2008/2009; 

- wetsvoorstel tot wijziging van artikel 133, § 6, eerste lid, en artikel 526ter van het 
Wetboek van vennootschappen, stuk 52 1663/001-2008/2009; 

- wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (artikel 167 van het ontwerp), stuk 
52 1786/001-2008/2009; 

- wetsontwerp tot wijziging van artikel 27 van de faillissementswet van 8 augustus 
1997, stuk nr. 52 1321-2007/2008. 
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Daarnaast  heeft de commissie de bespreking aangevat van de volgende 
wetsontwerpen en -voorstellen: 
 
- wetsvoorstel (David Clarinval, Kattrin Jadin, Carine Lecomte, Olivier Hamal) tot 

uitlegging van artikel 46, § 1, eerste lid, van de faillissementswet van 8 augustus 
1997, stuk nr. 1219-2007/2008, en wetsvoorstel (Joseph George, Christian 
Brotcorne, Maxime Prévot) tot aanvulling van artikel 46 van de faillissementswet 
van 8 augustus 1997, stuk nr. 1176-2007/2008.  

 
In dit kader werden hoorzittingen gehouden met de volgende personen:  

 
- de heer Ivan Verougstraete, Voorzitter van het Hof van Cassatie; 

 - de heer Cedric Alter, advocaat; 
 - de heer Frédéric Georges, Ulg; 
 - de heer Thomas Hürner, ULB; 
 - de heer Thierry Bosly, advocaat; 
 - de heer Alain Zenner, advocaat; 
 - de heer Pierre Cavenaile, advocaat; 
 - de heer Christian Van Buggenhout, advocaat. 
 
- wetsvoorstel (Hendrik Daems, Ine Somers, Luk Van Biesen) tot wijziging van de 

hypotheekwet van 16 december 1851 teneinde een algemeen voorrecht toe te 
kennen aan de leveranciers, stuk nr. 1731-2008/2009, en wetsvoorstel (Herman 
De Croo c.s.) tot wijziging van de wetgeving met het oog op de afschaffing van 
de voorrechten en hypotheken van de fiscus, stuk nr.1521-2008/2009.  

 
In dit kader werden hoorzittingen gehouden met de volgende personen:  

 
 - de heer Eric Dirix, raadsheer in het Hof van Cassatie; 
 - de heer Jean-Pierre Renard, advocaat; 
 - de heer Christian Van Buggenhout, advocaat; 
 - de heer Charles Gheur, VBO; 
 - de heer Frédéric Georges, ULg; 
 - de heer Ghislain Vandercapellen, administrateur invordering, FOD Financiën; 
 - de heer Piet Van Baeveghem, director retail credit, Febelfin. 
 

Het advies van het Rekenhof over de financiële en budgettaire consequenties 
van een eventuele aanneming van deze wetsvoorstellen werd gevraagd.  

 
- wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen met het oog op 

de invoering van de deelname op afstand aan de algemene vergadering, stuk nr. 
1261-2007/2008. 

 
 
Wetsvoorstellen in verband met corporate governance 
 
- wetsvoorstel (Bruno Tuybens c.s.) tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 

betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven wat 
de bezoldiging van het management betreft, stuk nr. 1291-2007/2008. 

- wetsvoorstel (Bruno Tuybens c.s.) tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 
betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven wat 
de ontslagvergoeding van de leden van het directiecomité betreft, stuk nr. 1292-
2007/2008. 



92 - BEVOEGDHEDEN  Hoofdstuk 2 
 

 

- wetsvoorstel (Bruno Tuybens c.s.) tot wijziging van het Wetboek van 
vennootschappen wat de openbaarmaking van bezoldigingen van bestuurders 
betreft, stuk nr. 1293-2007/2008. 

- wetsvoorstel (Bruno Tuybens c.s.) tot wijziging van het Wetboek van 
vennootschappen wat de uitbreiding van de deelname aan de algemene 
vergadering betreft, stuk nr. 1294-2007/2008. 

- wetsvoorstel (Bruno Tuybens c.s.) tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 
betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven wat 
de bezoldiging van de leden van de raad van bestuur betreft, stuk nr. 1297-
2007/2008. 

- wetsvoorstel (Bruno Tuybens c.s.) tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 
betreffende de hervorming van sommige  economische overheidsbedrijven wat 
de samenstelling van de raad van bestuur betreft, stuk nr. 1298-2007/2008. 

- wetsvoorstel (Bruno Tuybens c.s.) tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 
betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven wat 
de transparantie van de bezoldiging van het management betreft, stuk nr. 1299-
2007/2008. 

- wetsvoorstel (Bruno Tuybens c.s.) tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 
betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven wat 
het spreekrecht in de algemene vergadering betreft, stuk nr. 1300-2007/2008. 

 
 
Commissie voor de Sociale Zaken 
 
 
Adviezen die op verzoek van andere commissies werden uitgebracht 
 
De commissie voor de Sociale Zaken heeft advies uitgebracht aan: 
 
- de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke 

Hernieuwing over het 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. 
52 0051/001); 

- de commissie voor de Justitie over het wetsontwerp het tot invoering van een 
Sociaal Strafwetboek en over het wetsontwerp houdende bepalingen van het 
sociaal strafrecht (stuk nr. 52 1666/001 en 52 1667/001). 

 
 
Debatten  
 
 
- Amoedebarometer 
 

De heer Jean-Marc Delizée, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, 
toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en 
Grote Steden, heeft tijdens de vergadering van 11 februari 2009 de 
armoedebarometer voorgesteld.   
Na die voorstelling volgde een gedachtewisseling. 
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- Europese Top 
 

De commissie voor de Sociale Zaken heeft tijdens haar gemeenschappelijke 
vergaderingen van 10 en 25 maart 2009 met het adviescomité voor de Europese 
Aangelegenheden Eerste minister Herman Van Rompuy gehoord, die toelichting 
heeft gegeven bij de toepassing van de structurele hervormingen in het kader 
van de strategie van Lissabon, in de context van het Europees plan houdende 
economisch herstel, en vervolgens bij de resultaten van de Europese Top van 
staatshoofden en regeringsleiders van 19 en 20 maart 2009. 

 
 
Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke 
Hernieuwing 
 
De commissie heeft de volgende wetsontwerpen en wetsvoorstellen afgehandeld: 
 
- wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot 

vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten 
en van huisartsen, teneinde criteria in te voeren waaraan een tegensprekelijk 
debat tussen de kamers van de erkenningscommissies van geneesheren-
specialisten en de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en huisartsen moet 
voldoen, stuk nr. 52 1187/001. 

- wetsontwerp inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk 
lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of 
het wetenschappelijk onderzoek, stuk nr. 52 1409/001. 

- wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (I) (art. 14 tot 25, 
34 tot 49, 53 tot 55, 62 en 63, en 66 tot 89), stuk nr. 52 1491/001. 

- wetsontwerp tot wijziging van artikel 157 van de wet betreffende de verplichte 
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 

 14 juli 1994, stuk nr. 52 1492/001. 
- ontwerp van programmawet (art. 132 tot 149, 151 tot 153, 155, 166 tot 178, 220 

tot 240, 243 tot 260, 271 en 272) , stuk nr. 52 1607/001. 
- wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (art. 3 tot 5, 27, 91 tot 98, 104 en 

105) stuk nr. 52 1608/001. 
- wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) (art. 1 tot 3), stuk nr. 
 52 1609/001. 
- wetsontwerp houdende wijziging van de wet betreffende de verplichte 

verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 
 14 juli 1994, met het oog op de erkenning en financiering van palliatieve 

thuiszorgequipes voor kinderen, stuk nr. 52 1675/001. 
 
 toegevoegd wetsvoorstel: 
 
 - wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering 

voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 
1994, wat de palliatieve thuiszorgequipes voor kinderen betreft, stuk nr. 52 
1466/001 
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- wetsontwerp betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen 
toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen 
tabaksrook, stuk nr. 52 1768/001 

 
 toegevoegde wetsvoorstellen: 
 
 - wetsvoorstel betreffende een algemeen rookverbod in gesloten plaatsen 

toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen 
tabaksrook, stuk nr. 52 0780/001. 

 - wetsvoorstel tot vereenvoudiging van de regelgeving betreffende het roken in 
openbare plaatsen, stuk nr. 52 1763/001. 

 
- wetsontwerp houdende diverse bepalingen (art. 68 tot 76 en 115 tot 117), stuk 

nr. 52 1786/001. 
- wetsontwerp tot oprichting van een Belgisch Centrum voor alternatieven voor 

dierproeven, stuk nr. 52 1918/001. 
- ontwerp van programmawet (art. 6 tot 8), stuk nr. 52 1967/001. 
- wetsontwerp tot uitstel van de datum van inwerkingtreding van de wet van 19 

december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk 
lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of 
het wetenschappelijk onderzoek, stuk nr. 52 1991/001. 

- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de 
productnormen ter bevordering van duurzame productiepatronen en 
consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de 
volksgezondheid, stuk nr. 52 2093/001. 

- 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. 52 1206/001 
(verworpen). 

 
De commissie heeft de volgende voorstellen van resolutie aangenomen: 
 
- voorstel van resolutie betreffende een actieplan voor het kind in het ziekenhuis, 

stuk nr. 52 0482/001. 
- voorstel van resolutie betreffende een actieplan inzake zeldzame aandoeningen 

en weesgeneesmiddelen, stuk nr. 52 0505/001. 
- voorstel van resolutie betreffende het verbeteren van de preventieve 

behandelingsmogelijkheden van RSV-bronchiolitis bij prematuren en andere 
jonge kinderen die behoren tot een risicogroep, stuk nr. 52 1251/001. 

- voorstel van resolutie betreffende een betere beschikbaarstelling van 
consumenteninformatie bij de aankoop van een gsm en betreffende de 
bescherming van de gezondheid van de burgers tegen de aan 
elektromagnetische vervuiling verbonden risico's, stuk nr. 52 1335/001. 

 
 samengevoegd voorstel van resolutie: 
 
 - voorstel van resolutie betreffende de bescherming van de gezondheid van de 

burgers tegen de risico's van elektromagnetische vervuiling, stuk nr. 
  52 0405/001. 
 
- voorstel van resolutie betreffende geneesmiddelen voor kinderen, stuk nr. 
 52 1708/001. 
- voorstel van resolutie betreffende nanowetenschap en nanotechnologie, stuk nr. 

52 1811/001. 
- voorstel van resolutie over de kinderthuiszorg, stuk nr. 52 1845/001. 



HOOFDSTUK 2  BEVOEGDHEDEN - 95 
 

 

Gedachtewisselingen 
 
- Gedachtewisseling over de Europese Raad Milieu van 20 oktober 2008, stuk nr. 

52 1534/001. 
- Gedachtewisseling. Presentatie van het Federaal Plan Armoedebestrijding, stuk 

nr. 52 1541/001. 
- Gedachtewisseling. Het Belgisch standpunt tijdens de Raad van de Europese 

Unie inzake Leefmilieu van 4 december 2008, stuk nr. 52 1698/001. 
- Gedachtewisseling. Lente van het leefmilieu: eerste follow-upvergadering 

(januari 2009), stuk nr. 52 1759/001. 
- Met de commissie “Klimaat en Duurzame Ontwikkeling en Commissie voor het 

Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de Nationale 
Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw: 

 gedachtewisseling. De weerslag van het klimaat- en energiepakket van de 
Europese Unie op het Belgisch energetisch en economisch systeem, stuk nr.  

 52 1778/001. 
- Gedachtewisseling. Federaal Plan Armoedebestrijding: eerste evaluatie 
 (februari 2009), stuk nr. 52 1835/001. 
- Voorontwerp federaal plan: "Naar een geïntegreerd productbeleid.” Federale 

bijdrage tot de strijd tegen luchtvervuiling, stuk nr. 52 1836/001. 
- Gedachtewisseling. Nationaal Klimaatplan 2009-2012 van België: overzicht van 

de maatregelen en stand van zaken op 31 december 2008, stuk nr. 52 1849. 
- Gedachtewisseling. Ontwerp van federaal plan voor de integratie van de 

biodiversiteit in 4 federale sleutelsectoren, stuk nr. 52 1877. 
- Gedachtewisseling.  De Raad van de Europese Unie van 2 maart 2009 over het 

milieu, stuk nr. 52 1878. 
- Gedachtewisseling. Studie Before & After: onderzoek naar de sociale en 

economische positie van personen die geregulariseerd werden ter uitvoering van 
de wet van 22 december 1999, stuk nr. 52 1889. 

- Gedachtewisseling. Evaluatie van de wet van 12 januari 2007 betreffende de 
opvang van asielzoekers en van bepaalde categorieën van vreemdelingen, stuk 
nr. 52 1915. 

- Conferentie in het kader van de internationale "brain awareness week", stuk nr. 
52 1921. 

- Met de commissie voor de Sociale Aangelegenheden van de Senaat. 
 Gedachtewisseling. Evaluatie van het Nationaal Kankerplan, stuk nr. 52 1983. 
- Gedachtewisseling. Jaarverslag 2008 van het Federaal Kenniscentrum voor de 
 Gezondheidszorg, stuk nr. 52 1999. 
- Met de commissie voor de Sociale Zaken van de Senaat: het kadaster van 

activiteiten van geneesheren, stuk nr. 52 2021. 
- Gedachtewisseling. Chronische ziekten, stuk nr. 52 2043. 
- Gedachtewisseling. Meerjarenplan. Aantrekkelijkheid van het verpleegkundig 

beroep, stuk nr. 52 2047. 
- Gedachtewisseling. Raad van de Europese Unie inzake Volksgezondheid van 
 6 en 7 juli 2009, stuk nr. 52 2132. 
- Gedachtewisseling. Verslag van juni 2009 van het Rekenhof over het federaal 

klimaatbeleid. Uitvoering van het Kyotoprotocol (stuk nr. 52 2135). 
 
 
Hoorzittingen 
 
- Hoorzittingen. Gemeenschappelijke verklaring van 17 juni 2008 van de ministers, 

die de Volksgezondheid onder hun bevoegdheden hebben, betreffende het 
toekomstige alcoholbeleid, stuk nr. 52 1822. 

- Hoorzittingen. Het statuut van artsen-specialisten in opleiding, stuk nr. 52 1883 
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- Hoorzittingen over de zorgtrajecten, stuk nr. 52 2030. 
 
 
Adviezen 
 
- Voorstel van Richtlijn van de Raad en het Europees Parlement inzake de 

kwaliteits- en veiligheidsnormen voor menselijke organen, bestemd voor 
transplantatie (document COM(2008) - 818). Subsidiariteitsadvies, stuk 

 nr. 52 1766. 
 
- Advies over de begroting 2009: 
 
 - Sectie 24 - Sociale Zekerheid, Partim: Oorlogsslachtoffers; 

- Sectie 25 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu - Partim: Volksgezondheid; 

 - Sectie 25 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu - Partim: Veiligheid van de Voedselketen;  

 - Sectie 25 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen - Partim: 
Leefmilieu;  

 - Sectie 25 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen - Partim: 
Marien Milieu; 

 - Sectie 44 - Sociale Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie - 
Partim: Sociale integratie, Grootstedenbeleid 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. 

 52 0051/001. 
- wetsvoorstel tot wijziging van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 
 7 augustus 1987, betreffende de opvang van de kinderen in de ziekenhuizen, 

stuk nr. 52 0203/001. 
- voorstel van resolutie betreffende een betere ondersteuning van de palliatieve 

zorg, stuk nr. 52 0288/001. 
 
- samengevoegde wetsvoorstellen: 
 
 - wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 maart 1954 betreffende de 

herstelpensioenen voor de burgerlijke slachtoffers van de oorlog 1940-1945 
en hun rechthebbenden, stuk nr. 52 0301/001. 

 - wetsvoorstel tot toekenning aan alle betrokkenen met de Belgische 
nationaliteit van een herstelpensioen voor de burgerlijke slachtoffers van de 
oorlog 1940-1945 en hun rechthebbenden, stuk nr. 52 1626/001. 

 
- wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op 

maatschappelijke integratie, teneinde de financiële bijdrage van de Staat in het 
leefloon te verhogen, stuk nr. 52 0317/001. 

- wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 
betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen voor wat betreft de 
plaatsing van alcoholsloten op voertuigen voor professioneel vervoer, stuk nr. 

 52 0674/001. 
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- wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzake 
de terugbetaling van hulpmiddelen om te stoppen met roken, stuk nr. 

 52 0988/001. 
 
- samengevoegde wetsvoorstellen: 
 
 - wetsvoorstel tot wijziging, wat de uitoefening van de beroepen uit de sector 

van de geestelijke gezondheidszorg betreft, van koninklijk besluit nr. 78 van 
10 november 1967 betreffende de uitoefening van de 
gezondheidszorgberoepen, stuk nr. 52 1126/001. 

 - wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 
1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen met het 
oog op de reglementering van de uitoefening van de klinische psychologie, 
van de klinische seksuologie en van de klinische orthopedagogiek, stuk nr. 
52 1357/001. 

 - wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 
1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen wat de 
uitoefening van de psychotherapie betreft, stuk nr. 52 1604/001. 

 
- voorstel van resolutie inzake de terugbetaling van het hormonaal spiraal, stuk nr. 

52 1455/001. 
- voorstel van resolutie over de rechten van de in een kinderpsychiatrische 

ziekenhuisafdeling opgenomen kinderen, stuk nr. 52 1477/001. 
- voorstel van resolutie betreffende de aantrekkelijkheid van de 

huisartsgeneeskunde, in het bijzonder in landelijke gebieden, stuk nr. 
 52 1546/001. 
- wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 augustus 1990 

betreffende het fabriceren en het in handel brengen van producten op basis van 
tabak en soortgelijke producten wat de vermelding van het telefoonnummer van 
de Tabak Stop Lijn op tabaksproducten betreft, stuk nr. 52 1642/001. 

- voorstel van resolutie betreffende de oprichting van een signaal- en verwijslijn 
voor sociale noodgevallen door het telefoonnummer 115 in te stellen, stuk nr. 

 52 1776/001. 
- voorstel van resolutie betreffende een verbetering van het palliatief zorgaanbod 

om het beter af te stemmen op de behoeften, stuk nr. 1796/001. 
 
- samengevoegde wetsvoorstellen: 
 
 - wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 2001 

betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het 
brandstofverbruik en de CO2-uitstoot bij het op de markt brengen van nieuwe 
personenauto's, stuk nr. 52 1909/001. 

 - wetsvoorstel houdende instelling van een verbod op reclame voor de meest 
vervuilende auto's, stuk nr. 52 1910/001. 
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 BIJZONDERE COMMISSIES 
 
 
Commissie voor de Comptabiliteit 
 
Overeenkomstig artikel 107 van het Reglement van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers, verifieert en vereffent de commissie voor de Comptabiliteit 
alle rekeningen van de Kamer en stelt zij, op voorstel van de quaestoren, de begroting 
van de Kamer vast. 
 
Zij doet zulks met inbegrip van de rekeningen en begrotingen voor de financiering van 
de politieke partijen en voor de dotatie aan de in België verkozen leden van het 
Europees Parlement (zie doc. 52 1640/001). 
 
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. 
 
De bevoegdheid van de commissie voor de Comptabiliteit werd in de loop der jaren 
uitgebreid tot de volgende dotatiegerechtigde instellingen: 
 
- het Rekenhof (sinds 1984); 
- de vaste comités van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten (sinds 1993); 
- de federale ombudsmannen (sinds 1997); 
- het Grondwettelijk Hof (voorheen: Arbitragehof) + 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 18 november en 25 december 2008.  
 
De stijging van de te verlenen kredieten, respectievelijk van de dotatie op de 
rijksbegroting voor het eerstvolgende begrotingsjaar (in casu 2009) wordt zoveel als 
mogelijk opgevangen door het eventuele boni van het jaar dat voorafgaat (2007) aan 
het lopende begrotingsjaar (2008).  
 
Voor een aantal instellingen was door de regering in de dotatie rijksbegroting voor een 
aantal instellingen een lager bedrag dan het gevraagde bedrag ingeschreven. Het 
verschil werd gefinancierd door in een aantal gevallen het reservefonds van betrokken 
instellingen aan te spreken en/of beroep te doen op het bedrag dat de 
privacycommissie ter beschikking had gesteld en/of reeds een deel van het boni 2008 
aan te wenden voor de financiering van de begroting 2009 (zie doc. 52 1636/001). 
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Hierna volgt een schematisch overzicht (in miljoen euro) van de gevraagde kredieten 
voor 2009 (A), de ingeschreven dotatie 2009 (B) en de rekeningen 2007 (C) voor elk 
van deze instellingen: 
 
 
Doc. 52 1636/001 
 
 

 (A) 
KREDIETEN 2009 

(B) 
DOTATIE 2009 

(C) 
REKENINGEN 2007 

GRONDWETTELIJK HOF 9,7707 9,464 0,007 

REKENHOF 53,1612 45,732 5,774 

HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE 6,4344 5,090 1,003 

FEDERALE OMBUDSMANNEN 4,505 4,108 0,259 

COMITÉ P 11,775 11,094 0,575 

COMITÉ I 3,8 3,116 0,684 

NOTARIAAT 0,622 0,382 0,131 

PRIVACY 5,440 5,244 0,354 

TOTAAL 
95,5083 

(2008: 94,265) 

84,23 8,787 

 
 
We voegen er aan toe dat de commissie voor de Comptabiliteit in de loop van de 
maand juni 2009 heeft ingestemd met een verzoek van de voorzitter van de  
Benoemingscommissies voor het Notariaat om een aanvullend krediet van 
167 800 euro toe te kennen.  
 
 
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. 
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In de periode 2008-2009 ging de commissie niet over tot de bespreking van 
aankoopdossiers. 
 
 
Commissie Globalisering 
 
 
Zie hoofdstuk 5 
 
 
Commissie voor de Naturalisaties 
 
De commissie heeft de naturalisatieaanvragen besproken op 3 december 2008 en 
28 april 2009. 
 
Op 20 januari 2009 heeft de commissie een gezamenlijke vergadering gehouden met 
een delegatie van het parket van de procureur des Konings te Brussel, in verband met 
de kwaliteit en de inhoud van de door dit parket uitgebrachte adviezen, in toepassing 
van artikel 21 § 3, lid 2 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit. 
 
De door de commissie aanvaarde aanvragen werden op 22 januari en 2 juli 2009 door 
de Kamer in plenaire vergadering aangenomen. 
 
De respectieve publicaties in het Belgisch Staatsblad vonden plaats op 2 maart en 
1 september 2009. 
 
 
Parlementaire Overlegcommissie 
 
De parlementaire overlegcommissie is tijdens de gewone zitting 2008-2009 twaalfmaal 
bijeengekomen. 
 
In de loop van de onderzochte periode heeft zij vierentwintig 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). 
 
Bij de commissie is tijdens deze zitting geen formeel bevoegdheidsconflict aanhangig 
gemaakt (toepassing van artikel 11 van de wet van 6 april 1995). Ze heeft zich wél 
tweemaal uitgesproken over de te volgen wetgevingsprocedure. 
 
De overlegcommissie heeft in tien gevallen de termijn vastgesteld waarbinnen de Kamer 
van volksvertegenwoordigers zich moest uitspreken (toepassing van de artikelen 2, 4°, en 
12, § 3, van de wet van 6 april 1995). 
 
De overlegcommissie heeft tot slot vijfmaal toepassing gemaakt van artikel 10, § 1, 3°, 
van voornoemde wet van 6 april 1995, dat haar de mogelijkheid biedt om de termijnen 
van onderzoek en evocatie op te schorten. 
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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 2008-2009 tien maal samengekomen. 
 
Dit gebeurde driemaal 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 - 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 - het 
activiteitenverslag over 2007-2008 van het vast comité van Toezicht op de 
Politiediensten en het activiteitenverslag over 2008 van het vast comité van Toezicht 
op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten besproken. 
 
Zeven maal vergaderde de bijzondere commissie apart. 
 
Tijdens deze vergaderingen werden de verslagen besproken van de verschillende 
toezichtsonderzoeken die haar in uitvoering van artikel 8, tweede lid, van de 
bovengenoemde wet van 18 juli 1991 door het vast comité van Toezicht op de 
Politiediensten werden overgezonden. 
 
Tijdens deze zitting werd de samenstelling van de begeleidingscommissie gevoelig 
gewijzigd. 
 
Op 30 december 2008 trad de heer Herman Van Rompuy (CD&V) aan als Eerste 
minister. Hij werd als voorzitter van de commissie opgevolgd door de heer 
François-Xavier de Donnea. 
 
Op dezelfde dag werd de heer Guido De Padt (Open Vld) minister van Binnenlandse 
Zaken. In de commissie werd hij vervangen door de heer Bart Tommelein. 
 
Op 31 december 2008 nam mevrouw Katrien Schryvers (CD&V) ontslag uit de Kamer 
van volksvertegenwoordigers. Zij werd in de begeleidingscommissie vervangen door 
de heer Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen!). 
 
Op 30 juni 2009 legde de heer Bart Tommelein de eed af als Vlaams 
volksvertegenwoordiger. Hij werd in de commissie vervangen door de heer Herman 
De Croo. 
 
Ook de samenstelling van het vast comité van Toezicht op de Politiediensten werd 
gewijzigd. 
 
Bij Koninklijk besluit van 13 juli 2008 werd de heer André Vandoren, voorzitter van het 
vast comité van Toezicht op de Politiediensten, benoemd tot voorzitter van het 
Coördinatieorgaan voor de Analyse van de Dreiging. Op 8 januari 2009 heeft de Kamer 
de heer Bart Van Lijsebeth als zijn opvolger benoemd. De heer Van Lijsebeth heeft op 
9 januari 2009 de eed afgelegd. Op 28 mei 2009 heeft de Kamer mevrouw Dominique 
Reyniers benoemd als plaatsvervangend voorzitter van het comité. 
 
Op 10 april 2009 nam de heer Frank Schuermans ontslag als raadsheer bij het vast 
comité van Toezicht op de Politiediensten. 
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Bijzondere commissie voor het Reglement en voor de Hervorming van de 
parlementaire werkzaamheden 
 
Tijdens de gewone zitting 2008-2009 heeft de bijzondere commissie de volgende 
teksten besproken: 
 
- voorstel (Bart Tommelein, Daniel Bacquelaine, Christian Brotcorne, Servais 

Verherstraeten, Meyrem Almaci, Jean Marie Dedecker, Thierry Giet, Jean-Marc 
Nollet en Peter Vanvelthoven) tot wijziging van artikel 3 van het Reglement van 
de Kamer van volksvertegenwoordigers, teneinde de gewezen voorzitters van de 
Kamer in het Bureau op te nemen, stuk nr. 52 1927/001-2008/2009; dat voorstel 
strekte ertoe de gewezen Kamervoorzitters, die van rechtswege al deel uitmaken 
van de Conferentie van voorzitters (zie artikel 14 van het Reglement), in het 
Bureau op te nemen, vanzelfsprekend op voorwaarde dat zij nog lid zijn van de 
Assemblee. Om de representativiteit van het Bureau te handhaven, hebben de 
gewezen voorzitters binnen die instantie echter alleen een raadgevende stem.  
De Kamer is op 23 april 2009 overgegaan tot de aanneming van die wijziging, die 
werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 19 mei 2009. 

- voorstel (Patrick Dewael, Daniel Bacquelaine, Christian Brotcorne, Thierry Giet, 
Bart Tommelein, Servais Verherstraeten) tot wijziging van het Reglement wat de 
vervolging, de berechting en de aanhouding van ministers betreft, stuk nr. 
1978/001-2008/2009. Dit voorstel strekte ertoe procedureregels met betrekking 
tot de vervolging van ministers in het Reglement te voegen. De wet van 25 juni 
1998 schrijft immers voor dat bepaalde procedures verlopen zoals geregeld in het 
Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers, terwijl het Reglement 
hierover niets bepaalde. Naar aanleiding van een recent dossier, waarbij de 
Kamer het grondwettelijk verlof verleende om de regeling van de rechtspleging 
lastens een federale minister voort te zetten, formuleerde de commissie voor de 
Vervolgingen de aanbeveling om deze lacune te verhelpen. Het voorstel breidt de 
bevoegdheden van de commissie voor de Vervolgingen uit, waardoor zij voortaan 
niet alleen verzoeken in het kader van de parlementaire onschendbaarheid van 
Kamerleden behandelt, maar ook verzoeken in het kader van de strafrechtelijke 
vervolging van federale ministers. De Kamer is op 4 juni 2009 overgegaan tot 
aanneming van die wijziging, die werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad 
van 19 juni 2009. 

 Tot de goedkeuring van dit voorstel bleef de bevoegdheid van de commissie voor 
de Vervolgingen beperkt tot de verzoeken met betrekking tot de parlementaire 
onschendbaarheid van de leden van de Kamer (artikel 160 van het Reglement). 

 De door de Kamer aangenomen wijziging van het Reglement breidt de bevoegdheid 
van de commissie uit tot de verzoeken die ertoe strekken federale ministers te 
vervolgen, te berechten of aan te houden (nieuw artikel 160bis). De Kamer vult 
aldus een leemte in het Reglement aan, daarbij rekening houdend met de 
aanbeveling van de commissie voor de Vervolgingen om procedureregels 
aangaande de vervolging van ministers uit te werken. 

 De wijziging van het Reglement zorgt aldus voor de invoeging van een nieuw artikel 
160bis en verfijnt de in artikel 160 gebruikte bewoordingen. 
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Bijzondere commissie “Klimaat en Duurzame Ontwikkeling” 
 
 
Gedachtewisselingen 
 
- Gedachtewisseling: federaal rapport Duurzame ontwikkeling. Lange termijnvisie 

2050 (stuk nr. 1864/1-2008/2009) 
- Gedachtewisseling: internationale voedselcrisis (CRIV 52 COM 436 - CRAV 52 

COM 436) 
- Gedachtewisseling: de weerslag van het klimaat- en energiepakket van de 

Europese Unie op het Belgisch energetisch en economisch systeem. (stuk nr. 
1778/001-2008/2009) 

 
 
Bijzondere commissie belast met het Onderzoek naar de financiële en bankcrisis 
 
Op 4 december 2008 nam de plenaire vergadering van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers, in het licht van de bijzonder ernstige crisis die het land sinds 
einde september 2008 in de financiële en de banksector trof en waarbij een aantal 
grote banken en financiële instellingen zwaar werden geraakt, een voorstel aan tot 
oprichting van een bijzondere commissie belast met het onderzoek naar de financiële 
en bankcrisis. Omdat het oprichtingsvoorstel een commissie beoogde die zou worden 
samengesteld uit Kamerleden en Senatoren, keurde op 11 december 2008 de plenaire 
vergadering van de Senaat op haar beurt de oprichting van de bijzondere commissie 
goed. 
 
De hoofdopdracht van de bijzondere commissie bestond erin, op grond van een 
verslag dat vier door het Rekenhof voorgestelde en door de commissie aangestelde 
deskundigen moesten voorleggen, de mechanismen en de verantwoordelijkheden te 
analyseren die hebben geleid tot de financiële en bankcrisis in ons land, alsook het 
toezicht op de sector, het beheer van de crisis en de tekortkomingen van de wetgeving 
onder meer op het stuk van het toezicht. 
 
De commissie bestond uit 11 Kamerleden en 10 Senatoren, en evenveel 
plaatsvervangers, aangewezen volgens de regel van de evenredige 
vertegenwoordiging van de politieke fracties. De overige politieke fracties van de twee 
Kamers konden elk één lid aanwijzen dat, zonder stemrecht, aan de werkzaamheden 
van de bijzondere commissie kon deelnemen. 
 
De commissie was samengesteld uit de volgende effectieve leden wat de Kamer 
betreft: de heer Hendrik Bogaert (die op 19 januari 2009 de heer Servais 
Verherstraeten als effectief lid verving) en mevrouw Liesbeth Van der Auwera voor de 
CD&V-fractie, de heren François Belot en Olivier Hamal voor de MR-fractie, de heren 
Guy Coëme en Yvan Mayeur voor de PS-fractie, de heer Herman De Croo (die op 
29 januari 2009 de heer Bart Tommelein als effectief lid verving) voor de Open Vld-
fractie, de heer Gerolf Annemans voor de VB-fractie, de heer Peter Vanvelthoven voor 
de sp.a-fractie, mevrouw Meyrem Almaci voor de Ecolo-Groen!-fractie en de heer 
Joseph George voor de cdH-fractie. De niet-stemgerechtigde leden waren de heer Jan 
Jambon voor de N-VA-fractie en de heer Robert Van de Velde voor de LDD-fractie. 
 
Wat de Senaat betreft hadden de volgende Senatoren als effectief lid zitting in de 
bijzondere commissie: de heren Wouter Beke en Hugo Vandenberghe voor de CD&V-
fractie, de heer Berni Collas (die op 22 januari 2009 mevrouw Christine Defraigne 
verving) en mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton voor de MR-fractie, de heer Roland 
Duchatelet voor de Open Vld-fractie, mevrouw Anke Van dermeersch voor de VB-
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fractie, mevouw Joëlle Kapompolé voor de PS-fractie, de heer Johan Vande Lanotte 
voor de sp.a-fractie, mevrouw Vanessa Matz voor de cdH-fractie en de heer José 
Daras voor de Ecolo-fractie. Niet stemgerechtigd lid voor de Groen!-fractie was 
mevrouw Freya Piryns. 
De commissie werd voorgezeten door de heer Joseph George (K). 
 
De commissie heeft zich laten bijstaan door de volgende deskundigen: 
 
- de heer Georges Hübner, hoogleraar aan de HEC Management School van de 

Université de Liège en hoofddocent aan de Universiteit Maastricht;    
- de heer Michel Massart, consultant en lector aan de Solvay Brussels School of 

Economics & Management  van de Université libre de Bruxelles (ULB); 
- de heer Ludo Swolfs, erebedrijfsrevisor, ererevisor erkend door de CBFA en 

erevoorzitter van het Instituut van de bedrijfsrevisoren; 
- de heer Walter Van Gerven, emeritus hoogleraar van de Katholieke Universiteit 

Leuven, gewezen Advocaat-generaal bij het Europees Hof van Justitie. 
 
De werkzaamheden van de commissie omvatte, naast de regeling van haar eigen 
functioneren door voornamelijk bureauvergaderingen en het overleg met de 
deskundigen over de vorderingen van hun werkzaamheden en de problemen die zich 
daarbij voordeden, in hoofdzaak de twee volgende onderdelen: enerzijds, de 
hoorzittingen die de commissie en het college van deskundigen in staat moesten 
stellen uitgebreide informatie en de noodzakelijke gegevens te verzamelen voor het 
onderzoek en de analyse, en, anderzijds, de vergaderingen gewijd aan het formuleren 
van de vaststellingen en aanbevelingen. 
 
Tijdens de hoorzittingen werden volgende personen gehoord: Geert Noels (Petercam), 
Rudi Vander Vennet (UGent), Stefaan Decraene en Michel Vermaerke (Febelfin), 
Philippe Colle en René Dhondt (Assuralia), Axel Miller (gewezen CEO Dexia), André 
Bergen (voorzitter KBC-groep), Steve Stevaert (voorzitter Ethias) en Guy Burton 
(gewezen CEO Ethias), Jean-Paul Votron (gewezen CEO Fortis Holding), Stefan 
Richter (gewezen CEO Kaupthing Bank Belgium) en Magnús Gudmundsson (CEO 
Kaupthing Bank Luxemburg), Ralf Dekker, Ton Röttjers en Stephane Vermeiren 
(Rabobank), Maurice Lippens (gewezen voorzitter Fortis), Herman Verwilst (gewezen 
CEO Fortis Holding), Karel De Boeck (CEO Fortis Holding), Filip Dierckx (voorzitter 
Fortis Bank België), André Sapir (Université Libre de Bruxelles (ULB)), Robert Tollet en 
Koen Van Loo (FPIM), Jean-Pierre Bostoen en Frans Macken (Fortis Bank Audit 
Services), Jean-Louis Duplat (gewezen voorzitter CBFA), Guy Quaden (gouverneur 
NBB), Jean-Paul Servais (voorzitter CBFA) en Rudi Bonte (directiecomité CBFA), Eddy 
Wymeersch (voorzitter Committee of European Securities Regulators en Raad van 
toezicht CBFA), Jean-Pierre Grafé (gewezen voorzitter Ethias), Luc Coene (vice-
gouverneur NBB), Wim Coumans, Jean Hilgers (NBB), Françoise Masai (NBB), Peter 
Praet (NBB), Michel Tilmant, Emmanuel Pieters en Marc Van Hende (FOD Economie), 
Viviane Buydens (FOD Financiën), Philippe Lambrecht (VBO), Bernard Noël (ACLVB), 
Chris Serroyen (ACV), Jo Vervecken (ABVV), Johan Bortier (Unizo), Pierre Richard 
(gewezen CEO Dexia), Pierre Mariani (CEO Dexia), Alexandre Lamfalussy (Hoog 
comité voor een nieuwe financiële architectuur), Grant Kirkpatrick (OESO), Valérie 
Bros, ministerraad voor economische en financiële aangelegenheden bij de 
permanente vertegenwoordiging van Frankrijk bij de EU, Didier Reynders (Vice-
eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen), Laurette 
Onkelinx (vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid), 
Patrick Dewael (Voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers en gewezen 
vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken), Jo Vandeurzen (gewezen 
vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen), Joëlle 
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Milquet (vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen) en Yves 
Leterme (gewezen Eerste minister). 
 
Het eindverslag met daarin opgenomen de aanbevelingen van de commissie, werd 
besproken in de plenaire vergaderingen van Kamer en Senaat van 29 april 2009 (stuk 
nr. 52 1643/002). 
 
 
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 heeft: 
 
- met betrekking tot haar eerste opdracht, naar aanleiding van de verkiezingen van 

het Europees Parlement en de Gemeenschaps- en Gewestparlementen van 
 7 juni 2009: 
 

- een vademecum opgesteld met de toepasselijke federale wetgeving inzake 
verkiezingsuitgaven en bijbehorende informatie voor de partijen en de 
kandidaten (stuk Kamer, nr. 52 1966/001); 

 
- met betrekking tot haar tweede opdracht: 
 

- de geregistreerde giften van 125 euro en meer gecontroleerd die in 2007 
werden gedaan door natuurlijke personen aan politieke partijen en hun 
componenten, lijsten, kandidaten en politieke mandatarissen; 

 
- met betrekking tot haar derde opdracht: 
 

- 46 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 
2007 (zie stukken Kamer, nrs. 52 1137/001 tot 003). Aangezien één partij 
geen wettelijk conform financieel verslag heeft ingediend binnen de wettelijk 
bepaalde termijn, heeft de commissie de dotatie van die partij ingehouden 
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gedurende een periode van vier maanden, te weten van december 2008 tot 
maart 2009; 

 - de tien ingediende financiële verslagen over het boekjaar 2008 gepubliceerd 
(zie stukken Kamer nrs 52 1968/001 en 002); 

 - ermee ingestemd dat gewezen kartelpartners vanaf het boekjaar 2009 elk 
een afzonderlijk financieel verslag indienen; 

 
- met betrekking tot de evaluatie van de wetgeving door de Raad van Europa 

(“Groupe d'États contre la Corruption - GRECO”): 
 

- het bezoek voorbereid dat het evaluatieteam van de GRECO van 
 19 tot 21 november 2008 aan ons land heeft gebracht. Het evaluatieverslag 

over de transparantie van de financiering van de politieke partijen in België 
werd door de plenaire vergadering van de GRECO goedgekeurd op 15 mei 
2009. 

 - België beschikt vanaf die datum over achttien maanden om de aanbevelingen 
van de GRECO ten uitvoer te leggen; 

 - het verslag van de GRECO voor verder onderzoek naar de technische 
werkgroep verzonden die op 24 oktober 2007 werd belast met de globale 
evaluatie van de wetgeving en op 14 juli 2009 werd uitgebreid met leden van 
de Controlecommissie (één lid per in de commissie vertegenwoordigde 
politieke partij). 

 
 
Commissie voor de Vervolgingen 
 
De commissie heeft één advies voor de plenaire vergadering geformuleerd. Daarin 
werd voorgesteld om, met toepassing van artikel 103 van de Grondwet, het door de 
procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Gent gevraagde verlof te verlenen tot 
vordering van de regeling van de rechtspleging voor de Kamer van 
inbeschuldigingstelling bij het Hof van Beroep te Gent in het strafdossier lastens de 
vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken (stuk nr. 52 1906/001). 
 
 
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. 
 
Tijdens de zitting 2008-2009 heeft de commissie zich over 17 verzoekschriften 
gebogen. De commissie heeft tevens de antwoorden van de betrokken ministers en 
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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 
 
De functie van “federale ombudsman” werd gecreëerd 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 vervanging van de ombudsmannen dan 
wel voor de hernieuwing van hun mandaat. De ombudsmannen worden door de Kamer 
van volksvertegenwoordigers benoemd voor een termijn van zes jaar, die eenmaal kan 
worden verlengd. 
 
De federale ombudsmannen moeten nagaan of de werking van de administratie strookt 
met de beginselen van behoorlijk bestuur. Zij proberen concrete oplossingen aan te 
reiken voor de problemen van de burger; voorts treden zij op als bemiddelaar tussen 
de burger en de administratieve overheden. Op grond van de vaststellingen die zij 
doen in het raam van hun taak, brengen zij bij de Kamer verslag uit over de werking 
van de administratie en doen zij aanbevelingen. De ombudsmannen publiceren een 
jaarverslag, dat wordt besproken in de commissie voor de Verzoekschriften, 
overeenkomstig artikel 144, tweede lid, van het Reglement van de Kamer. Het 
jaarverslag 2008 werd op 17 maart 2009 officieel overhandigd aan de Kamervoorzitter; 
vervolgens werd het op 29 april 2009 besproken in de commissie voor de 
Verzoekschriften. 
 

 
PARLEMENTAIRE ONDERZOEKSCOMMISSIES 

 
 
Parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek van de grote 
fiscale fraudedossiers 
 
De onderzoekscommissie werd op 10 april 2008 door de Kamer opgericht om de grote 
fiscale fraudedossiers te onderzoeken. Het desbetreffende voorstel van de heren 
Jean-Marc Nollet, Stefaan Van Hecke, Thierry Giet en mevrouw Valérie Déom en de 
heren François-Xavier de Donnea, Carl Devlies, Christian Brotcorne en Luk Van 
Biesen (stuk nr. 52 0034/001 tot 003) werd zowel door de commissie voor de Financiën 
en de Begroting als door de plenaire vergadering eenparig aangenomen. De 
commissie telde 19 leden waaronder enkele (eerst twee, later drie) zonder stemrecht. 
 
Op 26 mei 2008 kwam de onderzoekscommissie voor het eerst samen voor de 
samenstelling van haar bureau. De heer François-Xavier de Donnea werd tot voorzitter 
benoemd en de heren Dirk Van der Maelen, Luk Van Biesen en Christian Brotcorne tot 
ondervoorzitters. De heren Jean-Marc Nollet, Raf Terwingen en Thierry Giet werden 
als rapporteurs aangewezen. 
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Tijdens de vergadering van 2 juni 2008 werd unaniem beslist tot de aanstelling van de 
heer Pierre Morlet, eerste advocaat-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel, als 
expert van de commissie. In totaal hoorde de commissie 71 personen; 33 
getuigenissen betroffen FBB-dossiers, 7 betroffen het dossier Beaulieu en 27 hadden 
betrekking op kasgeldvennootschappen. De overige 18 getuigenissen waren van 
algemene of informatieve aard. Sommige personen werden twee of drie keer door de 
commissie gehoord. 
 
In een eerste fase werden enkele universiteitsprofessoren, beslagen in het fiscaal recht 
uitgenodigd om hun visie op de problematiek van de grote fiscale fraude uiteen te 
zetten. Professor Michel Maus, professor fiscaal recht (UA en VUB) werd met ingang 
van 6 oktober 2008 door de commissie als haar expert aangesteld. 
 
Tijdens haar werkvergadering van 10 oktober 2008 koos de commissie een eerste 
reeks te onderzoeken dossiers, namelijk die betreffende het forfaitair gedeelte van de 
buitenlandse belasting (FBB). 
 
Het tweede luik van de werkzaamheden van de commissie had betrekking op het 
dossier “Beaulieu”. 
 
Het derde luik van de werkzaamheden van de onderzoekscommissie had betrekking 
op de problematiek van de fraude met kasgeldvennootschappen. 
 
Terwijl de redactie van onderhavig verslag reeds volop aan de gang was 
(vergaderingen van 20 en 24 april en van 4, 5 en 7 mei 2009) organiseerde de 
commissie op 5 mei 2009 een gedachtewisseling met negen van de veertien 
ambtenaren die in een gezamenlijke brief van 2 mei 2007 hadden aangedrongen op de 
oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met onderzoek van de 
grote fiscale fraudedossiers (en waarvan sommigen intussen ook reeds als getuigen 
over specifieke dossiers door de commissie waren gehoord). 
 
De werkzaamheden van de onderzoekscommissie werden afgesloten op 7 mei 2009 
(aanneming van de aanbevelingen en goedkeuring van het verslag). 
 
De plenaire vergadering van de Kamer heeft op 14 mei 2009 kennis genomen van het 
verslag van de onderzoekscommissie en heeft haar vaststellingen en aanbevelingen 
onderschreven. 
 
 
Parlementaire onderzoekscommissie naar de eerbiediging van de Grondwet, in 
het bijzonder de scheiding der machten, en de wetten in het raam van de tegen 
de nv Fortis ingestelde gerechtelijke procedures (stuk nr. 52 1711) 
 
Het voorstel tot instelling van een onderzoekscommissie werd op 15 januari 2009 in 
plenum aangenomen. 
 
Op 16 januari 2009 werd het bureau van de onderzoekscommissie samengesteld als 
volgt: 
 
- voorzitter: de heer Bart Tommelein 
- eerste ondervoorzitter: de heer Jean-Marc Nollet 
- tweede ondervoorzitter: de heer Gerald Kindermans 
- derde ondervoorzitter: de heer Christian Brotcorne 
- rapporteurs: de heren Renaat Landuyt en Pierre-Yves Jeholet en mevrouw 

Karine Lalieux. 
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De parlementaire onderzoekscommissie werd belast met een onderzoek naar de 
contacten tussen vertegenwoordigers van de uitvoerende macht, leden en 
medewerkers van de rechterlijke macht en leden van het openbaar ministerie, en leden 
van de wetgevende macht met betrekking tot de gerechtelijke procedures die werden 
ingesteld tegen de nv Fortis. 
 
Om die opdracht te vervullen diende de commissie vier deskundigen aan te stellen die 
binnen een termijn van drie weken een verslag moesten opstellen, meer bepaald over  
het begrip “scheiding der machten” en de reële toepassingssfeer ervan in de hier 
bedoelde aangelegenheid: 

 
- de voorwaarden waaronder de parlementaire onderzoekscommissie haar 

opdracht kan uitvoeren, parallel met lopende gerechtelijke (dat wil zeggen 
strafrechtelijke of andere) procedures of tuchtprocedures; 

- het verloop van de rechtspleging die heeft geleid tot het vonnis in kort geding dat 
de rechtbank van koophandel te Brussel op 18 november 2008 heeft gewezen;  

- het verloop van de rechtspleging die heeft geleid tot het arrest van de 18e kamer 
van het Hof van Beroep te Brussel van 12 december 2008; 

- de contacten tussen vertegenwoordigers van de uitvoerende macht, leden en 
medewerkers van de rechterlijke macht en leden van het openbaar ministerie, en 
leden van de wetgevende macht met betrekking tot de gerechtelijke procedures 
die werden ingesteld tegen de nv Fortis ( art. 1 § 2 van het voorstel).  

 
De deskundigen stelden hun eerste verslag op 3 februari 2009 ter hand van de leden. 
In dat verslag werd de commissie geadviseerd om de werkzaamheden niet aan te 
vatten zolang de gerechtelijke procedures niet beëindigd waren. De deskundigen 
waren van oordeel dat het onderzoek van de commissie in strijd was met de vereisten 
van de scheiding der machten die voortvloeien uit het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, uit de Grondwet en uit de wet. 
Zij vroegen tevens om van hun opdracht te worden ontheven.   
Na een uitgebreide en diepgaande bespreking besliste de commissie dat ze niet kon 
instemmen met dit standpunt, dat door de deskundigen in een tweede advies bevestigd 
werd.  
 
Vervolgens werd de kwestie voorgelegd aan de juridische dienst van de Kamer, die de 
commissie adviseerde om haar werkzaamheden voort te zetten.  
 
Tal van vertegenwoordigers van de rechterlijke macht, de ministers van de federale 
regering en medewerkers van de bij het dossier betrokken ministers kwamen in de 
onderzoekscommissie onder eed getuigen. 
 
Op basis van de informatie waarover ze beschikte (getuigenissen, brieven, 
voorgelegde documenten), maakte de onderzoekscommissie een inventaris op van alle 
relevante contacten die hadden plaatsgehad  tussen de leden van de uitvoerende 
macht of hun medewerkers en de rechterlijke macht. 
Contacten die de onderzoekscommissie problematisch vond, kregen een knipperlicht. 
Op basis van de knipperlichtennota formuleerde de commissie conclusies en deed ze 
aanbevelingen. 
 
Op 19 maart 2009 stelde de onderzoekscommissie haar verslag  voor aan de voltallige 
Kamer. 
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ADVIESCOMITÉS 
 
 
Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden 
 
 
Zie hoofdstuk 5 
 
 
Adviescomité voor Maatschappelijke Emancipatie 
 
Tijdens de zitting 2008-2009 is het adviescomité op dinsdag 9 december 2009 
bijeengekomen en heeft het de vertegenwoordigers van de minister voor Gelijke 
Kansen gehoord i.v.m. de begroting 2009. 
 
 
Adviescomité voor Wetenschappelijke en Technologische Vraagstukken 
 
Het Adviescomité voor Wetenschappelijke en Technologische Vraagstukken heeft 
verschillende vergaderingen gewijd aan het uitwerken van een voorstel van resolutie 
inzake nanotechnologieën (zie stuk nr. 1811/001). 
 
Het adviescomité heeft een hoorzitting gehouden met de heer Bogdan Van Doninck 
(Directeur-generaal bij de POD Wetenschapsbeleid) rond projecten voor 
beleidvoorbereidend onderzoek. 
 
Daarnaast heeft het adviescomité ervoor geopteerd om verder te werken aan het 
thema “Biotechnologische ontwikkelingen en de toepassing van farmacogeromics voor 
gepersonaliseerde diagnose en therapie in België”.  In dit kader werd aan de POD 
Wetenschapsbeleid gevraagd om een voorbereidende studie te maken van het 
probleem (inventaris van lopend onderzoek en aanbevelingen voor verder onderzoek).   
 
Daarnaast en parallel werden door het Adviescomité op 9 juni en 7 juli 2009 een aantal 
experten gehoord over deze materie: 
 
- professor Jean-Jacques Cassiman (KUL, Centrum voor menselijke erfelijkheid); 
- de heer René Custers (Vlaams Instituut voor Biotechnologie); 
- de heer Erik Tambuyzer (Genzyme); 
- professor Jurgen Del Favero (UIA); 
- professor Christine Verellen-Dumoulin (Institut de Pathologie et de Génétique - 

Gosselies); 
- de heer Ludo Lauwers (Janssen Pharmaceutica). 
 

 
WERKGROEPEN 

 
 
Werkgroep “Belgisch Overlevingsfonds” (“BOF”) 
 
- De werkgroep heeft verschillende vergaderingen gewijd aan de opvolging van de 

algemene evaluatie van het “Belgisch Overlevingsfonds”. Onder meer op basis 
hiervan werd een wetsvoorstel (Patrick Moriau c.s.) uitgewerkt tot opheffing van 
de wet van 9 februari 1999 tot oprichting van het Belgisch Overlevingsfonds en 
tot oprichting van een Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid (stuk nr. 52 
2054/001). 
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- Daarnaast heeft een delegatie van de werkgroep van 15 tot 22 maart 2009 een 

bezoek gebracht aan zeven projecten van het Belgisch Overlevingsfonds in 
Benin.  Namens de delegatie werd over deze zending verslag uitgebracht door de 
dames Muriel Gerkens en Kattrin Jadin (zie stuk nr. 52 2074/001). 

 
 
Werkgroep “Overheidsaansprakelijkheid voor het optreden van de wetgevende 
macht” 
 
Naar aanleiding van het arrest van 28 september 2006 van het Hof van Cassatie, waarbij 
het Hof de wetgever aansprakelijk stelt voor het verzuim de nodige maatregelen te 
hebben genomen, beslist de Conferentie van voorzitters op 11 oktober 2006 om het 
advies in te winnen van de heer Johan Verbist en de heer Pierre Van Ommeslaghe. De 
Conferentie van voorzitters vraagt beide advocaten bij het Hof van Cassatie haar te 
adviseren over de houding die het Parlement zou moeten aannemen om zijn 
soevereiniteit als (tak van de) wetgevende macht te vrijwaren, over de mogelijkheid en de 
wenselijkheid hiertoe het Grondwettelijk Hof in te schakelen, alsook over de mogelijkheid 
en de wenselijkheid (grond)wetgevend of op een andere wijze op te treden. 
 
Het advies, “Overheidsaansprakelijkheid voor het optreden van de wetgevende macht” 
(doc. 52 1627/2008-2009), wordt op 19 september 2008 aan de Kamervoorzitter 
meegedeeld.  De Conferentie van voorzitters beslist tijdens haar vergaderingen van 
20 oktober 2008 en 4 november 2008 een werkgroep samen te stellen om na te gaan of 
er, in het licht van de besluiten van de auteurs, een wetgevend initiatief noodzakelijk is. 
 
De werkgroep “Overheidsaansprakelijkheid voor het optreden van de wetgevende 
macht” is tijdens de gewone zitting 2008-2009 op 18 februari 2009 bijeengekomen.  
Tijdens die vergadering werd de heer Jean-Luc Crucke tot voorzitter van de werkgroep 
benoemd en de heer Stefaan Van Hecke als rapporteur aangewezen. Vervolgens was 
er een hoorzitting met de heer Johan Verbist en de heer Pierre Van Ommeslaghe over 
hun advies. 
 
 
Commissie voor de Opvolging van de buitenlandse missies 
 
Ingevolge een beslissing van de plenaire vergadering van de Kamer van 10 juli 2008 
werd een aantal Kamerleden (één per fractie) aangewezen om de buitenlandse 
militaire missies op te volgen en samen met de commissie “Deelname aan 
buitenlandse missies” van de Senaat te vergaderen. Deze Senaatscommissie voor de 
opvolging van de buitenlandse missies zag het licht in uitvoering van de aanbevelingen 
van de Rwanda-commissie (Senaat) in 1997 en was tot aan de bovenvermelde 
beslissing van de Kamer een zuivere Senaatscommissie. Op haar vergadering van 28 
april 2009 benoemde de commissie de heer Francis Delpérée (S) tot voorzitter en de 
heer Ludwig Vandenhove (K), voorzitter van de commissie voor de Landsverdediging 
van de Kamer, tot ondervoorzitter. Op 2 juli 2009 nam zij een nieuw reglement van 
orde aan. 
 
In deze commissie geeft de minister van Landsverdediging, achter gesloten deuren, 
toelichting bij de buitenlandse missies waaraan Belgische militairen deelnemen. Er 
wordt dieper ingegaan op de technische aspecten van het verloop van de missies meer 
in het bijzonder wat betreft de inzetregels (rules of engagement).     
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2.1.3.   RA A D VA N STA TE 
 
Ieder voorontwerp van wet moet door de regering voor advies aan de Raad van State 
worden voorgelegd. De regering kan tevens advies vragen over elk amendement of 
wetsvoorstel. 
 
De Kamervoorzitter kan de afdeling wetgeving van de Raad van State verzoeken een 
gemotiveerd advies uit te brengen over de tekst van alle wetsontwerpen of -voorstellen, 
alsook over amendementen op deze ontwerpen en voorstellen, die de Kamer moet 
bespreken. De voorzitter wint eventueel het advies in van de Conferentie van 
voorzitters. 
De Kamervoorzitter is verplicht het advies te vragen wanneer het voorstel tot 
raadpleging betrekking heeft op wetsontwerpen, wetsvoorstellen en amendementen op 
wetsontwerpen of wetsvoorstellen en aangenomen wordt door ten minste 50 leden of 
door de meerderheid van de leden van een taalgroep. 
 
Tijdens de gewone zitting 2008-2009 werd 24 keer advies gevraagd aan de Raad van 
State. 
Het betrof 24 wetsvoorstellen, 13 wetsontwerpen en diverse amendementen. 
 
 
2.1.4.  GRONDWETTEL IJ K  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 gewone zitting 2008-2009 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 gewone zitting 2008-2009 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. PARL EMENTAIRE CONTROL E 
 
 
2.2.1.   B EGROTINGSCONTROL E 
 
 
 REK ENHOF 
 
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 70 van de wet 
van 22 mei 2009 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit 
van de federale Staat). 

 Tijdens de gewone zitting 2008-2009 heeft het Hof twee opmerkingen van dit type 
aan het Parlement voorgelegd. Zij werden 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 22mei 2003). 
 
 
2.2.2. A DMINISTRA TIEVE CONTROL E 
 
 
 COL L EGE VA N FEDERA L E OMB UDSMA NNEN 
 
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 
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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. 
Op 17 maart 2009 hebben de ombudsmannen hun jaarverslag officieel aan de 
Voorzitter van de Kamer bezorgd. Het verslag werd op 29 april in de commissie voor 
de Verzoekschriften onderzocht. 
 

 
2.3. B IJ ZONDERE OPDRACHTEN VAN DE K AMER 

 
 
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 2008-2009 heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers 
geen benoemingen in het Rekenhof verricht, wel dient te worden vermeld dat ingevolge 
de opruststelling van de heer Franki Vanstapel, eerste voorzitter van het Rekenhof, de 
Kamer een nieuwe voorzitter van de Nederlandse Kamer van het Rekenhof zal moeten 
benoemen.  
 
Het vertrek van de eerste voorzitter heeft als wettelijk gevolg dat de voorzitter van de 
Franse Kamer van het Rekenhof, de heer Philippe Roland, de titel zal voeren van 
eerste voorzitter van het Rekenhof en bij toepassing van het reglement van orde van 
het Rekenhof in functie treedt na in handen van de Koning de eed te hebben afgelegd. 
 
Op donderdag 25 juni 2009 heeft de plenaire vergadering de termijn voor de indiening 
van de kandidaturen op 14 dagen vastgesteld met ingang van maandag 29 juni 2009. 
 
Volgende kandidaturen werden ingediend: 
 
- de heer Jozef Beckers, raadsheer in het Rekenhof; 
- de heer Ignace Desomer, raadsheer in het Rekenhof. 
 
Tijdens de zitting 2009-2010 zal de Kamer overgaan tot de benoeming van een nieuwe 
voorzitter van de Nederlandse Kamer. 
 
 
2.3.2. BENOEMING VAN DE STAATSRADEN EN ASSESSOREN BIJ DE RAAD VAN STATE 
 
Tijdens de gewone zitting 2008-2009 is de Kamer van volksvertegenwoordigers 
overgegaan tot het onderzoek van de drie lijsten van kandidaten voorgedragen door de 
Raad van State voor respectievelijk twee ambten van Franstalig staatsraad en een 
ambt van Nederlandstalig assessor. 
 
De lijsten van drie kandidaten voorgedragen door de Raad van State voor de 2 ambten 
van Franstalig staatsraad werden meegedeeld tijdens de plenaire vergadering van 
respectievelijk 8 januari 2009 en 9 juli 2009. 
 
Aangezien de voordrachten voor de staatsraden 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 



HOOFDSTUK 2  BEVOEGDHEDEN - 115 
 

 

door de Raad van State voorgedragen lijsten bevestigen, hetzij andere lijsten met drie 
namen voordragen. 
 
Voor de eerste voordracht van het ambt van Franstalig staatsraad werd tijdens de 
vergadering van 8 januari 2009 volgende lijst van kandidaten, voorgedragen door de 
Raad van State, meegedeeld:  
 
Eerste kandidaat: de heer Luc Detroux, eerste auditeur in de Raad van State 
 
Tweede kandidaat: de heer Benoît Cuvelier, eerste auditeur in de Raad van State 
 
Derde kandidaat: de heer David De Roy, referendaris bij het Hof van Cassatie. 
 
Op 5 februari 2009 werd deze lijst door de plenaire vergadering van de Kamer 
bevestigd. 
 
Voor de tweede voordracht van het ambt van Franstalig staatsraad werd tijdens de 
vergadering van 9 juli 2009 volgende lijst van kandidaten, door de Raad van State 
voorgedragen, meegedeeld: 
 
Eerste kandidaat: mevrouw Diane Déom, hoogleraar in het departement publiek 

recht van de UCL 
 
Tweede kandidaat: de heer David De Roy, referendaris bij het Hof van Cassatie 
 
Derde kandidaat: de heer Damien Jans, docent aan de Faculteit Rechten van de UCL. 
 
Op 16 juli 2009 werd deze lijst door de plenaire vergadering van de Kamer bevestigd. 
 
Tot slot werd de Kamer tijdens de gewone zitting 2008-2009 ook gevat door een 
unanieme voordracht voor het ambt van assessor. 
 
De heer Lieven Denys, advocaat te Brussel en docent aan de VUB, werd eenparig 
voorgedragen door de Raad voor de betrekking van assessor (N).  
 
Ingeval van eenparige voordracht, is artikel 70, §1, vierde lid, van de gecoördineerde 
wetten op de Raad van State van toepassing, wat inhoudt dat de Kamer de houding 
van de minister van Binnenlandse Zaken over deze voordracht moet afwachten. 
Bij brief van 5 maart 2009 heeft de minister van Binnenlandse Zaken meegedeeld dat 
hij deze eenparige voordracht van de Raad van State heeft aanvaard. Daarvan werd in 
de plenaire vergadering van 12 maart 2009 kennis gegeven. 
 
 
2.3.3. VAST COMITÉ VAN TOEZICHT OP DE POLITIEDIENSTEN 
 
Ingevolge het ontslag van de Voorzitter van het Vast Comité van toezicht op de 
politiediensten (Vast Comité P), de heer André Vandoren, die tot directeur werd 
benoemd van het Coördinatieorgaan van de Dreigingsanalyse (OCAD), is de Kamer 
moeten overgaan tot de benoeming van een nieuwe Voorzitter.  
 
De plaatsvervangend voorzitter, de heer Johan Delmulle, federaal procureur, had 
immers op 7 juli 2008 laten weten dat hij ontslag nam als plaatsvervangend voorzitter, 
zodat zowel het ambt van voorzitter als van plaatsvervangend voorzitter van Comité P 
vacant waren. 
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Volgende kandidaten dienden, ingevolge een oproep in het Staatsblad van 
17 september 2008, hun kandidatuur in: 
 
- voor het ambt van voorzitter: 
 
  - de heer Walter Peeters, raadsheer Comité P; 
  - de heer Bartholomeus Van Lijsebeth, procureur des Konings bij de 
    rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen. 
 
-  voor het mandaat van plaatsvervangend voorzitter :  

 
  - mevrouw Kathleen Desaegher, substituut-procureur-generaal bij het Hof 

van Beroep van Brussel; 
  - mevrouw Dominique Reyniers, eerste substituut procureur des Konings, 
    Antwerpen. 

 
De heer Bartholomeus Van Lijsebeth werd door de plenaire vergadering van de Kamer 
op 8 januari 2009 benoemd tot Voorzitter van het Vast Comité P. Hij legde de eed af in 
de handen van de Voorzitter van de Kamer op 9 januari 2009. 
 
Mevrouw Dominique Reyniers werd door de plenaire vergadering van de Kamer op 
28 mei 2009 benoemd tot plaatsvervangend Voorzitter van het Vast Comité P. 
 
Voorts valt op te noteren dat de heer Frank Schuermans, lid van het Vast comité P, 
verzocht van zijn ontslag met ingang van 1 mei 2009 akte te willen nemen. De heer 
Dirk Van Der Kelen, voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, 
werd als plaatsvervanger van de heer Frank Schuermans verzocht diens mandaat te 
voltooien. De heer Van Der Kelen heeft evenwel laten weten dat hij niet op deze 
uitnodiging wenst in te gaan. 
 
 
2.3.4. COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSFEER - 

SECTORAAL COMITÉ VAN DE SOCIALE ZEKERHEID EN DE GEZONDHEID 
 
Binnen de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is er 
(onder meer) een sectoraal comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid.  
Overeenkomstig art. 27 van de wet van 21 augustus 2008 houdende oprichting en 
organisatie van het e-healthplatform worden door de ministerraad tweevoudige lijsten 
voorgedragen aan de Kamer voor de mandaten van vast lid (7) en van 
plaatsvervangend lid (7). Dit is dezelfde procedure als deze voor de benoeming van de 
leden van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
 
Tijdens de plenaire vergadering van 27 november 2008 is de Kamer van 
volksvertegenwoordigers overgegaan tot de benoeming van volgende externe leden 
van het sectoraal comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid: 
 
Vaste leden: 
 
de heer Paul Schoukens 
de heer Michel Dispersyn 
de heer Jean Ramaekers 
de heer Bart Viaene 
de heer Christian Smulders 
de heer Benoît Debande 
de heer Georges De Moor 
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Plaatsvervangende leden: 
 
de heer Dirk Van Der Kelen 
de heer Pascal Hubain 
de heer Bart Sijnave 
de heer Stefaan Bartholomeeusen 
de heer Etienne De Clercq 
de heer Didier Thillaye du Boullay 
de heer Michel Deneyer 
 
 
2.3.5. OVERIGE INSTELLINGEN 
 
Wat de overige instellingen betreft, waar aan de Kamer bijzondere opdrachten zijn 
toegekend, werd tijdens de gewone zitting 2008-2009 niet overgegaan tot 
benoemingen of voordrachten. 
 
Het gaat, pro memorie, om volgende instellingen: 
 
- Grondwettelijk Hof; 
- Federale ombudsmannen; 
- 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); 
- de voormalige voorzitter(s) van de Kamer. 
 
Het Bureau was in het parlementair jaar 2008-2009 als volgt samengesteld : 
 
Voorzitter van de Kamer: de heer Herman Van Rompuy, 
en vanaf 31 december 2008: de heer Patrick Dewael; 
 
1ste ondervoorzitter van de Kamer: mevrouw Corinne De Permentier; 
 
2de ondervoorzitter van de Kamer: mevrouw Colette Burgeon, 
en vanaf 16 juli 2009: de heer André Flahaut. 
 
Ondervoorzitters van de Kamer: 
 
de heren Herman De Croo (tot 23 april 2009), 
Bart De Wever (tot 14 oktober 2008), de heer Jo Vandeurzen (van 23 april 2009 tot 30 
juni 2009), mevrouw Mia De Schamphelaere (vanaf 2 juli 2009), de heer Filip De Man, 
de heer Dirk Van der Maelen (vanaf 14 oktober 2008). 
 
Voorzitters van de politieke fracties met meer dan 12 leden: 
 
CD&V de heer Servais Verherstraeten  
MR de heer Daniel Bacquelaine 
PS de heer Thierry Giet 
Open Vld de heer Bart Tommelein, en vanaf 1 juli 2009: 
 mevrouw Hilde Vautmans 
VB de heer Gerolf Annemans 
sp.a de heer Peter Vanvelthoven, en vanaf 2 juli 2009: 
 de heer Bruno Tobback (sp.a+Vl.Pro: tot 1 januari 2009) 
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Ecolo-Groen! de heer Jean-Marc Nollet, 
 en vanaf 16 juli 2009: mevrouw Muriel Gerkens 
N-VA de heer Jan Jambon (het Bureau heeft tijdens haar vergadering van 
 8 oktober 2008 akte genomen van de splitsing van CD&V - NV-A) 
 
Secretarissen van de Kamer: 
 
mevrouw Maggie De Block 
mevrouw Camille Dieu (vanaf 14 oktober 2008) 
mevrouw Tinne Van der Straeten 
de heer Dirk Van der Maelen (vanaf 14 oktober 2008) 
de heer Philippe Collard 
 
Lid van het Bureau als gewezen voorzitter: 
 
de heer Herman De Croo (vanaf 23 april 2009, ingevolge wijziging van art. 3 
Kamerreglement, aangenomen in de plenaire vergadering van 23 april 2009) 
 
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 
 
17 december 2008 
18 maart 2009 
24 juni 2009 
  8 juli 2009 
16 juli 2009 
 
Het Bureau heeft in het parlementair jaar 2008-2009 onder andere ingestemd met: 
 
- beslissingen in verband met de aankoop van gebouwen;  
- wijziging aan het reglement inzake de uittredingsvergoedingen; 
- 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 (reglement telewerk en 
 reglement studiefaciliteiten); 
- kaderuitbreiding voor de dienst Public Relations en Internationale Betrekkingen, 

ingevolge de oprichting van een Europese analysecel; 
- een benoemingsprocedure voor de griffier. 
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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. 
 
 
Aantal vergaderingen: 
 
in het parlementair jaar 2008-2009: 44 
 
 
3.1.1.3. CONFERENTIE VAN DE VOORZITTERS VAN DE ZEVEN PARLEMENTAIRE 
 ASSEMBLEES  
 
 
Samenstelling 
 
de heer Herman Van Rompuy, voorzitter van de Kamer, en vanaf 31 december 2008, 
de heer Patrick Dewael 
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 Éric Tomas, voorzitter van het Brusselse Parlement 
de heer Louis Siquet, voorzitter van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap 
 
Ingevolge de verkiezingen voor gemeenschaps- en gewestparlementen van juni 2009, 
zal de Conferentie van zeven voorzitters bij de volgende vergadering in de zitting 
2009-2010 een andere samenstelling hebben.  
 
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. 
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Werkzaamheden 
 
De Conferentie heeft tijdens de zitting 2008-2009 drie vergaderingen gehouden: 
 
op 20 oktober 2008, 26 januari 2009 en 27 april 2009. 
 
Volgende thema's werden onder andere behandeld: 
 
- cumul van mandaten - financieel plafond 2009; 
- vermogensaangifte; 
- gemeenschappelijk veiligheidsbeleid; 
- initiatieven rond burgerschap; 
- uittredingsvergoedingen; 
- Belgisch voorzitterschap 2010. 
 
 
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 gewone zitting 2008-2009: 
 
de heer O. Maingain (MR), voorzitter 
de heer L. Goutry (CD&V) 
de heer H. Daems (Open Vld) 
de heer G. D’haeseleer (VB) 
de heer C. Eerdekens (PS) (werd op 16.07.2009 vervangen door mevrouw 
C. Burgeon (PS)); 
de heer S. De Clerck (CD&V) (werd op 19.02.2009 vervangen door de heer 
G. Kindermans (CD&V); de heer Kindermans werd op 16.07.2009 vervangen door 
de heer R. Landuyt (sp.a)). 
 
 
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. 
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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 
 
Het College van quaestoren hield 8 vergaderingen tijdens de gewone zitting 2008-2009  
tijdens dewelke ongeveer 300 dossiers werden behandeld. 
 
 
Voorstellen en beslissingen 
 
Tijdens de betrokken vergaderingen 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 verfraaiingswerken, 
 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 
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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 werd sinds 1 januari 2004 tot 31 augustus 2009 uitgeoefend door 
de heer R. Myttenaere. 
Zijn voorgangers waren de heer F. Graulich (van 01/01/1986 tot 31/12/2003), de heer 
Ph. Deneulin (van 01/07/1980 tot 31/12/1985) en de heer G. Bruyneel (van 01/01/1968 
tot 30/06/1980). 
 
Er dient te worden opgemerkt dat in de plenaire vergadering van 16 juli 2009 werd 
meegedeeld dat de heer Myttenaere, griffier van de Kamer, de pensioengerechtigde 
leeftijd bereikt heeft en gevraagd heeft om op 31 augustus van dit jaar zijn ambt te 
mogen neerleggen. 
 
Overeenkomstig de beslissing van het Bureau van 16 juli 2009, heeft de plenaire 
vergadering op diezelfde datum ingestemd met de voorgestelde benoemingsprocedure 
voor de nieuwe griffier (zie CRIV 52 PLEN 111, pp. 41-42). 
 
Op 15 oktober 2009 werd mevrouw E. De Prins tot griffier aangesteld. 
 
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 functie van adjunct-griffier wordt vanaf 1 december 2009 door de heer I. De 
Pelsemaeker bekleed. 
 
 
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. 
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Samenstelling voor de duur van de gewone zitting 2008-2009 
 
 
Voorzitter: 
 
De heer O. Maingain         Voorzitter van het College van 
            Quaestoren van de Kamer van  
 volksvertegenwoordigers; 
 
 
Leden: Voor de Kamer 
 
De heer L. Goutry Quaestor; 
De heer Fr. Van Melkebeke Directeur-generaal van de diensten van 
 de Quaestuur; 
De heer Ph. Bonte         Bestuursdirecteur bij de dienst der 
Gebouwen; 
De Heer Y. Jacques         Eerste directieraad bij de dienst der 

Gebouwen. 
 
 
 Voor de Senaat 
 
De heer T. Van Parys Voorzitter van het College van 
 Quaestoren; 
De heer A. Van Nieuwkerke  Quaestor; 
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. 
 
 
Aantal vergaderingen 
 
De Commissie van de Parlementaire gebouwen van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers en de Senaat is tijdens de zitting 2008-2009 niet 
samengekomen. 
 
 
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. 
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Samenstelling voor de duur van de gewone zitting 2008-2009 
 

 
Voorzitters: 
 
De heer H. Van Rompuy   Voorzitter van de Kamer van 
   volksvertegenwoordigers (2008); 
De heer P. Dewael   Voorzitter van de Kamer van 
   volksvertegenwoordigers (2009); 
De heer A. De Decker   Voorzitter van de Senaat. 
 
 
Leden:   Voor de Kamer 
 
De heer O. Maingain   Voorzitter van het College van Quaestoren; 
De heer R. Myttenaere   Secretaris-generaal; 
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 
 
De heer T. Van Parys  Voorzitter van het College van Quaestoren; 
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 zitting 2008-2009. 
 

 
3.2.  WERKINGSMIDDEL EN VAN DE K AMER 

 
 
3.2.1.    B EGROTING VA N DE K A MER 
 
 
De begroting 2009 van de Kamer ziet er als volgt uit: 
 
Lopende uitgaven: 118.651.000 €. 
Kapitaalsuitgaven: 5.040.000 €. 
 
Totaal van de uitgaven: 123.691.000 € 
(d.w.z. een stijging van 3,49 % in vergelijking met 2008). 
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De voornaamste posten van de begroting blijven zoals gewoon de littera’s "A.  Leden" 
(27,38 % van het totaal van de uitgaven), "B. Personeel" (37,39 %)  en "R. Politieke 
fracties (toelagen  en administratieve/universitaire medewerkers)" (23,72 %). In het 
algemeen gesproken vormen de lopende uitgaven het grootste deel van de uitgaven, 
hetzij 95,93 % van het totaal. 
 
De begroting 2009 voor de Belgische leden van het Europees parlement bedraagt 
4.455.000 € (+ 2,18 % in vergelijking met 2008). 
 
Tenslotte bedraagt de begroting 2009 voor de dotatie aan de politieke partijen 
10.350.000 € (+ 4,55 % in vergelijking met 2008). 
 
 
De begroting 2009 wordt als volgt gefinancierd: 
 
 
- Kamer : 
 

- financiering door eigen inkomsten (vooral verkoop van stukken en publicaties): 
 1.881.000 €; 
- financiering door de dotatie van de Algemene uitgavenbegroting van de Staat: 
 117.700.000 €; 
- reservefonds van de Kamer: 4.110.000 €. 

 
 
- Belgische leden van het Europees parlement: 
 

volledige financiering door de dotatie van de Algemene uitgavenbegroting van de 
Staat: 
 
4.455.000 €. 

 
 
- Dotatie aan de politieke partijen: 
 

volledige financiering door de dotatie van de Algemene uitgavenbegroting:  
 
10.350.000 €. 

 
De bovengenoemde begrotingen en financieringen werden besproken en goedgekeurd 
door het College van Quaestoren (17.07.2008), de Commissie voor de comptabiliteit 
(25.11.2008) en de plenaire zitting van de Kamer (08.01.2009). 
 
Voor meer details wordt verwezen naar het parlementaire stuk 52K1640/001, 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 2009. 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/52/1640/52K1640001.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 september 2009). 
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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 2 2 - 1 - 7 

- Wetgevende diensten 76 42 19 - 24 - 161 

- Vertaaldiensten 38 1 3 - - - 42 

- Quaestuurdiensten 28 38 17 44 21 101 349 

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

- Public Relations en 
Internationale Betrekkingen 10 5 6 - 6 - 27 

- Boekhouding 5 8 1 - 1 - 15 

Totaal 169 106 56 48 69 203 651 

 
 

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 voltijds of twee deeltijds 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). 
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3.2.3.1.1.   SECRETARIAAT-GENERAAL 
 
-  voorbereiding en behandeling van de dossiers van de Conferentie van Voorzitters 

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

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

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

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

van het reglement, stemmingen); 
- redactie van de ontwerpverslagen van de commissievergaderingen; 
- samenstellen van de aangenomen teksten; 
- aanbrengen van wetgevingstechnische verbeteringen; 
- publicatie van de verslagen en van de aangenomen teksten. 
 
 
3.2.3.1.4.    DIENST DOCUMENTA TIE EN ARCHIEF 
 
 
Do c u m en t at i e  
 
- opzoekingen inzake het grondwettelijk en administratief recht; 
- opzoekings- en documentatiewerk met betrekking tot de federale wetgeving; 
- biografie van de leden; 
- jaarverslag. 
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Tab el l en  (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. 
 
 
A r c h i ef   
 
 
-  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 collectief geheugen van de 
instelling.   
 
 
-  Archiefbeleid 

 
Het archiefbeleid in de Kamer wordt bepaald door de Werkgroep "Archief"1

 

, ingesteld 
door het College van Quaestoren, en sedert 2004 voorgezeten door de adjunct-griffier 
van de Kamer (op 15 oktober 2009 benoemd tot griffier van de Kamer). 
 
Tijdens de gewone zitting 2008-2009 kwam  dit overlegforum voor archief-
aangelegenheden samen op 24 november 2008, 2 maart  2009 en 12 juni 2009.  
 
In dit zittingsjaar is vooral belangrijk te vermelden de aankoop van een nieuw gebouw  
waarin het Archief van de Kamer in de toekomst een onderkomen zal vinden.      

 
-  Archiefhuisvesting - Nieuwe archieflocatie  
 
Op 18 maart 2009 besliste het Bureau van de Kamer een gebouw te kopen in de 
onmiddellijke omgeving van het Paleis der Natie. Voor het Archief van de Kamer opent 
dit gebouw veelbelovende perspectieven op een volwaardige huisvesting met 
adequate voorzieningen en optimale bewaaromstandigheden.  
In dit verband formuleerde de Archiefdienst reeds haar algemene desiderata voor een 
modern archiefbeheer en berekende  de noodzakelijke opslagcapaciteit met voldoende 
groeimogelijkheden op langere termijn.   
Zo zal een einde komen aan de aanslepende problematiek van onvoldoende en 
onaangepaste archiefbewaarplaatsen, meermaals in herinnering gebracht door de  
Archiefdienst. 
 
Ook dit jaar nog ondervond het Kamerarchief problemen naar aanleiding van werken in 
archiefbewaarplaatsen. Zo diende uit voorzorg, voor de duur van bepaalde werken, 

                                                
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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circa 650 lopende meter archiefmateriaal van de periode 1840-1980,  uit sommige 
ondergrondse lokalen elders ondergebracht en nadien weer teruggeplaatst. 
 
 
-  Archiefdatabank AKDP 
 
De registratie in de AKDP-archiefdatabank is definitief op gang gekomen. 
AKDP, ontwikkeld en ondersteund door de Informaticadienst van de Kamer, is een 
tweetalig geïntegreerd archiefbeschrijvingssysteem voor alle soorten 
archiefdocumenten en -materialen van de Kamer (papier, digitaal, audiovisueel, foto’s, 
medailles, kunstwerken) met maximale koppelingen naar andere bestanden en 
databanken  van de Kamer. 
Voor het invoeren van gegevens is gekozen voor een systematische aanpak per 
archiefcollectie. Gestart is met de collectie "Commissiedossiers (groene dossiers)". 
Per  zittingsperiode worden de gegevens van alle commissiedossiers stelselmatig 
ingevoerd en de dossiers, voorzien van de AKDP-code, herverpakt in nieuwe 
archiefdozen met aangepast etiket en herplaatst in de rekken. Momenteel bevat de 
databank beschrijvingen van de commissiedossiers van de 48°, 49° en 50° legislatuur.  
 
Veel aandacht is ook besteed aan het integreren van beeldmateriaal in AKDP, in 
eerste instantie de numismatische collectie.  
De nodige besprekingen zijn gevoerd met de betrokken Quaestuurdiensten en 
testopnames werden beoordeeld. De Drukkerij van de Kamer staat in voor het 
fotograferen van de objecten. De Informaticadienst voorziet voldoende stockeerruimte 
op server en garandeert de veilige bewaring van de digitale beelden, zowel in hoge 
resolutie (voor duurzame opslag) als in lage resolutie (voor snelle zoekmogelijkheden). 
Een eerste reeks digitale beelden van medailles zijn gemaakt en de beeldinhoud is 
definitief beschreven en ingevoerd in AKDP. 
 
Tenslotte werkt de Informaticadienst gestaag verder aan de geleidelijke implementatie 
van al de andere archiefcategorieën.  
 
 
-  Archiefbewerking 
 
Naast het vervullen van de essentiële taken op het vlak van archiefverwerving, 
inventarisering en beheer van de bescheiden, o.m. door het verder digitaliseren van 
stukken en collecties, ging de aandacht in dit zittingsjaar zeer specifiek naar 
conservering  en restauratie. Enerzijds zijn beschadigde werken hersteld door een 
gespecialiseerd restauratieatelier. Anderzijds heeft het archiefpersoneel zelf 
behoudswerkzaamheden uitgevoerd zoals, nazicht van inbindingen en opmeten van 
schade aan ingebonden collecties, conserveringsbewerkingen van in leder ingebonden 
boeken.   
 
 
- 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 werkt de Archiefdienst mee aan specifieke projecten,  
waaraan een  archivistisch aspect is verbonden en dit zowel binnen als buiten de 
Kamer. 
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Intern in de Kamer wordt een beroep gedaan op het Archief, in de eerste plaats,  als  
bewaarplaats van "bewijsstukken". Geregeld ook biedt het Archief inhoudelijke 
ondersteuning bij de voorbereiding van publicaties, toespraken, activiteiten en 
vieringen in de Kamer.  
 
Bijvoorbeeld: 
 
- de herdenking op 11 november 2008 van de Wapenstilstand Wereldoorlog I  en 

op 8 mei 2009 van het einde van Wereldoorlog II;   
- de viering van Koningsdag op 15 november 2008 met “Hulde aan koning 

Boudewijn” (tentoonstelling archiefstukken);  
- parlementaire jubilea en rouwhulden voor (gewezen) kamerleden.  
 
Extern is het publiek verscheiden: gewezen parlementsleden, onderzoekers, studenten 
en andere personen. Dit jaar was er opvallend vraag naar stukken over Congo en 
thema’s in verband met beide Wereldoorlogen, zoals repressie en collaboratie. De 
belangstelling voor biografische informatie van gewezen Kamerleden is steeds groot, 
dit jaar bijvoorbeeld in het kader van de herziening van het biografisch woordenboek 
“Nouvelle Biographie Nationale”. 
 
Publicaties en proefschriften waarvoor onderzoek is gedaan in de Kamer worden 
geregeld gedeponeerd in het Archief.  
 
Bijvoorbeeld: 
 
Publicatiecyclus over sociale zekerheid en de rol van Kamervoorzitter Achille Van 
Acker, in: Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 2009, nr. 1 (themanummer 
verschenen naar aanleiding van 50 jaar Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid. 
 
Voor tentoonstellingen zijn stukken (reproducties) uit het Kamerarchief ter beschikking 
gesteld. In het kader van Erfgoeddag 2009 organiseerde de gemeente Wetteren op 
26 april een tentoonstelling over Joseph Duchâteau, lid van de Kamer van 1936-1946, 
en de Nationale Loterij naar aanleiding van haar 75 jaar bestaan (catalogus).   
 
 
-    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 en   
- de Sectie Parlementsarchieven van de Internationale Archiefraad  (SPP-ICA). 
 
De Archiefdienst verstrekte uitleg over haar werking aan buitenlandse delegaties: 
    
Algerije, Tsjechië en Slovenië op 17 oktober 2008 en Burundi op 10 december 2008.   
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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.    J URIDISCHE DIENST  
 
De Juridische dienst ressorteert onder de wetgevende diensten 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 
parlementair 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 gewone zitting 2008-2009 
bijna 350 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; 
 
-  het secretariaat van de werkgroep “Overheidsaansprakelijkheid voor het optreden  
 van  de wetgevende macht”; 
-  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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3.2.3.1.6.    DIENST VERTA L ING VA N DE PA RL EMENTA IRE STUK K EN 
 
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 2008 heeft de dienst 12 402 genormaliseerde bladzijden vertaald, waaraan de 
opschriften van 196 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. 

 
- beheer van de documentaire instrumenten 
 

- pdf-indexen 
  
 Die indexen worden momenteel nog vrijwel alleen gebruikt door de thuis 
 werkende vertalers. 
 
- dtSearch 
  
 dtSearch is een volle-tekst indexeringsprogramma dat door de Senaat wordt 
 beheerd en ter beschikking wordt gesteld van de dienst. Het corpus wordt  
 gezamenlijk gevoed door de dienst vertaling van de parlementaire stukken 
 van de Kamer en de taaldienst van de Senaat. 
 
- 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. 

 
Vrijwel alle vertalers van de dienst doen aan thuiswerk, naar rato van 40 % van de 
prestaties in de F-afdeling en 20 % in de N-afdeling. 
 
 
3.2.3.1.7.  DIENST VA N HET INTEGRA A L  VERSL A G 
 
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. 
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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, die voortaan 
afzonderlijk wordt gepubliceerd en hetzelfde volgnummer draagt als het integraal 
verslag. De bijlage bevat de mededelingen die aan de Kamer moeten worden gedaan 
en de lijst met de in overweging genomen voorstellen. Zij wordt integraal ter 
beschikking gesteld door het Wetgevend Secretariaat. Het detail van de 
naamstemmingen wordt nog steeds gepubliceerd in het verslag van de vergadering 
waarop ze betrekking hebben.  
 
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 derde van de bladzijde. De 
rechterkolom, over een derde van de breedte, bevat de overeenstemmende tekst van 
het vertaalde beknopt verslag.  
 
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. 
Tijdens de zitting 2008-2009 kwamen twee onderzoekscommissies en een bijzondere 
commissie gelijktijdig bijeen: de onderzoekscommissie “grote fiscale fraudedossiers“ 
(39 vergaderingen gedurende de voorbije zitting), de onderzoekscommissie “Fortis - 
scheiding der machten“ (31 vergaderingen) en de bijzondere commissie “financiële en 
bankcrisis“ (31 vergaderingen). In totaal dus 101 vergaderingen, goed voor meer dan 
191 uur, waarvan ongeveer de helft met gesloten deuren.  
 
Sinds 1999 gebeurt de verslaglegging op basis van de digitale geluidsopname. 
Aanvankelijk bedoeld als hulpmiddel bij de transcriptie is deze conform het “reglement 
betreffende het integraal, het voorlopig en het beknopt verslag“ dat op 14 juli 2000 door 
de Kamer aangenomen werd, de officiële versie geworden.  
 
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 
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 werd voortgezet met hetzelfde aantal medewerkers. Het 
telewerkreglement werd goedgekeurd door de bevoegde Kamerinstanties.  
 
Tijdens de zitting 2008-2009 stelde de dienst het verslag op van 391 vergaderingen. 
Daarvan waren er 64 plenumvergaderingen, met een totale duur van 199 uur, en 327 
commissievergaderingen, met een totale duur van 544,5 uur. 
 
Alles samen werden er 9 681 bladzijden verslag gepubliceerd, bijlagen niet 
inbegrepen. 
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103 openbare commissievergaderingen met interpellaties en vragen vonden ’s 
ochtends plaats, 219 ’s namiddags. Er waren vijf avondvergaderingen. Het aantal 
interpellaties en vragen die tijdens die vergaderingen behandeld worden, blijft stijgen 
(5 551 tegen 4 614 in 2007-2008). 
 
De plenumvergaderingen zijn vooral namiddagvergaderingen: slechts 5 vergaderingen 
hadden ’s ochtends plaats, 48 waren namiddagvergaderingen en 11 waren 
avond- of nachtvergaderingen (vergaderingen die na 18 uur van start gaan). 
Enkele wetenswaardigheden in verband met de verslaglegging tussen oktober 2008 en 
oktober 2009: 
 
TOTAAL AANTAL DAGEN VERGADERING MET VERSLAG (IV) 138    

aantal vergaderingen commissies plenum totaal  

aantal ochtendvergaderingen met verslag 103   5 108  
aantal namiddagvergaderingen met verslag 219 48 267  
aantal avondvergaderingen met verslag 5 11   16  
totaal aantal vergaderingen 327 64 391  
     
DUUR VERGADERINGEN     

totaal aantal uren vergadering met verslag 544:39 199:20 744:00  
verhouding plenum - commissies 73,2% 26,8% 100,0%  
gemiddelde duur van een vergadering 01:39 03:06   
langste vergadering 05:57 06:17   
maximum aantal uren vergadering met verslag per dag 24:37    
maximum aantal uren vergadering met verslag per week 40:08  Ned. Fr. 
gemiddelde aantal uren vergadering met verslag per dag 05:23 waarvan 03:12 02:11 
     
TAALVERHOUDING     

Nederlands in tijd 314:44 127:48 442:33  
Frans in tijd 229:54   71:32 301:27  

     
Nederlands in % 57,8% 64,1% 59,5%  
Frans in % 42,2% 35,9% 40,5%  

     
interpellaties en mondelinge vragen in openbare 
commissievergadering     
aantal 5.551    
gemiddeld per vergaderdag 30    
hoogste aantal per vergaderdag 252    
gemiddeld per vergadering 17    
gemiddelde duur van de vragen en interpellaties   0:05    
     

VERHOUDING Integraal - Beknopt Berslag IV BV   
gemiddelde publicatietermijn ochtendvergadering 1:50 6:13   
gemiddelde publicatietermijn namiddagvergadering 2:26 4:16   
     
verhouding volume IV-BV   IV % gewogen % 

gemiddeld aantal bladzijden plenum, zonder bijlage 48 20 43% 41% 
gemiddeld aantal bladzijden commissies 22 11 47% 47% 
totaal aantal gedrukte bladzijden 9.681 8.873 46%   
volume plenum 2.813 1.208 43% 41% 
volume commissies 6.800 3.201 47% 41% 
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3.2.3.1.8.      DIENST B EK NOPT VERSL A G 
 
Het Beknopt Verslag is een in directe stijl geschreven samenvatting van de debatten. 
Het is al na korte tijd beschikbaar, eerst op het internet, daarna ook in een gedrukte 
versie, in het Frans en in het Nederlands (document met blauwe kaft). 
 
Naast de 59 plenaire vergaderingen vonden er 325 commissievergaderingen plaats 
waarin vragen gesteld werden en interpellaties gehouden werden. In totaal gaat het 
dus om 384 openbare vergaderingen, een beetje meer dan de 356 openbare 
vergaderingen van de buitengewone zitting 2007 en de gewone zitting 2007-2008 en 
heel wat meer dan de zitting 2006-2007 (289 openbare vergaderingen). Het aantal 
vragen stagneerde op 7 000. Dit bevestigt de tendens dat het aantal vragen tijdens de 
zittingsperiode 52 verdubbelde ten opzichte van de zittingsperiode 51. 

 

3.2.3.1.9.    DIENST VERTA L ING VA N DE B EK NOPTE VERSL A GEN, 
    DE PA RL EMENTA IRE  VRA GEN EN DE SIMUL TA A NVERTA L ING IN 
    COMMISSIE 
 
 
Kenmerken van de dienst: 
 
-  personeelsbestand: 20 personeelsleden (1 directeur, 4 revisoren, 12 vertalers, 
 1 assistent en 2 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 minstens drie 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, of 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 redactiediensten van BV en CRA); assemblage van de
 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 (3 versies) + gedrukt document); kwaliteitscontrole; op internet plaatsen
 van de definitieve versie; 
-  vertaling, vaak binnen een zeer kort tijdsbestek, van diverse documenten 
  (Conferentie van voorzitters, Conferentie van de voorzitters van de zeven 
  assemblees, 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, verslagen van gemeenschappelijke vergaderingen 
  Kamer/Senaat, bestekken, examenvragen…); 
-   vertaling van het magazine dekamer.be; 
-  opmaken, vertalen en invoeren in de databank INQO van de titels van de 
  mondelinge vragen in de plenaire vergaderingen en de commissies; 
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-  aanvulling van de terminologische databank Multiterm; 
-  vertaling van het jaarverslag, in samenwerking met de dienst Vertaling van de 
  Parlementaire Stukken; 
-  terminologische ondersteuning van andere diensten (griffie, PRI, tolken, 
  enzovoort); 
-  permanente inspanningen op het stuk van de aanpassing aan de nieuwe  
  computertoepassingen. 
 
 
Vertaald volume (volledige cijfers voor de gewone zitting 2008-2009):  
 
-  beknopte verslagen: 1 208 bladzijden voor de plenaire vergaderingen en 
  3 201 bladzijden voor de commissies; 
-  6 601 schriftelijke vragen; 
- nota's: 1 950 bladzijden. 
 
 
Opmaken, vertalen en invoeren van de titels van de mondelinge vragen: 
 
841 in de plenaire vergadering; 7 606 in de commissies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.3.1.10.    TOL K ENDIENST 
 
Simultane vertaling van de debatten in plenaire vergadering en in commissie. 
 

Statistieken Dienst BV/CRA 2002-2009
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Totaal schriftelijke vragen Titles ingevoerde mondelinge vragen
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3.2.3.2.     DIENST PUB L IC REL A TIONS EN INTERNA TIONA L E 
    B ETREK K INGEN 
 
 
   -  INTERNA TIONA L E EN EUROPESE ZA K EN 
 
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. 
 
 
   -  PUB L IC REL A TIONS 
 
- 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 B OEK HOUDING 
 
- begrotingscontrole; 
- bijhouden van de boeken; 
- berekening van de vaste uitgaven; 
- beheer van de Pensioenkas van de Kamerleden. 
 
 
3.2.3.4   QUA ESTUURDIENSTEN  
 
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.    A L GEMENE 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. 
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3.2.3.4.2.    DIENST PERSONEEL  EN SOCIA L E ZA K EN 
 
- 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 AL GEMENE ZA K EN, FINA NCIËN EN HUISB ESTUUR 
 
 
"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 
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3.2.3.4.4.    DIENST INFORMA TICA  EN B UROTICA  
 
 
OVERZICHT VAN TOEPASSINGEN (REEDS IN ONDERHOUD ALSOOK NIEUWE 
ONTWIKKELINGEN) ZOALS DEZE IN DE DIVERSE DIENSTEN VAN DE KAMER OPERATIONEEL 
 ZIJN. 

 
 
Dienst Wetgevend secretariaat: 
 
 
Applicaties in onderhoud: 
 
- Parolis databank/applicatie: Wetgevend bestand (FLWB) 
- Parolis databank/applicatie: Mondelinge vragen/interpellaties (INQO) 
- Parolis databank/applicatie: Schriftelijke vragen (QRVA) 
- Webapplicatie diverse tools 
- Webapplicatie agenda plenaire vergaderingen 
- Webapplicatie beheer gebruikers & commissies (sub-systeem F) 
- Webapplicatie Jaarlijks verslag RAJV 
- Applicatie verkiezingen 
 
 
In ontwikkeling: 
 
- Webapplicatie beheer ‘stock’ mondelinge vragen via intranet/extranet 
 
 
Dienst PRI 
 
 
Applicaties in onderhoud: 
 
- (CMS website) Content management tool Qwentes  
- (Lotus Notes) Diverse supporting tools  
- (Lotus Notes) persmededelingen 
- (Lotus Notes) kunstwerken 
- (Lotus Notes) Workflow Applicatie bezoekers 
- Webapplicatie Display 
 
 
In ontwikkeling: 
 
- electronische nieuwsbrief 
- (sub-) website Europees  voorzitterschap 2010 (trio.be)  
 
 
Dienst Bibliotheek 
 
 
Applicaties in onderhoud: 
 
- (CMS website) Content management tool Qwentes  
- Diverse supporting tools - Lotus Notes 
- Beheer gescande documenten digidoc 
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- Beheer dossiers  
- Archief wetgevend bestand (FLWB genesis ) 
 
 
Dienst Persknipsels 
 
- Beheer persknipsels (intranet/extranet) 
 
 
Dienst Gebouwen  
 
 
Applicaties in onderhoud: 
 
- (Lotus Notes) kamergids 
 
 
In ontwikkeling: 
 
- Gemeenschappelijke badges voor 7 assemblees 
 
 
Dienst Algemene Zaken 
 
 
Applicaties in onderhoud: 
 
- (Lotus Notes) Diverse supporting tools  
- (Lotus Notes) work- en docflow tools drukkerij  
 
 
Directoraat-generaal Quaestuur 
 
- (Lotus Notes) beheer PV College van Quaestoren 
 
 
Dienst Secretariaat Generaal 
 
 
Applicaties in onderhoud: 
 
- (Lotus Notes) beheer PV Bureau 
 
 
Juridische Dienst 
 
 
Applicaties in onderhoud: 
 
- (Lotus Notes) beheer (van drie) juridische databanken 
 
 
In ontwikkeling: 
 
- Vernieuwing juridische databanken via DLMS systeem 
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Dienst commissies 
 
 
Applicaties in onderhoud: 
 
- (Lotus Notes) website commissie Justitie 
- Webapplicatie agenda van de commissievergaderingen 
 
 
Dienst Naturalisaties 
 
 
Applicaties in onderhoud: 
 
- Parolis databank/applicatie (Asist) 
- Diverse Rapporteringsmodules  
 
 
Dienst Integraal verslag 
 
 
Applicaties in onderhoud: 
 
- (Lotus Notes) beheer doc library CRI 
- Webapplicatie plasmaschermen 
 
 
Dienst Documentatie en Archief 
 
 
Applicaties in onderhoud: 
 
- Archief wetgevend bestand (FLWB genesis ) 
- Parolis databank/applicatie: analyse tussenkomsten (HAPA) 
- Parolis databank/applicatie: biografisch bestand (FBBR) 
 
 
In ontwikkeling: 
 
- DLMS  
 
 
Dienst Vertalingen  
 
- Dispatch en beheer vertaling schriftelijke vragen (QRVA) 
 
 
Voor meerdere diensten (multiservice) 
 
 
Applicaties in onderhoud: 
 
- Zoekschermen, advanced, query profile 
- Adresbeheer - fase 1 
- Vernieuwing (internet/intranet/extranet) + tools 
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In ontwikkeling: 
 
- Parolis databank/Webapplicatie: beheer actoren (GAAB) 
- ‘global search’ zoekfunctionaliteit en beheer trefwoorden thesaurus 
- Nieuwe editor (xml) schriftelijke vragen 
- Webapplicatie beheer archivering documenten (AKDP) 
- Adresbeheer - fase 2 
 
 
LIJST VAN DE ACTIVITEITEN INFRASTRUCTUUR/SYSTEEM 2008-2009 
 
Onderhoud van de systemen (materiaal en programma’s) - 40 (+) servers - Netwerk 
 
 
Onderhoud burotica 
 
- Vervanging/aanschaf pc’s en printers 
- Configuratie en installatie 
 
 
Bijstand gebruikers: diensten van de Kamer, leden, medewerkers/politieke fracties 
 
Ingebruikstelling van een nieuw stockagesysteem SAN/WAS en migratie + nieuwe 
functionaliteiten  
 
 
Voorbereiding algemene pc-roll out en desbetreffende openbare aanbestedingen 
 
- PC-materiaal 
- Teledistributiemateriaal - voorbereiding packages 
- Virtualisatie van de applicatie - voorbereiding packages 
- Opleidingen  (Office 2007) 
- Inventarisatie 
 
Virtualisatie van de servers 
 
 
Nieuw systeem van electronische post 
 
- Ingebruikstelling van een nieuw systeem en parametrisering 
- Voorbereiding van de geplande migratie 
 
Ingebruikstelling van een beveiligde infrastructuur voor extranet 
 
 
Fysieke beveiliging van het huidige data center  
 
Openbare aanbesteding voor een systeem voor de multimedia-publicatie van de 
debatten: van de digitalisering van de signalen Audio/Video tot de publicatie 
 
Studie voor wat betreft de creatie van een tweede data center 
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DIVERSEN 
 
Samenwerking met andere parlementaire Assemblees (Rwanda, Congo…) en  
ondersteuning van missies. 
 
 
3.2.3.4.5.    GEB OUWENDIENST 
 
Buiten het dagelijks beheer van de gebouwen (technisch onderhoud en poetsen), heeft 
de dienst der gebouwen volgende dossiers beheerd tijdens de zitting 2008-2009: 

 
 

Algemeen 
 
- plaatsing meetsysteem energiebeheer; 
- voorbereiding van een dossier voor de procedure tot regularisatie van de  
 stedebouwkundige en milieu vergunningen voor het geheel van de gebouwen van  
 Kamer en Senaat (augustus 2009 - december 2010). 

 
 

Voorzitterschap 
 
- augustus-september 2009: gespecialiseerde reinigingswerken van het marmer 
 in de hall van het Voorzitterschap (Ets. StoneAttitude), schilder- en 
 renovatiewerken van het parket op het gelijkvloers en de 1ste verdieping van het 
 Hotel van het Voorzitterschap (Ets. Woutim); 
- plaatsing van een automatisch sproeiesysteem in de binnenplaats van het  
 Voorzitterschap. 

 
 
Wetstraat 10 
 
- vernieuwing van het dak en de lokalen van de huisbewaarder, eerste verdieping: 
 mei-oktober 2009. 

 
 
Paleis der Natie 
 
- plaatsing airconditioning in de archieven (Voorzitterschap 2e verdieping); 
- vernieuwing van het dak en voorgevels: vervolg en einde; 
- 4e verdieping: realisatie van een lokaal voor de archieven; 
- huisbewaarder 13: herschilderen; 
- 1ste  verdieping: restauratie en bekleding van het meubilair voor de salon van de  
 ambassadeurs; 
- houten ramen: bijwerken en afwerking; 
- aluminium ramen fase 3: voorlopige oplevering; 
- vernieuwen sanitairen: uitvoering eerste fase: kolommen “Wet“ en “Beyaert“,  
 bijkomend kolom “Pers“; 
- vervanging van een boiler voor de kleedkamers van de bodes 
 3e en 4e verdiepingen; 
- ten gevolge van het plaatsen van nieuwe ramen werden de gangen van de  
 Leuvenseweg 13 (gelijkvloers en 1ste verdieping) herschilderd en de banken 
 opnieuw  geappreteerd.  
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Huis van de Parlementsleden 
 
- meetcampagne luchtkwaliteit drukkerij; 
- herinrichting van het sanitair en douches van de fitnesszaal 3e verdieping  
 (vervolg en einde); 
- hernieuwing van de loopbrug tussen het Paleis der Natie en het Huis van de  
 parlementsleden augustus-december 2008; 
- verbouwing van zalen 11 en 12 in moduleerbare restaurantzalen: september  
 2008 - januari 2009; 
- herschilderen van de traphallen; 
- - 1 conciergerie Senaat :herschilderen en plaatsen van parket;  
- plaatsing van een trapleuning Leuvenseweg 21. 
 

 
Drukkerij 
 
- herschilderen.  

 
 

Regent 
 
- 5e verdieping: ontwerp (werken uitgevoerd in eigen beheer): aanleg van 
 leszalen informatica en aanleg van een voorlopig appartement voor de  
 huisbewaarder van de Wetstraat 10.  
 
 
Realisatie van drie brievenbussen voor de Regent en het Huis van de parlementsleden 
Beyaert out. 
 
Herschilderen van de wachthuisjes en hekken Natieplein en Leuvensplantsoen. 
 
 
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 juni 2009 zijn er 54 personen tewerkgesteld in de Bibliotheek verspreid over vier 
afdelingen.  
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ACTIVITEITEN VAN DE VERSCHILLENDE AFDELINGEN 
 
 
A f d el i n g  “ an al y s e“  
 
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 650 tijdschriften en 40 periodieke uitgaven van 
internationale instellingen. Tijdens het voorbije parlementair jaar werden er door de 
afdeling 12 uitgaven van inhoudstafels intern verspreid. 
Bij de vernieuwing van de abonnementen voor jaargang 2009 werden een 40 tal titels op 
tijdschriften en jaarlijkse publicaties opgezegd wegens gebrek aan belangstelling. Ook 
abonnementen op losbladige werken worden beperkt wegens de kostprijs.  
De ontsluiting van het tijdschriftenfonds gebeurt met de invoering van de referentie van 
geselecteerde artikels in de catalogus van de Bibliotheek 
(LibisngLeuvenInformaticasysteem). Eind juni 2009 werden 14 316 referenties 
opgenomen in de catalogus, hetzij een toename van ± 4 734 referenties.    
Voor de ontsluiting van de catalogus wordt vanaf 2009 gebruik gemaakt van de Eurovoc 
thesaurus in plaats van de vroegere UDC en de eigen trefwoordenlijst. Deze thesaurus 
wordt aangevuld met trefwoorden voor de domeinen die er niet in opgenomen zijn. 
Maandelijks kan op de website van de bibliotheek zowel een elektronische 
aanwinstenlijst geraadpleegd worden als een lijst met opgenomen tijdschriftartikels.    
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. 
 
 
A f d el i n g  “ ac q u i s i t i e en  c o n s er v er i n g “  
 
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 meewerken aan tentoonstellingen. 
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- Het acquisitiebeleid 
 

Tijdens het voorbije jaar werd het bibliotheekfonds uitgebreid met ± 1 721 nieuwe 
publicaties. Deze publicaties omvatten monografieën, verslagen, studies, 
Belgische en buitenlandse officiële publicaties en documenten van internationale 
instellingen, zakboekjes en jaarboeken. 
Door de invloed van de voortdurende evolutie op het internet en het steeds groter 
aanbod van zowel gratis als betalende publicaties is het acquisitiebeleid 
onvermijdelijk veranderd. Vele officiële publicaties en documenten van 
internationale instellingen en parlementaire instellingen worden steeds minder en 
minder op papier verspreid en kunnen in de bibliotheek enkel elektronisch 
geraadpleegd worden.    
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 (± 2 300 per jaar).   
De aanwinstenlijsten kunnen op de webpagina van de Bibliotheek geraadpleegd 
worden. 

 
 

- 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 ingrepen  als  digitale 
toepassingen.  

 
 
 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 leiding 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 ten 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 



Hoofdstuk 3  ORGANISATIE - 151 

 

dan opgeborgen en alleen de digitale kopie komt voortaan 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 ca. 40 000 octavo’s, folio’s en quarto’s. 
 
Het nazicht van het belangrijke subfonds “Hemerotheek”, de collectie van 
grotendeels ingebonden dagbladen en tijdschriften, werd voltooid. Deze 
verzameling werd eveneens ingevoerd in een beheersdatabank en meteen 
werden 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 werden 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. Een deel van de op die manier 
geïdentificeerde werken werd reeds fysisch afgescheiden van de rest van de 
collectie en wordt nu bewaard in een apart lokaal met gunstige 
klimatologische condities. 

 
 
 b. Deselectie van het fonds 

 
Na vier jaar beredeneerd uitwieden van de collectie staat het cijfer 
ondertussen op zo’n 1 500 lopende meter afgevoerd of nog af te voeren 
bibliotheekmateriaal.  Dit gebeurt uiteraard steeds volgens de door colleges 
van Kamer en Senaat goedgekeurde procedure (zie jaarverslag 2005-2006).  

 
 
 c. Inbindingen 

 
In het kader van de overheidsopdracht Inbindingen, die werd toegewezen aan 
Boekbinderij Rozier uit Gent, werden er het afgelopen jaar 250 inbindingen 
van tijdschriften uitgevoerd. 

 
 
 d. Rampenplan 

 
De coördinator van het Disaster Recovery Team, tevens het hoofd van de 
afdeling  Acquisitie en Conservering, waakt er nauwgezet over dat de 
richtlijnen inzake interne en externe veiligheid strikt worden nageleefd zowel 
door het personeel als door de bezoekers. 
De DRT-ploeg bestaat uit personeelsleden van de diverse afdelingen  van de 
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 
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voorbeeld van het Rode Kruis, optreedt voor de bescherming van het 
cultureel erfgoed.  
 
 

 e. Samenwerking met andere diensten en instellingen 
 

De samenwerking met de Dienst Documentatie en Archief van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers wordt verdergezet via de archiefcommissie en via 
directe samenwerking, o.a. door de uitwisseling van technische informatie 
inzake conservering. 

 
De Bibliotheek werkt ook samen met externe instellingen. Naast de hierboven 
vermelde deelname aan het Blauw Schild, is er ook het bilateraal 
samenwerkingsproject PBPN met de Koninklijke Bibliotheek, 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 
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 worden de microfilms  
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.  
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 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 POD-
project van de Quaestuurdiensten van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers. Dit Printing On Demand-project beoogt de 
rationalisatie van de verspreiding van de parlementaire publicaties via een op 
de vraag van de gebruiker afgestemde thematische verspreiding en het 
drukken van de stukken in eigen beheer. Wegens de grote bijval die deze 
innovatie kende, werd er beslist om ook de niet-digitaal aangemaakte 
publicaties uit het verleden via de POD-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 
respectievelijk de website van de Kamer en van de Senaat. Intussen werken  
de Dienst Documentatie en Archief en de Dienst Burotica en Informatica  van 
de Kamer verder aan 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. 
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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 en de Raad van 
State. De microfilmversie is klaar en  het digitaliseren van de 1 400 000 
beelden vordert goed. Op het ogenblik zijn er reeds 297 877  (20,09 %) 
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 en een Combi 
DVD/VHS-Recorder met een 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. 

 
 
Afdeling “ opzoekingen“  
 
De afdeling “Opzoekingen” verzekert alle documentaire opzoekingen in de juridische, 
politieke, economische en sociale domeinen, alsook in de internationale pers, zowel in 
de interne als in de externe databanken. 
Ze stelt eveneens documentaire dossiers op in verband met de actualiteit. Deze dossiers 
bevatten meestal de supranationale en Belgische wetgeving alsook de wetgeving van de 
buurlanden en een selectie van artikelen van doctrine. 
De dossiers worden 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, waarvan ook een 
elektronische versie werd beschikbaar gesteld op de site van de Bibliotheek: 
 
- de familierechtbank; 
- de bevordering van tewerkstelling van oudere werknemers, inz. de 
 eindeloopbaanmaatregelen; 
- de instellingen belast met het toezicht op de banken; 
- de vergoeding van schade in verband met gezondheidszorg (bijwerking). 
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De 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 dat in elektronische vorm bestaat, neemt constant toe. 
 
De elektronische versie van elk documentair dossier bevat 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. 
 
Naast voormelde documentaire dossiers, met elektronische versie, werden ook twee 
dossiers opgesteld die zonder elektronische tegenhanger, aan de betrokken commissies 
werden bezorgd: 
 
- collectieve vordering / Class action; 
- de vergoeding voor slachtoffers van technologische rampen. 
 
Ook werd een informatiebundel i.v.m. de gouden handdruk samengesteld.  Dergelijke 
bundel is qua opzet beperkter dan een documentair dossier. 
 
Voor bezoeken van parlementairen aan het buitenland werden dossiers over juridische 
items, evenals van buitenlandse pers samengesteld.  Dossiers van buitenlandse pers 
werden ook aangevraagd met het oog op het onthaal van buitenlandse delegaties. 
 
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. 
 
De afdeling heeft verder gewerkt aan een herschikking en “updating” van de 
referentiewerken in de leeszaal.   
De Bibliotheek is geabonneerd op één of meerdere exemplaren van een 30-tal edities 
van Belgische kranten, een 26-tal buitenlandse kranten en een 128-tal 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. 
 
 
Afdeling “ persdossiers“  
 
 
- Analyse van de pers en samenstelling van een databank 
 

De afdeling persdossiers ontsluit dagelijks 14 kranten, alsook 15 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 1 235 000 persdocumenten bevat. 

 
- Publicaties 
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 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  ± 80 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 (SDI): 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 1 650-tal profielen opgevolgd en 
verspreid aan 165 gebruikers. 
 



 

 

HOOFDSTUK     4 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOORZITTERSCHAP



 

 



Hoofdstuk 4  VOORZITTERSCHAP - 159 
 

 

  4. VOORZITTERSCHAP 
 
 
 4.1. B IL ATERAL E PARL EMENTAIRE B ETREKKINGEN 
 
 
4.1.1.  BUITENLANDSE DELEGATIES 
 
 
Europese Unie 
 
Op dinsdag 25 november 2008 hebben de voorzitters van Kamer en Senaat, 
Herman Van Rompuy en Armand De Decker, in de ambtswoning van de 
Senaatsvoorzitter een onderhoud gehad met de heer Javier Solana Madariaga, 
secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie en hoog vertegenwoordiger 
van de EU voor het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid (GBVB). 
 
De secretaris-generaal maakte de balans op van de toestand in zones waar regionale 
conflicten aan de gang zijn en waar de EU beslist heeft in actie te treden. 
Wat Congo betreft, stelde hij dat de EU voorstander is van een versterking van de 
MONUC: er zouden zich 3 000 extra soldaten moeten voegen bij de manschappen die 
al ter plaatse zijn. De EU verleent bijstand aan de MONUC, onder meer door 
satellietbeelden van de gevechtszones in het oosten van Congo te leveren. 
De vluchtelingenkampen moeten absoluut worden beveiligd. 
De EU maakt zich op om vanaf 8 december 2008 in Somalië van start te gaan met een 
militaire missie op zee, teneinde de schepen die de Golf van Aden doorkruisen te 
beschermen tegen piraten. 
Op Europees vlak blijven de spanningen tussen Rusland en Georgië de EU zorgen 
baren; de Unie probeert langs diplomatieke weg een oplossing te vinden voor het 
conflict. 
Rusland blijft een strategische partner voor de EU. De financiële crisis heeft Rusland 
zwaar getroffen. De sterke daling van de gas- en olieprijzen zal de situatie er niet op 
verbeteren.  
Het partnerschap met Rusland moet een nieuwe impuls krijgen.  
De oorlog in Georgië heeft kapitaalvlucht veroorzaakt. Een onmiddellijke toetreding van 
Georgië tot de NAVO behoort niet tot de mogelijkheden. 
Wat Oekraïne betreft, merkt de secretaris-generaal op dat de economische groei 
verslapt ten gevolge van de binnenlandse politieke crisis. De toetreding van Oekraïne 
tot de NAVO werd eveneens uitgesteld. 
De EULUX-missie vertrekt eerstdaags naar Kosovo. In het kader van de missie worden 
politieagenten, douanebeambten en magistraten uit de EU uitgestuurd, wat het 
mogelijk moet maken in dat land het rechtsstelsel beter te laten functioneren, de 
corruptie te bestrijden en de rechtsstaat uit te bouwen. 
Met betrekking tot Afghanistan vindt er in december een vergadering plaats in Parijs. 
Het is van essentieel belang dat alle Afghanen samen om de tafel gebracht worden en 
dat de dialoog met de buurlanden van Afghanistan in stand gehouden wordt. 
In Pakistan heeft de huidige president de hulp van gewezen president Musharraf, die 
hem de steun van het leger kan bezorgen. 
De economische situatie is erg ongunstig. De betrekkingen met Iran zijn eveneens 
belangrijk bij het zoeken naar een oplossing voor het Afghaanse conflict. 
Voorzitter De Decker merkte op dat de situatie in Afghanistan kan verbeteren, op 
voorwaarde dat de Verenigde Staten er hun militaire aanwezigheid versterken. 
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West-Europese landen en Noord-Amerika 
 
 
KONINKRIJK NOORWEGEN 
 
Op 17 maart 2009 ontving de commissie voor Buitenlandse Betrekkingen een delegatie 
van de commissie voor de Buitenlandse Zaken van het Noorse Parlement, onder 
leiding van de voorzitter van de commissie, de heer Olaf Akselsen. 
Namen aan de gedachtewisseling deel: de heer Dirk Van der Maelen, tweede 
ondervoorzitter van de commissie, de heer François-Xavier de Donnea en 
de heer Xavier Baeselen. 
 
De Noorse parlementsleden ondervroegen hun Belgische ambtsgenoten over volgende 
kwesties: 
 
- de ontwikkeling van de Europese Unie en de Europese eenwording; 
- de samenwerking tussen de regering en het Parlement in het kader van het 

Belgische mandaat in de Veiligheidsraad; 
- de ontwikkeling van de situatie in Centraal-Afrika; 
- de rol van de NAVO; 
- de politieke ontwikkeling van België; 
- de visie op immigratie in België. 
 
 
Centraal- en Oost-Europa 
 
 
REPUBLIEK ARMENIË 
 
Op woensdag 5 november 2008 bracht de president van de Republiek Armenië, 
Zijne Excellentie de heer Serzh Sargsyan, een bezoek aan het Belgisch Federaal 
Parlement. 
De delegatie werd in de salons van het voorzittersschap van de Senaat ontvangen 
door de heer Herman Van Rompuy, Voorzitter van de Kamer, 
de heer Armand De Decker, Voorzitter van de Senaat, en 
de heer Hugo Vandenberghe, eerste ondervoorzitter van de Senaat. 
 
Tijdens het onderhoud werden voornamelijk volgende onderwerpen behandeld: 
 
- de bilaterale betrekkingen; 
- de betrekkingen met Azerbeidzjan en het conflict van Nagorno Karabach; 
- de betrekkingen met Rusland, strategische partner van Armenië; 
- de betrekkingen met Georgië; 
- het conflict tussen Rusland en Georgië; 
- de verbetering van de betrekkingen met Turkije; 
- de herkenning van de Armeense volkenmoord; 
- de Armeense diaspora, voornamelijk in België en de Verenigde Staten; 
- de politieke en economische hervormingen in Armenië. 
 
 
REPUBLIEK POLEN 
 
Op maandag 8 en dinsdag 9 december 2008 bracht een delegatie van het Lagerhuis 
van de Republiek Polen een bezoek aan de Kamer van volksvertegenwoordigers. 
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De delegatie bestond uit Z.E. de heer Bronislaw Komorowski, maarschalk van het 
Lagerhuis, de heer Wlodzimierz Karpinski, de heer Andrzej Cwierz, mevrouw 
Stanislawa Przadka en de heer Wieslaw Woda, allen leden van het Lagerhuis. 
Op het programma van maandag 8 december stond een audiëntie met de heer 
Armand De Decker, Voorzitter van de Senaat, een audiëntie met de heer Pieter De 
Crem, minister van Defensie, een lunch aangeboden door de heer Stefaan Vercamer, 
voorzitter van de sectie Polen-België van de Belgische groep van de Interparlementaire 
Unie, een ontmoeting met de Poolse gemeenschap in België, en een ontmoeting met 
de heer Hans-Gert Pöttering, Europees Parlementsvoorzitter. 
Op dinsdag 9 december was er een vergadering met de heer Herman De Croo, 
ondervoorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers en Voorzitter van het 
adviescomité voor Europese Aangelegenheden. 
Maarschalk Komorowski wees op de complexe politieke situatie in zijn land. Polen is 
een jonge democratie. Partijen worden gevormd en verdwijnen al weer spoedig, terwijl 
het electoraat bijzonder wispelturig is. Tevens is Polen een land waar een groot aantal 
taalgemeenschappen, culturen en volken samenleven. 
De Polen kijken naar België als naar een Europa in het klein: niet alleen zijn er vele 
Europese instellingen gevestigd, maar op het nationale vlak kenmerkt het land zich 
door een grote complexiteit, waarin plaats is voor een doorgedreven bescherming van 
minderheden. 
De laatste maakt België als het ware bijzonder interessant voor Polen. 
Polen, zo verzekerde Maarschalk Komorowski, zet volop in op de Europese 
eenmaking, en dan vooral op een gemeenschappelijke buitenlandpolitiek. Het streeft 
naar een Europees leger en naar een Europees defensiesysteem. Voorts wil het ook 
een volwaardig Europees energiebeleid tot stand zien komen, zeker op het vlak van 
energiediversificatie en van hernieuwbare energieën. Maarschalk Komorowski wees 
erop dat zijn land, dat in volle economische expansie verkeert, weliswaar nog steeds 
80 % van zijn energievoorziening uit steenkool haalt, maar toch volop bezig is zijn 
ecologische achterstand in te halen; zo wordt volop gewerkt aan de installatie van 
waterzuiveringsstations. 
Tot slot vroeg Maarschalk Komorowski begrip van de West-Europese landen voor het 
feit dat zijn land veel aandacht blijft schenken aan de ontwikkelingen bij zijn 
oosterburen (in het bijzonder Rusland): Polen heeft met die buren immers historische 
banden, zoals Frankrijk die heeft met de Maghreblanden. 
Na die vergadering werd de Poolse delegatie in audiëntie ontvangen door de heer 
Herman Van Rompuy, Voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers. 
Maarschalk Komorowski drukte de wens uit stabielere banden tot stand te zien komen 
tussen Polen en België, een complex land dat door de Poolse bevolking beschouwd 
wordt als het hart van Europa, en waar sinds vele decennia een belangrijke Poolse 
gemeenschap verblijft. 
Maarschalk Komorowski en de Voorzitter Van Rompuy onderhielden zich met elkaar 
over de Belgische politieke situatie, maar ook en vooral over de financiële crisis. 
Maarschalk Komorowski waarschuwde dat de recessie in Duitsland de nieuwe EU-
lidstaten voor gigantische problemen zou kunnen plaatsen: precies daarom willen 
Polen en Slowakije hun toetreding tot de eurozone nog bespoedigen. 
’s Namiddags bracht de delegatie een bezoek aan de stad Gent. 
 
 
TSJECHISCHE REPUBLIEK 
 
Op dinsdag 20 januari 2009 werd de voorzitter van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers van de Tsjechische Republiek, de heer Miloslav Vlček, 
ontvangen door de Voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers, 
de heer Patrick Dewael. 
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Tijdens het onderhoud zijn in hoofdzaak volgende punten aan bod gekomen: 
 
- de bilaterale betrekkingen; 
- het Tsjechische voorzitterschap van de Europese Unie; 
- de prioriteiten en het actieprogramma van het Tsjechische voorzitterschap; 
- het beleid inzake energiezekerheid in Europa; 
- de financiële en economische crisis; 
- het Israëlisch-Palestijns conflict in de Gazastrook. 
 
 
REPUBLIEK GEORGIË 
 
Op maandag 26 januari 2009 ontving mevrouw Hilde Vautmans, voorzitter van de 
commissie voor Buitenlandse Betrekkingen en lid van het Uitvoerend Comité van het 
Europees Parlementair Forum voor Bevolking en Ontwikkeling, 
mevrouw Sandra Roelofs, echtgenote van President Mikheil Saakashvili van Georgië. 
 
Mevrouw Roelofs schetste uitvoerig haar actie in het kader van de Millennium 
Development Goals (MDG) in Georgië. 
Haar interesse voor de MDG ontstond een tiental jaar geleden, bij haar aankomst in 
Georgië. 
Het viel haar toen op hoe het land nog altijd met zijn sovjeterfenis kampte: 
er heerste een groot wantrouwen tegenover de contraceptieve producten, en abortus 
werd beschouwd als het middel bij uitstek tot geboortebeperking. 
Mevrouw Roelofs heeft zich tot taak gesteld de Georgische vrouwen volledige 
informatie over geboortebeperking te verstrekken, zonder daarbij deel te nemen aan 
ethische discussies. Uiteindelijk komt het immers elke vrouw afzonderlijk toe 
beslissingen te nemen  inzake procreatie, zonder dat overheden daarbij bevoogdend 
optreden. 
Een ander aspect dat haar, naast de informatieverstrekking, na aan het hart ligt, is de 
ziekteverzekering: slechts 30 % van de Georgiërs beschikt momenteel over zo’n 
verzekering.  
Veel Georgische vrouwen zoeken dan ook geen medische begeleiding of hulp op 
tijdens hun zwangerschap, en laten zich evenmin screenen op borst- en 
baarmoederhalskanker. 
Het programma, zo stelde de First Lady, is zeer succesvol, maar lang niet voltooid. 
Georgië heeft de vaste wil een natie te worden naar westers model, ook op het gebied 
van de mensenrechten en van de democratie; en een goede gezondheidszorg maakt 
volgens haar een vast onderdeel uit van een democratische staatsinrichting. 
 
 
REPUBLIEK GEORGIË 
 
Op 17 maart 2009 ontvingen de commissies voor de Buitenlandse Betrekkingen van 
Kamer en Senaat de Georgische minister van Buitenlandse Zaken, de heer Grigol 
Vashadze. 
 
De heer Vashadze besliste voor de commissieleden de drie prioriteiten van het 
Georgische beleid: 
 
- de democratische hervormingen en in het bijzonder de verbetering van het 

gerechtelijk bestel en de gerechtelijke procedures; 
- het economisch herstel; 
- de toetreding tot de EU en de NAVO.  
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Midden-Oosten en Noord-Afrika 
 
 
REPUBLIEK IRAK 
 
Op vrijdag 12 september 2008 ontving Kamervoorzitter Herman Van Rompuy 
mevrouw S.J. al Musawi, voorzitter van de commissie voor de Vrouwen, de Kinderen 
en het Gezin van de Raad van vertegenwoordigers van de Republiek Irak, in audiëntie. 
Mevrouw Clotilde Nyssens, voorzitter van de subcommissie “Familierecht” en 
mevrouw Leen Dierick, ondervoorzitter van het adviescomité voor de Maatschappelijke 
Emancipatie van de Kamer, namen eveneens deel aan het gesprek.  
 
Mevrouw al Musawi stond aan het hoofd van een delegatie van Iraakse vrouwelijke 
parlementsleden die de belangrijkste fracties in het Iraakse Parlement 
vertegenwoordigen. 
De status van de vrouw en de centrale rol van het gezin in Irak kwamen aan bod. 
Mevrouw al Musawi verduidelijkte dat 60 procent van het kiezerskorps uit vrouwen 
bestaat die willen dat de rechtsstaat verder ontwikkelt en hun land gemoderniseerd 
wordt. 
De meerderheid van de Iraakse bevolking steunt deze evolutie. 
Voor mevrouw Nyssens strekt het wetgevend werk van de subcommissie 
“Familierecht” er net toe een scherper inzicht te krijgen in de mechanismen die moeten 
worden ingevoerd om de uitvoering van de internationale verdragen inzake de 
bescherming van de rechten van de vrouw en het kind te vergemakkelijken, onder 
meer om hulp te bieden aan vrouwen die het slachtoffer van geweld waren en nog 
steeds zijn. 
 
Een Irakees parlementslid doet een warme oproep voor een nauwere samenwerking 
met het adviescomité voor de Maatschappelijke Emancipatie van de Kamer, met de 
bedoeling voordeel te trekken van de ervaring die werd opgedaan op het stuk van het 
respect van de vrouwenrechten in de Belgische samenleving. 
 
 
REPUBLIEK IRAN 
 
Op maandag 19 januari 2009 ontving Kamervoorzitter Patrick Dewael de heer Sehdi 
Safari, in audiëntie. De heer Safari is vice-minister van Buitenlandse Zaken van de 
Islamitisch Republiek Iran. 
 
Tijdens de audiëntie kwamen volgende punten aan bod: 
 
- de bilaterale betrekkingen; 
- de oprichting van een vriendschapsgroep in de schoot van het Belgisch 

Parlement; 
- de economische situatie;  
- de politieke context in de regio in het algemeen en in Gaza in het bijzonder; 
- de organisatie van de Mujahedin van het Iraanse volk. 
 
 
REPUBLIEK IRAK 
 
Op 16 en 17 maart 2009 bracht een parlementaire delegatie van de Raad van 
vertegenwoordigers van de Republiek Irak een studiebezoek aan het Federaal 
Parlement. 
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Het studiebezoek werd georganiseerd op initiatief van het NDI (National Democratic 
Institute for International Affairs), een Amerikaanse instelling die ijvert voor de 
versterking van het democratisch proces in de opkomende democratieën. 
De delegatie bestond uit de voorzitters en ondervoorzitters van de twaalf commissies 
van de Assemblee. 
 
De delegatie werd door Kamervoorzitter Patrick Dewael in audiëntie ontvangen. 
Mevrouw Mia De Schamphelaere, voorzitter van de commissie voor de Justitie, en 
de heer Jean-Luc Crucke, voorzitter van de commissie voor de Verzoekschriften, 
woonden eveneens de audiëntie bij. 
 
Tijdens het onderhoud werden de volgende thema’s behandeld: 
 
- de wetgevende bevoegdheid van het Belgisch Parlement en de controle van de 

Kamer op de federale regering; 
- de notie overleg in het Belgische politieke bestel; 
- de werkverdeling tussen de commissies en de plenaire vergadering; 
- de rol van het Belgisch Grondwettelijk Hof; 
- de federalisering van België en het Europees integratieproces. 
 
De voorzitter van de Senaat onderhield zich tijdens een werklunch in zijn ambtswoning 
met de Iraakse parlementsleden. 
 
De delegatie had ook een onderhoud met de heer Georges Dallemagne, eerste 
ondervoorzitter van de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer, 
en met de heer François Roelants du Vivier, eerste ondervoorzitter van de commissie 
voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging van de Senaat. 
De delegatie ontmoette voorts de leden van de regionale vriendschapsgroep Midden-
Oosten en Noord-Afrika van de IPU naar aanleiding van een werklunch die werd 
aangeboden door de heer François-Xavier de Donnea, voorzitter van de 
vriendschapsgroep. 
De delegatie nam deel aan een gedachtewisseling met de heer Dirk Van der Maelen, 
ondervoorzitter van de Kamer, over de rol van de parlementaire oppositie in de Kamer. 
 
Ambtenaren van Kamer en Senaat hielden uiteenzettingen over de volgende 
onderwerpen: 
 
- de werking en de bevoegdheden van de Kamer van volksvertegenwoordigers en 

van de Senaat; 
- het Belgisch federaal bestel en de bevoegdheidsverdeling onder de diverse 

beleidsniveaus; 
- de rol van de parlementaire commissies in het wetgevingsproces en de 

administratieve omkadering van de commissies; 
- het federaal kiesstelsel. 
 
Er werd tevens met fractiesecretarissen van gedachten gewisseld over de rol van de 
politieke fracties in de Assemblee. 
Ten slotte brachten de Iraakse parlementsleden een bezoek aan het Grondwettelijk 
Hof en het Vlaams Parlement. 
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Centraal-Afrika 
 
 
REPUBLIEK BURUNDI 
 
Op maandag 13 oktober 2008 ontving de heer Herman Van Rompuy, voorzitter van de 
Kamer van volksvertegenwoordigers, de heer Yves Sahinguvu, eerste ondervoorzitter 
van de Republiek Burundi. 
De heer Sahinguvu is voorzichtig optimistisch wat de toekomst van zijn land betreft. 
Hoewel de Forces Nationales de Libération (FNL) nog altijd eisen dat ze als een 
politieke partij erkend zouden worden -wat tegen de Grondwet zou ingaan- verlopen de 
onderhandelingen om ze in de burgermaatschappij te integreren vrij vlot. Na 15 jaar 
burgeroorlog lijkt de weg voor een duurzame ontwikkeling van Burundi dus definitief 
open. 
Er wordt volop werk gemaakt van het herstel van de binnenlandse veiligheid: van 
60 000 soldaten wordt het Burundese leger teruggebracht naar 26 000 militairen -een 
enorme demobilisatiebeweging- en stilaan wordt ook de burgerbevolking ontwapend 
(talloze kleine wapens zijn nog overal in omloop). 
Het meest prangende probleem van Burundi, zo verzekert ondervoorzitter Sahinguvu, 
is momenteel de terugkeer uit Tanzania van een 3 000-tal vluchtelingen per week: 
Tanzania heeft immers beslist om tegen het einde van 2008 alle kampen van 
Burundese vluchtelingen uit 1972 te sluiten. Die vluchtelingen op een menswaardige 
manier opvangen en bijstaan in de heropbouw van een nieuw leven is een gigantische 
opdracht, waarvoor Burundi hoe dan ook hulp van de internationale gemeenschap 
nodig heeft. 
Ook voor de volgende verkiezingen, in 2010, heeft het land nood aan buitenlandse 
steun. De veiligheid en de goede organisatie ervan moeten kunnen gewaarborgd 
worden. Ook moet gewerkt worden aan het legale kader waarin die verkiezingen zullen 
plaatsvinden. 
 
Ondervoorzitter Sahinguvu waarschuwde ten slotte voor de negatieve gevolgen die de 
financiële wereldcrisis zou kunnen hebben voor de ontwikkelingshulp. 
Een vermindering van de hulp aan Burundi zou de nog altijd zeer fragiele economie 
van het land volledig kunnen ontwrichten. 
 
 
REPUBLIEK BURUNDI 
 
Op donderdag 27 november 2008 ontving de heer Herman Van Rompuy, voorzitter van 
de Kamer van volksvertegenwoordigers, de heer Domitien Ndayizeye, gewezen 
voorzitter van de Republiek Burundi. 
 
De heer Ndayizeye wees op de politieke problemen in zijn land. 
 
De Grondwet die uit de akkoorden van Arusha (augustus 2000) is voortgevloeid, is 
uitstekend, maar wordt onvoldoende nageleefd, zeker wat betreft het respect van de 
publieke en politieke vrijheden. Bepaalde groeperingen bereiden reeds een vervalsing 
voor van de verkiezingen die in 2010 moeten plaatsvinden, en de onrust onder de 
bevolking neemt opnieuw toe. 
Gewezen voorzitter Ndayizeye pleit voor een nationale verzoening op basis van een 
permanente dialoog. De Assemblee Nationale en de Senaat, die in theorie over veel 
macht beschikken, moeten hun rol opnemen en de Voorzitter van de Republiek ertoe 
dwingen de Grondwet te eerbiedigen. Burundi heeft dringend nood aan een grondige 
depolitisering van het openbare leven, teneinde zich beter op de sociaal-economische 
ontwikkeling te kunnen richten. 
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De heer Ndayizeye roept de internationale gemeenschap op haar interesse voor 
Burundi opnieuw op te drijven. Zeker is het dat de etnische spanningen er sterk 
geminderd zijn, en dat het land het goed doet in vergelijking met Congo en Rwanda. 
Een verdere ontaarding van de politieke situatie in Burundi, gevolgd door een 
mislukking van de verkiezingen in 2010, zou echter rampzalige gevolgen hebben voor 
de hele regio Grote Meren, waar Burundi een soort voorbeeldfunctie uitoefent. 
 
 
DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO 
 
Van maandag 26 tot vrijdag 30 januari 2009 brachten twee quaestoren, twee adjunct-
quaestoren en de twee secretarissen-generaal van de Nationale Assemblee en van de 
Senaat van Democratische Republiek Congo een bezoek aan het Federaal Parlement. 
 
Tijdens dit studiebezoek gaven ambtenaren van de Kamer en de Senaat toelichting 
over het Federaal Parlement. 
 
 
West-, Oost- en Zuid-Afrika  
 
 
REPUBLIEK SENEGAL 
 
Van maandag 20 tot en met donderdag 23 april 2009 legde een delegatie van de 
commissie Algemene Economie, Financiën, Plan en Economische Samenwerking van 
het Parlement van de Republiek Senegal een studiebezoek af aan de Kamer van 
volksvertegenwoordigers. 
De leden van die delegatie ontmoetten diverse volksvertegenwoordigers, senatoren en 
ambtenaren van de Kamer. 
 
 
REPUBLIEK TOGO 
 
Op donderdag 7 mei 2009 ontving de heer Patrick Dewael, voorzitter van de Kamer 
van volksvertegenwoordigers, de heer El Hadj Abass Bonfoh, voorzitter van de 
Tongolese Nationale Assemblee. 
 
De heer Bonfoh benadrukte dat zijn land, hoewel het onlangs nog met een staatsgreep 
kreeg af te rekenen, definitief voor de democratie heeft gekozen. De Assemblee 
Nationale heeft een bijzonder belangrijke rol te spelen in dat democratiseringsproces. 
Het is dan ook van belang dat ze zo goed mogelijk kan functioneren.  
Talrijke diensten binnen de Assemblee Nationale dienen nog uitgebouwd te worden. 
De hulp van Belgische assemblees zou daarbij meer dan welkom zijn. 
 
 
Zuid- & Oost-Azië, Oceanië 
 
 
SOCIALISTICHE REPUBLIEK VIETNAM 
 
Op 18 september 2008 ontving de Kamervoorzitter, Herman Van Rompuy, 
de heer Pham Gia Khiem, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken van 
de Socialistische Republiek Vietnam, in audiëntie. 
De vice-eersteminister verklaarde dat de toename van de rechtstreekse buitenlandse 
investeringen de stijging van de in- en uitvoer, de ontwikkeling van de commerciële 
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sector en de door de regering gevoerde strijd tegen de inflatie, de integratie van 
Vietnam in de wereldeconomie bespoedigen. 
Wat de ontwikkelingssamenwerking betreft, herinnerde de Kamervoorzitter eraan dat 
Vietnam deel uitmaakt van de 18 concentratielanden en daarom de prioritaire 
financiële steun van het Belgische ontwikkelingssamenwerkingbudget geniet. 
De vice-eersteminister verduidelijkte dat het geld van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking wordt gebruikt voor armoedebestrijding, beter onderwijs 
en een betere volksgezondheid. 
Ondanks zijn economische ontwikkeling wordt Vietnam nog steeds als een arm land 
beschouwd. Het bnp per inwoner bedraagt slechts $ 900 per jaar. Bovendien doen de 
naweeën van de Vietnamoorlog zich nog sterk gevoelen, waardoor een verhoogde 
internationale steun nog steeds nodig is. 
De vice-eersteminister wil dat België er bij de Europese Unie op aandringt dat de EU 
Vietnam het statuur van markteconomie toekent. Hij is blij dat België voorstander is van 
de opheffing van de antidumpingwet  door de Europese Unie met betrekking tot de 
export van bepaalde producten ‘made in Vietnam’. 
De vice-eersteminister onderstreepte ten slotte de uitstekende bilaterale parlementaire 
betrekkingen en de doeltreffendheid van de interparlementaire samenwerking. 
 
 
Latijns Amerika 
 
 
COLOMBIA 
 
Op woensdag 4 februari 2009 heeft de heer Jaime Bermùdez Merizalde, minister van 
Buitenlandse Zaken van Colombia, het Belgisch Federaal Parlement bezocht. Hij werd 
door Kamervoorzitter Patrick Dewael en Senaatsvoorzitter Armand De Decker in de 
ambtswoning van de Kamervoorzitter ontvangen. 
De Kamerleden Hilde Vautmans, voorzitter van de Kamercommissie voor de 
Buitenlandse Betrekkingen, en Georges Dallemagne, voorzitter van de sectie België-
Colombia van de Belgische Groep van de Interparlementaire Unie, namen deel aan het 
onderhoud dat in hoofdzaak betrekking had op de toestand in Colombia.  
 
 
Zuid-Oost Europa 
 
 
REPUBLIEK ALBANIË 
 
Op maandag 16 maart 2009 ontving Kamervoorzitter Patrick Dewael 
mevrouw Jozefina Topalli, voorzitter van het Parlement van de Republiek Albanië, in 
audiëntie. 
 
Tijdens het onderhoud kwamen volgende thema’s aan bod: 
 
- de succesvolle politiesamenwerking tussen beide landen; 
- de wereldwijde economische crisis en de impact hiervan op beide landen; 
- de onderhandeling met de Europese Commissie met het oog op een 

visumvrijstelling; 
- de Euro-Atlantische integratie van Albanië; 
- de Euro-Mediterranean Parliamentary Assembly.  
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FYRO MACEDONIË 
 
Op donderdag 14 mei 2009 ontving de heer Armand De Decker, voorzitter van de 
Senaat, de heer Gjorge Ivanov, Voorzitter van de FYRO Macedonië, in audiëntie. 
De heer Dirk Van der Maelen, ondervoorzitter van de Kamer, woonde de audiëntie bij. 
 
Tijdens de audiëntie kwamen volgende onderwerpen aan bod: 
 
- de toetreding van de FYROM tot de Europese Unie en de NAVO; 
- het geschil tussen de FYROM en Griekenland; 
- de wil van de FYROM om door een volledige uitvoering van de Ohrid-akkoorden 

(juli 2004) te komen tot fundamentele hervormingen in de administratie en tot 
administratieve en financiële decentralisatie; 

- de presidentsverkiezingen (29 maart en 5 april 2009) en diens investituur op 
 12 mei 2009 die een stabiele democratie illustreren; 
- vrijmaken van de visaregeling. 
 
 
REPUBLIEK SERVIË 
 
Op donderdag 11 juni 2009 had de ondervoorzitter van de Kamer, 
de heer Dirk Van der Maelen, een onderhoud met de heer Vuk Jeremic, minister van 
Buitenlandse Zaken van de Republiek Servië. 
 
Naast de politieke toestand in Servië, de betrekkingen tussen Servië en zijn 
buurlanden en de regionale grensconflicten werden tijdens het onderhoud 
hoofdzakelijk de volgende onderwerpen behandeld: 
 
- de impact van de economische crisis in Servië; 
- de toenadering tussen Servië en de Europese Unie; 
- de opheffing van de visumplicht; 
- de toestand op de Balkan; 
- Kosovo; 
- de samenwerking van het Internationaal Straftribunaal voor ex-Joegoslavië. 
 
 
4.1.2. DIVERSE ACTIVITEITEN 
 
 
15 NOVEMBRE 2008 
 
 
Feest van de Koning - Hulde aan Koning Boudewijn “Een leven voor een meer 
harmonieuze samenleving” 
 
Voor de achtste achtereenvolgende keer had de burgerlijke plechtigheid ter ere van de 
Koning plaats in het symbolische kader van het Paleis der Natie. Initiatiefnemers waren 
de voorzitters van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van de Senaat, de eerste 
minister, de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Landsverdediging. 
 
Ter nagedachtenis van onze eerste Koning, Leopold van Saksen-Coburg-Gotha, vieren 
de Belgen hun Koning traditiegetrouw op 15 november, naamdag van Sint-Leopold. 
Dit jaar heeft Z.M. de Koning de plechtigheid met zijn aanwezigheid luister bijgezet. 
De voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers, 
de heer Herman Van Rompuy, de Voorzitter van de Senaat, 
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de heer Armand De Decker, en de Eerste minister, de heer Yves Leterme spraken de 
aanwezigen toe. 
Net als andere jaren, stemde de minister van Landsverdediging ermee in dat zijn 
departement zijn medewerking zou verlenen bij de organisatie van het gebeuren. 
De kinderkoren ‘Classic for Kids’, ‘Muziekacademie van Frameries’ en ‘kinderen van 
Colfontaine, Mons en Dour’ zongen tijdens de plechtige ondertekening van de Gulden 
Boeken in het halfrond van de Senaat. 
Mevrouw Julie Mossay, een jonge getalenteerde sopraan, bracht de Brabançonne. 
De thematische tentoonstelling was opgezet met de medewerking van het Belvue 
Museum, de hotelschool Coloma van Mechelen stond in voor de catering en de 
bloemendecoratie werd verzorgd door KTA Tuinbouwschool van Melle. 
 
 
BEZOEK VAN BUITENLANDSE DELEGATIES 
 
 
De secretarissen-generaal en de wetgevende en administratieve directeurs van de 
Nationale Assemblee en van de Senaat van de Republiek Burundi brachten een 
studiebezoek aan het Federaal Parlement (8 tot en met 11 december 2008) 
 
De missie lag in het verlengde van het project ter ondersteuning van de werking van 
het Burundese Parlement, dat door de Belgische Technische Coöperatie gefinancierd 
wordt. 
 
Er werden uiteenzettingen gehouden door ambtenaren van de Kamer en van de 
Senaat, telkens gevolgd door een gedachtewisseling, betreffende de volgende 
thema’s: 
 
- het federale institutionele model; 
- de werking en de bevoegdheden van de Kamer en de Senaat; 
- de administratieve en budgettaire autonomie van de Assemblees; 
- de rol en de bevoegdheden van de algemene directie van de wetgevende 

diensten van de Kamer; 
- de overheidsopdrachten; 
- de begroting en het financiële en juridische statuut van de leden van de Kamer; 
- de financiering van de politieke partijen; 
- het statuut van het personeel; 
- het wetgevingsproces; 
- het Belgische kiesstelsel; 
- de bibliotheekdiensten; 
- de archiefdienst; 
- de werking van de informaticadienst van de Senaat; 
- het protocol; 
- de dienst Interparlementaire Betrekkingen van de Senaat; 
- de drukkerij van de Kamer. 
 
De delegatie legde tevens werkbezoeken af aan het Grondwettelijk Hof, het Rekenhof 
en de Raad van State. 
 
 
DIPLOMATEN 
 
De Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat ontvingen op dinsdag 
17 februari 2009 een delegatie Belgische stagiairs diplomaten. 
Zij bezochten het Federaal Parlement in het raam van hun opleiding tot diplomaat. 
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Kamervoorzitter Patrick Dewael onderhield de Belgische stagiairs diplomaten over het 
belang van de parlementaire diplomatie. 
 
 
4.1.3. AUDIËNTIES VAN AMBASSADEURS BIJ DE KAMERVOORZITTER 
 
 
dinsdag 8 juli 2008 
 
Z.E. de heer Jean-Jacques Dardel, ambassadeur van de Zwitserse Confederatie 
 
 
vrijdag 12 september 2008 
 
Z.E. de heer George Papadopoulos, ambassadeur van de Helleense Republiek 
 
 
dinsdag 23 september 2008 
 
Z.E. de heer Konstantin Zhigalov, ambassadeur van de Republiek Kazachstan 
Z.E. de heer Ovidiu Dranga, ambassadeur van Roemenië 
 
 
dinsdag 30 september 2008 
 
Z.E. de heer Viguen Tchitetchian, ambassadeur van de Republiek Armenië 
Z.E. de heer Yuan Yuan Zhang, ambassadeur van de volksrepubliek China 
Z.E. de heer Adnan Mansour, ambassadeur van de Libanese Republiek 
 
 
dinsdag 4 november 2008 
 
Z.E. mevrouw Rachel Aron, ambassadeur van Groot-Brittannië 
 
 
vrijdag 28 november 2008 
 
Z.E. Cheik Meshal Bin Hamad Al-Thani, ambassadeur van Qatar 
 
 
maandag 8 december 2008 
 
Z.E. de heer Yevhen R. Bersheda, ambassadeur van Oekraïne 
 
 
dinsdag 17 februari 2009 
 
Z.E. de heer Mahmoud Karem Mahmoud, ambassadeur van de Arabische Republiek 
Egypte 
H.E. mevrouw Amal Mejren Al-Ahamad, ambassadeur van de “Gulf Cooperation 
Council” 
Z.E. de heer Abdessalem Ben Marouane Hetira, ambassadeur van de Tunesische 
Republiek 
Z.E. de heer Mohamed Jawad Al Doreky, ambassadeur van de Republiek Irak 
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woensdag 18 februari 2009 
 
Z.E. de heer Boris Grigic, ambassadeur van de Republiek Kroatië 
Z.E. de heer Yuan Yuan Zhang, ambassadeur van de Volksrepubliek China 
 
 
dinsdag 3 maart 2009 
 
Z.E. de heer Elio Rodriguez Perdomo, ambassadeur van de Republiek Cuba 
 
 
dinsdag 3 maart 2009 
 
Z.E. de heer Yevhen Bersheda, ambassadeur van Oekraïne 
 
 
dinsdag 10 maart 2009 
 
H.E. mevrouw Mimosa Halimi, ambassadeur van de Republiek Albanië 
 
 
dinsdag 24 maart 2009 
 
Z.E. de heer Muhamed Halili, ambassadeur van de FYRO Macedonië 
H.E. mevrouw Tamar Samash, ambassadeur van de Staat Israël 
 
 
woensdag 6 mei 2009 
 
Z.E. de heer Constantinos Eliades, ambassadeur van de Republiek Cyprus 
 
 
woensdag 10 juni 2009 
 
Z.E. de heer Viguen Tchitetchian, ambassadeur van de Republiek Armenië 
 
 
 4.2. PUBL IC REL ATIONS 
 
 
4.2.1.   REL A TIES MET DE PERS 
 
 
9 OKTOBER 2008: INGRID BÉTANCOURT SPREEKT HET HALFROND VAN DE KAMER TOE 
 
Om 12 uur sprak mevrouw Ingrid Bétancourt, in aanwezigheid van de Kamer- en 
Senaatsvoorzitters, de Kamerleden en senatoren toe in het halfrond van de Kamer. 
 
De pers was uitgenodigd voor het evenement. Mevrouw Bétancourt nam eerst deel 
aan een gedachtewisseling in de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen van de 
Kamer en de Senaat.  
In het halfrond kon de pers vervolgens de toespraak van mevrouw Betancourt voor de 
Kamerleden en de senatoren beluisteren en filmen.  
 
 



172 - INTERNATIONALE BETREKKINGEN  Hoofdstuk 5 
 

 

 

5 NOVEMBER 2008: ONDERTEKENING VAN DE SAMENWERKINGSVERKLARING TUSSEN DE 
PARLEMENTEN VAN DE LANDEN DIE IN 2010-2011 HET TRIO-VOORZITTERSCHAP VAN DE EU 
WAARNEMEN  
 
Op woensdag 5 november 2008 ondertekenden de voorzitters van het Spaanse, het 
Belgische en het Hongaarse Parlement een samenwerkingsverklaring met het oog op 
het trio-voorzitterschap van de EU. De pers was getuige van de ondertekening van de 
samenwerkingsverklaring door Herman Van Rompuy, Armand De Decker, Katalin Szili, 
voorzitter van het Hongaarse Parlement, Francisco Javier Rojo Garcia, voorzitter van 
de Spaanse Senaat, en Teresa Cunillera, ondervoorzitter van de Spaanse Kamer van 
volksvertegenwoordigers. 
 
De pers was aanwezig bij de ondertekening van het guldenboek in het peristilium, bij 
de toespraken in de internationale zaal en bij de ondertekening van de verklaring in de 
Ambtswoning van de Kamervoorzitter. 
De pers was ook uitgenodigd voor de daaropvolgende receptie (na inschrijving).  
 
 
4 DECEMBER 2008: BEZOEK VAN DE DALAÏ-LAMA AAN DE KAMER VAN 
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 
 
In het kader van zijn bezoek aan de Europese instellingen bezocht de DalaÎ-Lama 
eveneens de Kamer van volksvertegenwoordigers. 
De pers was in groten getale aanwezig bij dat bezoek. 
Ze kon verslag uitbrengen over de ondertekening van het guldenboek in de hal van de 
Ambtswoning van de Kamervoorzitter en over de eerste vijf minuten van het onderhoud 
met de Kamer- en Senaatsvoorzitters, de leden van het Bureau van de Kamer en van 
de Senaat, en de voorzitters van de commissies voor de Buitenlandse Betrekkingen 
van de Kamer en van de Senaat in de Ambtswoning van de Kamervoorzitter. 
Om 15 uur woonde de pers in de internationale zaal de toespraak van de Dalaï-Lama 
in aanwezigheid van parlementsleden bij.  
 
 
9 DECEMBER 2008: BEZOEK VAN DE VOORZITTER VAN DE POOLSE SEJM AAN DE KAMER 
 
Op dinsdag 9 december 2008 werd de heer Bronislaw Komorowski, voorzitter van de 
Sejm van de Republiek Polen, in de Ambtswoning van de Kamervoorzitter ontvangen.   
De Belgische en Poolse pers was uitgenodigd om de eerste minuten van de audiëntie 
bij te wonen.  
 
 
19 FEBRUARI 2009: PERSLUNCH BIJ DE VOORZITTER 
 
De geaccrediteerde pers en de hoofdredacteurs werden door de Kamervoorzitter voor 
de traditionele perslunch uitgenodigd. Een veertigtal journalisten en hoofdredacteurs 
gingen op de uitnodiging in. Het was het eerste officiële contact van Kamervoorzitter 
Patrick Dewael met de voltallige geaccrediteerde parlementaire pers.  
Kamervoorzitter Dewael zette zijn visie op het ambt van Kamervoorzitter uiteen en 
kondigde aan welke doelstellingen hij tijdens zijn mandaat wenst te verwezenlijken. 
Zo sprak hij zijn bezorgdheid uit over de forse toename van het aantal wetten. Hij 
pleitte onder andere voor de afschaffing van de vervallen wetten. Een echte werking 
van het parlementair comité belast met de wetsevaluatie, dat tot op heden werkloos is 
gebleven, zou daartoe kunnen bijdragen.  
De Kamervoorzitter stelde tevens voor het aantal vragen te beperken.   
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De duizenden vragen waarmee de ministers worden overstelpt, zijn volgens hem 
immers contraproductief. 
Ook het vragenuurtje tijdens de plenaire vergadering van donderdagnamiddag moet 
worden ingekort. Ten slotte is de voorzitter van mening dat aan de praktijk waarbij de 
mondelinge vragen van de commissies naar de plenaire vergadering worden 
overgeheveld zodra er tijdens het vragenuurtje soortgelijke vragen worden gesteld, een 
einde moet komen.  
 
 
25 MAART 2009: VOORSTELLING VAN HET JAARVERSLAG VAN DE FEDERALE OMBUDSMAN 
 
Op woensdag 25 maart 2009 om 15 uur stelden de federale ombudsman, i.c. mevrouw 
Catherine De Bruecker en de heer Guido Schuermans, hun jaarverslag 2008 voor aan 
Kamervoorzitter Dewael.  
Na een welkomstwoord verleende de Kamervoorzitter het woord aan de twee federale 
ombudsmannen, die achtereenvolgens toelichting gaven bij de vastgestelde 
disfuncties, de geformuleerde aanbevelingen, enz. De heer J.-L. Crucke, voorzitter van 
de commissie voor de Verzoekschriften van de Kamer, nam eveneens het woord.  
 
De leden van de Kamercommissie voor de Verzoekschriften, de ombudspromotoren en 
de pers waren voor die voorstelling uitgenodigd.  
Tijdens de receptie na de voorstelling werden er interviews afgenomen. 
 
 
26 MAART 2009: INHULDIGING VAN HET PORTRET VAN DE HEER HERMAN DE CROO 
 
Op donderdag 26 maart 2009 om 11.30 uur was de pers in groten getale aanwezig bij 
de inhuldiging van het portret van de heer Herman de Croo in de Ambtswoning van de 
Kamervoorzitter.  
De vertegenwoordigers van de media ontvingen een dossier. 
 
 
24, 25, 27 APRIL 2009: 32STE TALENFEEST IN HET FEDERAAL PARLEMENT 
 
De pers was uitgenodigd voor de voorstelling van het evenement op vrijdag 24 april, 
voor de daaropvolgende receptie in de Ambtswoning van de Kamervoorzitter en voor 
de talrijke activiteiten die op 25 en 27 april plaatsvonden.   
 
 
8 MEI 2009: HERDENKING VAN HET EINDE VAN DE TWEEDE WERELDOORLOG 
 
De Kamer bood 120 Nederlands-, Frans- en Duitstalige leerlingen de mogelijkheid om 
getuigen van de Tweede Wereldoorlog te ontmoeten. 
De leerlingen namen eerst deel aan een gedachtewisseling met Lydia Chagoll, Paul 
Sobol en Jacques Lambert.  
Vervolgens vond in het halfrond een debat plaats dat werd voorgezeten door de heer 
Patrick Dewael.  
De radio- en televisiepers was daarbij aanwezig.  
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2 JULI 2009: BALANS VAN DE COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE EN VAN DE SUBCOMMISSIE 
“FAMILIERECHT” 
 
Op 2 juli om 12.30 uur waren de leden van de commissie voor de Justitie en van de 
subcommissie “Familierecht” uitgenodigd voor een overzicht van de werkzaamheden 
van die commissies tijdens het parlementair jaar 2008-2009. 
Mevrouw Mia De Schamphelaere, voorzitter van de commissie voor de Justitie, en 
mevrouw Clotilde Nyssens, voorzitter van de subcommissie “Familierecht”, namen 
achtereenvolgens het woord in de Ambtswoning van de Kamervoorzitter. 
De pers was voor dit evenement uitgenodigd. Een persmap werd aan de deelnemers 
overhandigd. 
 
 
4.2.2  ONTHUL L ING VA N PORTRETTEN 
 
 
DONDERDAG 26 MAART 2009 
 
Donderdag 26 maart 2009. Bijna twee jaar na 
het einde van zijn voorzitterschap is zijn 
portret onthuld in de Kamer. Patrick Dewael 
en Herman  De Croo onthulden het portret 
onder grote belangstelling van heel wat 
prominenten, familie en vrienden van de oud-
voorzitter. 
 
De Voorzitter van het College van 
Quaestoren van de Kamer, de heer Maingain, 
lichtte de biografie van schilder Eneko Fraile - 
Ugalde, kunstenaar van Baskische afkomst, 
toe en besprak het portret. Voor het eerst 
wordt een geportretteerd Kamervoorzitter in 
profiel afgebeeld.  
Hij beschouwde het 39ste portret als een echte 
aanwinst voor de portrettengalerij. 
 
In zijn wederwoord sprak de heer De Croo 
ook zijn voldoening uit over het resultaat.  De 
voormalige “eerste burger van het land” 
verklaarde dat hij “opgehangen werd voor de 
eeuwigheid”.Het portret van de heer 
H. De Croo wordt opgehangen op de laatste 
plaats die vrij was aan de eretrap. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

HOOFDSTUK   5 
 
 
 
 
 
 
 
 

IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE  
  
  

BBEETTRREEKKKKIINNGGEENN



 

 

 



Hoofdstuk 5  INTERNATIONALE BETREKKINGEN - 177 
 

 

 

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. 
 
 
 PARIJS, 26 - 28 FEBRUARI 2009 
 
De ondervoorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers en voorzitter van het 
Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden, de heer Herman De Croo, nam 
deel aan de 35e Conferentie van Voorzitters van de Parlementen van de Europese 
Unie die plaatshad te Parijs; van 26 tot 28 februari 2009. 
Door de EU-uitbreiding nemen hier thans reeds 27 lidstaten en het Europees 
Parlement aan deel (40 Assembleevoorzitters; de voorzitter van het EP en de 
3 parlementsvoorzitters van de kandidaat lidstaten: FYROM, Kroatië en Turkije). 
 
De Conferentie was aan vier thema’s gewijd:  
 
- de institutionele toekomst van de Europese Unie en tenuitvoerlegging van de 

beschikkingen in het Lissabonverdrag door de nationale parlementen; 
- Europa en crisismanagement – De implicatie van de nationale parlementen; 
- de voorbereiding van het parlementaire luik in het kader van een EU-

Voorzitterschap; 
- de toekomst van Europa, Horizon 2030. 
 
Doc. 52 1900/001 
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5.1.1.2. 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. 
 
 
 COSAC XL, Parijs, 2 - 4 november 2008  

 
De afvaardiging van het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden was 
samengesteld uit mevrouw Anne Delvaux (S) en mevrouw Camille Dieu (K) en de 
heren Herman De Croo (K), Daniel Ducarme (K), François Roelants du Vivier (S) en 
Jean-Jacques De Gucht (S). 
 
Volgende thema’s stonden op de agenda: 
 
- het Franse Voorzitterschap van de Europese Unie; 
- de resultaten van de werkgroep betreffende de uitvoering van protocol 2 (met 

betrekking tot de subsidiariteit) van het Verdrag van Lissabon; 
- energiezekerheid en de Europese Unie; 
- Europa dichter bij de burgers brengen. Welke acties? Welke rol voor de 

parlementen? 
- de betrokkenheid van de nationale parlementen bij de ruimte voor vrijheid, 

veiligheid en justitie: de controle op Europol en de evaluatie van Eurojust; 
- evaluatie van de subsidiariteitstest. 
 
Doc. 52 1689/001  
 
 
 COSAC XLI, Praag, 10 - 12 mei 2009 

 
De afvaardiging van het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden 
bestond uit mevrouw Anne Delvaux (S) en de heren Herman De Croo (K), 
Alain Courtois (S) en Stefaan Vercamer (K). 
 
Thema’s van de conferentie waren: 
 
- het Tsjechische voorzitterschap van de Europese Unie; 
- de jaarlijkse beleidsstrategie van de Europese Commissie voor 2010; 
- de rol van de Europese Unie in de verdediging van de democratie en de 

mensenrechten in de wereld; 
- voorstelling van het 11e halfjaarlijks verslag inclusief de rol van de nationale 

parlementen in de controle van Europol en de evaluatie van Eurojust; 
- de Oostelijke dimensie van het Europees nabuurschapsbeleid 
 
Doc. 52 2083/001 
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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: 
 
 
5.1.2.1. Het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie 
 (01/07/2010 - 31/12/2010) 
 
 
  Ondertekening van de verklaring tot samenwerking tussen de 
  parlementen in het kader van het EU-Triovoorzitterschap 
  Spanje-België-Hongarije 2010 - 2011 
 
Op woensdag 5 november 2008 hebben de parlementsvoorzitters van Spanje, België 
en Hongarije, een verklaring tot samenwerking met het oog op het triovoorzitterschap 
van de EU in 2010-2011 ondertekend. 
 
Het is de bedoeling van die gebeurtenis om aan de nieuwe formule van het 
triovoorzitterschap van de EU (totnogtoe enkel gouvernementeel) ook een 
parlementaire dimensie te geven. Sedert 2007 werken de drie voorzitterschappen een 
gezamenlijk programma uit voor een periode van 18 maanden teneinde een grotere 
continuïteit te verzekeren (beslissing van de Raad in 2006). 
 
Deze interparlementaire overeenkomst is baanbrekend, en toont de weg die andere 
Europese nationale parlementen zouden moeten inslaan. 
 
 

 Voorbereiding van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie 
in 2010 

 
Staatssecretaris Olivier Chastel is belast met de voorbereiding van het Belgisch 
voorzitterschap van de Europese Unie in 2010. Het Federaal Adviescomité voor de 
Europese Aangelegenheden heeft de heer Olivier Chastel op 22 oktober en 
18 november 2008 en op 27 januari, 18 mei en 24 juni 2009 uitgenodigd om een stand 
van zaken van de voorbereiding op te maken en om over dat voorzitterschap van 
gedachten te wisselen. 
 
Doc. 52 1676/001 en 52 1676/002 
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5.1.2.2. 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 Brussel (15 en 16 oktober 2008) 

Doc. 52 1616/001 
- Europese Raad van Brussel (11 en 12 december 2008) 

Doc. 52 1791/001 
- Europese Raad van Brussel (19 en 20 maart 2009) 

Doc. 52 1242/001 
- Buitengewone Europese Raad van Praag (5 april 2009) 

Doc. 52 2020/001 
- Europese Raad van Brussel (18 en 19 juni 2009) 

Doc. 52 2141/001 
 
 
5.1.2.3. 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. 
 
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). 
 
 
5.1.2.4. De stand van de omzetting van de Europese richtlijnen in Belgisch 
 recht 
 
Één 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. 
Één keer per jaar houdt het Federaal Adviescomité een gedachtewisseling met de 
bevoegde minister of staatssecretaris. 
 
Tijdens de vergadering van 30 maart 2009 zijn de leden van het Federaal 
Adviescomité voor Europese Aangelegenheden samengekomen met de heer Karel 
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De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken, om een stand van zaken op te maken 
over de omzetting van de Europese richtlijnen in Belgisch recht. 
 
Op de scoreborden van 2008 vertoont België een omzettingsdeficit van 1,4 %. Hiermee 
blijft ons land onder de Europese norm van 1,5 %. België leeft de 1,5 %-norm (of 25 
richtlijnen) dus goed na maar boekt geen vooruitgang meer en zit in het onderste derde 
deel van de 27 lidstaten. 
 
Doc. 52 1018/002 
 
 
5.1.2.5. Uitvoering van de structurele hervormingen van de Lissabonstrategie 

in het kader van het Europees economisch herstelplan - Jaarlijkse 
evaluatie voor België 

 
Naar aanleiding van de jaarlijkse evaluatie door de Europese Commissie van de 
uitvoering van de Lissabonstrategie (i.h.b. het werkgelegenheidsbeleid) heeft de heer 
Georges Carlens, directeur van de vice-eersteminister, minister van Werk en Gelijke 
Kansen, Joëlle Milquet, op 10 maart 2009 een gedachtewisseling gehad met de leden 
van het Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden en de commissie 
voor de Sociale Zaken, over de Belgische beoordeling. 
 
Doc. 52 1941/001 
 
 
5.1.2.6. Wetgevings- en werkprogramma van de Europese Commissie voor  

2009 
 
Tijdens een gemeenschappelijke vergadering van het Federaal Adviescomité voor de 
Europese Aangelegenheden en de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen van 
Kamer en Senaat op 3 februari 2009, hebben de heer Jean De Ruyt, Permanent 
vertegenwoordiger van België bij de Europese Unie, en de heer Didier Seeuws, 
adjunct-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 2009 met als thema “Nu handelen 
voor een beter Europa”. 
 
Doc. 52 1903/001 
 
 
5.1.2.7. De prioriteiten van het Franse EU-Voorzitterschap 
 De prioriteiten van het Tsjechische EU-Voorzitterschap 
 
Het is gebruikelijk dat het Federaal Adviescomité bij het begin van elk voorzitterschap 
een vertegenwoordiger uitnodigt om de prioriteiten uiteen te zetten. 
 
Het Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden is op 7 oktober 2008 
bijeengekomen voor een uiteenzetting over het Voorzitterschap van de Europese Unie. 
Voor het Franse Voorzitterschap is Z.E. D. Boché, buitengewoon en gevolmachtigd 
ambassadeur van de Franse Republiek in België, de prioriteiten komen uiteenzetten. 
Doc. 52 1593/001 
 
Het Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden is op dinsdag 
20 januari 2009 bijeengekomen voor een bespreking van de prioriteiten van het 
Tsjechisch voorzitterschap van de Europese Unie in de eerste helft van 2009. 
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Voor het Tsjechische voorzitterschap was Z.E. de heer Vladimir Müller, ambassadeur 
van Tsjechië in België, uitgenodigd. 
 
Doc. 52 1943/001 
 
 
5.1.2.8. De impact van de Europese instellingen op Brussel 
 
Op 18 november 2008 hebben Prof. Dr. Christian Vandermotten (ULB) en mevrouw 
Marie-Laure Roggemans, door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aangesteld als 
afgevaardigde voor de ontwikkeling van de Europawijk, deelgenomen aan een 
gedachtewisseling met de leden van het Federaal Adviescomité voor Europese 
Aangelegenheden. 
In zijn uiteenzetting lichtte Prof. Dr. Vandermotten de krachtlijnen toe van een verslag 
opgesteld in maart 2007 in opdracht van de heer Benoît Cerexhe, minister van de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Economie en Tewerkstelling. 
Mevrouw Marie-Laure Roggemans, maakte de balans op van wat tot nu toe was 
verwezenlijkt. 
 
Doc. 52 1743/001 
 
 
5.1.2.9. Het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB) van 
  de Europese Unie 
 
Tijdens een gemeenschappelijke vergadering van het Federaal Adviescomité voor 
Europese Aangelegenheden en de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen op 
25 november 2008, had een hoorzitting plaats met de heer Javier Solana, Hoge 
Vertegenwoordiger voor het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid 
(GBVB) van de Europese Unie. 
 
Doc. CRIV 52 COM 378 
 
 
5.1.2.10. Het Europees Asiel- en Migratiebeleid 
 
Op woensdag 3 december 2008 werd een vergadering georganiseerd door het 
Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden samen met de commissie 
voor Binnenlandse Zaken en administratieve aangelegenheden van de Senaat en de 
commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt 
van de Kamer van volksvertegenwoordigers. 
Tijdens deze vergadering die betrekking had op het Europees asiel- en migratiebeleid, 
werd van gedachten gewisseld met de heer Jacques Barrot, vice-voorzitter van de 
Europese Commissie, verantwoordelijk voor Justitie, Vrijheid en Veiligheid. 
 
Doc. 52 1680/001  
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5.1.2.11.  Gemeenschappelijke vergadering Europees Parlement - Nationale 
   Parlementen 
   Een "New Deal" voor Europees economisch herstel 
   Europees Parlement, 16 en 17 februari 2009 
 
Op maandag 16 en dinsdag 17 februari 2009 namen Europarlementsleden en 
vertegenwoordigers van de nationale parlementen van de 27 EU-lidstaten en de 
kandidaat-lidstaten deel aan een gezamenlijke parlementaire vergadering met als 
thema “Een “New Deal“ voor Europees economisch herstel?”. De vergadering werd 
georganiseerd door het Europees Parlement en het Tsjechische Parlement.  
 
Namens de Kamer van volksvertegenwoordigers nam de heer Stefaan Vercamer 
(CD&V-Kamerlid) aan deze vergadering deel. 
 
Na de plenaire vergadering van maandag 16 februari 2009, waarop onder meer de 
heer Jean-Claude Trichet, voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB), en de 
heer Joaquim Almunia, Europees Commissaris voor economische en monetaire zaken, 
het woord namen, zetten de EP-leden en nationale parlementsleden hun 
werkzaamheden voort in drie themawerkgroepen, die zich respectievelijk bogen over 
het concurrentievermogen, de sociale uitdagingen en duurzame ontwikkeling. Tijdens 
de plenaire vergadering van dinsdag 17 februari werden de conclusies van de drie 
werkgroepen uiteengezet.  
 
 
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 50K2330/004) werd een bijzondere commissie 
“Globalisering” opgericht, om de parlementaire controle over de internationale 
instellingen te versterken en om alle aspecten van de globalisering te bestuderen. 
Op 26 september 2007, heeft de Conferentie van voorzitters beslist dat deze 
commissie haar werkzaamheden zou voortzetten tijdens deze legislatuur. 
 
De commissie “Globalisering” inspireert zich, zowel inzake samenstelling als 
methodologie, op het Adviescomité voor Europese Aangelegenheden. 
 
 
 Samenstelling 
 
 
Voorzitter: 
 
Dirk Van der Maelen (sp.a) 
 
 
Ondervoorzitter(s): 
 
Fouad Lahssaini (Ecolo-Groen!) 
Hilâl Yalçin (CD&V) 
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Vaste leden: 
 
Stefaan Vercamer (CD&V) 
Hilâl Yalçin (CD&V) 
Daniel Ducarme (MR) 
Jean-Jacques Flahaux (MR) 
Jean Cornil (PS) 
Mathias De Clercq (Open Vld) 
Annick Ponthier (VB) 
Dirk Van der Maelen (sp.a) 
Fouad Lahssaini (Ecolo-Groen!) 
 
 
Plaatsvervangers:  
 
Nathalie Muylle (CD&V) 
Roel Deseyn (CD&V) 
Valérie De Bue (MR) 
Josée Lejeune (MR) 
Karine Lalieux (PS) 
Luk Van Biesen (Open Vld) 
Barbara Pas (VB) 
Maya Detiège (sp.a) 
Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen!) 
 
 
Niet-stemgerechtigde leden:  
 
Brigitte Wiaux (cdH) 
 
 
 Werkzaamheden 
 
 
5.1.3.1.  De versterking van sociale- en milieunormen 
 
Voorstel van resolutie (W. De Vriendt, S. Vercamer, R. Deseyn, F. Lahssaini, 
Hilâl Yalçin, Dirk Van der Maelen) betreffende de toepassing van sociale- en 
milieunormen in het kader van de globalisering 
 
Dit voorstel van resolutie is het uitvloeisel van een reeks hoorzittingen die gehouden 
werden in de bijzondere commissie Globalisering van de Kamer. Die hoorzittingen 
hadden onder meer tot doel de parlementaire controle op de internationale instellingen 
te versterken en impulsen te geven voor een globalisering die gelijkheid nastreeft en 
meer afgestemd is op de sociale noden en het milieu. 
 
Doc 52 1948/001 en 52 1948/002 

 
 
- 26 mei 2009 

 
Algemene bespreking 
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- 29 juni 2009 
 
Bespreking van de amendementen van de heren M. De Clercq en J.-J. Flahaux 

 
 
- 2 juli 2009 

Amendementen van de heren De Clercq en J.-J. Flahaux: voortzetting en 
stemmingen 
 

Doc. 52 1948/003: verslag 
Doc. 52 1948/004: tekst aangenomen door de bijzondere commissie 
 
 
- 16 juli 2009 

 
Aanname in plenaire vergadering 

 
Doc. 52 1948/005 
 
 
5.1.3.2. OESO-seminar voor parlementsleden 

Klimaatverandering 
donderdag 2 oktober 2008 - Parijs 

 
De heren Jean-Jacques Flahaux (volksvertegenwoordiger - MR) en Philippe Henry 
(volksvertegenwoordiger - Ecolo-Groen!) namen op donderdag 2 oktober 2008 deel 
aan het parlementaire OESO-seminar “Klimaatverandering”, dat plaatsvond in het 
OESO-hoofdkantoor in Parijs.  
 
Tijdens dit seminar konden de parlementsleden over de volgende onderwerpen van 
gedachten wisselen met het OESO-secretariaat: de economische aspecten van de 
klimaatverandering, de aanpassing aan de klimaatverandering, innovatie, technologie 
en klimaatverandering, en energie en klimaatverandering.  
 
 
5.1.3.3. Parlementair seminar van de OESO 

De wereldwijde financiële en economische crisis 
 Parijs, 19 februari 2009 
 
De heren Herman De Croo (ondervoorzitter van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers - Open Vld), Dirk Van der Maelen (ondervoorzitter van de 
Kamer van volksvertegenwoordigers - sp.a), François Bellot (volksvertegenwoordiger - 
MR) en Robert Van de Velde (volksvertegenwoordiger - LDD) namen op donderdag 
19 februari 2009 in Parijs deel aan een parlementair seminar over de wereldwijde 
financiële en economische crisis dat door de Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) werd georganiseerd. 
 
- Het antwoord van de OESO op de crisis. 
- Pensioenen: sociale aspecten van de crisis. 
- Soevereine fondsen: aanbevelingen van de OESO voor de ontvangende landen. 
- Gevolgen van de crisis op fiscaal vlak. 
- Corporate Governance en Crisisbeheer. 
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5.1.3.4. Forum 2009 van de OESO 
 
De heren Dirk Van der Maelen (ondervoorzitter van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers en voorzitter van de bijzondere commissie “Globalisering”) en 
Gerolf Annemans (voorzitter van de Vlaams Belang-fractie van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers) namen op 23 en 24 juni 2009 deel aan het Forum 2009 van 
de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling), dat in 
Parijs plaatsvond. 
 
Tijdens dat tweedaags openbaar Forum debatteerden panels van topexperts over 
diverse actuele thema’s. Het Forum vindt jaarlijks plaats en sluit aan bij de vergadering 
van de OESO-Ministerraad.  
Het OESO-Forum biedt alle maatschappelijke sectoren de gelegenheid om mee te 
zoeken naar antwoorden op de uitdagingen waar de wereld voor staat. 
Dit jaar boog het Forum zich over de vraag welke middelen er moeten worden ingezet 
om de economie beter voor de toekomst te wapenen. Daarbij werd er gedacht aan een 
versterking van de corporate governance, het voorkomen van protectionisme, de 
bevordering van de ontwikkeling en de aanmoediging van innovatie en mededinging 
met het oog op duurzame groei.  
 
De deelnemers debatteerden ook over de middelen die moeten worden aangewend 
om de economie weer gezonder te maken. Niet alleen moeten corruptie en oneerlijke 
fiscale praktijken bestreden worden, maar ook moet het milieu beter beheerd worden, 
in het bijzonder de kwetsbare natuurlijke rijkdommen zoals water. Voorts moet de strijd 
tegen de klimaatverandering worden opgevoerd. 
 
Ten slotte hielden de deelnemers een gedachtewisseling over de manier waarop een 
rechtvaardiger wereldeconomie tot stand zou kunnen worden gebracht, door de 
problemen in verband met werkgelegenheid, vorming en gezondheid aan te pakken en 
naar een evenwichtigere wereldeconomie te streven.  
 
 
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. 
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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 

Sabien Lahaye-Battheu 
Roel Deseyn 

Commissie 3 
Democratie 

Patrick Moriau 
 

 
 
 STRUCTUREN 
 
Deze Assemblee stoelt op drie commissies die overeenstemmen met de drie korven 
van de Slotakte van Helsinki, met name: 
 
- de commissie voor de Politieke Zaken en Veiligheid; 
- de commissie voor de Economische Zaken, de Wetenschap, de Technologie en 

het Milieu; 
- de commissie voor de Democratie, de Mensenrechten en Humanitaire 

Aangelegenheden. 
 
Elke commissie benoemt een rapporteur die ook het ontwerp van resolutie opstelt. 
 
 
 WERKING 
 
De Assemblee vergadert ieder jaar tijdens een zomerzitting (de eerste week van juli). 
De eerste zitting ging door in Boedapest in 1992. Het secretariaat is in Kopenhagen 
gevestigd. Een winterzitting (in februari) en een herfstzitting (in september-oktober) 
worden ook georganiseerd. 
 
 
5.1.4.1. 8e wintervergadering van de Parlementaire Assemblee van de OVSE 
 Wenen 19 - 20 februari 2009 
 
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 respectievelijk 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), 

Kamerlid en Voorzitter van de Belgische delegatie bij de PA OVSE, en bestond 
verder uit de Kamerleden Roel Deseyn (CD&V) en Sabien Lahaye-Battheu (Open 
Vld). 

Doc. 52 1884/001 
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5.1.4.2. 18e jaarlijke zomervergadering van de Parlementaire Assemblee van de 
 OVSE 
 
Van 29 juni tot 3 juli 2009 vond in Vilnius, onder het voorzitterschap van de heer 
Joao Soares, de 18e 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 heer Roel Deseyn (CD&V), mevrouw Sabien Lahaye-
Battheu (Open Vld) en de heer Francis Van den Eynde (VB). De delegatie van de 
Senaat bestond uit de heer Alain Destexhe (MR). 
De Belgische delegatie werd ontvangen door ambassadeur Filip Cumps, die de 
delegatieleden in een afzonderlijke vergadering toelichting heeft gegeven over 
Litouwen. 
 
Tijdens haar jaarlijkse zitting heeft de Parlementaire Assemblee van de OVSE op 3 juli 
2009 in Vilnius een verklaring aangenomen op grond van de verslagen en resoluties 
die de drie permanente commissies hadden besproken. 
Het kernthema ervan was “de OVSE en de nieuwe uitdagingen op het vlak van 
veiligheid”. Voorts heeft de PA OVSE 24 bijkomende resoluties besproken. 
Volksvertegenwoordiger François-Xavier de Donnea heeft het initiatief genomen voor 
een resolutie over lichte wapens en kleinkaliberwapens en hun munitie. 
 
Doc. 52 2110/001 
 
 
5.1.5. EUROMEDITERRANE PARLEMENTAIRE ASSEMBLEE 
 
De Euromediterrane politieke dialoog is één van de essentiële instrumenten van het 
Barcelona-proces (gestart in november 1995) dat wil bijdragen tot de vrede, de 
stabiliteit en de ontwikkeling in de mediterrane regio door een partnerschap tot stand te 
brengen dat uit drie onderdelen bestaat: 
 
- politiek en veiligheid, met als doel een gemeenschappelijke ruimte te creëren 

waar vrede en stabiliteit heersen; 
- economisch en financieel, met als doel een zone te creëren met gedeelde 

welvaart, namelijk door in het Euromediterraan gebied geleidelijk een 
vrijhandelszone in te richten (die tegen 2010 volledig rond zou moeten zijn); 

- sociaal, cultureel en humaan, met als doel de uitwisseling op het niveau van het 
maatschappelijk middenveld te bevorderen. 

 
De parlementaire voortgang van het proces van Barcelona bestaat uit twee delen: de 
Euromediterrane parlementaire Assemblee en de Conferentie van de voorzitters van 
de Euromediterrane Parlementen. 
In het kader van de parlementaire follow-up van het euromediterrane partnerschap, 
wordt ieder jaar een euromediterraan Forum georganiseerd waaraan delegaties van 
parlementsleden uit de lidstaten van de Europese Unie en de mediterrane 
partnerlanden deelnemen (Algerije, Cyprus, Egypte, Israël, Jordanië, Libanon, Malta, 
Marokko, Syrië, Tunesië, Turkije en de Palestijnse Autoriteit). 
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Het Federaal Parlement heeft drie afgevaardigden in de EMPA, de Parlementaire 
Assemblee van het Proces van Barcelona. Twee volksvertegenwoordigers, 
mevrouw Nathalie Muylle (CD&V) en de heer Daniel Bacquelaine (MR) nemen 
respectievelijk zitting in de commissies “Politiek, Veiligheid en Mensenrechten” en 
“Economie, Financiën, Sociale Zaken en Onderwijs” en een senatrice, mevrouw Elke 
Tindemans (CD&V), zetelt in de “commissie ter bevordering van de kwaliteit van het 
bestaan, menselijke uitwisseling en cultuur”. Mevrouw Nathalie Muylle (CD&V) is ook 
lid van de ad hoc commissie “Energie en Milieu”. 
 
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 Ve 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. Tijdens de vijfde plenaire vergadering in Brussel, op 16 en 
17 maart 2009, heeft de plenaire vergadering beslist het aantal leden van de EMPA 
voorlopig naar 280 te brengen, door tien zetels aan de Mauritaanse delegatie toe te 
kennen en twee zetels aan de delegaties van Albanië, Bosnië-Herzegovina, Kroatië, 
Monaco en Montenegro. De Assemblee heeft vervolgens de toetreding goedgekeurd 
van Albanië, Mauritanië en het Vorstendom Monaco. 
 
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). 
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. 
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1) Commissie "Politie, Veiligheid en Mensenrechten" 
11 oktober 2008, Europees Parlement, Brussel 
 

Op de agenda stond een gedachtewisseling over het rapport van deze commissie over 
het vredesproces in het Midden-Oosten, voorgesteld door het Bureau van dezelfde 
commissie. Het moest dienen als basis voor de opstelling van de verklaring van de 
plenaire zitting van de EMPA aan de Euromediterrane conferentie van ministers van 
Buitenlandse Zaken in Marseille op 3 en 4  november 2008. 
 
 

2) Buitengewone zitting van de EMPA 
 12 en 13 oktober 2008, Amman 
 

Op zondag 12  en maandag 13 oktober 2008 werd in Amman een buitengewone zitting 
van de Euromediterrane Parlamentaire Assemblee (EMPA) gehouden, onder het 
voorzitterschap van de heer H.-G. Pöttering, voorzitter van het Europees Parlement en 
huidig voorzitter van de EMPA. 
 
De heer Roel Deseyn, plaatsvervangend lid van de delegatie van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers bij de EMPA, heeft deelgenomen aan de werkzaamheden 
van de commissie Politiek en aan de buitengewone plenaire zitting. 
 
 
 3) Vijfde plenaire vergadering van de Euromediterrane Parlementaire
  Assemblee 
 16 en 17 maart 2009, Europees Parlement, Brussel 
 
De vijfde plenaire zitting van de EMPA had plaats in het Europees Parlement te 
Brussel op 16  en 17 maart 2009. Mevrouw Nathalie Muylle, lid van de delegatie van 
de Kamer bij de EMPA, heeft hieraan deelgenomen. 
 
Volgende thema’s stonden op de agenda: 
 
- debat over de gevolgen van de internationale financiële crisis voor de Unie voor het 

Middellandse Zeegebied. Dit debat werd ingeleid door de heer Joaquin Almunia, 
Europees commissaris belast met economische en monetaire zaken, en de heer 
Philippe de Fontaine Vive, ondervoorzitter van de Europese Investeringsbank 
(EIB); 

- gedachtewisseling over de voorstellen tot wijziging van het reglement van de 
EMPA; 

- verslag van de voorzitter van het Europees Parlement over de informatiezending 
van de EMPA naar het Midden-Oosten; 

- uiteenzettingen van de heer Karel Schwarzenberg, voorzitter van de Raad van de 
Europese Unie, en mevrouw Benita Ferrero-Waldner, commissaris belast met 
buitenlandse betrekkingen;  

- instemming met de toetreding van Albanië, Mauritanië en het prinsdom Monaco; 
- voorstelling van de ontwerpen van aanbeveling door de voorzitters van de 

parlementaire commissies. 
 
 
4) Vergadering van de commissie ad hoc voor de Energie en het Milieu 

  Wenen, maandag 18 en dinsdag 19 mei 2009 
 

Mevrouw Nathalie Muylle, lid van de Kamer en van de delegatie van het Federaal 
Parlement bij de EMPA, nam op maandag 18 mei 2009 in het Oostenrijks Parlement te 
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Wenen deel aan de vergadering van de commissie ad hoc voor de Energie en het 
Milieu van de EMPA. 
De heer Stefan Schennach, lid van het Oostenrijks Parlement, zat de vergadering voor. 
Tijdens de zitting 2009-2010 neemt Oostenrijk het voorzitterschap waar van de 
commissie ad hoc voor de Energie en het Milieu van de EMPA. 
Op de vergadering kwamen de volgende thema’s aan bod: hernieuwbare energie, het 
mediterrane zonne-energieplan en het project DESERTEC voor de productie van zonne-
energie in de woestijnen van Noord-Afrika en het Midden-Oosten. 
 
 
5.1.6. 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 van België, Nederland en Luxemburg in 
de vorm van aanbevelingen.  

 
 
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 2008-2009 in de Beneluxraad 
vertegenwoordigd door: de heer Collard (MR), mevrouw Detiège (sp.a), de heren Giet 
(PS), Sevenhans (VB), Tommelein (Open Vld), Van den Bergh (CD&V) en mevrouw 
Dierick (CD&V) die vanaf 13 maart 2009 werd vervangen door de heer De Vriendt 
(Ecolo-Groen!). 
 
 

ORGANISATIE 
 
In 2008 werd de Raad voorgezeten door de heer Negri (Luxemburg) en waren de 
heren Tommelein  (België) en  Hessels (Nederland) de ondervoorzitters. 
Vanaf 1 januari 2009 (tot eind 2010) is het Bureau samengesteld als volgt: de heer 
Tommelein (voorzitter), de heer Negri en de heer Hessels op 12 juni 2009 opgevolgd 
door de heer Biskop (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 voorzitters. 
 
De hiernavolgende commissies werden  aldus in 2008-2009 voorgezeten door Belgen:  
 
- “Buitenlandse Vraagstukken”  door de heer Beke (Senaat - CD&V); 
- “Financiële en Sociale Aangelegenheden” door de heer Draps (Parlement Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest - MR); 
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- “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 2008-2009 voorgezeten door de heer  Blom 
(Nederland), de liberale fractie door de heer Courtois (Senaat) en de christelijke fractie 
door de heer Caluwé (Vlaams Parlement). 
 
De Belgische afvaardiging werd voorgezeten door de heer Bossuyt 
(Vlaams Parlement - sp.a). 
 

 
WERKZAAMHEDEN VAN DE BENELUXRAAD  

 
De Beneluxraad vergaderde in Luxemburg onder voorzitterschap van de heer Negri op 
12 en 13 december 2008 en te Brussel onder het voorzitterschap van de heer 
Tommelein op 13 en 14 maart en 12 en 13 juni 2009 (zie ook integrale verslagen van 
de vergaderingen nrs 287-292). 
 

 
 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 
19581

                                                
1  Op 5 september 1944 kwam de Benelux-douane-unie tot stand.  

 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. 
Hierover werd, namens de commissie voor Buitenlandse Vraagstukken, verslag 
uitgebracht door de heer Tommelein (doc. 52 786/001, 08/12/2008). 
Artikel 2 van het nieuwe verdrag bepaalt  dat de Benelux-Unie zich met name zal 
richten op de voortzetting van de voortrekkersrol van de Benelux binnen de Europese 
Unie, de samenwerking op de gebieden van Justitie en Binnenlandse Zaken, de 
versterking en verbetering van de Grensoverschrijdende Samenwerking op alle 
niveaus,  het voortbestaan en de verdere ontwikkeling van een Economische Unie, 
alsook de Duurzame Ontwikkeling waarin een evenwichtige economische groei, 
maatschappelijke bescherming en de bescherming van het milieu worden verenigd. 
 
Op voorstel van zijn commissie voor Buitenlandse Vraagstukken (rapport van de heer 
Tommelein, Doc. 786/1), heeft de Interparlementaire Beneluxraad in zijn aanbeveling 
van 13 december 2008 gevraagd aan de Parlementen van de drie landen “dat zij zo 
spoedig  het nieuwe Beneluxverdrag goedkeuren” en aan de Regeringen om, in 
overleg met de Raad, spoedig de instellingsovereenkomst van 1955 te herzien  met het 
oog op de afstemming ervan op het nieuwe Benelux-raamverdrag (Doc.  786/2) 
(zie ook de verklaring van de voorzitter van de Raad, de heer Tommelein, ter plenaire 
vergadering van 13 maart 2009, Doc. 786/3). 
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Ter plenaire vergadering van 14 maart 2009 verklaarde de heer De Gucht, vice-
eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken dat “het de Interparlementaire 
Beneluxraad toekomt advies te geven over de noodzakelijke aanpassingen van de 
Instellingsovereenkomst”. 
Tijdens de daaropvolgende plenaire zitting, op 12 juni 2009, heeft de 
Interparlementaire Beneluxraad, op voorstel van zijn commissie voor Buitenlandse 
Vraagstukken (rapport van de heer Beke) en van het Permanent Comité2

 

, eenparig 
aan de Regeringen advies uitgebracht met het oog op de herziening van genoemde 
Instellingsovereenkomst van 1955 (Doc. 786/4) en aan de Parlementen van de drie 
Beneluxlanden uitdrukkelijk gevraagd om “er voor te waken dat, door middel van de 
herziening van de Instellingsovereenkomst van 1955, spoedig meer armslag wordt 
gegeven aan het Beneluxparlement” (Doc. 786/5). 

Hierna volgt een beknopte samenvatting van de belangrijkste bepalingen van het 
advies van de Interparlementaire Raad inzake de herziening van zijn 
Instellingsovereenkomst (Doc. 786/4): 
 
 
Art. 1 
 
In het eerste artikel wordt gevraagd om een nieuwe bepaling toe te voegen betreffende 
de samenstelling van de Belgische afvaardiging gekozen uit en aangewezen door de 
Federale Kamers en de Parlementen van de gefedereerde entiteiten. Dergelijke 
bepaling formaliseert de reeds bestaande samenstelling van de Belgische afvaardiging 
en is conform aan de preambule van het Beneluxverdrag van 2008 en de verklaring 
van de minister van Buitenlandse Zaken, de heer De Gucht, ter plenaire zitting van 
maart 2009. 
 
 
Art. 2  
 
Thans bepaalt de Instellingsovereenkomst dat de Interparlementaire Beneluxraad 
eenmaal per jaar samenkomt. Gevraagd wordt om deze bepaling te wijzigen en 
conform te maken aan wat reeds lange tijd de geplogenheid is, namelijk: drie plenaire 
zittingen per jaar.  
 
 
Art. 3 
 
Er wordt voorgesteld om de adviesbevoegdheid van de Interparlementaire 
Beneluxraad af te stemmen op het nieuwe Beneluxverdrag van 2008, onverminderd 
zijn thans geldende adviesbevoegdheid inzake Europese vraagstukken en inzake de 
samenwerking op het gebied van het buitenlands beleid en de culturele toenadering.  
Voor de Interparlementaire Raad spreekt het ook vanzelf dat hij elke aanbeveling niet 
noodzakelijk aan alle Regeringen van de drie Beneluxlanden moet adresseren.  
Voorts wordt gevraagd ook het recht om bewindslieden te interpelleren en te 
ondervragen uitdrukkelijk te vermelden in de Instellingsovereenkomst. 
Tenslotte wordt voorgesteld dat de Raad niet langer de instemming van Regeringen 
dient te vragen om adviezen uit te brengen over zogenaamde andere vraagstukken 

                                                
2   Het Permanent Comité is het sturend orgaan van de Raad en het bestaat uit de 
 voorzitter, de twee ondervoorzitters, de voorzitters van de erkende politieke fracties en 
 de commissievoorzitters. De voorzitters van de nationale afvaardigingen kunnen de 
 vergaderingen bijwonen met raadgevende stem. (Rgt., art. 9 & 10). 
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van gemeenschappelijk belang3

 

. Voor laatstgenoemde adviezen zou dan nochtans wel 
een 2/3-meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist blijven.  

 
Art. 4 
 
Naast een beleidsverklaring van de Voorzitter van het Benelux Comité van Ministers 
aan de Raad, wordt gevraagd om uitdrukkelijk te voorzien in de verplichting van het 
Comité van Ministers om het advies van de Interparlementaire Raad in te winnen en 
om de Raad ook te rapporteren over: 
    
- het meerjarig gemeenschappelijk programma en het jaarplan van de Benelux- 
 Unie; 
- de uitgangspunten van de samenwerking van de Benelux-Unie met andere 
 Staten en deelstaten, met name de lidstaten van de Europese Unie en regionale 
 samenwerkings-verbanden van deze lidstaten; 
- de ontwerpen en overeenkomsten bedoeld in de artikelen 3, 6 en 24 tot en met 
 27 van het nieuwe Beneluxverdrag. 
 
 
Art. 5 
 
Om geldig te kunnen stemmen zou voortaan niet alleen de meerderheid van de leden 
aanwezig moeten zijn (quorumvereiste), doch ook elke nationale afvaardiging moet 
vertegenwoordigd zijn.  
De beslissing zou vervolgens bij volstrekte meerderheid van stemmen kunnen worden 
genomen, uitgezonderd voor aanbevelingen inzake de hoger genoemde “andere 
vraagstukken die de drie Staten aanbelangen” (2/3-meerderheid). 
 
 
Art. 7 
 
Artikel 7 heeft betrekking op de aanwezigheid van bewindslieden ter plenaire zitting bij 
de bespreking van de beleidsverklaring van de Voorzitter van het Comité van Ministers, 
van de jaarverslagen van de Regeringen en van de voorstellen van aanbevelingen van 
het Beneluxparlement.  
Er wordt  ook bepaald dat er op adviezen en vragen die tenminste twee maanden voor 
de plenaire vergadering van de Raad zijn verstrekt / gesteld en die nog niet zijn 
beantwoord, in die plenaire vergadering mondeling door de bevoegde minister 
antwoord zal worden gegeven.  
 
 
Art. 8 
 
De openbaarheid van de vergaderingen zal voortaan de algemene regel worden en de 
vergaderingen met gesloten deuren de uitzondering. 

                                                
3  Artikel 3 van de Instellingsovereenkomst van 1955 bepaalt dat de Raad bevoegd is 
 adviezen uit te brengen m.b.t. tot “vraagstukken die rechtstreeks verband houden met de 
 totstandkoming en werking van een economische unie, de culturele toenadering tussen 
 de drie Staten, de samenwerking tussen de drie Staten op het gebied van het buitenlands 
 beleid en de eenmaking van het recht”. Het zelfde artikel voegt er aan toe dat de Raad, 
 “met instemming van de drie Regeringen” adviezen, kan uitbrengen over “andere 
 vraagstukken van gemeenschappelijk belang”.  
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Art. 9 
 
Voorgesteld wordt om de reglementsbepaling dat het Bureau van de Beneluxraad voor 
twee jaar wordt benoemd, eveneens  in de Instellingsovereenkomst op te nemen. 
 
 
Art. 10 
 
In de huidige Instellingsovereenkomst, is er alleen sprake van speciale commissies.  
Nu wordt voorgesteld uitdrukkelijk te bepalen dat de Beneluxraad vaste commissies 
kan benoemen volgens een vertegenwoordiging van de drie nationale afvaardigingen 
en van de politieke richtingen. 
 
 

 ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE RAAD 
 
(Gezamenlijke verslagen van de Regeringen, aanbevelingen en 
commissiewerkzaamheden). 
 
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 zitting van maart 2009 werd het 52e verslag over de samenwerking  op het 
gebied van het buitenlands beleid besproken (Doc. 792/1). 
Nadat de commissie voor Buitenlandse Vraagstukken te Brussel op 11 mei 2005 
overleg had gepleegd met een afvaardiging van de Landtag van Noordrijn-Westfalen, 
werd de politieke verklaring van de regeringen van de Beneluxlanden en van Noordrijn-
Westfalen van 10 december 2008 geagendeerd ter plenaire zitting van juni 2009.  
Ter plenaire zitting van juni 2009 werd ook het 53e verslag over de economische unie 
(doc. 52 0797/001) besproken.  
 
Op 29 juni 2009 wijdden de verenigde commissies voor Justitie en Openbare Orde en 
voor Volksgezondheid een hoorzitting aan de Drugsproblematiek met de professoren 
Fijnaut en De Ruyver, waaraan ook werd deelgenomen door een delegatie van 
Noordrijn-Westfalen.  
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Van december 2008 tot juni 2009, werden ter plenaire vergadering aanbevelingen 
aangenomen over:  
 
- Jacht 
- De implementatie van het Bologna-proces (onderwijs) 
- Energie, Leefmilieu, Klimaat en Duurzame Ontwikkeling 
- De cabotage over de weg 
- De financiële crisis 
- Commercieel draagmoederschap en de bestraffing ervan 
- Grensoverschrijdend politieel optreden 
- De rechtstreekse en geautomatiseerde raadpleging van  
  kentekenregisters van voertuigen 
- Grensoverschrijdende infrastructurele dossiers 
- De ondertekening in 2009 van het Ambulanceverdrag 
  tussen België en Nederland 
- De follow-up van de mobiliteit van studenten en arbeid 
  en de wederzijdse erkenning van diploma’s 
- Beroepsopleiding en vestigingsvereisten 

Doc 783/2 
Doc 787/1 
Doc 788/1 
Doc 789/1 
Doc 790/1 
Doc 793/2 
Doc 794/2 
Doc 794/3 
 
Doc 795/1 
Doc 797/3 
 
Doc 802/1 
 
Doc 801/1 

12.12.2008 
13.12.2008 
12.12.2008 
13.12.2008 
13.12.2008 
14.03.2009 
14.03.2009 
14.03.2009 
 
14.03.2009 
12.06.2009 
 
12.06.2009 
 
12.06.2009 

 
 
Zie ook het activiteitenverslag 2008 ( januari–december): doc. 52 0796/001. 
 
 
5.1.7.  PARLEMENTAIRE VERGADERING VAN DE RAAD VAN EUROPA 
 
 
 RA A D VA N 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 
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elke regering en een gelijk aantal vertegenwoordigers van de Assemblee, 
waaronder de Assembleevoorzitter. 

 
 
 PA RL EMENTA IRE ASSEMB L EE 
 
 
 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. 
 
 
 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 
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Plaatsvervangers 
 
VB     G. Annemans 
CD&V    J. Jambon en nadien Ecolo-Groen!  J.-M. Nollet 
sp.a     B. Tobback 
 
 
  WERKZAAMHEDEN 
 
 
Derde gedeelte van de zitting 2008, Straatsburg 23 tot 27 juni 2008 
 
Aangenomen teksten betreffende volgende onderwerpen:  
 
- de strijd tegen de aantasting van het milieu in de Zwarte Zee; 
- het verstevigen van de autonomie van de vrouwen in een moderne en 

multiculturele samenleving; 
- specifieke uitdagingen van de Europese democratieën: het geval van de 

diversiteit en migratie; 
- maatregelen ter verbetering van de democratische participatie van migranten; 
- de werking van democratische instellingen in Europa en het verloop van de 

opvolgingsprocedure van de Assemblee;  
- de activiteiten van het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRC); 
- de werking van de democratische instellingen in Azerbeidzjan; 
- de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD): 

partnerkatalysator voor verandering in de landen in overgangsfase; 
- de toepassing door Armenië van resolutie 1609 (2008) van de Assemblee; 
- debat van algemeen beleid over de situatie in China; 
- de werking van de democratische instellingen in Turkije; 
- voorkomen van het eerste geweld aangedaan aan kinderen: het in de steek laten 

bij de geboorte; 
- Gökçeada (Imbros) en Bozcaada (Tenedos): behoud van het bicultureel karakter 

van twee Turkse eilanden als samenwerkingsmodel in Turkije en Griekenland in 
het belang van de betrokken bevolking. 

 
 
Vierde gedeelte van de zitting 2008, Straatsburg, 
van 29 september tot  3 oktober 2008 
 
Aangenomen teksten betreffende volgende onderwerpen: 
 
- naleving van de verplichtingen en verbintenissen van Bosnië-Herzegovina; 
- de updaten van de agenda van de Raad van Europa inzake jeugd; 
- de situatie van de nationale minderheden in Vojvodine en van etnische 

Roemeense minderheid in Servië; 
- de gevolgen van de oorlog tussen Georgië en Rusland; 
- bestrijden van geweld ten opzichte van vrouwen: voor een verdrag van de Raad 

van Europa; 
- indicatoren voor de media in een democratie; 
- de bevordering van een cultuur van democratie en mensenrechten door vorming 

voor leerkrachten; 
- kandidaten voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens; 
- situatie op Cyprus; 
- de OESO en de wereldeconomie; 
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- heronderzoek van de reeds goedgekeurde geloofsbrieven van de Russische 
delegatie voor substantiële redenen; 

- voorstel inzake voorlopige hechtenis van 42 dagen in het Verenigd Koninkrijk; 
- het Ontwerpverdrag van de Raad van Europa over de toegang tot openbare 

documenten. 
 
 
Vergadering van de Permanente Commissie, Madrid, 28 november 2008 
 
Aangenomen teksten betreffende volgende onderwerpen: 
 
- de “boat people” van Europa: aankomst over zee van gemengde 

migrantenstromen in Zuid-Europa; 
- de ambachtelijke beroepen en de knowhow voor het behoud van het cultureel 

erfgoed; 
- migratie en mobiliteit in het Euraziatisch gebied - perspectieven; 
- het betrekken van mannen bij het doen slagen van de gelijkheid tussen mannen 

en vrouwen;  
- het gebruik door de leden van de Assemblee van hun dubbele parlementaire rol.  
 
 
Eerste gedeelte van de zitting 2009, Straatsburg, van 26 tot 30 januari 2009 
 
Aangenomen teksten betreffende volgende onderwerpen: 
 
- personen met een handicap : de toegang tot hun rechten en hun volledige en 

actieve deelname aan de samenleving; 
- de regeling van de audiovisuele mediadiensten; 
- de onderzoeken naar de misdrijven die zouden begaan zijn door hoge 

gezagsdragers tijdens het Kuchma-regime in Oekraïne - de zaak Gongadze - 
 een emblematisch voorbeeld;  
- de humanitaire gevolgen van de oorlog tussen Georgië en Rusland; 
- private veiligheids- en militaire ondernemingen en de aantasting van het 

staatsmonopolie op het gebruik van geweld; 
- houding ten opzichte van gedenkmonumenten met verschillende historische 

interpretaties in de Lidstaten van de Raad van Europa;  
- elektronische democratie; 
- Vrouwenmoorden; 
- migratie en verplaatsingen om milieuredenen : een uitdaging voor de 21e eeuw;  
- toepassing door Armenië van de resoluties 1609 (2008) en 1620 (2008) van de 

Assemblee;  
- samenwerking met het Internationaal Strafhof (ICC) en de universaliteit van die 

instantie;  
- aanwijzing van kandidaten en verkiezing van rechters bij het Europees Hof voor 

de Rechten van de Mens; 
- toepassing van resolutie 1633 (2008) over de gevolgen van de oorlog tussen 

Georgië en Rusland;  
- palliatieve zorg: een model voor een vernieuwend gezondheids- en sociaal 

beleid;  
- betwisting op grond van vormelijke redenen van de nog niet goedgekeurde 

geloofsbrieven van de parlementaire delegatie van Albanië; 
- de gevolgen van de financiële wereldcrisis;  
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Vergadering van de Permanente Commissie, Parijs, 13 maart 2009 
 
Aangenomen teksten betreffende volgende onderwerpen: 
 
- milieu en gezondheid: voor een betere preventie van de gezondheidsrisico’s 

verbonden aan het milieu; 
- het bevorderen van de inspraak van kinderen in beslissingen die hen 

aanbelangen; 
- het mobiliseren van parlementen voor de ontwikkeling van Afrika;  
- rellen in Europese steden: lessen en reactie van de Raad van Europa; 
- vragen aan het Ministercomité.  
 
 
Tweede gedeelte van de zitting 2009, Straatsburg, van 27 tot 30 april 2009 
 
Aangenomen teksten betreffende volgende onderwerpen : 
 
- de bescherming van de mensenrechten in geval van noodtoestand; 
- de situatie van de mensenrechtenverdedigers in de Lidstaten van de Raad van 

Europa; 
- naleving van de verplichtingen en verbintenissen van Servië; 
- handelen ter bestrijding van de schendingen van de menselijke persoon 

gebaseerd op het geslacht, met inbegrip van ontvoeringen van vrouwen en 
meisjes; 

- de humanitaire gevolgen van de oorlog tussen Georgië en Rusland: gevolgen 
gegeven aan resolutie 1648; 

- vrouwen in gevangenissen;  
- verkiezingsprocedure van de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa; 
- de werking van de democratische instellingen in Moldavië;  
- productie van voedsel en brandstoffen; 
-  het ontwerp van Protocol nr.14 bis bij het Europees Verdrag voor de Rechten van 

de Mens. 
 
 
Vergadering van de Permanente Commissie, Ljubljana, 29 mei 2009 
 
Aangenomen teksten betreffende volgende onderwerpen : 
 
- de bescherming van de financiële hulp van de Lidstaten van de Raad van Europa 

aan arme landen tegen financiële fondsen die ook wel “aasgierfondsen” worden 
genoemd; 

- verbod op clusterbommen; 
- de rechten van de meisjes van vandaag: de rechten van de vrouwen van morgen; 
- seksueel geweld ten opzichte van vrouwen in gewapende conflicten; 
- begroting van de Raad van Europa voor het boekjaar 2010; 
- uitgaven van de Parlementaire Assemblee voor het boekjaar 2010. 
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5.1.8.  EUROPESE ASSEMBLEE VOOR VEILIGHEID EN DEFENSIE 
 (ASSEMBLEE 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 
werden 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. 
 
Als gevolg hiervan werden WEU-acties ondernomen: 
 
- in de Golf van 1988 tot 1990: controle van het vrij scheepsverkeer in 

internationale wateren, tijdens het Joegoslavisch conflict van 1992 tot 1996: 
controle op het embargo tegen voormalig Joegoslavië in de Adriatische Zee en 
op de Donau, politiecontingent in Mostar; 

- crisis management operaties van 1997 tot 2001: politiemissie in Albanië, 
ontmijningsmissie in Kroatië, veiligheids- en controlemissie in Kosovo. 

 
Het Verdrag van Maastricht uit 1992 heeft van de WEU een orgaan van de Europese 
Unie gemaakt, terwijl het Verdrag van Nice uit 2001 alle operationele organen van de 
WEU aan de EU heeft overgedragen, met uitzondering van de parlementaire 
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assemblee die als enige Europese parlementaire assemblee bevoegd is gebleven 
inzake defensie. 
 
 
 Assemblee van de WEU: DOELSTELLINGEN 
 
De Assemblee van de WEU is de eerste Europese interparlementaire assemblee 
inzake veiligheid en defensie, en werd in 1954 opgericht op basis van het gewijzigd 
Verdrag van Brussel, een alliantieverdrag tussen een aantal West-Europese landen. 
 
Het Verdrag van Maastricht uit 1992 heeft van de WEU een orgaan van de Europese 
Unie gemaakt, terwijl het Verdrag van Nice uit 2001 alle operationele organen van de 
WEU aan de EU heeft overgedragen, met uitzondering van de parlementaire 
assemblee die als enige Europese parlementaire assemblee bevoegd bleef inzake 
defensie. 
 
De Assemblee noemt zichzelf de "Europese Interparlementaire Assemblee voor 
veiligheid en defensie". Haar doelstellingen zijn de volgende: 
 
de WEU heeft tot doel:  
 
- 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. 
 
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. 
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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.  
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 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    
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 
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Plaatsvervangers 
 
VB  G. Annemans 
CD&V  J. Jambon en nadien Ecolo-Groen! J.-M. Nollet 
sp.a 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; 

- 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 er wordt over de voorgestelde aanbevelingen gestemd. 
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 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. 
 
 
 ACTIVITEITEN 
 
 
Tweede gedeelte van de 55ste gewone zitting, Parijs, december 2008 
 
Tijdens deze zitting kwamen volgende thema's aan bod: 
 
- een gemeenschappelijke veiligheids- en defensiestrategie voor Europa;  
- de noordelijke dimensie van de Europese veiligheid;  
- de terroristische activiteiten op de grens tussen Turkije en Irak: tweede gedeelte;  
- bevelketens bij operaties van de Europese Unie;  
- de operaties van de Europese Unie: een update; 
- de publieke opinie ten opzichte van internationale militaire operaties;  
- ontwerpbegroting van de Assemblee voor 2009 - Advies over de begrotingen van 

de ministeriële organen van de WEU voor 2008 - Rekeningen betreffende de 
uitgaven van de Assemblee voor 2007;  

- de Europese ruimtevaartsamenwerking op het vlak van veiligheid en defensie: 
het Multinationaal ruimteafbeeldingssysteem MUSIS;  

- cyberoorlog;  
- de rol van de parlementen in de erkenning van Kosovo;  
- de initiatieven van de Europese Commissie betreffende de Europese markt voor 

defensie-uitrusting;  
- de Europese veiligheid na de oorlog in Georgië. 
 
 
Eerste gedeelte van de 56ste gewone zitting, Parijs, juni 2009 
 
Tijdens deze zitting kwamen volgende thema's aan bod: 
 
- nieuwe samenwerkingsperspectieven op het vlak van buitenlands en 

veiligheidsbeleid tussen de EU en de Verenigde Staten - Antwoord op het 
jaarverslag van de Raad;  

- de oorlog in Afghanistan: welke strategie voor Europa?  
- Europese pantservoertuigen: lopende programma’s;  
- het EVDB en de toekomst van de westelijke Balkan;   
- de militaire operaties van de Europese Unie;  
- de rol van de Europese Unie in de strijd tegen de piraterij;  
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- bewaking van de ruimte;  
- EVDB: Europese opleiding en het militaire Erasmus-project. 
  
 
5.1.9. PARLEMENTAIRE NAVO-ASSEMBLEE (PNA) 
 
Secretariaat van de Belgische delegatie bij de parlementaire NAVO-Assemblee - 
Kamer van volksvertegenwoordigers - 1008 Brussel - Tel. : (02) 549.83.27 - 549.81.59. 
 
 
 OPRICHTING 
 
De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) werd op 4 april 1949 opgericht.  
Het Noord-Atlantische Verdrag voorziet niet in een raadgevende parlementaire 
assemblee.  De PNA (voorheen NAA) (interparlementaire organisatie) kwam tot stand 
in 1955 op initiatief van parlementsleden van landen van het Atlantische 
Bondgenootschap en wordt door de Noord-Atlantische Raad (hoogste orgaan voor 
besluitvorming en overleg binnen het Bondgenootschap) en door de lidstaten als een 
representatief raadgevend orgaan beschouwd. 
 
 
 SAMENSTELLING 
 
- De 28 nationale parlementen van de landen die het Noord-Atlantisch Verdrag 

hebben ondertekend, vaardigen 257 effectieve leden en evenveel 
plaatsvervangende leden af (Albanië, België, Bulgarije, Canada, Denemarken, 
Duitsland, Estland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Italië, 
Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, 
Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, Verenigde Staten van 
Amerika, IJsland). 

 
- Aan 14 landen werd het statuut van toegevoegd lid toegekend: Armenië, 

Azerbeidjaan, Bosnië-Herzegovina, Finland, Fyrom (voormalige Joegoslavische 
Republiek Macedonië), Georgië, Moldavië, Montenegro, Oekraïne, Oostenrijk, 
Russische Federatie, Servië, Zweden en Zwitserland. 

 
 
 DOELSTELLINGEN 
 
- De effectieve toepassing van het Noord-Atlantisch Verdrag bevorderen. 
- Parlementaire controle uitoefenen op de strijdkrachten die ter beschikking staan 

van Het NAVO-Opperbevel en op de eraan verbonden uitgaven. 
- De samenwerking tussen de lidstaten van het Atlantische Bondgenootschap 

versterken en de ontwikkeling van een Atlantisch solidariteitsgevoel bevorderen. 
- De publieke opinie over de doelstellingen en realisaties van de NAVO informeren. 

 
 
ORGANISATIE 

 
De vaste commissie is het leidend orgaan van de Assemblee.  De vergaderingen van 
de vijf commissies (Burgerlijke Aangelegenheden, Defensie en Veiligheid, 
Economische Zaken, Politieke Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie) en van 
een aantal subcommissies verlenen een continu karakter aan de werkzaamheden van 
de Assemblee. 
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 WERKING 
 
Er zijn twee jaarlijkse zittingen, tijdens welke een plenaire vergadering plaatsvindt: één 
in de lente en één in de herfst. 
 
De leden van de Assemblee hebben zitting in nationale afvaardigingen. 
De afvaardigingen worden door hun respectieve parlementen aangewezen. 
 
De aanbevelingen of resoluties die in de commissies zijn aangenomen, worden in de 
plenaire vergadering van de Assemblee ter stemming gebracht.  De aanbevelingen zijn 
bestemd voor de Noord-Atlantische Raad en vragen hem in verband met een bepaald 
punt op te treden, terwijl de resoluties, waarin eerder een mening wordt vertolkt, aan de 
regeringen van de lidstaten zijn gericht.  
 
 
 BELGISCHE PARLEMENTAIRE VERENIGING VAN DE NAVO 
 
 
 OPRICHTING 
 
Deze in 1955 opgerichte Vereniging, die ook de “Belgische afvaardiging bij de Noord-
Atlantische Assemblee” wordt genoemd, staat open voor alle federale 
parlementsleden. 
 
 
 WERKING 
 
De afgevaardigden worden door de Parlementaire 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 
 
 
JAARLIJKSE ZITTING 
 
Van 14 tot 18 november 2008 vond de 54ste jaarlijkse zitting van de Parlementaire 
NAVO-Assemblee plaats in Valencia. 
 
Zoals gebruikelijk werden de eigenlijke vergaderingen voorafgegaan door een 
bijeenkomst van de verschillende fracties. 
 
Van 14 tot en met 17 november kwamen de vijf commissies en het Bureau bijeen. 
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De plenaire vergadering ging door op 18 november 2008. 
 
Onder meer NAVO-secretaris-generaal Jaap de Hoop Scheffer en SACEUR, generaal 
John Craddock spraken de vergadering toe. 
 
Bovendien werden ook volgende resoluties aangenomen:  
 
- resolutie 368 over de verdere ontwikkelingen in Kosovo; 
- resolutie 369 over de lopende NAVO-operaties; 
- resolutie 370 over het economisch herstel in Afghanistan; 
- resolutie 371 over de toekomst van de relaties tussen de NAVO en Rusland; 
- resolutie 372 over de veiligheid en de energievoorziening; 
- resolutie 373 over het conflict tussen Georgië en de Russische federatie. 
 
 
LENTEZITTING 2009 
 
Benevens aan de hoger beschreven jaarlijkse zitting, heeft de Belgische delegatie ook 
deelgenomen aan de lentezitting 2009. 
 
De lentezitting 2009 van de Parlementaire NAVO-Assemblee vond plaats in Oslo van 
22 tot 26 mei 2009. 
 
Zoals gebruikelijk werden de eigenlijke vergaderingen voorafgegaan door een 
bijeenkomst van de verschillende fracties. 
 
Er werden onder meer verslagen besproken over: 
 
- de veiligheidssituatie in het Hoge Noorden;  
- de toestand in Afghanistan; 
- de verdediging tegen massale computeraanvallen; 
- de militaire behoeften van de NAVO; 
- de veiligheid van de voedselbevoorrading; 
- de defensiebegrotingen in tijden van crisis; 
- de tendensen op de energiemarkt; 
- de invloed van de economische crisis op de transatlantische relaties; 
- de samenwerking van burgers en militairen in Afghanistan; 
- de zeeroverij als groeiende dreiging; 
- de klimaatverandering en de gevolgen ervan voor de veiligheid; 
- de non-proliferatieverdragen. 
 
De plenaire vergadering werd o.m. toegesproken door de Eerste minister van 
Noorwegen, de heer Jens Stoltenberg, en door de secretaris-generaal van de NAVO, 
de heer Jaap de Hoop Scheffer. Hij was hierbij vergezeld van de permanente 
vertegenwoordigers van de lidstaten van de NAVO. 
 
De belangrijkste thema’s waren: 
 
- de relatie met Rusland; 
- het nieuwe strategisch concept; 
- de NAVO-operaties in Afghanistan; 
- de uitbreiding van de NAVO; 
- de nieuwe bedreigingen inzake veiligheid. 
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5 . 1 .1 0 .  I N T E R P A R L E M E N T A I R E  U N I E  ( I PU)  
 

De Interparlementaire Unie (IPU) is de wereldorganisatie van de nationale parlementen 
en bestaat sinds 1889. Er zijn thans 153 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 telt 14 leden. De volgende leden van de 
Kamer maken er deel van uit: 
 
- gewone leden: de heer de Donnea (ondervoorzitter van de Groep), de heer  

Deseyn, de heer Moriau (ondervoorzitter van de Groep) en de heer Versnick; 
- plaatsvervangende leden: de heer Bacquelaine, de heer Jambon en 
 de heer 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 vergaderde op 7 oktober en 11 december 2008 en op 10 februari, 18 maart 
en 24 juni 2009. De Belgische IPU-groep kwam in Algemene Vergadering bijeen op 
10 februari 2009. 
 
Sinds april 2009 beschikt de Belgische IPU-groep over een eigen website 
(http://ipu.fed-parl.be). Men vindt er informatie over de organisatie en de activiteiten 
van de Belgische groep en over de Interparlementaire Unie in het algemeen. 

 
 
ACTIVITEITEN 

 
 

STATUTAIRE ASSEMBLEES VAN DE IPU 
 
 
119e Assemblee, Genève, 11-15 oktober 2008 
 
De volgende leden van de Kamer namen aan de zitting deel: 
 
de heer François-Xavier de Donnea 
de heer Patrick Moriau 
de heer Geert Versnick 
 
De Belgische delegatie stelde een urgentiedebat over de financiële crisis voor en 
diende daarover een ontwerpresolutie in. De Assemblee heeft dit onderwerp, dat ook 
door verschillende andere delegaties werd voorgesteld, goedgekeurd.  
 
Naar aanleiding van dat debat interviewde het radiostation Radio Cité Genève 

http://ipu.fed-parl.be)/�
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de heer De Donnea samen met een parlementslid uit Benin over de rol van de 
parlementen in de strijd tegen de financiële crisis. Het interview werd live uitgezonden 
tijdens het ochtendjournaal van het station op 15 oktober 2008. 
 
Naast het urgentiedebat omvatte de zitting een aantal paneldebatten over de thema’s 
die de drie vaste commissies tijdens de volgende assemblee zouden bespreken. De in 
2008 opgerichte commissie voor VN-aangelegenheden is ook bijeengekomen. De 
werkzaamheden van die commissie worden voorbereid door een adviesgroep, waar de 
heer Versnick deel van uitmaakt (cfr. hieronder “Andere vergaderingen van de IPU”). 
 
De heer de Donnea nam het woord tijdens het paneldebat over het thema 
“Klimaatwijziging, modellen van duurzame ontwikkeling en hernieuwbare 
energiebronnen” (vaste commissie Duurzame Ontwikkeling, Financiering en Handel). 
 
De heer Moriau nam het woord in de commissie voor VN-aangelegenheden tijdens het 
debat over de voedselcrisis en het debat over een geplande IPU-enquête betreffende 
de manier waarop de parlementen VN-kwesties behandelen. 
 
De heer de Donnea nam in diezelfde commissie het woord tijdens het debat over het 
actieprogramma van Accra (doelmatigheid van de ontwikkelingshulp). 
 
Diverse andere organen van de IPU waar Belgische parlementsleden lid van zijn, zijn 
eveneens bijeengekomen in het kader van de assemblee. 
 
De heer Versnick nam verschillende keren het woord in het Uitvoerend comité, waar hij 
sinds oktober 2006 lid van is, onder andere over de ontwerpbegroting van de IPU voor 
2009, het statuut van Palestina in de IPU en het IPU-beleid inzake de toekenning van 
visa voor de assemblees. Hij bracht ook verslag uit in de Twaalf Plus-groep (de 
geopolitieke groep waar België deel van uitmaakt) over de resultaten van de 
besprekingen in het Uitvoerend comité. 
 
De heer de Donnea werd verkozen tot gewoon lid van het comité Midden-Oosten voor 
een mandaat van vier jaar (hij was al plaatsvervangend lid sinds oktober 2007). 
 
In de marge van de zitting had de hee de Donnea een ontmoeting met de heer Mokolo, 
eerste ondervoorzitter van de Senaat van de Democratische Republiek Congo. 
 
 
120ste Assemblee, Addis Abeba (Ethiopië), 4-10 april 2009 
 
De volgende leden van de Kamer namen aan de zitting deel: 
 
de heer François-Xavier de Donnea, delegatieleider 
de heer Roel Deseyn 
de heer Patrick Moriau 
de heer Geert Versnick 
 
De Assemblee keurde resoluties goed over de volgende thema’s: 
 
- de rol van de parlementen in het bevorderen van nucleaire non-proliferatie en 

ontwapening en om te zorgen dat het verdrag voor een volledig verbod op 
kernproeven (CTBT) in werking treedt (commissie I: Vrede en Internationale 
Veiligheid); 

- klimaatwijziging, modellen van duurzame ontwikkeling en hernieuwbare 
energiebronnen (commissie II: Duurzame Ontwikkeling, Financiering en Handel); 
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- vrijheid van meningsuiting en recht op informatie (commissie III: Democratie en 
Mensenrechten); 

- de rol van de parlementen in het verzachten van de sociale en politieke impact 
van de internationale economische en financiële crisis op de meest kwetsbare 
groepen in de wereldgemeenschap, meer bepaald in Afrika (urgentiepunt). 

 
De heer Moriau nam meermaals het woord tijdens het debat over nucleaire non-
proliferatie en ontwapening. Hij nam ook deel aan een informele vergadering van het 
netwerk Parliamentarians for Nuclear Non-Proliferation and Disarmament, waar hij nu 
de contactpersoon voor is in het Federaal Parlement. 
 
Tijdens het debat over klimaatwijziging, modellen van duurzame ontwikkeling en 
hernieuwbare energiebronnen verdedigde de heer de Donnea de amendementen die 
de Belgische delegatie op zijn initiatief ingediend had. Die amendementen werden 
aangenomen. 
 
De Assemblee koos ook het agendapunt dat de heer de Donnea voorstelde voor de 
lenteassemblee van 2010: “Rol van de parlementen in de ontwikkeling van de Zuid-
Zuid- en de driehoekssamenwerking als middel om de verwezenlijking van de 
Millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling te bespoedigen” (te behandelen door 
commissie II). De Assemblee belastte de heer de Donnea en een parlementslid uit 
Zambia met het opstellen van een verslag en een ontwerpresolutie over dat 
onderwerp. De rapporteurs zullen een eerste versie van hun verslag naar voren 
brengen tijdens de 121ste Assemblee in oktober 2009. De formele bespreking en de 
goedkeuring van de resolutie zijn voor de 122ste Assemblee.  
 
De heer de Donnea en de heer Moriau namen beiden het woord in het debat over 
vrijheid van meningsuiting en recht op informatie en verdedigden de Belgische 
amendementen, die in grote lijnen in de goedgekeurde resolutie terug te vinden zijn. 
 
Op de Vergadering van vrouwelijke parlementsleden was de heer Moriau een van de 
twee inleidende sprekers (samen met een vertegenwoordiger van de Internationale 
Arbeidsorganisatie - IAO) voor het debat over de rol van de vrouwen in de versterking 
van de financiële stabiliteit en de economische ontwikkeling. 
 
De heer Versnick nam deel aan de vergaderingen van het Uitvoerend comité en nam 
er het woord over talrijke punten, onder andere het statuut van Palestina in de IPU, de 
mogelijke vermindering van het IPU-lidmaatschapsgeld voor de armste parlementen, 
de financiële implicaties van een mogelijke terugkeer van de Verenigde Staten in de 
organisatie, de rol van de ondervoorzitters van de IPU en de oprichting van een 
parlementaire assemblee van de Verenigde Naties (punt dat op zijn aanvraag op de 
agenda geplaatst werd). 
 
In afwezigheid van de verkozen voorzitter zat de heer de Donnea de vergaderingen 
van het comité Midden-Oosten voor. 
 
De heer Versnick en de heer de Donnea woonden ook de vergaderingen van de 
Twaalf Plus-groep bij en namen er meermaals het woord. De heer Versnick maakte 
deel uit van de delegatie van de groep die een ontmoeting had met de VS-delegatie. 
Voor het eerst in vele jaren was er immers opnieuw een delegatie van het 
Amerikaanse Congres aanwezig op een IPU-assemblee. 
 
In de marge van de zitting nam de heer Deseyn deel aan een ontmoeting van 
parlementsleden van de EU-landen met Jean Ping, de voorzitter van de Commissie 
van de Afrikaanse Unie, die in Addis Abeba gevestigd is. 
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De Belgische delegatie bezocht ook een samenwerkingsproject van de Vlaamse 
Interuniversitaire Raad met de faculteit diergeneeskunde van de universiteit van Addis 
Abeba (onderzoek over tripanosomose bij paarden en paardachtigen). De heer de 
Donnea en de heer Deseyn namen aan dat bezoek deel. 
 
 

ANDERE VERGADERINGEN VAN DE IPU 
 
- Jaarlijkse zitting van de Parlementaire Conferentie over de WTO, Genève, 

11-12 september 2008: de heer Tommelein, de heer van der Maelen en de heer 
Versnick namen deel aan die conferentie, die de IPU samen met het Europees 
Parlement organiseert. In afwezigheid van de voorzitter van de IPU zat de heer 
Versnick de conferentie voor, samen met een ondervoorzitter van het Europees 
Parlement. 

- Jaarlijkse parlementaire hoorzitting in het kader van de Algemene Vergadering 
van de Verenigde Naties, New York, 20-21 november 2008: de heer Versnick. 

- Parlementaire hoorzitting in het kader van de Internationale 
Opvolgingsconferentie over de financiering voor ontwikkeling, belast met het 
bestuderen van de uitvoering van de Consensus van Monterrey, Doha, 

 28 november 2008: de heer Bellot en de heer Deseyn. 
- Jaarlijks seminarie voor de parlementaire commissies bevoegd voor 

gendergelijkheid, Genève, 2-4 december 2008: mevrouw Colen en de heer 
Flahaux woonden die vergadering bij, die gewijd was aan de rol van de 
parlementen in het bestrijden van het geweld tegen vrouwen. 

- Regionaal seminarie over het thema “Een beschermend kader voor kinderen 
opstellen: de rol van parlementsleden in de preventie van en de strijd tegen 
seksuele uitbuiting van kinderen en adolescenten”, Tirana, 14-15 december 2008: 
de heer Otlet. 

- Derde regionale conferentie voor vrouwelijke parlementsleden en vrouwen op 
beslissingsposten in de Golfstaten, Muscat, 21-22 december 2008: de heer 
Versnick vertegenwoordigde de IPU-voorzitter op die conferentie. 

- Parlementaire vergadering in het kader van de 53ste zitting van de VN-commissie 
voor de status van de vrouw, New York, 4 maart 2009: mevrouw Dierick nam deel 
aan die vergadering, die handelde over de rol van de parlementen in het 
bevorderen van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen wat de verdeling van de 
taken betreft. 

- Regionaal seminarie voor de parlementen van de Twaalf Plus-groep over de VN-
conventie betreffende de rechten van personen met een handicap, Londen, 

 27-28 april 2009: mevrouw Becq. 
 
De heer Versnick nam eveneens deel aan diverse vergaderingen van IPU-organen 
waar hij lid van is: 
 
- Adviesgroep van de commissie voor VN-aangelegenheden: de heer Versnick 

maakte deel uit van de delegatie van de groep die een veldbezoek bracht aan 
Tanzania in verband met de toepassing van de “One UN”-hervorming in dat land 
(8-10 september 2008). De adviesgroep vergaderde eveneens op 19 november 
2008 in New York en bracht er verslag uit in de UNO over de resultaten van de 
zending naar Tanzania. 

- Stuurcomité van de Parlementaire Conferentie over de WTO, Genève, 
 10-11 september 2008: het comité vergaderde als redactiecomité in het kader 

van de jaarlijkse zitting van de Conferentie (onderzoek van de amendementen op 
de ontwerpslotverklaring van de Conferentie en uitwerking van een 
synthesetekst). De heer Versnick is samen met een lid van het Europees 
Parlement covoorzitter van dat comité. 
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- Stuurcomité van de Twaalf Plus-groep, Londen, 15 september 2008: als lid van 
het Uitvoerend comité van de IPU en gewezen voorzitter van de Twaalf Plus-
groep maakt de heer Versnick deel uit van dat comité. 

 
De heer Moriau verving de heer Versnick, die verhinderd was, tijdens de buitengewone 
zitting van het Uitvoerend comité in Genève op 29-30 januari 2009. De belangrijkste 
agendapunten waren de toestand in Gaza en de voorbereiding van de speciale IPU-
conferentie over de economische crisis in de wereld (Genève, 7-8 mei 2009). 
 
 

BILATERALE CONTACTEN VAN DE BELGISCHE GROEP VAN DE IPU 
 
Binnen de Belgische IPU-Groep bestaan er 93 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 Federaal Parlement op eigen initiatief bij aansluiten, worden er 42 voorgezeten 
door volksvertegenwoordigers. 
 
De jaarlijkse receptie waar de voorzitters en ondervoorzitters van de secties de 
ambassadeurs van de betrokken landen kunnen ontmoeten, vond plaats op 10 maart 
2009. 
 
Een delegatie van de sectie België-Georgië bracht op 28 en 29 augustus 2008 een 
bezoek aan Georgië. De heer Crucke nam deel aan die zending. 
 
Een delegatie van de sectie België-Cuba bracht van 24 tot 31 oktober 2008 een 
bezoek aan Cuba. De heer Hamal nam aan die zending deel. 
 
Een delegatie van de vriendschapsgroep voor België van het Britse Parlement, geleid 
door Lord Montgomery, bezocht het Federaal Parlement op 4 maart 2009, op 
uitnodiging van de heer Van der Maelen, voorzitter van de  sectie België/Groot-
Brittannië. 
 
Verder waren er in Brussel ontmoetingen met parlementaire delegaties, ambassadeurs 
en andere vertegenwoordigers van de volgende landen en gebieden: Armenië, Bolivia, 
Burundi, Canada, Chili, Colombia, D.R. Congo, Cuba, Ethiopië, Griekenland, 
Hongarije, Irak, Israël, Japan, Korea, Kosovo, Libië, Monaco, Oekraïne, Palestina, 
Polen, Senegal, Spanje, Thailand, Tsjechische Republiek, Venezuela en Zuid-Afrika. 
 
 
5.1.11. VERENIGING VAN DE SECRETARISSEN-GENERAAL VAN DE PARLEMENTEN 
 (ASGP). 

 
De ASGP , de vereniging van de secretarissen-generaal van de parlementen, kwam 
tijdens haar herfstzitting samen in Genève  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 commisie; 
- verantwoording en transparantie door de parlementen. 
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De lentezitting van de ASGP vond plaats in Addis Abeba van 6 tot 10 april 2009. 
 
Volgende items kwamen aan bod: 
 
- de vragen die aan de regering gesteld worden; 
- de maatregelen ter beperking van de impact van het Parlement op het leefmilieu; 
- de administratieve auto-evaluatie van de parlementen; 
- de prerogatieven van  de uitvoerende macht om te vermijden samen te werken 

aan de onderzoeken en aan de controlefunctie van het Parlement; 
- de verkiezing van de voorzitter van de Assemblee; 
- de eerste toespraken van de nieuw verkozen volksvertegenwoordigers; 
- het naleven van de parlementaire traditie  
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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 meer gespecialiseerde doelgroepen. 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 pogen we "De Wetstraat" te 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 12 000 Nederlandstalige exemplaren en 10 000 Franstalige. 
Bibliotheken, vormingsorganisaties, verenigingen uit het middenveld en iedereen die 
erom verzoekt, krijgt een gratis exemplaar toegezonden. 
 
Tijdens het parlementair jaar 2008-2009 verschenen de nummers 9 en 10.  
In nummer 9 wijdde de redactie een uitgebreid artikel aan de onderzoekscommissie 
Fiscale fraude. Verder kwamen aan bod: de uitbreiding van het rookverbod, de 
elektronische stemming, het Kamerdebat over de politieke oriëntatienota van minister 
van Defensie De Crem en het debat over de wereldwijde voedselcrisis. 
In nummer 10 stond de onderzoekscommissie Scheiding der machten centraal.  
De andere thema’s waren: het armoedeplan en de interfederale armoedebarometer 
van de staatssecretaris voor Armoedebestrijding Delizée, het beleid inzake 
ontwikkelingssamenwerking, het alcoholplan van de ministers van Volksgezondheid en 
de samenwerking tussen de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers en de 
Congolese "Assemblée nationale". 
 
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. 

mailto:pri@dekamer.be�
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De folder werd tijdens het parlementaire jaar 2008-2009 geactualiseerd en naar het 
Duits en het Engels vertaald. 
 
Beschikbaar in het Nederlands, Frans, Duits en Engels. De folder is gratis. 
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 infofiches 
 
De infofiches 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 
infofiche wordt één thema ontwikkeld.  
 
De fiches 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 infofiches een bepaald aspect van de politieke of institutionele 
realiteit beschrijven, moeten ze voortdurend geupdated worden.  
 
Tijdens het parlementaire jaar 2008-2009 werden de infofiches inzake grafische 
vormgeving volledig herwerkt. 
 
Beschikbaar in het Nederlands, Frans, Engels en Duits in het onthaalcentrum 
 
 
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 geactualiseerd. Dezelfde informatie vindt u ook op de website van de 
Kamer: www.dekamer.be -> leden 
 
Beschikbaar in tweetalige uitgave 
Prijs: 5 € 

http://www.dekamer.be/�
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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 gewone zitting 2008-2009 zijn 35 nummers van de “Parlementaire 
mededelingen” verschenen (PM nrs 52/37 tot 52/71). 
Elk nummer wordt op 1 200 exemplaren gedrukt (600 in het Nederlands en 600 in het 
Frans). 
Beschikbaar in het Nederlands en in het Frans. 
 
Zes speciale edities werden gepubliceerd ter gelegenheid van parlementaire 
zendingen naar: 
 
- Moskou, 30 juni tot 4 juli 2008 speciale editie nr. 63 
- Brazilië (Sao Paulo), 17 november tot 21 november 2008 speciale editie nr. 64 
- Parijs, 17 november tot 20 november 2008 speciale editie nr. 65 
- New-York, 3 november tot 8 november 2008 speciale editie nr. 66 
- Canada, 11 november tot 20 november 2008 speciale editie nr. 67 
- Nederland, 26 april tot 28 april 2009 speciale editie nr. 68 
 
Vanaf het volgende zittingsjaar worden de parlementaire mededelingen omgevormd tot 
een elektronische nieuwsbrief. 
 
 
Website - www.dekamer.be 
 
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. 
 

http://www.dekamer.be/�
http://www.dekamer.be/�
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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 parlementair 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. 
 
 
E-mail 
 
De burger kan met zijn vragen over het Federaal Parlement en de Belgische 
staatsstructuren terecht op info@dekamer.be. De PR-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. 
Gemiddeld ontvangen we een vijftal mails per dag.  Een flinke hap in het totaal vormen 
mails met betrekking tot de naturalisatiedossiers en vragen om documentatie te 
bekomen. 
 
 
 6.2 PERS 
 
 
6.2.1. Persmededelingen 
 
Zie ook hoofdstuk 4.2.1: Voorzitterschap: onderhoud met de pers 
Sinds de 52ste zittingsperiode wordt de pers systematisch geïnformeerd via 
persmededelingen. 
Tijdens de zitting 2008-2009 werden er 35 persmededelingen verspreid. 
 
De persmededelingen worden aan een tachtigtal journalisten en persorganen bezorgd. 
Iedere journalist kan de persmededelingen desgewenst via e-mail of per fax 
ontvangen. 

mailto:info@dekamer.be�
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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@dekamer.be 
 
 Leuvenseweg 13 - 1000 Brussel   
 
De persmededelingen gaan over de meest uiteenlopende thema’s.   
Veel 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, dat met zes camera’s werkt die vanuit een 
regiekamer in een van de tribunes worden bediend.  
De beelden worden gemaakt door een privébedrijf. 
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 in de perstribune op de eerste verdieping een tweede technische cabine 
geïnstalleerd. 
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 14 oktober 2008 tot en met 16 juli 2009 werden 45 plenaire vergaderingen 
opgenomen, waaronder de volgende buitengewone vergaderingen: 
 
 
- dinsdag 14 oktober 2008: opening van het parlementair jaar 
- woensdag 15 oktober 2008:  bespreking van de regeringsverklaring 
- woensdag 10 december 2008:  bespreking van de programmawetten 
- dinsdag16 december 2008:  bespreking van de programmawetten 
- woensdag 17 december 2008:  bespreking van de programmawetten 
- woensdag 24 december 2008:  stemming over de begroting: voorlopige 
     twaalfden 
- woensdag 31 december 2008:  regeringsverklaring 
- vrijdag 2 januari 2009:  bespreking van en stemming over de 
     regeringsverklaring 
- woensdag 18 maart 2009:  stemmingen 
-      woensdag 29 april 2009:  rapport van de bijzondere commissie belast 
     met het onderzoek naar de financiële en  
     bankcrisis 
-      woensdag 13 mei 2009: voorstelling van het rapport van de  
    parlementaire onderzoekscommissie belast  
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     met het onderzoek van de grote fiscale  
    fraudedossiers  
- woensdag 20 mei 2009: verschuiven van Hemelvaartsdag naar  
    woensdag 20 mei   
- woensdag 15 juli 2009:  wetsontwerpen en -voorstellen tot wijziging  
     van de wet  van 7 mei 1999 op de  
      kansspelen, wetsontwerp betreffende de  
      mede-eigendom, wetsontwerp betreffende de  
      kosten in geval van eenzijdige aanvraag tot  
      echtscheiding.  
 
Van 14 oktober 2008 tot en met 16 juli 2009 vroegen de media en de politieke fracties 
63 kopieën van de opnames van deze plenaire vergaderingen aan.  
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 
gestelde vragen en zijn visie op de actualiteit toelicht. Een journaliste peilt naar de 
indrukken van de Kamerleden "heet van de naald". 
 
 
Actua TV 
  
Actua TV heeft ook in het parlementair jaar 2008-2009 de plenaire vergaderingen van 
donderdagnamiddag rechtstreeks en integraal uitgezonden. Actua TV gebruikt 
daarvoor de beelden van de regie van de Kamer van volksvertegenwoordigers. 
 
 
"Broadcastcamera’s"  in de europazaal 
 
Het Broadcast Qualitysysteem van het halfrond wordt ook gebruikt om de 
vergaderingen in de Europazaal op te nemen.  
Tijdens de zitting 2008-2009 werden in de Europazaal van de Kamer vergaderingen 
belegd die op mediatieke belangstelling konden rekenen. De beelden daarvan konden 
door de media worden gebruikt en simultaan op het internet worden uitgezonden. 
 
Volgende vergaderingen die plaatsvonden in de Europazaal werden opgenomen: 
Fortiscommissie: 16, 26 januari, 3, 4, 11, 20 februari, 2, 4, 6, 9, 10, 11, 13 maart 2009.  
 
 
6.2.2. Ontmoetingen met de pers 
 
 
14 OKTOBER 2008: OPENING VAN HET PARLEMENTAIR JAAR 
 
Het VRT-programma “Villa Politica” heeft de opening rechtstreeks uitgezonden en 
interviews afgenomen in de tribunes en de leeszaal. 
De RTBF heeft een politiek debat rechtstreeks uitgezonden vanuit de leeszaal. 
 
De pers was in groten getale aanwezig.  
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VERNISSAGE VAN DE FOTOTENTOONSTELLING VAN IRIBA OP 22 OKTOBER 2008 
 
Op 22 oktober 2008 om 14 uur woonde Kamervoorzitter Herman Van Rompuy de 
vernissage bij van de tentoonstelling die Iriba in samenwerking met de Burundese 
mensenrechtenliga Iteka organiseerde. Foto’s en video’s toonden het dagelijks bestaan 
van jonge deelnemers aan het Noord-Zuid Jongerenforum voor de heropbouw van 
Burundi.  
 
De pers werd middels een persmededeling voor dat evenement uitgenodigd.  
 
 
11 NOVEMBER 2008: VIERING VAN DE WAPENSTILSTAND IN HET FEDERAAL PARLEMENT 
 
De pers was vanaf 12 uur 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 konden de oud-strijders en de jongeren met kamerlid 
Juliette Boulet van gedachten wisselen. 
Vervolgens konden de jongeren de film “Joyeux Noël” bekijken.  
In het halfrond luisterden de oud-strijders en de leden van vaderlandslievende 
verenigingen naar een uiteenzetting over de Eerste Wereldoorlog door professor Luc 
De Vos van de KUL. De pers kon daarbij aanwezig zijn.  
 
 
15 NOVEMBER 2008: KONINGSDAG IN HET FEDERAAL PARLEMENT 
 
Voor de achtste keer op rij werd in het federaal Parlement Koningsdag gevierd. 
De Kamer- en Senaatsvoorzitters en Premier Leterme nodigden die dag de Koninklijke 
familie in het federaal Parlement uit. 
Tijdens deze achtste editie werd hulde gebracht aan Koning Boudewijn door te kiezen 
voor “Een leven voor een meer harmonieuze samenleving” als dagthema. 
Naar aanleiding van de vijftiende verjaardag van het Koningschap van Koning Albert II 
nodigden Kamervoorzitter Van Rompuy, Senaatsvoorzitter De Decker en Premier 
Leterme de Koning, de Koningin en de Koninklijke Familie in het federaal Parlement 
uit. 
 
De journalisten, die dit evenement in groten getale bijwoonden, werden in groepen 
ingedeeld en konden werken vanuit het peristilium en de leeszaal. Tijdens de receptie 
werd hen hierbij de volledige vrijheid gelaten.  
 
 
13 JANUARI 2009: INFORMATIEVERGADERING VOOR DE KAMERLEDEN EN DE PERS OVER DE 
ACTIVITEITEN VAN HET REKENHOF 
 
Op initiatief van de heer Luk Van Biesen, voorzitter van de subcommissie "Rekenhof" 
van de commissie voor de Financiën en de Begroting, werd in de internationale zaal 
van de Kamer een informatievergadering over de activiteiten en de publicaties van het 
Rekenhof georganiseerd.  
 
De pers werd om 14.15 uur in de internationale zaal uitgenodigd voor uiteenzettingen 
door de heren Vanstapel en Roland, respectievelijk eerste voorzitter en voorzitter van 
het Rekenhof.  
De toespraken werden gevolgd door een gedachtewisseling en een receptie.  
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13 FEBRUARI 2009: PERSVOORSTELLING VAN HET BOEK “LEOPOLD II ET LA CHARTE 
COLONIALE” - INTERNATIONALE ZAAL 
 
Robert Senelle en Emile Clément stelden hun boek over Leopold II en de Koloniale 
Keure voor aan de pers.  
Na een inleidende toespraak door ondervoorzitter De Croo zetten de auteurs hun 
beweegredenen en de grote lijnen van hun werk uiteen. De journalisten ontvingen een 
exemplaar van het boek. 
 
 
13 FEBRUARI 2009: TWEEDE JONGERENWATERFORUM IN HET FEDERAAL PARLEMENT 
 
Op 13 februari vond in het federaal Parlement de tweede editie van het 
jongerenwaterforum plaats, in samenwerking met de ngo PROTOS en de vzw GREEN. 
Dat evenement, waaraan leerlingen, vorsers en vertegenwoordigers van ngo’s 
deelnamen, kon op de nodige persaandacht rekenen.  
Nadat ze een video over de waterproblematiek hadden bekeken en aan workshops 
hadden deelgenomen, konden de deelnemers aan het forum in het halfrond van 
gedachten wisselen met Kamerleden.  
 
 
13 FEBRUARI 2009: OOK DE KAMER DEED HET LICHT UIT 
 
In het kader van de campagne “M’illumino di meno” van de Italiaanse radiozender 
Rai 2, die door het Europees Parlement werd gesteund, nam de Kamer van 
volksvertegenwoordigers deel aan een symbolische actie door van 18 uur tot 18.20 uur 
het licht te doven.  
De pers werd daarvan middels een persmededeling op de hoogte gebracht.  
 
 
18 JUNI 2009 OM 12.15 UUR: VERNISSAGE VAN DE FOTOTENTOONSTELLING "THE HUMAN 
COST OF URANIUM WEAPONS" 
 
Op donderdag 18 juni 2009 werd in het peristilium in aanwezigheid van 
Kamervoorzitter Dewael de tentoonstelling van de Belgische coalitie “Stop 
Uraniumwapens” geopend, naar aanleiding van de inwerkingtreding van de wet van 
20 juni 2007 betreffende het verbod op wapensystemen met verarmd uranium.  
 
Na een welkomstwoord verleende Kamervoorzitter Patrick Dewael het woord aan 
doctor Al-Ali Jahwad, directeur van het Oncology Center in Basra, Irak, de heer Dirk 
Van Der Maelen, fractievoorzitter van de sp.a in de Kamer, en mevrouw Ria Verjauw 
van de Belgische coalitie “Stop Uraniumwapens”. De vernissage werd afgesloten met 
een receptie. 
 
De pers werd middels een persmededeling voor dat evenement uitgenodigd.  
De organisator bezorgde persmappen aan de aanwezigen. 
 
 
9 JULI 2009: BALANS VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN DE COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE EN VAN 
DE SUBCOMMISSIE “FAMILIERECHT” IN DE AMBTSWONING VAN DE KAMERVOORZITTER 
 
Op donderdag 9 juli om 12.30 uur gaven mevrouw De Schamphelaere en mevrouw 
Nyssens, voorzitters van de respectieve commissies, een overzicht van hun 
werkzaamheden tijdens het parlementair jaar 2008-2009. De leden van de commissie 



Hoofdstuk 6  PUBLIC RELATIONS - 227 
 

 

voor de Justitie en van de subcommissie “Familierecht” en de parlementaire pers 
waren voor die voorstelling uitgenodigd.  
 
 
 6.3. BEZOEKEN AAN HET PAL EIS DER NATIE 

 
 

Onthaalcentrum 
 
Het onthaalcentrum ligt aan de toegang Leuvenseweg 13, 1000 Brussel. Het is open 
iedere werkdag van 09 u 30 tot 17 u 00.   
 
Het onthaalcentrum omvat een onthaalkamer en een vestiaire. Er is ruimte om 
documentaire informatie en de websites van het federale Parlement te raadplegen. 
Een televisierelais met de plenumzalen van Kamer en Senaat laat toe de 
werkzaamheden van de plenaire vergaderingen te volgen. 
 
De 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. 
De gidsen leiden bezoekersgroepen rond in het Paleis van de Natie. Zij kregen 
hiervoor de nodige theoretische en praktische opleiding. De rondleidingen kunnen in 
vier talen: Nederlands, Frans, Duits en Engels. Daarnaast worden de gidsen belast met 
de typische PR-taken zoals begeleiding van de journalisten, het organiseren van 
openhuisdagen… 
 
 
Groepsbezoeken 
 
Op aanvraag kunnen groepen, liefst beperkt tot 30 personen, het Federale Parlement 
bezoeken. De aanvraag dient minstens één à twee maanden vooraf gericht te worden 
aan de dienst Public Relations en Internationale Betrekkingen van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers (tel.: 02 549 81 36 - postadres: Kamer van 
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 
federale Parlement toelicht. 
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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 52ste zitting (2008-2009) bezochten 37 894 (oktober 2008 tot en met juni 
2009) personen of 1 562  groepen het federaal Parlement.  
Piekmaanden waren maart (286 groepen) en mei 2009 (197 groepen). 
 
Tijdens deze zitting werden per taalrol volgend aantal groepen (aantal bezoekers) 
rondgeleid: 
N: 867 (20 882); F: 613 (15 322); D: 24 (549); E: 53 (1 141) 
 
Daarnaast werden nog 474 individuelen rondgeleid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LO: LAGER ONDERWIJS BSO:  BASIS SECUNDAIR  
   ONDERWIJS 
ASO: ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS BUSO:  BUITENGEWOON SECUNDAIR 
    ONDERWIJS 
TSO: TECHNISCH SECUNDAIR ONDERWIJS MASTER: UNIVERSITAIR ONDERWIJS 
KSO: KUNST SECUNDAIR ONDERWIJS BACHELOR:  HOGER ONDERWIJS 
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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. 
 
 
Speciale bezoeken 
 
 
DINSDAG 5 AUGUSTUS 2008 
 
Buitenlandse luchtcadetten bezoeken elk jaar opnieuw het federaal Parlement. 
Het Internationale gezelschap dient als recruteringsbasis voor militaire piloten. 
De “International Air Cadets Exchange 2008” wordt in België volledig gesteund door de 
luchtcomponent van onze Krijgsmacht. 
 
 
DONDERDAG 16 OKTOBER 2008 
 
Een delegatie EU-parlementairen van de Sociaal Democratische Partij Zweden, bracht 
een bezoek aan het federaal Parlement. 
 
 
VRIJDAG 17 OKTOBER 2008 
 
Op uitnodiging van de Belgische Raad van State brachten ambtenaren van de 
Algerijnse Raad van State en twee magistraten uit Tsjechië en Slovenië een bezoek 
aan het federaal Parlement.  Naast het klassieke bezoek werd hen ook de werking van 
het Belgisch staatsbestel toegelicht. Het bezoek werd afgerond bij de dienst 
documentatie en archief waarbij de werking van het documentatiebeheer en de 
archivering besproken werd. 
 
 
MAANDAG 10 NOVEMBER 2008 & WOENSDAG 12 NOVEMBER 2008 
 
Een driehonderd studenten van de Rechtsfaculteit van de VUB brachten in het kader 
van de werkcolleges Bronnen en Beginselen van het Recht een bezoek aan het 
Parlement.  Naast het klassieke bezoek vond een ontmoeting plaats met de directeur 
van de Juridische dienst van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de heer 
Van der Hulst, alsook met Kamerlid Roel Deseyn (CD&V).  
 
 
DONDERDAG 13 NOVEMBER 2008 
 
75 deelnemers aan het “College of International and Security Studies”, beter bekend 
als het “George C. Marshall European Center for Security Studies te Garmisch 
Partenkirchen”, brachten een bezoek aan het federaal Parlement.  Deze internationale 
mix van militair personeel, overheidspersoneel Buitenlandse Zaken en Defensie, politie 
en inlichtingendienst, afkomstig uit meer dan 30 landen, hadden een onderhoud met 

http://www.dekamer.be/�
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Commissievoorzitter van Defensie, de heer Ludwig Vandenhove (kamerlid voor de 
sp.a). Na de ontmoeting, woonden zij de plenaire vergadering van de Kamer en Senaat 
bij. 
 
 
VRIJDAG 21 NOVEMBER 2008 
 
Een internationale stuurgroep voor de civiele opbouw van Kosovo, onder leiding van de 
heer Pieter Feith, Voorzitter International Civilian Office, vergaderde samen met de 
Belgische Ambassadeur te Pristina, een aantal diplomaten en de Kosovaarse Ministers 
van Buitenlandse Zaken en Financiën in de Europazaal van het Huis van de 
Parlementsleden.   
 
 
MAANDAG 24 NOVEMBER 2008 
 
Kamervoorzitter Van Rompuy, ontvangt een 50-tal leden van de Lionsclub Keerbergen 
“3 Dennen” in zijn ambtswoning. 
 
 
WOENSDAG 10 DECEMBER 2008 
 
De Katholieke Hogeschool Leuven bracht met een 60-tal studenten 1ste jaar 
Rechtspraktijk (richting binnenbedrijfsmanagement) een bezoek aan het Parlement.  
Minister van Staat, de heer M. Eyskens ontmoette de groep in de plenaire vergadering 
van de Kamer.  Na de lunch in het parlementair restaurant, hadden de studenten een 
ontmoeting met de Senatoren Guy Swennen (sp.a) en Luc Willems (Open Vld) en 
Kamerlid Rad Terwingen (CD&V) die de totstandkoming van een wetsvoorstel, die zij 
zelf indienden, bespraken. 
 
 
DONDERDAG 11 DECEMBER 2008 
 
Een twaalftal master-studenten, toekomstige vertalers, van het Marie Hapsinstituut 
Brussel brachten een bezoek aan Kamer en Senaat.  De studenten hadden na het 
bezoek een gesprek met twee ambtenaren die de vertalingsproblematiek in een 
federaal Parlement toelichtten.   
 
 
ZATERDAG 13 DECEMBER 2008 
 
1ste jaarsstudenten Rechtsfaculteit Louvain-La-Neuve, brachten naar jaarlijkse 
gewoonte een bezoek aan het federale Parlement. Senator Fr. Delpérée (cdH) lichtte 
de monocamerale en bicamerale procedure toe.  
 
 
DINSDAG 10 FEBRUARI 2009 
 
Het Koninklijk Lyceum Gent en het Koninklijk Atheneum Watermaal-Bosvoorde werden 
door respectievelijk de heren Mathias De Clercq, Open-Vld Kamerlid en Xavier 
Baeselen, MR-Kamerlid, ontvangen voor een uiteenzetting over de federale 
staatsstructuur. Het bezoek werd afgesloten met een rondleiding door de 
wandelgangen van het Parlement. 
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DINSDAG 17 FEBRUARI 2009 
 
De Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat ontvingen op dinsdag 
17 februari 2008 een delegatie Belgische stagiairs diplomaten. 
Zij bezochten het federaal Parlement in het raam van hun opleiding tot diplomaat. 
Tijdens hun bezoek hadden zij een gesprek met enerzijds de heren Georges 
Dallemagne en Dirk Van der Maelen, beiden ondervoorzitters van de commissie voor 
de Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer; anderzijds met mevrouw Anne Delvaux 
en Roel Deseyn respectievelijk co-voorzitter van het federaal adviescomité voor 
Europese Aangelegenheden van de Senaat en lid van het adviescomité voor Europese 
Aangelegenheden van de Kamer. 
De Kamervoorzitter sprak de delegatie toe en legde daarbij de nadruk op het belang 
van de parlementaire diplomatie. 
Tijdens de namiddagvergadering maakten de stagiairs kennis met de parlementaire 
delegaties bij de multilaterale instellingen.  Kamerlid François-Xavier de Donnea sprak 
over de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), de heren 
senatoren Philippe Monfils en Paul Wille over de Raad van Europa. 
 
 
MAANDAG 9 MAART 2009 
 
Het “College Saint-Jean-sur-Richelieu” uit Quebec in Canada, bracht met zijn 
studenten Humane wetenschappen een bezoek aan het federaal Parlement.   
De pre-universitaire studenten hadden er een ontmoeting met mevrouw 
Marie-Christine Marghem, kamerlid, die de werking van het Belgisch Parlement 
uiteenzette en waarbij een vergelijking gehouden werd met het federaal Canadees 
systeem. 
 
 
WOENSDAG 25 MAART 2009 
 
Het “Institut des Affaires Publiques“ uit Charleroi, afdeling van het Universitair Centrum, 
dienst coöperatie en ontwikkeling, bracht met haar stagiairs uit Algerije, Burundi en 
Mali, een bezoek aan het federaal Parlement. Het opzet van dit bezoek is een 
uiteenzetting over de bestuurbaarheid in de verschillende geledingen van ons Belgisch 
Staatsbestel.  Een onderhoud met de Kamerleden, mevrouw Z. Genot en mevrouw 
K. Lalieux rondde dit bezoek af. 
 
 
VRIJDAG 17 APRIL 2009 
 
Bezoek van ambtenaren van de bibliotheek van het Canadese Parlement aan het 
federale Parlement. Na de rondleiding bezochten de Canadese ambtenaren de 
bibliotheek van het Parlement. De bedoeling van dit bezoek was de werking en 
doelstellingen van onze bibliotheek nader te bestuderen. 
 
 
WOENSDAG 13 MEI 2009 
 
Voor de vierde keer op rij organiseerde het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie een 
bezoek aan het federaal Parlement voor de deelnemers aan de Hogere Studies 
Veiligheid en Defensie. Deze post-universitaire instelling zorgt voor een voortgezette 
vorming van officieren en burgers uit verschillende maatschappelijke sectoren.   
Na de rondleiding werden de deelnemers onthaald op een debat met de verschillende 
vertegenwoordigers van de politieke fracties die elk hun visie toelichtten over Veiligheid 
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en Defensie, zowel nationaal, internationaal als transatlantisch. Tijdens de namiddag, 
woonden de genodigden het vragenuurtje tijdens de plenaire vergadering van de 
Kamer van volksvertegenwoordigers bij. 
 
 
DINSDAG 2 JUNI 2009 
 
Twee basisscholen respectievelijk uit Aye en Gestel, bezochten in het raam van het 
project "Ensemble Zingen" gesubsidieerd door het Prins Filipfonds,  het federaal 
Parlement. Na het bezoek konden de kinderen, allen tussen 11 en 12 jaar, vragen 
stellen rond het thema “kinderrechten” aan Vlaams volksvertegenwoordiger mevrouw 
K. Helsen, en kamerlid de heer D. Lavaux. Als afsluiter zongen de kinderen de 
Europese hymne.   
 
 
Nocturne bezoeken 
 
Nocturnebezoeken kunnen op aanvraag georganiseerd worden (maximum één per 
maand bij voorkeur op maandag- of vrijdagavond) buiten de parlementaire kantooruren 
en mits de instemming van de Kameroverheden. 
 
 
VRIJDAG 26 SEPTEMBER 2008 
 
Een wetenschappelijke conferentie werd gehouden op initiatief van de afdeling 
Internationaal Recht van de “American Bar Association” (ABA) in het kader van hun 
halfjaarlijkse vergadering van 23-27 september in Brussel.  De congresgangers werden 
’s avonds ontvangen in de Kamer. 
 
 
WOENSDAG 17 DECEMBER 2008 
 
Onder leiding van de minister van Migratie- en Asielbeleid, mevrouw A. Turtelboom, 
brachten een 100-tal Open-Vld mandatarissen een nocturnebezoek aan het federaal 
Parlement. 
 
 
WOENSDAG 18 FEBRUARI 2009 
 
Het Fernand Cocq Instituut Elsene, gespecialiseerd in avondonderwijs voor Sociale 
Promotie, bracht een nocturnebezoek aan het federaal Parlement.   
Mevrouw Z. Genot (Ecolo), Kamerlid, ontmoette de groep. 
 
 
BURGERSCHAP 
 
WOENSDAG 24 SEPTEMBER 2008 
 
Het Klein Seminarie uit Roeselare organiseerde voor de 5e keer op rij een Europees 
uitwisselingsproject met Italië en Hongarije in het kader van de themaweek Democratie 
en Politiek.  Een 100-tal studenten hadden in de plenaire vergaderzaal van de Kamer 
van volksvertegenwoordigers van het federaal Parlement een ontmoeting met kamerlid 
Roel Deseyn (CD&V) die er de parlementaire procedure kwam verduidelijken. 
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ZATERDAG 18 OKTOBER 2008 
 
In de plenumzaal ging “Place aux enfants” door. De doelsstelling van dit jaarlijks 
evenement is bij jongeren van 8 à 12 jaar burgerzin te ontwikkelen door ze de kans te 
geven de hun omringende wereld te ontdekken, waaronder het federaal Parlement. 
Dit jaar werden een 80-tal kinderen met hun begeleiders ontvangen. 
 
 
DINSDAG 11 NOVEMBER 2008 
 
Na de ceremonie aan de Congreskolom ter herdenking van de oorlogsslachtoffers, 
nodigde het federaal Parlement traditiegetrouw leden van vaderlandslievende 
verenigingen en jongeren uit. 
Na het middagmaal konden de genodigden van gedachten wisselen met de voorzitters 
van beide assemblees en enkele parlementsleden. 
Luc De Vos, professor aan de K.U. Leuven en aan de Koninklijke Militaire School hield 
ten slotte een lezing over de Eerste Wereldoorlog. 
 
 
24, 25 EN 27 APRIL 2009 
 
Het Talenfeest, is een jaarlijks terugkerend evenement georganiseerd door de vzw 
Animatiecentrum voor Talen. Verschillende animaties rond vreemde talen werden 
opgezet in Kamer en Senaat, in het Vlaams Parlement, het Brussels Parlement, 
meerdere Brusselse musea. 
Op vrijdag 24 april was het programma voorbehouden voor de lagere schoolkinderen.   
Op maandag 27 april kwamen de scholieren aan bod.  
Zaterdagvoormiddag wisselden de leerkrachten Nederlands en Frans van gedachten.  
Tijdens de namiddag waren de families welkom om deel te nemen aan de 
verschillende workshops. 
VRIJDAG 8 MEI 2009 
 
Op 8 mei 2009 namen Kamer en Senaat deel aan de Dag van de democratie en 
verdraagzaamheid. Het betreft een initiatief van de vzw Instituut Eduard Meys, in 
samenwerking met tientallen organisaties, waaronder het Joods Museum voor 
Deportatie en Verzet en "Les Territoires de la Mémoire". In totaal namen 2 500 
leerlingen deel aan activiteiten in de verschillende regio’s.  Met het project willen de 
organisatoren jongeren (5e en 6e jaar secundair onderwijs) kennis laten maken met de 
gevolgen van onverdraagzaamheid en een ondemocratische maatschappij.  
 
60 jongeren namen deel aan het programma in de Kamer. Eerst hadden de leerlingen 
in kleine groepjes een ontmoeting met een getuige van de Tweede Wereldoorlog. 
Vervolgens kwamen ze bijeen in het halfrond voor een uitwisseling van indrukken en 
een debat over democratie en verdraagzaamheid. De Kamervoorzitter leidde het 
debat, leden van de verschillende fracties namen eraan deel. 
Ten slotte trokken de jongeren Brussel in voor een themawandeling over "Repressie 
en Verzet in Brussel tijdens de Tweede Wereldoorlog". De themawandeling werd 
verzorgd door gidsen van de vzw Polymnia. 
 
 
VRIJDAG 15 MEI 2009 
 
De overkoepelende slotzitting Kras, werkjaar 2008-2009, met als thema “Voedsel” ging 
door in het federaal Parlement. Deze dag was het resultaat van een jaartraject waarin 
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jongeren, verspreid over 20 lokale Krasgoepen debatteerden over de 
voedselproblematiek. 
600 scholieren trokken naar de Kamer, de Senaat en het Vlaams Parlement. 
In de Kamer gingen een 150-tal scholieren in dialoog met politici en experten. 
In de namiddag werden de finale resoluties gestemd in een slotzitting in de 
plenumzaal. Nadien werden ze overgemaakt aan de belanghebbende 
Kamercommissies. 
 
 
 6.4. OPENHUIS 

 
 
MAANDAG 21 JULI 2008 
 
Naar aanleiding van de Nationale Feestdag opende het federaal Parlement zijn 
deuren.  7 550 personen bezochten het Federaal Parlement. 
Geïnteresseerden konden een kwis invullen om hun opgedane kennis te testen, wat bij 
een goed resultaat beloond werd met een geschenkje. 
 
 
ZATERDAG 20 SEPTEMBER 2008 
 
Op zaterdag 20 september organiseerde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een 
Open Monumentendag in het Brusselse. Het thema was “Expo ’58 voor en na”.  
Daarnaast werden speciaal voor de 20ste feesteditie twintig gebouwen voor het publiek 
opengezet die bij de vorige openmonumentenedities veel succes hadden. 
 
 
 6.5. COL L OQUIA, STUDIEDAGEN EN 
  BOEK VOORSTEL L INGEN 

 
 
ZATERDAG 30 AUGUSTUS 2008 
 
In het kader van haar jaarlijkse zomeruniversiteit heeft jong CD&V gedebatteerd over 
“politiek en de politieke instellingen” in het Federaal Parlement. 
 
 
MAANDAG 15 SEPTEMBER 2008 
 
In het kader van de Internationale Dag van de democratie werd in het peristylium een 
tentoonstelling georganiseerd over de 60ste verjaardag van het vrouwenstemrecht. 
 
 
DONDERDAG 18 SEPTEMBER 2008 
 
In het kader van “European Partners against Corruption” hield het Comité P een 
2e vergadering in het federaal Parlement voor een werkgroep waarvan zij het 
voorzitterschap waarneemt. 
 
 
MAANDAG 29 SEPTEMBER 2008 

 
Het “China Belgium Direct Equity Investment Fund (CBDEIF)” hield een seminarie in 
het Federaal Parlement. 
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MAANDAG 8 OKTOBER 2008 
 

Le Centre de Culture européenne heeft de 10e cyclus van haar programma “L’Europe, 
un espace à découvrir” voorgesteld in het federaal Parlement. 
DONDERDAG 16 OKTOBER 2008 
 
In samenwerking met de Senaat werd door de NGO-coalities “2015 De Tijd loopt” en 
“Coalition contre la faim” een duurzame brunch georganiseerd in het peristilium naar 
aanleiding van Wereldvoedseldag. 
 
 
DONDERDAG 30 OKTOBER 2008 
 
De  Unie van Europese Turkse Democraten organiseerde een forum met als thema 
“Nieuwe Belgen en de staatshervorming" in het federaal Parlement. Dit forum werd 
gemodereerd door Guy Verstraeten, journalist bij Le Soir. 
 
 
DINSDAG 18 NOVEMBER 2008 
 
VUB en de uitgeverij Kluwer organiseerden hun 4e Intelligence congres met als thema 
“Geheime Diensten”; een gespecialiseerde vormingsdag voor een breed publiek 
betrokken bij beveiliging. 
 
 
VRIJDAG 21 NOVEMBER 2008 
 
Een zeventigtal diplomaten van ICO (International Civilian Office) hielden een 
vergadering in de Europazaal over de civiele opbouw van Kosovo. 
 
 
MAANDAG 24 NOVEMBER 2008 
 
De fracties van MR en Open Vld hielden een colloquium met als thema “Welke 
economische migratie voor België?” 
 
 
WOENSDAG 26 NOVEMBER 2008 
 
In de congreszaal werd een studiedag gehouden over de betrekkingen tussen België 
en de Russische Federatie. 
 
 
DONDERDAG 27 NOVEMBER 2008 
 
Voorafgaand aan de 14e VN-klimaattop in Poznan, Polen, werd in het kader van de 
Belgische klimaatinspanningen een voorstelling georganiseerd over de 
noodzakelijkheid van actie in de komende 10 jaar. De klimaatclip ”Big Ask”,  
gerealiseerd door Nic Balthasar, werd onder meer vertoond. Dit evenement had ook de 
steun van ”Friends of the Earth”. 
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VRIJDAG 28 NOVEMBER 2008 
 
In de congreszaal werd een studiedag gewijd aan de sociale zekerheid van 
gedetineerden, gebaseerd op het onderzoek van de universiteiten VUB en Namen naar 
de rechtspositie van betrokkenen. Het onderzoek werd gefinancierd door de Koning 
Boudewijnstichting die het rapport ook heeft goedgekeurd. 
 
 
VRIJDAG 28 NOVEMBER 2008 
 
De Algemene vergadering van het Permanent Overleg Ombudslui (POOL) ging door in 
commissiezaal 10. 
POOL is een netwerk waarbij de onafhankelijke Belgische ombudsmannen voor de 
overheidsdiensten van de federale Staat, de gewesten, de gemeenschappen en van 
sommige steden en gemeenten aangesloten zijn. Ook een aantal onafhankelijke 
ombudsmannen uit de privésector zijn lid van POOL. 
 
 
WOENSDAG 3 DECEMBER 2008 
 
Op vraag van de heer Herman De Croo, Voorzitter van de European Transport Safety 
Council (ETSC) werd een 2e ”Pin Talk” georganiseerd in de congreszaal. ETSC is een 
internationale non-profit organisatie die zich inzet voor transportveiligheid. 
 
 
VRIJDAG 5 DECEMBER 2008 
 
Een seminarie over de mogelijkheden om het ratificatieproces van het Verdrag van 
Lissabon opnieuw op gang te trekken, georganiseerd door Prometheus, het Liberaal 
Kennis Centrum, ging door in de congreszaal voor een internationaal publiek. 
 
 
DONDERDAG 11 DECEMBER 2008 
 
Een colloquium “Internationale conferentie voor biobrandstoffen” werd georganiseerd 
door de fractie PS in samenwerking met solidarité Socialiste. 
 
 
MAANDAG 15 DECEMBER 2008 
 
Op voorstel van Kamerlid Fouad Lahssaini (Ecolo-Groen!) werd een 
informatienamiddag georganiseerd in het federaal Parlement met als thema “het lot 
van Palestijnse gevangenen in Israël”. 
  
 
DONDERDAG 18 DECEMBER 2008 
 
In het federaal Parlement had op voorstel van de  ”Welke Belgische initiatieven voor 
Congo?” naar aanleiding van de onlusten in het oosten van het land. 
 
 
VRIJDAG 19 DECEMBER 2008 
 
De fractie Ecolo-Groen!  organiseerde een studiedag in samenwerking met het comité 
T en de UCL over ”de toetsstenen voor de evaluatie van de antiterrorismewetgeving”. 
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DONDERDAG 15 JANUARI 2009 
 
In de congreszaal organiseerde de goep cdH, in samenwerking met Service Droit des 
Jeunes en Confédération des Syndicats Chrétiens (CSC) een sudienamiddag over de 
verhaalbaarheid van de erelonen verbonden aan de bijstand van een advocaat. 
 
DONDERDAG 5 FEBRUARI 2009 
 
In de congreszaal werd een studiedag georganiseerd door het comité P, in 
samenwerking met Centre d’études sur la police, het Centrum voor Politiestudies en de 
Uitgeverij Politeia onder de titel ”License to think, 15 jaar WPA”. 
 
 
MAANDAG 9 FEBRUARI 2009 
 
De federale overheidsdienst Financiën organiseerde een colloquium met als thema 
”problemathiek van het onderhoudsgeld” naar aanleiding van het vijfjarig bestaan van 
de Dienst voor Alimentatievordering. 
 
 
DONDERDAG 12 FEBRUARI 2009 
 
De Raad van Bestuur van het Belgische Referentiecentrum voor de expertise over 
Centraal-Afrika (CRE-AC / E-CA) vergaderde in zaal 1 op vraag van zijn voorzitter, de 
heer Herman De Croo. 
 
 
VRIJDAG 13 FEBRUARI 2009 
 
In samenwerking met de Senaat werd het “Jongerenwaterforum” georganiseerd in het 
federaal Parlement door PROTOS (een ngo) en de vzw GREEN. 
Aanleiding tot dit forum is het 5e Wereldwaterforum (van 16 tot 22 maart) in Istanbul en 
heeft als doel jongeren te sensibiliseren voor de problematiek van water evenals een 
dialoog op gang te brengen met politici. 
 
 
DONDERDAG 19 FEBRUARI 2009 
 
De goep cdH organiseerde een colloquium in de congreszaal met als titel “Hoe kan 
chronische pijn best worden behandeld?” 
 
 
VRIJDAG 27 FEBRUARI 2009 
 
Het colloquium “Belgische Zeldzame Ziekten Dag” ging door in het federaal Parlement 
in organisatie van de groep PS en RaDiOrg.be, een door EURORDIS erkende 
Belgische Alliantie voor zeldzame ziekten. 
 
 
WOENSDAG 4 MAART 2009 
 
De coalitie "Waardig werk" waarvan ABVV, ACV, ACLVB, 11.11.11, CNCD, Oxfam-
Solidariteit, FOS en Wereldsolidariteit de eerstelijnsorganisaties zijn, hield een 
seminarie met als thema de rol van waardig werk in het internationaal beleid. 
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ZATERDAG 7 MAART 2009 
 
De Sociaal-culturele Liberale Vrouwen hielden hun jaarlijkse vergadering in de 
congreszaal rond het thema “Europa in kaart, Europe à la carte”. 
 
WOENSDAG 11 MAART 2009 
 
Unicef organiseerde een studievoormiddag, i.s.m. Kind en Gezin en de ONE, met als 
thema: Kinderopvang en kleuteronderwijs - Een hefboom voor het milderen van 
ongelijke kansen? 
 
 
DONDERDAG 12 MAART 2009 
 
In het federaal Parlement werd "Donorconferentie" georganiseerd door de vzw Opvang 
Tekort - Overpelt. De vzw Opvang Tekort is in november 2001 opgericht door ouders 
van kinderen met een mentale handicap. Ondertussen zijn er al ongeveer 2 000 leden 
over gans Vlaanderen. 
De bedoeling van de conferentie was alle politieke partijen te interpelleren omtrent hun 
bekommernis en oplossingen in verband met de wachtlijsten. 
 
 
DINSDAG 17 MAART 2009 
 
In de congreszaal stelde de Belgian Brain Council “Stem cells from and for the brain” 
voor in het kader van de recente goedkeuring  van de wet “Cellen en Weefsels”.  
 
 
VRIJDAG 20 MAART 2009 
 
De cdH-Kamerleden Clotilde Nyssens, Georges Dallemagne en Christian Brotcorne 
organiseerden een colloquium over "de toekomst van christelijke minderheden in het 
Nabije-en Midden-Oosten"  in samenwerking met "Werk voor het Oosten". 
 
 
MAANDAG 23 MAART 2009 
 
Een colloquium getiteld "Enfants nés sans vie: les respecter et rencontrer la souffrance 
de leurs parents" ging door in het federaal Parlement. 
 
 
DINSDAG 24 MAART 2009 
 
De fractie Ecolo-Groen! hield een seminarie over genetisch gemodificeerde 
organismen in de rotonde 2. Dit seminarie beoogde een bezinningsmoment te zijn  en 
politieke voorstellen uit te werken. 
 
 
WOENSDAG 1 APRIL 2009 
 
De ngo-coalities "2015 De Tijd Loopt" en "Coalition contre la Faim" organiseerden een 
rondetafelgesprek in het federaal Parlement over het IAASTD-rapport dat een aantal 
beleidsaanbevelingen bevat over welk soort landbouw wereldwijd nodig is voor 
armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling. 
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DONDERDAG 2 APRIL 2009 
 
Het colloquium “Beyond GDP: the Ecological Footprint in Belgium” heeft in het 
Belgische federaal Parlement plaatsgevonden. Mathis Wackernagel, mede-uitvinder 
van het concept van de ecologische voetafdruk, en Jean Gadrey, lid van de Stiglitz 
commissie stonden o.a. op het uitzonderlijke programma.  
Naast de aanwezige minister van Klimaat en Energie, Paul Magnette, waren de acht 
belangrijke democratische partijen (cdH, CD&V, Ecolo/Groen!, MR, Open Vld, PS en 
sp.a.) ook vertegenwoordigd. 
 
 
VRIJDAG 3 APRIL 2009 
 
Op verzoek van zijn voorzitter, prof. dr. Jan Wouters, organiseerde  de Vereniging voor 
de Verenigde Naties (VVN) een dagconferentie in het federaal Parlement.  
In een eerste luik was het de bedoeling om met diverse experten (Buitenlandse Zaken, 
academici...) een terugblik te maken op 2 jaar Belgische inbreng in de Veiligheidsraad. 
Een tweede luik ging in op visies op de toekomst en mogelijke hervormingen in het VN-
systeem. 
Als eindbalans werd een boek voorgesteld met bijdragen van diverse experten. 
 
 
MAANDAG 20 APRIL 2009 
 
Muriel Gerkens, voorzitter van de commissie Openbare Gezondheid organiseerde in 
samenwerking met FOCUS Fibromyalgie Belgique asbl en haar Wetenschappelijke 
commissie een colloquium getiteld "Een andere kijk op fibromyalgie". 
Dit initiatief kreeg ook de steun van volgende parlementaire fracties: cdH, PS, MR, 
sp.a, CD&V, Open Vld en Groen! 
 
 
WOENSDAG 6 MEI 2009 
 
Een internationaal tweetalig colloquium werd gehouden in het federaal Parlement in 
samenwerking met het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, getiteld 
“De productie en het verspreiden van strafrechtelijke statistieken in beweging”. 
 
 
DONDERDAG 7 MEI 2009 
 
Over de middag werd in het peristilium van het federaal Parlement een symbolische, 
geanimeerde actie gehouden door de werkgroep “Parlementairen voor de MDG’s” 
(Millennium Development Goals) om aandacht te vragen voor moedersterfte. 
Voor deze actie werd een actrice ingeschakeld van Theater Exces Gent om gestalte te 
geven aan de doelgroep. 
 
 
DONDERDAG 7 MEI 2009 
 
In de Europazaal werd een studie voorgesteld van het webmagazine ''Al Fatrech'' van 
Hamas, met kinderen als doelpubliek. Het ontwerprapport van Noa Meridor en 
uitgegeven door IMPACT-Se Staff waarschuwt voor de aanzetting tot terreur, 
vernietiging en zelfvernietiging.  

http://www.wwf.be/_media/Colloquium-Beyond-GDP-progamma-NL_938414.pdf�
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Als gastsprekers waren uitgenodigd: de heren Yonahan Manor, professor aan de 
universiteiten van Jerusalem en de Sorbonne en David Oman, uitvoerend directeur van 
het Instituut voor de vrede en culturele verdraagzaamheid in het schoolonderricht. 
 
 
VRIJDAG 8 MEI 2009 
 
Op 8 mei 2009 namen Kamer en Senaat deel aan de Dag van de democratie en 
verdraagzaamheid. Het betreft een initiatief van de vzw Instituut Eduard Meys, in 
samenwerking met tientallen organisaties, waaronder het Joods Museum voor 
Deportatie en Verzet en Les Territoires de la Mémoire. In totaal namen 2500 leerlingen 
deel aan activiteiten in de verschillende regio’s.  Met het project willen de organisatoren 
jongeren (5de en 6de jaar secundair onderwijs) kennis laten maken met de gevolgen 
van onverdraagzaamheid en een ondemocratische maatschappij.  
 
60 jongeren namen deel aan het programma in de Kamer. Eerst hadden de leerlingen 
in kleine groepjes een ontmoeting met een getuige van de Tweede Wereldoorlog. 
Vervolgens kwamen ze bijeen in het halfrond voor een uitwisseling van indrukken en 
een debat over democratie en verdraagzaamheid. De Kamervoorzitter leidde het 
debat, leden van de verschillende fracties namen eraan deel. 
Ten slotte trokken de jongeren Brussel in voor een themawandeling over 'Repressie en 
Verzet in Brussel tijdens de Tweede Wereldoorlog'. De themawandeling werd verzorgd 
door gidsen van de vzw Polymnia. 
 
 
DINSDAG 12 MEI 2009 
 
In aanwezigheid van minister Sabine Laruelle, werd in het federaal Parlement “Dag van 
de Beroepsorganisaties van België” georganiseerd in samenwerking met UNIZO, zijn 
Waalse tegenhanger UCM, FVIB (Federatie van Vrije en Intellectuele Beroepen) en 
zijn Waalse tegenhanger UNPLIB.  
 
 
WOENSDAG 13 MEI 2009 
 
In het federaal Parlement werd een seminarie georganiseerd door de commissie voor 
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer onder de titel “Privacyrichtlijn 
95/46/EG” als nabeschouwing op de “European privacy and data protection 
commissioner’s conference” van 24 april in Edinburgh. 
 
 
DONDERDAG 14 MEI 2009 
 
Tijdens de middag werd in de congreszaal een debat gehouden over de problematiek 
van de pensioenen met als titel “Lessen voor de toekomst”, waarop politici en 
vertegenwoordigers uit de sociaal-economische sector waren uitgenodigd. 
 
 
WOENSDAG 27 MEI 2009 
 
Welzijnszorg vzw organiseert de 10e editie van de Prijs "Armoede Uitsluiten". Ter 
gelegenheid van deze feestelijke editie werd de prijs, ter waarde van 12 500 euro,  
overhandigd door Prinses Astrid aan de laureaat Pigment, een kleinschalig project 
geselecteerd uit 12 genomineerden.  
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Boekvoorstellingen 
 
 
WOENSDAG 1 OKTOBER 2008 
 
In aanwezigheid van de ministers van Staat, de heren Mark Eyskens, Willy Claes, 
Herman De Croo, gewezen ministers, de heer Jos Chabert en mevrouw Mieke Vogels 
werd het boek “Ministers in alle staten” voorgesteld door mevrouw Marlène de 
Wouters.  In haar boek gaat ze op zoek naar de mens achter de politicus.   
 
 
WOENSDAG 8 OKTOBER 2008 
 
Ondervoorzitter H. De Croo stelde het boek “Het spook van 68” voor.  Welke evolutie 
heeft het politieke denken, veertig jaar later verwezenlijkt? Vraag die bangelijk gesteld 
wordt door de auteurs van het boek, de heer G. De Meyer, W. Schamp en Fr. 
Thevissen.  Zij kwamen tot de conclusie dat de geest van 68 een spook is geworden… 
 
 
WOENSDAG 10 DECEMBER 2008 
 
In aanwezigheid van de Kamervoorzitter, Herman Van Rompuy, werd het boek 
"Regeringen die niet regeren. Het malgoverno van de Belgische politiek" van Wim 
Heylen en Steven Van Hecke voorgesteld in de internationale zaal. De voorstelling 
werd gevolgd door een debat onder leiding van Phara de Aguirre. 
 
 
VRIJDAG 6 FEBRUARI 2009 
 
Onder redactie van de professoren G. Geeraerts (VUB) en J. Delwaide (VUB) werd 
een boek samengesteld over Globalisering.  Het boek draagt de titel “Globalisering, 
interdisciplinair bekeken” en analyseert vanuit vijf disciplines  
-communicatiewetenschap, economie, geschiedenis, politieke wetenschap en rechten- 
de oorsprongen, vormen en gevolgen van de globalisering. De heer H. De Croo, 
ondervoorzitter van de Kamer, zat het debat voor. 
 
 
VRIJDAG 13 FEBRUARI 2009 
 
Em. prof. R. Senelle, auteur, en de heer E. Clément, medeauteur, stelden samen het 
boek “Léopold II et la Charte coloniale” voor in de Kamer van volksvertegenwoordigers. 
Het boek handelt over Leopold II en het Koloniale Handvest, naar aanleiding van 
honderd jaar Congo. 
 
 
DINSDAG 21 APRIL 2009 
 
In de Kamer van volksvertegenwoordigers werd het boek “Onze sociale zekerheid: 
anders en beter” voorgesteld door auteur Danny Pieters, hoogleraar sociaal 
zekerheidsrecht KUL.   
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 6.6. TENTOONSTEL L INGEN 
 

 
MAANDAG 15 SEPTEMBER 2008 
 
In het peristilium werd een tentoonstelling ingericht over 60 jaar vrouwenstemrecht, in 
het kader van de Internationale dag van de Democratie. 
 
 
WOENSDAG 22 OKTOBER 2008 
 
Iriba vzw organiseerde een fototentoonstelling met als thema "Solidariteit tussen Noord 
en Zuid is een noodzaak” over de bouwkampen opgezet door Afrikaanse en Europese 
jongeren in Burundi. 
Deze fototentoonstelling belichtte twee projecten waarbij Belgische en Burundese 
jongeren hebben samengewerkt voor de bouw van een school en woningen. 
 
 
DONDERDAG 14 MEI 2009 
 
Naar aanleiding van de jaarlijkse Internationale dag tegen homofobie op 17 mei, werd 
door de fractie Ecolo-Groen! een fototentoonstelling georganiseerd in het peristilium 
getiteld “Roots met taboe”. Deze infotentoonstelling was een initiatief van Het Roze 
Huis, Antwerpse Regenboogkoepel en Wish; de foto’s waren van janKé. Zij beoogde 
de verborgen geaardheid van allochtonen en asielzoekers uit de taboesfeer te halen. 
 
DONDERDAG 18 JUNI 2009 
 
In het peristilium werd een fototentoonstelling geopend over de verschrikkelijke 
gevolgen van wapens met verarmd uranium naar aanleiding van de inwerktreding van 
de wet op het verbod van deze wapens. Met deze wet vervult België een pioniersrol in 
de wereld. De Belgische Coalitie “Stop uraniumwapens” en de Irakese oncoloog prof. 
dr. Al-Ali Jahwad lichtten de foto’s van de Japanse fotograaf Toyoda toe. 
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7.  WERKZAAMHEDEN VAN DE POLITIEKE FRACTIES 
 
 

7.1. CHRISTEN-DEMOCRA TISCH &  VL A A MS (CD& V) 
23 L EDEN 

 
 
Voorzitter: Servais Verherstraeten 
 
 
Algemene beleidsverklaring regering-Leterme 
 
In antwoord op de algemene beleidsverklaring van de regering-Leterme besteedde 
voorzitter Servais Verherstraeten vanzelfsprekend veel aandacht aan de financiële 
crisis en de economische gevolgen hiervan. Hij benadrukte dat de regering in bijzonder 
moeilijke en onuitgegeven omstandigheden belangrijke en efficiënte beslissingen had 
genomen om het spaargeld van de burgers en de gezinnen te beschermen, en het 
financiële systeem voor een volledige implosie te behoeden. Hij pleitte ervoor om de 
structurele tekortkomingen in de financiële sector aan te pakken en het toezicht op de 
financiële instellingen te versterken, niet alleen in ons land, maar ook op Europees 
niveau.   
Belangrijk voor de fractie was tevens dat de regering, niettegenstaande de moeilijke 
budgettaire en economische toestand, niet raakte aan de koopkrachtmaatregelen die 
ze in de maanden voor de financiële crisis had genomen, zoals de verhoging van de 
minimumpensioenen, de inkomensgarantie voor ouderen, de kinderbijslag voor 
eenoudergezinnen, en de afschaffing van de forfaitaire toelage voor chronisch zieken. 
Tegelijk slaagde de regering erin om in haar begroting meer middelen uit te trekken 
voor de  kerntaken van de overheid, onder meer op het vlak van justitie met de 
uitvoering van het masterplan voor de gevangenissen.  
Voorts wees fractievoorzitter Servais Verherstraeten op de noodzaak om het 
activeringsbeleid te versterken en een oplossing te zoeken voor het asiel- en 
migratiedossier.  
 
 
Algemene verklaring regering-Van Rompuy 
 
Na het ontslag van de regering-Leterme kwam eind december de regering-Van 
Rompuy tot stand die op 31 december 2008 het vertrouwen vroeg van de Kamer. 
Tijdens het debat over de algemene verklaring van deze regering verklaarde 
fractievoorzitter Servais Verherstraeten dat de nieuwe eerste minister terecht de 
nadruk had gelegd op de noodzaak om het vertrouwen te herstellen in de instellingen, 
de politiek, de economie en het bancaire systeem. Hij sprak de hoop uit dat de op te 
richten parlementaire onderzoekscommissie die de problematiek van de scheiding der 
machten, die aan de basis lag van het ontslag van de regering-Leterme, zou 
onderzoeken, haar opdracht op een serene, objectieve en onpartijdige wijze zou 
uitvoeren. Hij pleitte er ook voor om het economische relanceplan dat de regering-
Leterme nog had uitgewerkt, onverkort uit te voeren.   
 
 
Binnenlandse Zaken 
 
Binnen het kader van de asiel- en migratieproblematiek werd door de fractie 
voortdurend de vinger aan de pols gehouden rond het moeilijke dossier van de 
regularisaties. De fractie steunde dan ook ten volle het akkoord dat in juli werd bereikt: 
een eenmalige mogelijkheid tot regularisatie die individueel zal behandeld worden en 
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waarbij zekerheid kan geboden worden aan mensen en families die wegens bijzondere 
omstandigheden niet meer uitgewezen kunnen worden.  
 
De commissie Binnenlandse Zaken werd ook in kennis gesteld van de evaluatie van 10 
jaar politiehervorming die door de federale politieraad werd afgerond. Deze hervorming 
werd door iedereen geslaagd genoemd, maar stelt naar de toekomst toe toch een 
aantal bijzondere aandachtspunten. Zo wenst de fractie dat er werk gemaakt wordt van 
een beter beleid inzake aanwervingen en opleiding, een nieuw systeem van 
financiering van de lokale zones en de federale diensten, meer aandacht voor het 
informatiebeheer, de hervorming van het tuchtstatuut, en een duidelijker omschrijving 
van de taken van de controleorganen comité P en Algemene Inspectie.  
Als gevolg van het nucleair incident in Fleurus werd de subcommissie Nucleaire 
Veiligheid belast met de opvolging en actualisering van de in de vorige legislatuur 
goedgekeurde resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het 
Federaal Agentschap voor Nucleaire controle. 
De fractie wil hierbij een betere en efficiëntere controle op de nucleaire instellingen 
bekomen, onder meer door een duidelijke omkadering van de rol van het Agentschap 
en haar verhoudingen met de daartoe erkende instellingen en een vernieuwing van het 
Telerad-meetnetwerk. Bijzondere aandacht wil de fractie ook geven aan de 
ontwikkeling van een vernieuwd controlesysteem voor blootstelling aan radioactieve 
straling van het personeel in de sector.  
 
 
Defensie  
 
In de commissie voor de Landsverdediging volgde de fractie van zeer nabij de NAVO-
operatie in Afghanistan waar het Belgische leger momenteel op drie verschillende 
plaatsen een belangrijke bijdrage levert. Afghanistan is een zeer complex dossier. 
CD&V ondersteunt ten volle de huidige operaties in Libanon (ontmijning) en in de 
Afrikaanse landen Benin en DR Congo (militaire opleiding), maar is van oordeel dat het 
Belgische leger ook zijn verantwoordelijkheid moet kunnen nemen in meer complexe 
en risicovollere operaties met als voorwaarde dat deze operaties onder een VN-
mandaat vallen. De operaties in Kosovo en Afghanistan passen beiden binnen dit 
kader. 
De wereld is immers grondig veranderd na de val van de Berlijnse muur. Collectieve 
veiligheid en humanitair recht stoppen niet langer bij de landsgrenzen. De veiligheid 
van de burgers garanderen is en blijft voor de fractie de eerste opdracht van elke 
krijgsmacht. Militaire inspanningen moeten echter wel steeds gepaard gaan met 
humanitaire initiatieven en wederopbouw.  
 
Voor de fractie zijn de veiligheid en het welzijn van onze manschappen op het terrein 
de eerste prioriteit. Wij delen dan ook de bezorgdheid van de betrokken families, de 
vakbonden en de militairen zelf. Afghanistan is een zeer complexe missie waarbij 
succes niet gegarandeerd is. Het verzet van de Taliban is nog lang niet gebroken, de 
gewone bevolking op het platteland zit vaak tussen hamer en aambeeld, en de 
corruptie, die er welig tiert, blijft een hypotheek leggen op de opbouw van het land. Ook 
de drugshandel dreigt een belangrijk struikelblok te blijven, terwijl justitie en politie er 
voorlopig niet in slagen om voldoende vertrouwen te winnen van de Afghaanse 
bevolking, en de internationale gemeenschap duidelijk een evenwicht moet vinden 
tussen democratie, respect voor de mensenrechten en tribale tradities. Al deze 
hinderpalen zijn voor CD&V echter geen voldoende reden om onze deelname aan de 
operatie nu reeds stop te zetten en de solidariteit met onze Europese partners, die 
vaak in nog gevaarlijker gebied actief zijn, op te zeggen, en de Afghaanse bevolking 
aan haar lot over te laten.  
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Globalisering  
 
De fractie heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de resolutie over de toepassing 
van sociale en milieunormen (voorstel van resolutie betreffende de toepassing van 
sociale- en milieunormen in het kader van de globalisering (stuk nr. 1948/2008-2009). 
Werkomstandigheden en fundamentele arbeidsrechten, de impact van industriële 
activiteit op het milieu, en de aansprakelijkheid van internationale bedrijven en 
multinationals zijn belangrijke aandachtspunten van de fractie.  
Onze fractie hoopt dan ook positief te kunnen verder werken rond dit onderwerp en zal 
de regering blijven aansporen om waardig werk te versterken binnen de 
millenniumdoelstellingen en het samen met ontwikkelingssamenwerking een centrale 
plaats te geven tijdens het komende Belgische voorzitterschap van de Europese Unie.  
  
 
Buitenlands beleid  
 
Inzake buitenlands beleid pleitte de fractie het voorbije jaar vooral voor meer durf, 
coherentie en visie. Als klein land mag België zijn impact niet overschatten, maar het 
moet wel bereid zijn om acties en rechtlijnigheid te koppelen aan de engagementen die 
het neemt. Het is positief dat België een meer uitgesproken rol wil spelen op het vlak 
van de mensenrechten en humanitair recht, maar dan moeten hier wel concrete 
diplomatieke acties aan gekoppeld worden zowel op Belgisch als op Europees niveau.  
 
Er was in de fractie veel aandacht voor de situatie van de mensenrechten in Iran, 
China en de Andeslanden (zoals Colombia en Peru). Via vragen werden de bevoegde 
ministers aangespoord tot meer actie en zichtbare initiatieven. De fractie verwelkomde 
ook de hernieuwde dialoog met Washington sinds het aantreden van de Amerikaanse 
President Barack Obama, onder voorwaarde dat deze dialoog in alle openheid kan 
gevoerd worden, met inbegrip van onderwerpen zoals Guantanamo Bay en 
terrorismebestrijding. Verder blijft de persvrijheid in Rusland (en andere voormalige 
Sovjetstaten) en de uitzichtloosheid van het Israëlisch-Palestijns conflict ons grote 
zorgen baren.  
 
 
Telecom- en informaticabeleid 
 
Informaticasystemen zijn almaar sterker aanwezig in onze samenleving en hebben 
steeds meer impact op ons leven, werk, manier van communiceren, enz. De veiligheid 
en de toegankelijkheid voor alle bevolkingsgroepen, jong en oud, zijn voor de fractie de 
uitdagingen voor dit decennium. Zo zullen ouders met een leeftijdsclassificatie voor 
computergames een houvast vinden bij al deze "moderne dingen" (Resolutie 
betreffende een convenant voor leeftijdsclassificatie van games (stuk nr. 2009/2008-
2009)).  
 
Ook de telecomwetgeving moet mee evolueren en een sociale vrije marktwerking 
faciliteren. Het CD&V-wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 
betreffende de elektronische communicatie wat betreft het sociaal telefoontarief (stuk 
nr. 2048/2008-2009) is hier een voorbeeld van. Het sociaal telefoontarief geeft mensen 
met een beperkt inkomen, ouderen en gehandicapten recht op een korting op hun 
telefoniekosten. Hoe men telefoneert en bij welke operator moet de vrije keuze zijn van 
de betrokkene. Het is niet de taak van de overheid een bepaalde technologie, product 
of tariefformule te promoten. Een van de drempels voor internetgebruikers om over te 
schakelen naar een andere operator is het verlies van hun e-mailadres. Het CD&V-
wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische 
communicatie wat betreft de verandering van operator (stuk nr. 2005/2008-2009) 
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bepaalt dat e-mailadressen en URL's nog zes maanden bereikbaar blijven bij 
veranderen van operator. 
 
 
Verkeersveiligheid 
 
De fractie stelde met tevredenheid vast dat haar het wetsvoorstel over het alcoholslot 
voor herhaaldelijk betrapte dronken bestuurders werd goedgekeurd. Concreet betekent 
dit dat rechters vanaf oktober volgend jaar het gebruik van het alcoholslot als straf 
kunnen opleggen, zodat de bestuurder van een auto niet kan starten bij overmatig 
drankgebruik (wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de politie over het 
wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat het invoeren van het alcoholslot 
betreft (stuk nr. 1856/2008-2009)). 
 
 
Justitie 
 
Belangrijk voor CD&V was de goedkeuring van haar wetsvoorstel tot wijziging van het 
Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek der successierechten wat betreft de 
bevrijdende betaling bij een erfenis en de terbeschikkingstelling van een bepaald 
bedrag aan de langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende (stuk nr. 
1633/2008-2009). 
Dit voorstel bepaalt dat de langstlevende echtgenoot of samenwoner in de toekomst 
onmiddellijk aan de fondsen van de gezamenlijke rekening van de overledene kan. Als 
iemand overleden is, worden de gemeenschappelijke rekeningen in het merendeel van 
de gevallen geblokkeerd in afwachting van de vereffening-verdeling. Om de rekening te 
deblokkeren eisen de banken de handtekening van alle erfgenamen. De blokkering van 
de rekening kan enige tijd duren, omdat er soms buitenlandse erfgenamen zijn of 
omdat er onenigheid is tussen de erfgenamen. Om deze problemen op te lossen en 
om bijkomend leed voor de families zoveel mogelijk te vermijden voorziet het voorstel 
dat de banken de helft van wat op de rekeningen van de overledene staat aan de 
overlevende echtgenote, op aanvraag, bevrijdend uitbetalen, tenminste tot maximaal 
5 000 euro.  
 
 

7.2. MOUVEMENT RÉFORMATEUR (MR) 
23 LEDEN 

 
 
Samenstelling 
 
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 hun verkiezing tijdens de regionale verkiezingen van 7 juni 2009 hebben mevrouw 
Florence Reuter en de heren Jean-Luc Crucke en Pierre-Yves Jeholet zitting in het 
Waals Parlement en het Parlement van de Franse Gemeenschap. Ze werden in de 
fractie vervangen door hun respectieve opvolgers, de heer Éric Libert, mevrouw 
Françoise Colinia en de heer Luc Gustin. 
 
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 
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bij het opstellen van werknota’s en amendementen, de analyse van teksten en 
dossiers, de voorbereiding van vragen aan de regeringsleden enzovoort. 
 
Hun werkzaamheden worden gecoördineerd door de politiek secretaris van de fractie, 
die tevens de voorzitter in het dagelijks bestuur van de fractie bijstaat. Die functie wordt 
uitgeoefend door de heer Nicolas Lagasse. 
 
 
De Politieke 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 en voorstellen 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. In 
september 2008 werden drie fractiedagen georganiseerd in Chaudfontaine. Tijdens die 
drie dagen bereidden de parlementsleden de komende zitting voor en werden een 
aantal thema's nader uitgediept.  
 
 
Wetgevend werk 
 
 
Justitie 
 
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 119 van het Gerechtelijk Wetboek en van artikel 
57bis van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste 
nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het 
herstel van de door dit feit veroorzaakte schade, ingediend door Xavier Baeselen, 
Daniel Bacquelaine, Jean-Luc Crucke, Pierre-Yves Jeholet en Marie-Christine 
Marghem, doc. 1149/1-2007-2008. De tekst strekt ertoe een ongrondwettelijkheid die 
door het Grondwettelijk Hof werd opgeworpen, te verhelpen. Een van de nieuwe 
maatregelen tot bescherming van de jeugd maakt het in sommige gevallen immers 
mogelijk minderjarigen van 16 jaar of ouder door een hof van assisen te laten 
berechten. Het Grondwettelijk Hof wees erop dat die regeling de grondwettigheidstoets 
niet doorstaat, aangezien de magistraten van het hof van assisen, in tegenstelling tot 
de magistraten van de jeugdrechtbank, niet verplicht zijn een opleiding inzake 
jeugdbescherming te hebben genoten. Dit knelpunt wordt weggewerkt door de tekst 
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van het voorstel: 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, moet het hof van assisen, om behoorlijk samengesteld 
te zijn, twee leden tellen die de gespecialiseerde opleiding hebben genoten die vereist 
is voor de uitoefening van het ambt van rechter in de jeugdrechtbank. De tekst werd op 
12 februari 2009 door de Kamer en op 16 juli 2009 door de Senaat aangenomen.  
 
Samen met andere fracties en in het verlengde van een aantal voorstellen die eerder 
door onze fractie werden ingediend, dienden we een wetsvoorstel in teneinde de 
werking van de mede-eigendom te moderniseren en het beheer ervan transparanter te 
maken, doc. 52 1334-2008. Op grond van die tekst werd de wetgeving betreffende de 
mede-eigendom grondig herzien (meer transparantie bij het beheer, dynamischer 
beheer met meer hedendaagse middelen, hervorming van een aantal 
boekhoudkundige, financiële en beheersaspecten, enz.). De tekst werd op 16 juli 2009 
door de Kamer aangenomen. 
 
Wetsvoorstel tot invoeging in het Burgerlijk Wetboek van een artikel 1584/1, inzake de 
koopovereenkomst betreffende een woning, doc. 52 1227-2008/2009, ingediend door 
Josée Lejeune en Olivier Hamal.  
Volgens het Burgerlijk Wetboek is de koop tussen partijen voltrokken zodra er een 
overeenkomst is omtrent de zaak en de prijs. Indien de koper geen hypothecaire lening 
krijgt, is hij zijn voorschot kwijt of moet hij desnoods de verkoper schadeloosstellen 
voor die onverwachte ommekeer. Het lijkt dus gerechtvaardigd om bij wijze van 
stilzwijgend beding een opschortende voorwaarde te laten opnemen. Voor zowel de 
koper als de verkoper betekent dat meer rechtszekerheid. Dit wetsvoorstel vormt een 
aanvulling ter zake. De partijen kunnen er dus ook voor kiezen om van de wet af te 
wijken, hetzij door de koper een langere termijn toe te staan, hetzij door die 
mogelijkheid uitdrukkelijk te schrappen. De koper moet uitdrukkelijk en met kennis van 
zaken van de opschortende voorwaarde afzien. 
 
Wetsvoorstel betreffende de huur van studentenkamers, doc. 52 1638-2008/2009, 
ingediend door Daniel Bacquelaine, Kattrin Jadin, Florence Reuter, Carine Lecomte, 
Jacqueline Galant, Pierre-Yves Jeholet en Xavier Baeselen.  
Dit wetsvoorstel wijzigt de regels betreffende de huurovereenkomsten met betrekking 
tot de hoofdverblijfplaats van de huurder, zodat ze ook van toepassing zijn op de huur 
van studentenkamers. Daardoor zou voor die contractuele relatie de specifieke 
bescherming van die wet van 20 februari 1991 gelden, onder meer in verband met de 
huurwaarborg, of nog inzake de verdeling van de huurherstellingen. Voorts zouden de 
minimumvoorwaarden op het gebied van veiligheid, hygiëne, bewoonbaarheid en 
gezondheid die reeds door Gewestnormen bepaald zijn, verplichte inlichtingen worden 
die bij de huurovereenkomst moeten worden gevoegd. 
 
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige 
hechtenis en van de wet van 13 maart 1973 betreffende de vergoeding voor 
onwerkzame voorlopige hechtenis, doc. 52 1208/001-2008/2009, ingediend door 
Xavier Baeselen, Jean-Luc Crucke, Marie-Christine Marghem en Kattrin Jadin.  
De tekst strekt ertoe de uitzonderlijke aard van de voorlopige hechtenis in de verf te 
zetten, de waarborgen van de rechten van verdediging te versterken en in alternatieve 
maatregelen voor de voorlopige hechtenis te voorzien. Daartoe wordt voorgesteld de 
onderzoeksrechter te verplichten vast te stellen dat het niet mogelijk is de 
voorwaardelijke invrijheidstelling te handhaven; de onderzoeksrechter te verplichten de 
betrokkene in te lichten over de mogelijkheid dat hij onder bepaalde voorwaarden in 
vrijheid kan worden gesteld; het recht op bijstand van een advocaat te waarborgen in 
geval alternatieve maatregelen voor de voorlopige hechtenis worden opgelegd; de 
mogelijkheid in te bouwen voor de advocaat om een beroep te doen op de dienst 
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Justitiehuizen om een plan uit te werken met het oog op de invrijheidstelling onder 
voorwaarden; de invrijheidstelling tegen betaling van een borgsom niet langer te 
beperken tot financiële en economische misdrijven; een recht op vergoeding in te 
voeren ingeval de in plaats van de voorlopige hechtenis opgelegde alternatieve 
maatregel "onwerkzaam" zou blijken te zijn; de verplichting in te voeren de redelijke 
termijn in acht te nemen (artikel 5 EVRM): na zes maanden voorlopige hechtenis zou 
de verlening van de hechtenis met bijzondere redenen moeten worden omkleed.  
 
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde te voorzien in een 
vaste vergoeding van de advocaten voor de door hen verleende juridische 
tweedelijnsbijstand, doc. 52 2092-2008/2009, ingediend door Olivier Hamal, Daniel 
Bacquelaine en Olivier Maingain.  
De juridische tweedelijnsbijstand (vroeger 'bijstand door een pro-Deoadvocaat') wordt 
gefinancierd via een vast totaalbedrag op de begroting. Het aantal zaken waarvoor 
juridische tweedelijnsbijstand wordt verleend, neemt om diverse redenen echter hand 
over hand toe. Bijgevolg ontvangen de advocaten per zaak waarin zij die bijstand 
verlenen een almaar lagere vergoeding. Teneinde de advocaten passend te vergoeden 
voor die juridische tweedelijnsbijstand, stellen de indieners van dit wetsvoorstel voor 
met een vaste vergoeding te werken: de waarde per punt zal worden vastgesteld op 
25 euro, een bedrag dat jaarlijks aan het indexcijfer wordt aangepast. 
 
 
Fiscale, financiële en economische aangelegenheden 
 
Het belangrijke wetsvoorstel betreffende de continuïteit van de ondernemingen, doc. 
52 0160-2008/2009, ingediend door Jean-Luc Crucke en Daniel Bacquelaine, werd op 
13 januari 2009 goedgekeurd in de commissie en op 15 januari 2009 in de 
plenumvergadering.  
De doelstellingen van de wet van 17 juli 1997 blijven geldig, maar de wet moest een 
nieuwe invulling krijgen. De nieuwe tekst ligt in het verlengde van die doelstellingen: de 
duurzame ontwikkeling en de gezondmaking van de ondernemingen voortzetten, 
zonder de mechanismen van de normale markten te verstoren door rechterlijke 
beslissingen. 
 
Wetsvoorstel teneinde de premies voor de exportkredietverzekeringscontracten vrij te 
stellen van de taks op de verzekeringscontracten, doc. 52 0533-2008/2009, ingediend 
door Pierre-Yves Jeholet en François-Xavier de Donnea. 
Het wetsvoorstel werd behandeld in het kader van het overeenstemmende hoofdstuk 
van het ontwerp van economische herstelwet doc 52 1788-2008/2009, dat door de 
Kamer en de Senaat werd aangenomen (wet van 27 maart 2009).  
 
Wetsvoorstel betreffende de internationale fusies teneinde richtlijn 90/434/EEG van 
23 juli 1990 in nationaal recht om te zetten, doc. 52 0206- 2008/2009, ingediend door 
François-Xavier de Donnea en Pierre-Yves Jeholet. 
Dit wetsvoorstel werd samengevoegd met wetsontwerp 52 1398 over hetzelfde 
onderwerp. Het werd besproken en aangenomen door Kamer en Senaat 
(wet van 11 december 2008).  
 
Wetsvoorstel betreffende het mecenaat, doc. 52 1091-2008/2009, ingediend door 
François-Xavier de Donnea en Pierre-Yves Jeholet. 
Dit wetsvoorstel strekt ertoe het mecenaat fiscaal aan te moedigen door het begrip 
'mecenaat' te definiëren (steun aan een oogmerk van algemeen nut, zonder directe 
tegenprestatie); door de uitgaven voor mecenaat gelijk te stellen met beroepskosten; 
door in mogelijkheden van belastingaftrek te voorzien. 
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Wetsvoorstel tot instelling van de volledige fiscale aftrekbaarheid van de 
representatiekosten in de horecasector, doc. 52 1829-2008/2009,  ingediend door 
Pierre-Yves Jeholet, Carine Lecomte, Josée Lejeune, Florence Reuter, Jean-Luc 
Crucke, Denis Ducarme, Daniel Ducarme en Xavier Baeselen.  
De indieners wensen een opheffing van de plafonnering van de fiscale aftrekbaarheid, 
die thans is vastgesteld op 69 % van de beroepshalve gemaakte restaurantkosten. 
 
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 
teneinde diverse fiscale maatregelen ten gunste van artistieke activiteiten in te voeren, 
doc. 52 1998 2008/2009, ingediend door François-Xavier de Donnea en Pierre-Yves 
Jeholet.  
Dit wetsvoorstel voorziet in diverse fiscale aftrekmogelijkheden, maar ook in 
belastingkredieten voor artistieke activiteiten. Het voorziet met name in een 
verdubbeling van het huidige maximumbedrag van 750 000 euro voor de tax shelter en 
in de goedkeuring van een belastingregeling om het bedrijfsmecenaat te stimuleren.  
 
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en 
de naburige rechten en van de wet van 22 mei 2005 houdende de omzetting in 
Belgisch recht van de Europese Richtlijn 2001/29/EG van 22 mei 2001 betreffende de 
harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in 
de informatiemaatschappij om een billijke vergoeding voor het kopiëren voor eigen 
gebruik te waarborgen, doc. 52 1344-2008/2009, ingediend door Olivier Hamal, Kattrin 
Jadin en David Clarinval.  
De wet betreffende het auteursrecht werd aangepast om de kunstenaars een 
vergoeding te verlenen wanneer iemand hun werken voor eigen gebruik kopieert. Bij 
die wet werd de verplichte vergoeding ingesteld voor de apparaten welke in die tijd 
werden gebruikt en voorzien waren van verwijderbare dragers (bijvoorbeeld audio- en 
videocassettes, en computerdiskettes). Ingevolge de technische evolutie zijn de 
meeste toestellen vandaag voorzien van vaste dragers (zo zit in elektronische 
apparaten een harde schijf), waardoor dus geen enkele vergoeding verschuldigd is. Dit 
wetsvoorstel strekt ertoe de wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten te 
wijzigen om deze wantoestand te verhelpen. 
 
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet, 
betreffende de termijnaflossing in een crisissituatie, doc. 52 1926-2008/2009, 
ingediend door Jean-Luc Crucke, Corinne De Permentier, David Clarinval, Kattrin Jadin 
en Xavier Baeselen.  
Dit wetsvoorstel wil wie een hypothecair krediet is aangegaan en in een periode van 
economische crisis zijn baan verliest, in staat stellen de terugbetaling van dat krediet 
voor zes maanden op te schorten. 
 
 
Infrastructuur, telecommunicatie en communicatie 
 
Voorstel van resolutie betreffende de inzameling, behandeling en analyse van de 
statistische gegevens in verband met verkeersongevallen, doc. 52 0508/1-2008/2009, 
ingediend door Valérie De Bue.  
Om een doeltreffend verkeersveiligheidsbeleid te voeren is het belangrijk over recente, 
volledige en betrouwbare statistische gegevens te kunnen beschikken. Daartoe moet 
de registratie, de behandeling en de analyse van de gegevens worden verbeterd. Met 
het oog daarop moet de samenwerking tussen de verschillende betrokken actoren 
worden versterkt, moet het pv-registratiesysteem PolOffice prioritair worden ontwikkeld 
en moeten de bestaande databanken met elkaar worden verbonden. Er wordt 
voorgesteld de nadruk te leggen op een correcte registratie en op de betrouwbaarheid 
van de gegevens. Ten slotte vraagt het voorstel van resolutie de regering de analyse 
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van de gegevens verder te verfijnen en het BART-project uit te voeren, om gerichte 
maatregelen mogelijk te maken.  
 
Voorstel van resolutie betreffende het aanmoedigen van het dragen van een helm door 
fietsers, doc. 52 0579/001-2008/2009, ingediend door de heer François Bellot.  
Het dragen van een helm door fietsers zou meer moeten worden aangemoedigd. 
Daartoe wordt de regering gevraagd de sensibilisatiecampagnes te intensiveren en ze 
in het bijzonder af te stemmen op jongeren, de toepassing van een verlaagd btw-tarief 
op dit veiligheidtoebehoren te overwegen en de nodige initiatieven te nemen om te 
kunnen beschikken over statistische gegevens aangaande het dragen van een helm.  
 
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische 
communicatie, teneinde de bezorging van telefoongidsen op de huidige behoeften af te 
stemmen, doc. 52 2125-2008/2009, ingediend door François Bellot, Valérie De Bue, 
Olivier Destrebecq. 
 
 
Inzake Gezondheid, Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
 
Voorstel van resolutie over de kinderthuiszorg, doc. 52 1845-2008/2009, ingediend 
door Florence Reuter en medeondertekend door de leden van andere fracties. 
Het voorstel van resolutie werd op 4 juni 2009 goedgekeurd. 
 
Wetsvoorstel tot afschaffing van de beperkingen op de leeftijd van het gehandicapte 
kind inzake ouderschapsverlof, doc. 52 1400-2008/2009, ingediend door Pierre-Yves 
Jeholet, Florence Reuter, Carine Lecomte, Xavier Baeselen, Valérie De Bue en Denis 
Ducarme. 
Voor kinderen met een handicap kan ouderschapsverlof worden genomen totdat het 
kind de leeftijd van 8 jaar heeft bereikt. De indieners vinden die leeftijdslimiet arbitrair 
vastgesteld. 
Daarom wil dit wetsvoorstel ze op 21 jaar brengen. 
 
Voorstel van kaderwet betreffende de toekenning van het overlevingspensioen aan de 
langstlevende wettelijk samenwonende, doc. 52 1771-2008/2009, ingediend door 
Jacques Otlet, Carine Lecomte en Pierre-Yves Jeholet.  
Dit voorstel van kaderwet strekt ertoe de discriminatie tussen gehuwden en 
samenwonenden die een notarieel bekrachtigd samenlevingscontract hebben gesloten, 
weg te werken door het recht op het overlevingspensioen ook toe te kennen aan de 
langstlevende wettelijk samenwonende. 
 
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 1990 betreffende de 
tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, doc. 52 2134-2008/2009, ingediend door 
Carine Lecomte, Josée Lejeune en Valérie De Bue.  
De tegemoetkomingen die een persoon met een handicap geniet, verschillen 
naargelang van zijn inkomsten. Wanneer de betrokkene onroerende goederen bezit, 
worden die inkomsten met name beïnvloed door het soort woning(en) waarvan hij of zij 
eigenaar is. Volgens de indienster moet de weerslag van het onroerend goed bij de 
bepaling van de tegemoetkomingen fors worden beperkt wanneer de persoon met een 
handicap het goed zelf bewoont. Er dient dus een onderscheid te worden gemaakt 
tussen het door de steuntrekker bewoonde onroerend goed en eventuele andere 
onroerende goederen waarvan de betrokkene eigenaar is. 
 
Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving betreffende de studentenarbeid, doc. 52 
1490-2008/2009, ingediend door de heer Daniel Bacquelaine, Pierre-Yves Jeholet, 
Kattrin Jadin, Xavier Baeselen, Carine Lecomte en Florence Reuter. 
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De huidige regeling is te ingewikkeld. Wij stellen een eenvormige regeling voor die het 
hele jaar door zou gelden, voor maximaal 53 werkdagen per jaar. Voor die 53 
werkdagen is één solidariteitsbijdrage van toepassing, gedurende het hele jaar, buiten 
de schoolvakanties. Het bijdragepercentage zou tussen de thans geldende heffingen 
liggen, zodat de operatie budgettair neutraal is. Ingeval het maximum van 53 dagen 
wordt overschreden, dan zijn de klassieke regels inzake sociale bijdragen alleen van 
toepassing op het teveel aan gewerkte dagen, en niet, zoals nu, op alle reeds gewerkte 
dagen. Wat de arbeidsovereenkomst betreft, zou de maximale looptijd van de 
overeenkomst voor tewerkstelling van studenten van zes maanden tot één jaar worden 
opgetrokken.  
 
Wetsvoorstel tot wijziging van de reglementering voor de gelijkgestelde periodes bij de 
pensioenberekening in het kader van de opvoeding van de kinderen, doc. 52 1505-
2008/2009, ingediend door Kattrin Jadin, Pierre-Yves Jeholet, Florence Reuter en 
Carine Lecomte. 
Dit wetsvoorstel strekt ertoe een einde te maken aan het verschil in behandeling van 
een ouder die een kind jonger dan zes jaar opvoedt bij het in aanmerking nemen van 
gelijkgestelde periodes voor de berekening van diens pensioen. 
 
Wetsvoorstel ertoe strekkende het rouwverlof te verlengen bij verlies van een naaste 
verwant, doc. 52 1816-2008/2009, ingediend door Pierre-Yves Jeholet, Daniel 
Bacquelaine, Carine Lecomte, Florence Reuter en Jean-Luc Crucke.  
De indieners stellen voor het rouwverlof tot tien dagen te verlengen, op te nemen in de 
loop van het jaar na het overlijden van een familielid dat onder één van de bedoelde 
categorieën ressorteert. 
 
Voorstel van resolutie over het dichten van de loonkloof tussen mannen en vrouwen, 
doc. 52 1873-2008/2009, ingediend door Xavier Baeselen, Corinne De Permentier, 
Véronique Salvi, Colette Burgeon, Katia della Faille, Lieve Van Daele, Kattrin Jadin en 
Hilde Vautmans. 
In België blijft de loonkloof tussen vrouwen en mannen erg breed en ligt ze tussen 15 
en 25 procent. De indieners vragen de regering in het kader van de strijd tegen die 
loonkloof discriminaties te voorkomen, toe te zien op de evaluatie van de 
functieclassificatiesystemen, in de sociale balans van de ondernemingen te voorzien in 
een opdeling tussen mannen en vrouwen, de val van het deeltijds werk te bestrijden, 
de oprichting van auditcomités verplicht te maken en de loonkloof in de prioriteitenlijst 
van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie op te nemen.  
 
 
Landsverdediging en buitenlandse betrekkingen 
 
Er werden tijdens deze zitting verscheidene voorstellen aangenomen die door onze 
fractie werden ingediend.  
Dat was het geval met het voorstel van resolutie betreffende de mensenrechtensituatie 
in China en de Tibetaanse kwestie, doc. 52 1047-2008/2009, ingediend door Xavier 
Baeselen, Daniel Bacquelaine, Daniel Ducarme en Jean-Luc Crucke en 
medeondertekend door leden van andere fracties (aangenomen op 12 juni 2008). 
 
Dat was eveneens het geval voor het voorstel van resolutie betreffende de uitspraken 
van de paus tijdens zijn Afrikareis, doc. 52 1907-2008/2009, ingediend door Xavier 
Baeselen, Denis Ducarme en Jean-Jacques Flahaux en medeondertekend door leden 
van andere fracties (aangenomen op 2 april 2009).  
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Binnenlandse zaken en institutionele aangelegenheden 
 
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 
tot hervorming der instellingen met het oog op een nieuwe bevoegdheidsverdeling 
inzake jeugdbescherming, doc. 52 1131/1-2008/2009, ingediend door Daniel 
Bacquelaine, Jean-Luc Crucke, Xavier Baeselen en Kattrin Jadin.  
Momenteel is de federale overheid bevoegd om de maatregelen te bepalen die kunnen 
worden genomen ten aanzien van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit 
hebben gepleegd. De uitvoering van die maatregelen, nadat ze door de rechter zijn 
opgelegd, ressorteert echter onder de bevoegdheid van de Gemeenschappen. Het 
ware verkieslijk één enkel bestuursorgaan aan te wijzen dat over de volledige 
bevoegdheid beschikt voor de bepaling en de uitvoering van de maatregelen die 
kunnen worden genomen ten aanzien van de minderjarigen die een als misdrijf 
omschreven feit hebben gepleegd. Zij stellen derhalve voor de bevoegdheden anders 
te verdelen: de federale overheid zou bevoegd zijn voor de oprichting en het beheer 
van de opvangcentra voor minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben 
gepleegd, terwijl de Gemeenschappen hun huidige bevoegdheden inzake het aspect 
'bescherming' van de jeugdbijstand zouden behouden. 
 
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 0531-2008/2009, ingediend door François-Xavier de Donnea en Daniel 
Bacquelaine.  
Dit wetsvoorstel strekt ertoe de bevoegdheden van het Rekenhof uit te breiden tot de 
controle van de rekeningen van instellingen die een beroep hebben gedaan op de 
vrijgevigheid van de bevolking. Op grond van die controlebevoegdheid heeft het 
Franse Rekenhof talrijke rapporten kunnen uitbrengen die een licht werpen op de 
-vaak obscure- aanwending van de bij het publiek ingezamelde geldmiddelen. Het is de 
bedoeling de bevoegdheden van het Belgische Rekenhof af te stemmen op die van zijn 
Franse evenknie.  
 
 
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 2008-2009 heeft de MR-fractie in de Kamer van 
volksvertegenwoordigers in de commissies 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. 
 
 
Binnenlandse Zaken 
 
-  De terreurdreiging in Europa (Xavier Baeselen). 
- De nieuwe kids-ID (Josée Lejeune). 
- De prijs die door sommige gemeenten wordt gevraagd voor de uitreiking van de 

elektronische identiteitskaart (Josée Lejeune). 
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-  De voorlichting van de Europese burgers betreffende de Europese verkiezingen 
(Xavier Baeselen). 

- De toepassing van de wetten op het gebruik van de talen op de kiesbrieven in de 
gemeenten met een bijzondere taalregeling (Olivier Maingain). 

-  De organisatie van de Europese verkiezingen in de gemeenten die deel uitmaken 
van Halle-Vilvoorde (Olivier Maingain). 

-  De problemen in de Rand tijdens de regionale en de Europese verkiezingen van 
7 juni 2009 (Éric Libert). 

-  De bescherming van ouderen tegen afpersing (Jacqueline Galant). 
-  De grensoverschrijdende drugsbestrijding (Jan-Luc Crucke). 
-  Het gebruik van informanten (Jean-Luc Crucke). 
-  Talrijke vragen over de veiligheid in de gevangenissen (Xavier Baeselen, 
 Corinne De Permentier). 
-  Verscheidene vragen over de voorlopige hechtenis (Jean-Luc Crucke, 
 Xavier Baeselen). 
-  Talrijke vragen over de brandweerdiensten en de civiele veiligheid 
 (Jean-Luc Crucke, Jacqueline Galant). 
-  Verscheidene vragen over de organisatie en de financiering van de 

hulpverleningszones (Olivier Maingain, Kattrin Jadin, Pierre-Yves Jeholet, 
 Jean-Jacques Flahaux, Jean-Luc Crucke). 
-  Racistische slogans in de voetbalstadions (Denis Ducarme). 
-  Partnergeweld (Xavier Baeselen). 
-  Lokale opvanginitiatieven (Jacqueline Galant). 
-  De door de agenten van de lokale politie gepresteerde uren bij stakingen van de 

cipiers (Corinne De Permentier). 
-  Dancings en criminaliteit (Jean-Luc Crucke). 
-  Het percentage personen met een handicap in overheidsdienst 
 (Xavier Baeselen). 
-  De oprichting van de kynologenhulpverleningsteams (Pierre-Yves Jeholet). 
-  De veiligheid van de apothekers (Xavier Baeselen). 
-  Het Verkeersboetefonds (Jacqueline Galant). 
-  Verscheidene vragen over de rijopleiding en de rijscholen (François Bellot, 
 David Clarinval en Pierre-Yves Jeholet). 
-  Het drugsbeleid (Daniel Bacquelaine). 
-  De veiligheid in de kinderdagverblijven (Jacqueline Galant, Denis Ducarme). 
-  De veiligheid op het openbaar vervoer (Jean-Luc Crucke, François Bellot, 
 Jean-Jacques Flahaux). 
-  De onderzoekscel 'Bende van Nijvel' (Jean-Luc Crucke). 
-  Talrijke vragen over de opvang van de asielzoekers en de gesloten centra 

(Jacqueline Galant, Xavier Baeselen). 
-  De verhoogde alarmfase in België (Xavier Baeselen). 
-  De nieuwe regularisatiecriteria (Jacqueline Galant). 
-  De opleiding van de politie inzake de strijd tegen discriminatie 
 (Jean-Jacques Flahaux, Xavier Baeselen). 
-  De efficiency van Selor (Jean-Luc Crucke). 
 
 
Economie en Bescherming van de consument 
 
-  De toenemende fraude met krediet- en bankkaarten op internet (Josée Lejeune). 
-  Vragen over de energieprijs (Jean-Luc Crucke en Jean-Jacques Flahaux). 
-  De toegang tot het beroep van vastgoedmakelaar (Kattrin Jadin). 
-  Talrijke vragen over de energiebevoorrading (Jean-Luc Crucke). 
-  Talrijke vragen over hernieuwbare energie (Jean-Luc Crucke, 
 Jean-Jacques Flahaux). 
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-  De niet-inachtneming van de wet betreffende de handelspraktijken en de 
ondermaatse bejegening van de consument in de fitnesscentra 

 (Xavier Baeselen). 
-  De  belastingregeling voor levensverzekeringscontracten van tak 21 en tak 23 

(Luc Gustin). 
-  Talrijke vragen over de concurrentievervalsing in de telefoniesector 
 (François Bellot). 
-  De digitalisering van het wetenschappelijk en artistiek erfgoed (Jean-Luc Crucke). 
 
 
Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging 
 
-  De Belgische steun aan de Palestijnse Autoriteit (Xavier Baeselen). 
-  Het decreet van de Vlaamse Gemeenschap volgens hetwelk kandidaat-kopers 

van woningen een band dienen aan te tonen met een van de 67 in het decreet 
opgenomen Vlaamse gemeenten (Denis Ducarme). 

-  Verscheidene vragen over de internationale conferentie tegen het racisme 
Durban II (Denis Ducarme). 

-  De toestand in Georgië en de naleving van het Internationaal Akkoord door 
Rusland (Xavier Baeselen). 

-  Verscheidene vragen over het beleid in Tibet (Xavier Baeselen en 
 Denis Ducarme). 
-  Klachten wegens seksuele aanranding in het leger (Jean-Luc Crucke). 
-  De Belgische steun aan Gaza (Xavier Baeselen). 
-  Talrijke vragen over de politieke situatie in Palestina en over het Israëlisch-

Palestijnse conflict (Denis Ducarme). 
-  De wereldvoedselcrisis (Josée Lejeune). 
-  De overschrijding van de begroting voor operaties 2009 (Jean-Luc Crucke). 
-  Talrijke vragen over de organisatie van de Europese verkiezingen voor de in het 

buitenland verblijvende Belgen (Xavier Baeselen). 
-  Verscheidene vragen over de informatieverstrekking aan de in België verblijvende 

Europeanen naar aanleiding van de Europese verkiezingen (Xavier Baeselen). 
-  Talrijke vragen over de evolutie van de toestand in de DRC 
 (François-Xavier de Donnea, Xavier Baeselen). 
-  De verlamming van de OVSE (François-Xavier de Donnea). 
-  De aanstelling van een nieuwe CHOD (Jean-Luc Crucke). 
-  De bescherming van de informatiesystemen van de Staat (Éric Libert, 
 Xavier Baeselen). 
-  De bekrachtiging door België van de kaderovereenkomst voor de bescherming 

van de nationale minderheden (Éric Libert). 
-  Clusterbommen (Kattrin Jadin). 
 
 
Overheidsbedrijven en Infrastructuur 
 
-  Talrijke vragen over de strategische toekomstvisie van De Post (David Clarinval, 

Jean-Jacques Flahaux, Jean-Luc Crucke, Jacques Otlet, Valérie De Bue, 
François Bellot, Carine Lecomte). 

-  De aanpassing van Georoute 3 (Jean-Luc Crucke). 
-  Talrijke vragen over de NMBS betreffende de organisatie van de spoorlijnen en 

de treinvertragingen (Jean-Jacques Flahaux, Carine Lecomte, Jean-Luc Crucke, 
Olivier Destrebecq, Kattrin Jadin). 

-  Het incident waarbij een Boeing 747 Brussel op geringe hoogte heeft overvlogen 
(Xavier Baeselen). 
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-  Het akkoord tussen de NMBS, de MIVB, De Lijn en de TEC betreffende de 
invoering van een gemeenschappelijk vervoerbewijs tegen 2012 (Valérie De Bue, 
François Bellot, Jean-Luc Crucke). 

-  Verscheidene vragen over het gebruik van de banen op Brussels Airport en over 
het spreidingsplan (Xavier Baeselen, Olivier Maingain, Valérie De Bue, 

 François-Xavier de Donnea). 
-  Het toegelaten alcoholgehalte (Valérie De Bue). 
-  NMBS-materieel aangepast aan oudere of mindervalide personen 
 (Jean-Luc Crucke). 
-  Talrijke vragen over de GEN-werkzaamheden, in het bijzonder in Brussel 
 (Jean-Jacques Flahaux, Valérie De Bue). 
-  De snelheid op en om de autowegen (Jean-Luc Crucke). 
-  De veiligheid in de buurt van sommige spoorlijnen (Jacqueline Galant, 
 Xavier Baeselen). 
-  De liberalisering van de postsector (Jean-Luc Crucke, François Bellot) 
-  Het dragen van religieuze symbolen door ambtenaren of contractueel personeel 

(Xavier Baeselen). 
-  De bouw van de lowcostterminal op de luchthaven Brussels Airport 
 (Olivier Maingain). 
-  Het seniorenbiljet (Carine Lecomte). 
-  Talrijke vragen over de snelheidscontroles op de wegen (Valérie De Bue). 
 
 
Justitie 
 
-   Het medebeheer van de gevangenissen door de particuliere sector 
 (Xavier Baeselen). 
-  De toepassing van de wapenwet (François Bellot, Xavier Baeselen, 
 Josée Lejeune). 
-  Talrijke vragen over e-commerce (Jean-Jacques Flahaux, Jean-Luc Crucke). 
-  De strafuitvoering (Xavier Baeselen). 
-  De verschillende oorzaken voor afwezigheid bij het penitentiaire personeel 

(Xavier Baeselen). 
-  Talrijke vragen over de schadeloosstelling van de slachtoffers van de ramp in 

Gellingen (Marie-Christine Marghem, Jean-Luc Crucke). 
-  De racistische slogans in voetbalstadions (Denis Ducarme). 
-  Het beheersorgaan van het Executief van de Moslims (Olivier Maingain). 
-  Het drugsprobleem in de gevangenissen (Xavier Baeselen). 
-  Het koninklijk besluit betreffende het aanleggen van dossiers over burgers 

(Xavier Baeselen). 
- Het drugsbeleid (Daniel Bacquelaine, Josée Lejeune). 
-  Rechtszalen in de buurt van of in de gevangenissen (Jean-Luc Crucke). 
-  De elektronische enkelband (Kattrin Jadin, Jean-Luc Crucke). 
-  De aanpassing van de wet betreffende de bijzondere opsporingsmethoden 

(Xavier Baeselen). 
-  Het antisemitisme in België (Jean-Luc Crucke, Xavier Baeselen, Denis Ducarme, 

Corinne De Permentier). 
-  Talrijke vragen over de veiligheid in de gevangenissen en de gerechtsgebouwen 

(Jean-Luc Crucke, Xavier Baeselen). 
-  Eerwraak in België (Olivier Maingain). 
-  De overbevolking in de gevangenissen (Xavier Baeselen, Olivier Maingain). 
-  Het moraliteitsonderzoek ten aanzien van de drie niet-benoemde burgemeesters 

van de faciliteitengemeenten (Olivier Maingain). 
-  Talrijke vragen over de centra voor technische controle (François Bellot, 
 Josée Lejeune). 
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-  De uitvoering van de wetgeving betreffende de kosteloze rechtsbijstand en                                                                                       
waarde van het pro-Deopunt   (Jean-Luc Crucke). 

-  De kosten als gevolg van de uitvoering van de werkstraffen voor de gemeenten 
(Daniel Bacquelaine, David Clarinval). 

-  De vrijlating onder voorwaarden (Jean-Luc Crucke). 
-  De informantenwerking (Jean-Luc Crucke). 
-  De huur van lege gevangenissen in Nederland (Jean-Luc Crucke) . 
-  De motivering van de arresten van het hof van assisen (Daniel Bacquelaine). 
 
 
Milieu 
 
-  Het Fonds ter reductie van de globale energiekost (David Clarinval). 
-  Het ontwerp van nationaal klimaatplan en het bijschaven ervan 
  (Jean-Jacques Flahaux). 
-  De maatregelen om het gebruik van biobrandstof aan te zwengelen 
 (David Clarinval, François Bellot, Jean-Luc Crucke). 
-  De toekomst van de kerncentrales (Jean-Luc Crucke). 
-  Het duurzaam beheer van de Noordzee (Jean-Luc Crucke). 
 
 
Sociale Zaken en Volksgezondheid 
 
-  De uitbreiding van de regeling inzake economische werkloosheid tot de 

bedienden (Pierre-Yves Jeholet). 
-  Toxoplasmosescreening tijdens de zwangerschap (Josée Lejeune). 
-  Leeftijdsdiscriminatie van sollicitanten (Valérie De Bue). 
-  Talrijke vragen over de dienstencheques (Josée Lejeune, Florence Reuter). 
-  De vroegtijdige opsporing van hiv (Jean-Jacques Flahaux, Xavier Baeselen). 
-  De schadelijkheid van spaarlampen (Olivier Destrebecq). 
-  De evolutie van het aantal zwangerschapsonderbrekingen (Kattin Jadin). 
-  Het Fonds Zeldzame Ziekten (Jean-Luc Crucke). 
-  Talrijke vragen over de loonverschillen tussen mannen en vrouwen 
 (Xavier Baeselen). 
-  De registratie van epidemiologische gegevens tijdens de wachtdiensten 
 (Daniel Bacquelaine). 
-  De financiering van therapeutische pilootprojecten door de Federale 

Overheidsdienst Volksgezondheid (Jacques Otlet). 
-  De loopbaanrekening (Florence Reuter). 
-  De regelgeving betreffende studentenarbeid (Xavier Baeselen, 
 Olivier Destrebecq). 
-  Het statuut van huisartsen in opleiding (Kattrin Jadin). 
-  De wettelijke norm voor de elektromagnetische straling van gsm-masten 

(François Bellot, Xavier Baeselen). 
-  Het burn-outsyndroom (Kattrin Jadin). 
-  Sociale fraude bij een bank (Pierre-Yves Jeholet). 
-  Verscheidene vragen over grensarbeiders (Carine Lecomte). 
-  Het dierenwelzijn (Josée Lejeune). 
-  Fraude met de SIS-kaart (Josée Lejeune, Jean-Luc Crucke). 
-  De situatie van de beschutte werkplaatsen (Françoise Colinia). 
-  De medische fouten (Josée Lejeune). 
-  Vragen over de behandeling en de preventie van aids (Josée Lejeune). 
-  Het gebruik van de dienstencheques door de Franse grensarbeiders 
 (Carine Lecomte). 
-  De programma's van het Europees Sociaal Fonds (Daniel Bacquelaine). 
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-  Het beleid inzake de vaccinatie van jonge kinderen (Jean-Jacques Flahaux). 
-  De inzage van het medisch dossier door gehandicapte personen 
 (Florence Reuter). 
-  Zelfdoding bij jongeren (Jean-Jacques Flahaux). 
-  De blokkering van de stortingen van subsidies in de non-profitsector 
 (Jean-Luc Crucke). 
-  Talrijke vragen over de griep (Jean-Jacques Flahaux). 
-  Het digitaal sociaal tarief (Jacques Otlet). 
-  De ontoereikende ziekenhuiscapaciteit (Jacques Otlet). 
-  De toename van het aantal klachten wegens pesterijen op het werk 
 (Kattrin Jadin). 
-  Het fiscaal en parafiscaal vrijgestelde bedrag van de fietsvergoedingen 
 (François Bellot). 
-  De vereenvoudiging van de banenplannen (Pierre-Yves Jeholet). 
-  De fraude met dienstencheques (Jean-Jacques Flahaux). 
-  De psychiatrische verzorgingstehuizen (Jacques Otlet). 
 
 
Financiën 
 
-  Het kredietbeleid van de Belgische banken (Jean-Jacques Flahaux). 
-  De btw in de horeca (Olivier Destrebecq). 
-  De verhoging van het aftrekbaar forfait voor de zelfstandige onthaalmoeders 

(Florence Reuter). 
-  De aftrekbaarheid van de premies voor de rechtsbijstandsverzekering 
 (Marie-Christine Marghem). 
-  De toename van de sociale fraude (Jean-Luc  Crucke). 
 
 

7.3. PARTI SOCIALISTE (PS) 
20 LEDEN 

 
De financiële crisis, het ontslag van de regering-Leterme naar aanleiding van de zaak-
Fortis, de nieuwe eedafleggingen van de ministers en de staatssecretarissen… de 
eerste maanden van dit parlementaire jaar waren veelbewogen.  
 
Er werd overigens een onderzoekscommissie 'scheiding der machten' opgericht om te 
onderzoeken of er vanuit de politiek druk werd uitgeoefend op de rechterlijke macht. 
De volksvertegenwoordigers moesten bij hun werkzaamheden rekening houden met 
het feit dat er verschillende gerechtelijke procedures naast elkaar liepen. Dat was van 
meet af aan bekend, maar belette de commissieleden niet hun werkzaamheden zeer 
nauwgezet en met beleid te volbrengen. Twee emeriti magistraten stonden de 
commissie voortdurend bij om te voorkomen dat zij de lopende procedures zou 
doorkruisen. De commissie bracht haar conclusies in maart 2009 uit. Ze vestigt de 
aandacht op een reeks problematische contacten tussen politici en magistraten en 
beveelt tevens een aantal maatregelen aan.  
 
De werkzaamheden van de onderzoekscommissie inzake fiscale fraude leverden een 
lijvig verslag op dat eveneens eenparig werd aangenomen. Na meer dan een jaar van 
intensieve werkzaamheden, met tal van hoorzittingen en een zorgvuldig onderzoek 
naar grote fraudedossiers, stelden de commissieleden, met de hulp van deskundigen, 
een reeks aanbevelingen op om de grote fiscale fraude beter te kunnen bestrijden, 
zowel op het stuk van financiën als justitie. De PS-fractie verheugt zich niet alleen over 
het feit dat de aanbevelingen, onder meer over het bankgeheim en de una via-regel, 
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eenparig werden aangenomen, maar ook over de algemene opvatting dat er 
kwaliteitswerk werd afgeleverd. 
 
De bijzondere onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de financiële en 
bankcrisis verrichtte ook bijzonder veel analytisch en prospectivistisch werk. Ze kon, op 
grond van vele hoorzittingen met vertegenwoordigers uit de banksector, de 
academische wereld, de regulerende instanties, de politiek, enz., een tamelijk 
gedetailleerd analyseschema opstellen. De commissie bracht, met de bereidwillige 
hulp van de academische deskundigen die de werkzaamheden begeleidden, een zeer 
gedetailleerd verslag uit over het hoe en waarom van de crisis en formuleerde in het 
verlengde daarvan een reeks aanbevelingen om de werking van en het toezicht op het 
financiële bestel te verbeteren. De werkzaamheden van de commissie verliepen in een 
sfeer van eensgezindheid en de conclusies werden eenparig aangenomen.  
 
De PS-kamerleden en hun fractievoorzitter Thierry Giet hebben, samen met de 
medewerkers en het studiecentrum van de partij, getracht kwalitatief hoogstaand werk 
te leveren door bijzondere aandacht te schenken aan tal van andere dossiers. 
 
 
Economie 
 
De PS-fractie heeft actief deelgenomen aan het debat over de bescherming van de 
consument naar aanleiding van bankcrisis en de daaruit voortvloeiende economische 
crisis. Een greep uit de voorstellen van de PS-fractie: de oprichting van een 
agentschap ter bescherming van de consumenten van financiële producten, het 
prijzenobservatorium, de invoering en de bevordering van mechanismen die ethische 
en solidaire beleggingen stimuleren, en de juridische erkenning van eerlijke handel.  
 
Op het stuk van de bescherming van de consument inzake krediet, legden onze 
commissieleden zich toe op de versterking van het toezicht op de kredietgevers en de 
kredietbemiddelaars. Het is immers van essentieel belang dat beroepen die 
rechtstreeks in verband kunnen worden gebracht met het gros van de gevallen van 
overmatige schuldenlast, efficiënt gecontroleerd worden.  
 
Onze fractie wilde ook de werking van de Centrale voor kredieten aan particulieren 
versterken en verbeteren. Door de economische crisis kunnen veel gezinnen nog maar 
nauwelijks in hun levensonderhoud voorzien. Er is niet alleen sprake van overmatige 
schuldenlast in het kader van de consumentenkredieten of de hypothecaire leningen. 
Een groot aantal mensen kunnen vandaag hun dagelijkse rekeningen (elektriciteit, 
telefoon, enz.) niet meer betalen. Men moet tot elke prijs voorkomen dat die groep in 
een vicieuze cirkel terechtkomt en daarom moet de kredietsector zoveel mogelijk aan 
banden worden gelegd, opdat mensen niet in de val van te gemakkelijk verkrijgbaar 
krediet trappen en in de narigheid komen te zitten.  
 
Op het vlak van de hypothecaire leningen werd er bijzondere aandacht besteed aan 
een betere bescherming van de verzekeringnemers, door de kredietnemer evenveel 
bescherming te bieden als in het geval van het consumentenkrediet.  
 
Het verheugt de PS-fractie voorts dat zij een grote bijdrage heeft kunnen leveren aan 
de verbetering van het wetsontwerp inzake de private hospitalisatieverzekering en het 
wetsvoorstel betreffende de verzekerbaarheid van mensen met een verhoogd 
gezondheidsrisico. In beide gevallen verdedigde de PS-fractie een maximalistisch 
standpunt opdat zo veel mogelijk mensen een degelijke verzekering zouden kunnen 
afsluiten. In beide gevallen beschikken we nu over een voor iedereen aanvaardbare 
basis, die in de toekomst nog bijgeschaafd zal kunnen worden.  



264 – POLITIEKE FRACTIES  Hoofdstuk 7 
 
 

 

Het stemt ons ook tevreden dat we inzake de inning van auteursrechten een oplossing 
hebben kunnen vinden om het kopiëren voor eigen gebruik te handhaven. 
 
Tot slot hebben de socialistische volksvertegenwoordigers actief deelgenomen aan de 
debatten over de transittarieven voor gas en de distributietarieven voor elektriciteit en 
gas om de rechtsonzekerheid die nadelig is voor de energiesectoren en de 
energieverbruikers, grondig te bestuderen. Daartoe hebben de commissieleden een 
groot aantal hoorzittingen gehouden en hebben ze de federale regulator verscheidene 
keren ontmoet. Karine Lalieux en Philippe Blanchart konden tevens hun vragen over 
de studies van de CREG betreffende de vermoedelijke onterechte winsten naar 
aanleiding van de toekenning van de gratis CO2-quota en de vermoedelijke 
prijsmanipulatie op de Belgische elektriciteitsbeurs Belpex (Belgian Power Exchange) 
indienen bij de directie van Electrabel en de CREG. 
 
 
Klimaat en Duurzame Ontwikkeling 
 
In het licht van de uitdagingen die de wereldvoedselcrisis met zich brengt, konden de 
volksvertegenwoordigers de heer Olivier De Schutter, speciaal rapporteur van de 
Verenigde Naties voor het Recht op Voedsel, nogmaals ondervragen over de wijze 
waarop de wereldvoedselcrisis, die dramatische gevolgen heeft voor de bevolking in 
het Zuiden, wordt bestreden. Er kwam naar voren dat de beloften van de rijke landen 
onvoldoende worden nagekomen en dat er snel bijkomende inspanningen moeten 
worden gedaan om de landbouwsector op wereldschaal te hervormen.  
 
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 kunnen bijdragen tot de milieumaatregelen en de sociale maatregelen die in 
het volgende plan zullen worden opgenomen. 
 
 
Infrastructuur, Verkeer en Overheidsbedrijven 
 
Buiten de pogingen van sommige fracties -die gezien de onuitvoerbaarheid en de 
nutteloosheid van de maatregel vergeefs waren- om een debat over de invoering van 
een minimale dienstverlening bij sommige overheidsbedrijven te forceren, stond het 
jaar 2009 over het algemeen in het teken van de liberalisering.  
 
De debatten waren immers grotendeels gewijd aan de liberalisering van de postsector. 
Tijdens de hoorzittingen met de diverse representatieve vakbonden kwamen de 
ervaringen en problemen van de postbeambten aan bod, evenals de "structurele" 
bezorgdheid over een tanende sector, de vrees voor de negatieve gevolgen van een 
liberalisering die door Europa wordt beslist en goedgekeurd…ondanks het verzet van 
de Belgische socialistische afgevaardigden.  
 
Onze fractieleden hebben onophoudelijk kritische opmerkingen geformuleerd, vragen 
gesteld en voorstellen gedaan: zo hebben ze kritiek geuit op een in elkaar geflanste en 
slecht begeleide liberalisering, hebben ze tal van vragen gesteld over het beleid van 
De Post ten aanzien van haar personeel (inzonderheid over het project met de 
wijkpostbodes) en haar klanten, en hebben ze voorstellen gedaan door middel van 
resoluties die werden ingediend en die nog hangende zijn in de commissies. Een van 
die voorstellen, met betrekking tot de oprichting van gemeentelijke postagentschappen, 
is trouwens opnieuw brandend actueel na protestacties van de burgers tegen de 
beslissing van De Post om het postkantoor van Louvain-La-Neuve te sluiten. Met dat 
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voorstel, waarover helaas nog niet werd gestemd in de commissie, willen we van de 
gemeentebesturen bevoorrechte partners van De Post maken. De parlementsleden 
van de PS hopen dan ook ten zeerste dat hun collega's de partijgrenzen zullen 
overstijgen en hun steun zullen verlenen aan deze tekst, die dankzij een grotere 
betrokkenheid van de lokale besturen tot een betere dienstverlening aan de bevolking 
kan leiden.  
 
De commissie voor de Infrastructuur heeft zich voorts gebogen over de toekomst van 
de NMBS en meer bepaald van het vrachtvervoer per spoor. Het spoorwegvervoer, 
waarmee Europa eveneens liberaliseringsplannen heeft, is natuurlijk een fundamenteel 
onderwerp, zowel uit sociaaleconomisch oogpunt als op milieuvlak. Daarom blijft de 
PS-fractie zich inspannen om de toekomst van de NMBS echt “op het goede spoor” te 
zetten. 
 
Van de vele andere thema's die onze aandacht hebben weggedragen, vernoemen we 
ten slotte nog de veiligheid op het spoor en de “pannes” van het Belgacom-netwerk.  
 
 
Justitie 
 
In dit domein is er veel parlementair werk verricht.  
 
Onze fractie heeft haar schouders gezet onder belangrijke wetsontwerpen, die onder 
andere betrekking hebben op de hervorming van de mede-eigendom en de 
kansspelen.  
 
Voorts hebben we tal van vragen gesteld en betogen gehouden over het Masterplan. 
De initiatieven van de minister blijven immers grotendeels beperkt tot de uitbreiding 
van het gevangenisbestand. We hebben herhaaldelijk onderstreept dat de minister 
onverwijld voorrang dient te geven aan de omstandigheden van de opsluiting, de 
begeleiding van de gedetineerden en de alternatieve maatregelen. 
 
De PS-fractie heeft de vraag naar een evaluatie van de antiterrorismewetgeving 
gesteund. De hoorzittingen daaromtrent zijn gestart en moeten worden voortgezet. 
 
Wat het familierecht betreft, werd er een belangrijk voorstel gedaan met betrekking tot 
de objectivering van de onderhoudsbijdragen. Het is niet alleen de bedoeling om meer 
samenhang, duidelijkheid, transparantie en uniformiteit in de rechterlijke beslissingen 
te brengen, maar ook om een betere medewerking van de justitiabelen te verkrijgen 
zodat de betalingen effectief kunnen gebeuren, wat vooral het welzijn van de kinderen 
ten goede zal komen. 
 
 
Volksgezondheid en Maatschappelijke Integratie 
 
De commissie heeft tal van vergaderingen gewijd aan de bespreking van een 
fundamenteel wetsontwerp inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk 
lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het 
wetenschappelijk onderzoek. Het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal is niet 
alleen erg veelbelovend op medisch vlak, het heeft ook een ethisch aspect waaraan de 
PS-fractie bijzondere aandacht heeft besteed. Die ethische kwestie, afgewogen tegen 
het biomedisch onderzoek, kwam eveneens aan bod tijdens de werkzaamheden met 
betrekking tot een wetsontwerp betreffende dierproeven in het biomedisch onderzoek 
en de ontwikkeling van alternatieve technieken. 
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We onthouden voorts de goedkeuring van een voorstel van resolutie betreffende een 
betere beschikbaarstelling van consumenteninformatie bij de aankoop van een gsm. 
De passieve blootstelling aan elektromagnetische golven mag dan al zorgwekkend zijn, 
de actieve blootstelling is dat nog veel meer. De PS-fractie vindt het dan ook belangrijk 
dat elke consument ter zake een vrije maar vooral weloverwogen keuze kan maken. 
 
Daarnaast hebben de commissieleden zich uitgebreid beziggehouden met het domein 
van de pediatrie, meer bepaald met de zorgverlening aan kinderen thuis en in het 
ziekenhuis. 
 
De commissie heeft ook toegezien op de voortgang van een aantal lopende plannen 
zoals het Nationaal Kankerplan, het Nationaal Anti-alcoholplan, het plan om het beroep 
van verpleegkundige weer aantrekkelijk te maken en het plan betreffende de 
chronische ziekten. Voorts heeft de commissie beslist om een actieplan inzake 
zeldzame aandoeningen en weesgeneesmiddelen uit te werken.  
 
De A/H1N1-griepepidemie werd wekelijks door de commissieleden opgevolgd. Dat gaf 
hen de gelegenheid om de minister en diverse leidinggevende ambtenaren van de 
beleidscel Influenza uitgebreid te ondervragen, opdat de bevolking zou kunnen 
beschikken over transparante en volledige informatie, zowel wat de evolutie van de 
epidemie als wat de aangedragen beleidsopties betreft. 
 
Ten slotte werd er grondig ingegaan op het probleem van het tabaksgebruik in 
gesloten openbare ruimtes. De commissie bekrachtigde een rookverbod in 
horecazaken waar eten wordt geserveerd. 
 
 
Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging 
 
Wat de buitenlandse betrekkingen betreft, onthouden we de goedkeuring van de 
resolutie met betrekking tot een nieuw algemeen beleid inzake de strijd tegen de 
honger in het licht van de wereldvoedselcrisis. 
 
In dezelfde geest werd op initiatief van de heer Patrick Moriau het Belgisch Fonds voor 
de Voedselzekerheid opgericht. Dat nieuwe fonds is de opvolger van het Belgisch 
Overlevingsfonds en wordt voortaan belast met de ontwikkeling van ambitieuze 
projecten inzake voedselsoevereiniteit en bevordering van de teelt van 
voedingsgewassen in de door hongersnood geteisterde landen van Subsaharaans 
Afrika.  
 
De PS wilde een grondig debat aangaan over de problematiek van de kwijtschelding 
van de schuld van de minst ontwikkelde landen (MOL) en de arme landen met de 
zwaarste schuldenlast (HIPC - heavily indebted poor countries). Via een voorstel van 
resolutie wilde de PS er bij de Belgische regering op aandringen dat zij een 
daadwerkelijk op verantwoordelijkheidszin gestoeld beleid zou voeren inzake de inning 
van schuldvorderingen bij de ontwikkelingslanden. 
 
Ten slotte wenste de PS ook door het indienen van een voorstel van resolutie de 
alarmklok te luiden met betrekking tot de politieke en sociale toestand en de 
mensenrechtensituatie in Colombia, dat geteisterd wordt door een gewapend 
binnenlands conflict. Die aanhoudende strijd veroorzaakt een diepe humanitaire en 
sociale crisis en heeft ernstige gevolgen voor de burgerbevolking, vooral op het 
platteland. De situatie van de vakbonden is er bijzonder onrustwekkend, omdat 
Colombia door de meeste bij de International Trade Union Confederation (ITUC) 
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aangesloten internationale vakbondscentrales als het gevaarlijkste land ter wereld 
wordt beschouwd om vakbondsactiviteiten uit te oefenen. 
 
Wat Landsverdediging betreft, werd er een voorstel van resolutie aangenomen over de 
situatie in Afghanistan en het sturen van Belgische militairen naar dat gebied, in het 
kader van een NAVO-missie. Dat voorstel van resolutie spruit voort uit de groeiende 
ongerustheid over de politieke toestand in Afghanistan. De PS vroeg niet enkel dat de 
veiligheid van de militairen ter plaatse duidelijk zou worden gewaarborgd, maar ook dat 
de NAVO een exitstrategie zou bepalen zodat op lange termijn kan worden nagedacht 
over een terugtrekkingsscenario. 
 
 
Sociale Zaken 
 
Tijdens deze zittingsperiode heeft de PS-fractie zich voornamelijk met de gevolgen van 
de economische en financiële crisis voor de werkgelegenheid en de sociale zekerheid 
beziggehouden. De fractie verzette zich tegen elke eenzijdige en overhaaste oplossing 
die het werknemersstatuut structureel zou aantasten. De PS-commissieleden hebben 
niettemin actief meegewerkt aan het opstellen van originele en tijdelijke formules om 
iets te doen aan het gebrek aan werk bij de bedienden tijdens de ernstige crisis die ons 
land doormaakte.  
 
Tegelijkertijd eisten en verkregen de Franstalige socialisten een moratorium op het 
gebied van de sancties tegen bepaalde werknemers die het slachtoffer zijn van de 
economische werkloosheid. 
 
Nog steeds wat werk betreft, werd er voorrang verleend aan het verbeteren van het 
statuut van de uitzendkrachten en de deeltijdse werknemers, die het eerste slachtoffer 
van de economische werkloosheid zijn. 
 
Een ander centraal thema was de noodzaak om het stelsel van de dienstencheques te 
bestendigen. 
 
Hoewel de crisis zwaar weegt op de begroting van de sociale zekerheid, heeft ons 
stelsel van sociale bescherming bewezen dat het efficiënt bescherming bood tegen de 
crisis. In deze bijzondere context hebben we er steeds voor gekozen de sociale 
verworvenheden te verdedigen en te verbeteren, onder meer met het oog op het 
beheersen van de uitgaven teneinde de uitdagingen van de vergrijzing te kunnen 
aangaan. 
 
 
Financiën en Begroting 
 
2009 stond uiteraard in het teken van het verder monitoren van de financiële crisis en 
de gevolgen ervan. De PS-fractie wilde – en wil nog steeds – via het stellen van vragen 
en indienen van resoluties en voorstellen de controle op het financieel en bancair 
systeem verbeteren, de consument op het stuk van financiële producten beter 
beschermen, en zowel voor de particulieren als de ondernemingen de toegang tot 
krediet waarborgen.  
 
Er dienen structurele hervormingen te worden goedgekeurd om de rust te doen 
weerkeren in een systeem dat ei zo na nog meer schade had kunnen veroorzaken dan 
de banksector bij ons heeft opgelopen, en zo de reële economie in zijn val had kunnen 
meeslepen.  
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De PS-fractie zal de regeringsinitiatieven steunen om in aansluiting op de 
aanbevelingen van de commissie belast met het onderzoek naar de financiële en 
bankcrisis een prudentiële controle op de bank- en verzekeringssector volgens het 
Twin Peaksmodel te organiseren -wat een eis was van de PS- en de consumenten 
beter te beschermen door de rol van de CBFA toe te spitsen op de 
consumentenbescherming. 
 
 
Binnenlandse Zaken 
 
Ons wetgevend werk was vooral gebaseerd op teksten die afkomstig waren van de 
regering en de Senaat.  
 
In het kader van het stemrecht van Belgen in het buitenland werden er diverse 
wetsvoorstellen besproken, waaronder één dat door onze fractie was ingediend. We 
hebben gevraagd dat er hoorzittingen zouden worden georganiseerd, omdat het een 
eerder technisch dossier was, dat enige verduidelijking vereiste. 
 
We hebben ook voortgebouwd op het verslag van de Federale Politieraad over de 
evaluatie van de politiehervorming. Zo hebben we op ons verzoek hoorzittingen gehad 
met de Federale Raad, de Verenigingen van Belgische Steden en Gemeenten en alle 
vakbonden. Het is nu de bedoeling dat we ter zake een aantal thema’s selecteren, 
opdat de commissie uiteindelijk een reeks voorstellen zou kunnen formuleren. In dat 
kader zullen we ook per thema meer gerichte hoorzittingen organiseren.  
 
Ten slotte hebben we de federale ombudsmannen gehoord over hun verslag over de 
gesloten centra. In dat kader heeft de commissie met staatssecretaris Melchior 
Wathelet afgesproken een monitoring uit te voeren om te onderzoeken of de Dienst 
Vreemdelingenzaken wel degelijk de aanbevelingen uit dat verslag naleeft. 
 

 
7.4. OPEN VLAAMSE LIBERALEN EN DEMOCRATEN (OPEN VLD) 

18 LEDEN 
 
 
Samenstelling 
 
Bart Tommelein nam als fractievoorzitter de dagelijkse leiding van de fractie waar. Op 
1 juli 2009 werd hij opgevolgd door Hilde Vautmans. 
 
Patrick Dewael nam op 30 december 2008 zijn parlementair mandaat opnieuw op en 
werd verkozen tot Voorzitter van de Kamer. De fractie nam afscheid van Bruno 
Steegen die Patrick Dewael verving tijdens de uitoefening van diens ministerieel 
mandaat. 
Nieuwe volksvertegenwoordigers werden tijdens dit werkingsjaar verwelkomd : 
Ine Somers, ter vervanging van Guido De Padt, benoemd tot minister van 
Binnenlandse Zaken; 
Roland Defreyne, ter vervanging van Bart Tommelein, verkozen tot 
volksvertegenwoordiger van het Vlaams Parlement. 
 
Als voorzitter van de commissie voor Buitenlandse Betrekkingen, werd Hilde Vautmans 
door Geert Versnick vervangen. 
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Fractiedagen 
 
Naar jaarlijkse gewoonte werd het nieuwe parlementaire jaar ingezet met een 
fractieweekend op 26 september te Oostende. 
Tijdens deze dagen werd voornamelijk gedebatteerd over de strategie, de werking en 
de politieke lijn van de Open Vld en werden deskundigen gehoord over o.m. de 
problematiek van de multiculturaliteit, klimaat en vergrijzing. 
 
Parlementaire werkzaamheden 
 
De controle op de uitvoerende macht gebeurt door middel van mondelinge en 
schriftelijke vragen. Ook als lid van de meerderheid liet de Open Vld-fractie zich in dit 
deel van het parlementaire werk niet onbetuigd. 
Meerdere informatie, vergaard uit de vraagstelling, leidde nadien tot beleidsvoorstellen 
en -opties. 
 
De Open Vld-Kamerfractie had aandacht voor diverse aangelegenheden. 
 
Onderstaande initiatieven zijn slechts een greep uit de diverse voorstellen die door de 
leden van de fractie werden voorgelegd. 
 
Yolande Avontroodt had aandacht voor de problemen die heersen in de 
ziekenhuispediatrie en vroeg via een resolutie om dringend werk te maken van een 
totaalplan voor het zieke kind. 
Het voorstel van resolutie (stuk nr. 52K0482/001 - 2007/2008) werd in de plenaire 
vergadering op 18 juni 2009 door de voltallige Kamer aangenomen. 
 
Jonge vrouwen zijn zich vaak niet bewust van de gevolgen van 
loopbaanonderbrekingen op hun carrière en later pensioen. 
Een bezorgdheid die Maggie De Block er toe aanzette om te pleiten voor een 
bewustmakingscampagne voor werkende, jonge vrouwen (stuk nr. 52K1769/001 - 
2008/2009). 
 
Een wetsvoorstel van Sabien Lahaye-Battheu beoogt een betere regeling van het 
onderhoudsgeld (stuk nr. 52K1317/001 - 2007/2008), die onder meer inhoudt dat het 
ontwijken van alimentatie moeilijker wordt. 
 
Ine Somers en Ludo Van Campenhout dienden amendementen in op de wetgevende 
initiatieven met betrekking tot het invoeren van het alcoholslot. 
Zij bepleitten tevens het opstarten van proefprojecten met ecocombi (langere, zware 
vrachtwagens) (stuk nr. 52K0727/001 - 2007/2008). 
 
De commotie rond een al dan niet toegestane gelaatstatoeage zette Katia della Faille 
er toe aan om een wettelijke bedenktijd te laten invoeren bij het aanbrengen van 
tatoeages en piercings. (stuk nr. 52K2097/001 - 2008/2009). 
 
Carina Van Cauter diende verscheidene voorstellen in om de wetgeving rond 
onteigening te optimaliseren (stuk nrs. 52K1785/001 - 2008/2009, 52K1820/001 - 
2008/2009, 52K1830/001 - 2008/2009), 52K1834/001 - 2008/2009). 
Zij nam tevens het voortouw om de motiveringsplicht voor de assisenjury in te schrijven 
in de wet (stuk nr. 52K2072/001 - 2008/2009). 
 
De  Open  Vld-Kamerfractie  hernam  het  initiatief  van  Bart  Tommelein  en  Maggie 
De Block om voor het “omgekeerd woonkrediet” (pensioenkrediet) een wettelijk kader 
te creëren. 
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Deze kredietvorm geeft eigenaars van een huis de mogelijkheid om kapitaal op te 
nemen of om maandelijks een betaling te ontvangen met hun woning als waarborg, en 
dat zonder dat zij hun woning dienen te verlaten. 
Aldus laat het pensioenkrediet toe om de toenemende kosten van het ouder worden te 
dragen, wat zowel de particuliere woningeigenaars als de banken en 
kredietverstrekkers ten goede komt. 
 
Sofie Staelraeve diende een voorstel in om naast de mogelijkheid van individuele 
aankoop van dienstencheques door gezinnen, ook de mogelijkheid van 
dienstencheques via de werkgevers in te voeren. Deze worden dan beschouwd als een 
extra-legaal voordeel en worden op dezelfde manier gefinancierd als maaltijdcheques 
(stuk nr. 52K1777/001 - 2008/2009). 
 
 
Diversen 
 
Tijdens de voorbije legislatuur leidde Bart Tommelein, als voorzitter, de Parlementaire 
Onderzoekscommissie met betrekking tot het Fortis-dossier, in goede banen. 
Herman De Croo en Luk Van Biesen waren in dezelfde periode actief in respectievelijk 
de Bijzondere Onderzoekscommissie over de financiële en bankcrisis en de 
Parlementaire Onderzoekscommissie belast met het onderzoek van de grote fiscale 
fraudedossiers. 
 
Vanaf 1 januari 2009 neemt Bart Tommelein, voor een periode van twee jaar, het 
voorzitterschap van het Beneluxparlement waar. 
 
 
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. 
 

  
7.5. VL A A MS B EL A NG (VB ) 

16 L EDEN 
 
 
SAMENSTELLING 
 
Voorzitter: Gerolf Annemans 
Ondervoorzitter: Filip De Man 
 
 
ALGEMENE POLITIEK 
 
Bovenaan de agenda van de fractiedagen in september 2008 stond de te volgen 
politieke strategie t.a.v. belangrijke politieke feiten en parlementaire initiatieven: 
de werking van de Kamerleden en de fractie, de politieke strategie van de fractie en de 
partij, het gewijzigde politieke landschap, voorbereiding van de regionale en Europese 
verkiezingen van 7 juni 2009…  
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Een aantal bijzondere momenten voor de Vlaams Belang-Kamerfractie in het gewone 
zittingsjaar 2008-2009 waren: 
 
- In de loop van 2008 sloeg de crisis keihard toe. Niet alleen de burger werd 

getroffen, maar ook de banken kwamen in moeilijkheden. De overheid diende 
achtereenvolgens Fortis, Dexia, Ethias en KBC te steunen met miljarden euro’s 
om bankfaillissementen te voorkomen. Uiteindelijk verkocht de regering 
Leterme II zelfs Fortis aan het Franse BNP Paribas. Het Vlaams Belang diende 
als eerste een voorstel tot oprichting van een parlementaire 
onderzoekscommissie in: de spaarders hadden immers recht op duidelijkheid 
over de omstandigheden van de financiële ingrepen van de overheid bij Fortis en 
Dexia, de besluitvormingsprocessen die mogelijks geleid hadden tot riskante 
bankproducten, de invloed van het koningshuis en haar netwerken, de werking 
van de CBFA en eventuele politieke verantwoordelijkheden. De meerderheid die 
blijkbaar de ware toedracht niet wilde onthullen, moest niets weten van het 
Vlaams Belang-voorstel. Wel werd een gewone onderzoekscommissie - die over 
veel minder bevoegdheden en mogelijkheden beschikt dan een parlementaire - 
opgestart… Deze gewone commissie bleek uiteindelijk een doofpotoperatie te 
zijn.  

 
- In de nasleep van de verkoop van Fortis aan BNP Paribas bleek eind 2008 dat er 

mogelijks ongeoorloofde én met de scheiding der machten strijdige contacten 
waren geweest tussen de CD&V-kabinetten van Leterme en Vandeurzen 

 (de uitvoerende macht), en ondermeer mevrouw Schurmans, rechter bij het Hof 
van Beroep van Brussel (de rechterlijke macht) om het Fortis-dossier in een voor 
de regering gunstige zin te beïnvloeden. Het Vlaams Belang eiste onmiddellijk het 
ontslag van de regering en ontbond alle duivels in de Kamer. Deze flagrante 
schending van de trias politica leidde tot de val van de regering Leterme II - met 
het ontslag van Premier Leterme en minister van Justitie Vandeurzen - en de 
onmiddellijke doorstart van een nieuwe regering Van Rompuy die voor het eerst 
in de geschiedenis over geen Vlaamse meerderheid beschikte. De mede op het 
verzoek van het Vlaams Belang opgerichte parlementaire onderzoekscommissie 
over de scheiding der machten bleek een maat voor niets: de waarheid kwam niet 
boven, bepaalde getuigen mochten niet worden verhoord, Leterme en 
Vandeurzen moesten ongehavend uit de zogenaamde operatie waarheid 
komen… 

 
- Begin 2009 legde het Vlaams Belang een klacht neer tegen de Open Vld-minister 

van Buitenlandse Zaken De Gucht en zijn echtgenote omwille van mogelijke 
voorkennis waarmee zij aandelen van Fortis zouden verhandeld hebben. Toen 
het dossier in het Parlement belandde,  vroeg het Vlaams Belang dat de Kamer 
het gerechtelijk dossier zou kunnen inzien vooraleer werd ingegaan op de 
suggestie van de procureur-generaal om de buitenvervolgingstelling te vorderen. 
Deze vraag werd echter niet gevolgd door de meerderheid, zodat ook deze maal 
de volledige waarheid niet boven kwam. Enkele maanden later werd De Gucht 
vrijgesproken, maar werd er een nieuw onderzoek geopend naar mogelijke 
voorkennis in hoofde van de CD&V-staatssecretaris voor mobiliteit Schouppe. 

 
- Gedurende het ganse zittingsjaar hamerde het Vlaams Belang via vragen en 

interpellaties op de desastreuze toestand van de staatsfinanciën. De cocktail van 
belastingverminderingen, uitgavenverhogingen en spilzucht onder Verhofstadt I 
en II, het gebrek aan begrotingscontroles en aan daadwerkelijke structurele 
ingrepen in inkomsten en uitgaven onder Leterme I en II en Van Rompuy, en de 
bankcrisis leidden ertoe dat dit land medio 2009 virtueel failliet was: voor de 
komende zeven jaar zal er telkens een tekort van 25 miljard euro zijn! 
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- In het weekend van 18-19 juli 2009 -twee dagen na de start van het 
parlementaire reces en dit om parlementaire controle zoveel mogelijk uit te 
sluiten- besloten de regeringspartijen om een nieuwe regularisatieronde voor 
illegalen te organiseren! Met de aanstelling van cdH-staatssecretaris voor 
migratie Wathelet en PS-staatssecretaris voor maatschappelijke integratie 
Courard kwam het hele asielbeleid in Franstalige handen. Uit vertrouwelijke 
regeringsdocumenten bleek dat, bovenop de 40 000 “individuele regularisaties” 
die de afgelopen jaren onder de Open Vld plaatsvonden, tot 100 000 illegalen 
voor regularisatie in aanmerking zouden komen. Het Vlaams Belang dwong een 
interpellatieronde af tijdens de eerste vakantieweek en legde ondertussen een 
klacht neer bij de Raad van State tegen deze nieuwe regularisatieronde omwille 
bevoegdheidsoverschrijding door de regering. 

 
- Het Vlaams Belang laakte het ganse jaar het meer dan lakse justitiebeleid: de 

massale ontsnappingen van gangsters uit gevangenissen en justitiepaleizen, de 
vrijlating van misdadigers wegens procedurefouten, de vervroegde vrijlating van 
honderden gevangenen om het aantal gedetineerden tijdens de warme 
zomermaanden opnieuw onder de tienduizend te laten zakken, het falen van het 
elektronisch toezicht, de lakse bestraffing van jeugdcriminelen… Het Vlaams 
Belang schoof een aantal remedies naar voren: de aankoop van Nederlandse 
gevangenisboten met een gezamenlijke capaciteit van 576 plaatsen in afwachting 
van de bouw van 5 000 nieuwe gevangeniscellen, de plaatsing van netten en 
kabels om het landen van helikopters in gevangenissen te beletten, de betere 
beveiliging van onze gerechtsgebouwen, de invoering van een echt 
jeugdsanctierecht, de afschaffing van de Wet-Lejeune, de invoering van de 
mogelijkheid van cumulatieve straffen voor veelplegers, de invoering van een 
helder en eenvoudig procedurerecht,  meer mensen en middelen voor het 
gerecht... 

 
 
WETGEVEND WERK 
 
Niet enkel deze, maar ondermeer volgende wetsvoorstellen en voorstellen van 
resolutie: 
 
- 1460/001:  voorstel van resolutie tot heroprichting van een volwaardige  
  aparte legereenheid: het Regiment Paracommando; 
- 1472/001:  voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie  

 wat de tussenkomst van de regering in een aantal financiële 
instellingen betreft; 

- 1473/001:  wetsvoorstel tot beteugeling van het schijnhuwelijk; 
- 1551/001:  wetsvoorstel tot beteugeling van het schijnsamenlevingscontract; 
- 1582/001:  voorstel van resolutie met het oog op de depolitisering van de bank-  
   en verzekeringssector; 
- 1658/001:  voorstel van resolutie inzake de gevaarlijke boodschap van de koran;  
- 1690:001:  wetsvoorstel tot wijziging van het wetboek van de inkomstenbelasting  
  1992 om de belastingaftrek voor woninghuur mogelijk te maken; 
- 1691/001:  wetsvoorstel tot afschaffing van het verval van strafvordering voor  
  bepaalde misdaden; 
- 1710/001:  wetsvoorstel tot verlaging van het normale BTW-tarief van 21 naar 19  
  procent; 
- 1729/001:  wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende  

 de verkiezing van het Europees Parlement wat de splitsing van de 
kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde betreft; 

- 1763/001:  wetsvoorstel tot vereenvoudiging van de regelgeving betreffende het  
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  roken in openbare plaatsen; 
- 1846/001:  wetsvoorstel betreffende de bekendmaking van, het woonverbod voor  
  en de uitsluiting tot eerherstel van veroordeelde pedofielen; 
- 1904/001:  wetsvoorstel tot drastische inperking van de ministeriële beleidscellen; 
- 1961/001:  wetsvoorstel tot wijziging van het wetboek van de inkomstenbelasting  
   1992 om een algemene belastingaftrek voor restaurantkosten mogelijk  
   te maken; 
 
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 het stopzetten van de communautaire 

dialoog door Vlaams minister-president Peeters; 
- interpellatie van Gerolf Annemans over de Waalse compensaties voor de 

federale steun aan KBC; 
- interpellatie van Koen Bultinck over het aanvullend pensioen voor contractuele 

ambtenaren; 
- interpellatie van Koen Bultinck over het plan “Verpleegkunde”; 
- interpellatie van Filip De Man over asiel en migratie: de instructie inzake de 

nieuwe collectieve regularisatie van illegalen; 
- interpellaties van Filip De Man over de federale politiedotatie en over de malaise 

aan de top van de federale politie; 
- interpellaties van Hagen Goyvaerts over de verkoop van Fortis aan BNP Paribas 

en over de lening van de Federale Participatiemaatschappij aan Fortis Holding; 
- interpellaties van Hagen Goyvaerts over de bankcrisis en over de uitverkoop van 

een aantal banken aan Frankrijk; 
- interpellaties van Bart Laeremans over de hervormingsplannen voor Justitie; 
- interpellatie van Bart Laeremans over de onenigheid binnen de regering inzake 

kernenergie; 
- interpellatie van Jan Mortelmans over de snel-Belg-wet in het algemeen en de 

behandeling van naturalisatiedossiers door de parketten in het bijzonder; 
- interpellatie van Bert Schoofs over de toestand in de gevangenissen en de 

alarmsignalen vanwege de penitentiaire beambten met betrekking tot nakend 
oproer; 

- interpellatie van Bert Schoofs over de hiaten in het justitiebeleid inzake de 
bestraffing en de behandeling van seksuele delinquenten; 

- interpellatie van Bruno Stevenheydens over de uitleveringsproblemen met 
Nederland; 

- interpellatie van Francis Van den Eynde over de aanstelling van Anne Martens uit 
Gent tot arrondissementscommissaris in West-Vlaanderen en over haar 
eventuele kandidatuur bij de Europese verkiezingen. 

 
 

HET VLAAMS BELANG IN CIJFERS 
 
- Wetsvoorstellen, resoluties, moties, amendementen  136 
- Interpellaties 60 
- Tussenkomsten, stemverklaringen 229 
- Mondelinge vragen  658 
- Schriftelijke vragen 1.129 
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7.6.  SOCIALISTISCHE PARTIJ.ANDERS (SP.A) 
14 LEDEN 

 
De politieke actualiteit stond dit werkjaar grotendeels in het teken van de financiële en 
economische crisis. De bancaire problemen die uit deze crisis voortvloeiden, leidden 
eind 2008 tot de val van de federale regering en de installatie van een nieuwe 
bewindsploeg met weliswaar dezelfde coalitiepartners. sp.a vervulde verder haar 
oppositierol en legde in het oppositiewerk de nadruk op het gebrek aan daadkracht en 
efficiënte aanpak van de crisis door de meerderheid. 
 
 
-  De aanpak van de financiële crisis 
 

De acties van de federale regering naar aanleiding van de financiële crisis 
leidden tot twee parlementaire initiatieven. Enerzijds werd een 
onderzoekscommissie opgericht die moest nagaan of de Grondwet, in het 
bijzonder de scheiding der machten, en de wetten werden geëerbiedigd in het 
raam van de tegen de nv Fortis ingestelde gerechtelijke procedures. Anderzijds 
werd een bijzondere commissie belast met het onderzoek naar de oorzaken, 
aanpak en gevolgen van de financiële en bancaire crisis in België.  

 
 
  - De onderzoekscommissie “scheiding der machten” 
 

Op 16 januari 2009 startte de zogenaamde Fortis-onderzoekscommissie. 
Renaat Landuyt werd aangesteld als eerste verslaggever naast twee leden 
van de meerderheid. De onderzoekscommissie moest de mogelijke 
schending van de scheiding der machten in het Fortis-dossier  onderzoeken. 
Samen met J.-M. Nollet van Ecolo kon Renaat Landuyt aan de hand van 
doortastende vragen een deel van de waarheid naar boven laten  komen over 
de inmenging van de regering in de Fortis-beslissing. Uiteindelijk bekwamen 
ze een overzicht van tientallen eigenaardige contacten tussen magistraten en 
naaste medewerkers van verschillende ministers. Dit mondde uit in een 
rapport van sp.a en Ecolo waarin de verantwoordelijkheid van de Eerste 
minister, de minister van Justitie en de minister van Financiën wel duidelijk 
werd aangewezen. De meerderheid was er niet in geslaagd deze 
onderzoekscommissie tegen te houden, maar heeft wel verhinderd dat er 
duidelijke conclusies werden getrokken. Nadat het strafonderzoek inzake de 
schending van het beroepsgeheim in het Fortis-dossier is afgesloten, zal het 
debat over een verder onderzoek naar de scheiding der machten 
onvermijdelijk opnieuw oplaaien. 

 
 
  - De bijzondere commissie “financiële en bancaire crisis” 
 

De bijzondere commissie had geen statuut van onderzoekscommissie, iets 
wat onze parlementsleden betreurden. Sleutelfiguren in de gebeurtenissen in 
de herfst van 2008 konden hierdoor niet onder eed ondervraagd worden. 
Ondanks deze inperking van de bevoegdheden van de bijzondere commissie, 
leidde het werk op basis van de input van experten tot goede conclusies en 
aanbevelingen. De belangrijkste aanbevelingen die sp.a eerder in een eigen 
bankenplan lanceerde, werden opgenomen in de aanbevelingen voor de 
regering. Ze werden door de plenaire vergadering met een ruime 
meerderheid goedgekeurd. 
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De experten van de bijzondere commissie stelden bij de betrokken Belgische 
financiële groepen ernstige gebreken of minstens nalatigheden vast. 
 
Op basis van die vaststellingen pleitte de commissie ondermeer voor:  
 
- een grondige hervorming van het toezicht op de financiële sector; 
- strengere kapitaalregels en betere controle op de banken; 
- splitsing depositobanken en handelsbanken: 
 
 - er moet voor klanten transparante vorm van klassiek bankieren en 
   afzonderlijk van speciale financiële instellingen worden geïntroduceerd; 
 - depositobanken mogen niet beursgenoteerd zijn; 
 
- de bescherming van de bancaire consument moet drastisch verbeterd 

 worden, ondermeer door betere controle en transparantie van de 
 bankproducten; 
 
  - de beloning van topmanagers minder laten afhangen van 
   kortetermijnpremies en daarom de maatregelen van groep Lamfalussy 
   opvolgen: 
 
   - verbod op bonussen voor kortetermijnprestaties zoals de koers van 
     referentieaandeel, de omzet of de bedrijfsomvang; 
   - variabel loon aan langetermijndoelstellingen koppelen; 
 
  - transparant maken van aanwervingspremies of uittredingsvergoedingen en 
   deze vergoedingen strikt beperken en controleren. 

 
Meermaals wezen onze parlementsleden erop dat de federale regering 
nauwelijks beleidsinitiatieven nam om de aanbevelingen in de praktijk om te 
zetten. In het bijzonder het uitblijven binnen de regering van een efficiënte 
aanpak van overmatige toplonen en bonussystemen werd geregeld 
aangehaald. sp.a diende een aantal wetsvoorstellen in om bedrijven volledige 
transparantie op te leggen over elk aspect van hun loonbeleid en om de 
bestaande ontsporingen aan banden te leggen. Het voorstel van onze groep 
om de wettelijke bescherming van het spaargeld te verhogen van de 
geldende 20 000 euro naar 100 000 euro, werd slechts moeizaam door de 
meerderheid overgenomen.  

 
 
-  Begroting en financiën 
 

De volledige ontsporing van de openbare financiën in 2008 en in de begroting 
2009 waren een belangrijk aandachtspunt in de commissie voor de Financiën en 
de Begroting. Fractievoorzitter Peter Vanvelthoven toonde op basis van 
budgettaire cijfergegevens aan dat de federale regering in haar begrotingen 
systematisch de inkomsten aanzienlijk overschat en de uitgaven onderschat. 
Deze dynamiek leidde onvermijdelijk tot het ontstaan van begrotingstekorten die 
intussen de omvang van de tekorten van begin jaren negentig evenaren. 
Zijn tussenkomsten in de commissie voor frequentere en betere budgettaire 
controles en bijsturingen werden er door de regeringsvertegenwoordigers 
genegeerd. 
 
Ook voor wat betreft de manke werking van de FOD Financiën legden onze 
parlementsleden haast wekelijks de vinger op de wonde. Dirk Van der Maelen 
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stelde via parlementaire vragen en interpellaties het falende informatisering- en 
personeelsbeleid bij de FOD Financiën, de gebrekkige inning van de belastingen 
en de totaal ontoereikende strijd tegen de fiscale fraude aan de kaak. Daarnaast 
werden een aantal wetgevende initiatieven genomen met het oog op een 
eerlijkere fiscaliteit, een efficiënte en effectieve strijd tegen de fiscale fraude en 
een meer klantvriendelijke fiscus. Één wetsvoorstel van onze oppositiefractie 
werd overgenomen door de regering. Daardoor wordt de fiscale vrijstelling van de 
fietsvergoeding opgetrokken tot 0,20 euro per kilometer vanaf aanslagjaar 2010 
en wordt deze nadien geïndexeerd. Daarnaast wordt een bedrijfsfiets vrijgesteld 
van belastingen.  

 
 
-  De parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek van de grote 
 fiscale fraudedossiers 
 

Op 10 april 2008 werd de parlementaire onderzoekscommissie belast met het 
onderzoek van de grote fiscale fraudedossiers opgericht. Die commissie moest 
onderzoeken waarom zoveel grote fraudezaken verjaren en bestudeerde drie 
grote soorten dossiers. De parlementscommissie hoorde in totaal 71 getuigen: 
parketmagistraten, fiscalisten, professoren, e.d. Op 14 mei 2009 keurde de 
Kamer het rapport van de onderzoekscommissie met 108 aanbevelingen goed. 
De eensgezindheid binnen de onderzoekscommissie was groot. Iedereen beseft 
dat een grondige hervorming van de strijd tegen de fraude noodzakelijk is. Eerste 
ondervoorzitter van de onderzoekscommissie Dirk Van der Maelen is tevreden 
over het werk dat de onderzoekscommissie heeft afgeleverd. Zowat alle 
maatregelen die het sp.a-Kamerlid voorgesteld heeft, zijn als aanbeveling 
opgenomen in het rapport van de onderzoekscommissie. Om te voorkomen dat 
de aanbevelingen van de onderzoekscommissie onder de mat worden geveegd, 
heeft de commissie aanbevolen een comité F op te richten en het Rekenhof in te 
schakelen. Zij moeten erop toezien dat de aanbevelingen ook effectief worden 
uitgevoerd. 

 
 
-  Energie 
 

De evoluties op de Belgische energiemarkt blijven grote vragen oproepen, die 
door de trage en grotendeels passieve aanpak van de regering slechts zeer 
gedeeltelijk beantwoord worden. De liberalisering van een markt waarop in wezen 
maar één grote speler actief is vereist volgens  een flankerend beleid dat de 
belangen van consumenten  van concurrerende marktspelers veilig stelt.  Dat dit 
vandaag niet het geval is, blijkt ondermeer uit een veelvoud aan binnen- en 
buitenlandse rapporten die aantonen dat Belgische gebruikers -bedrijven  
gezinnen- hogere energieprijzen betalen dan in de buurlanden zonder dat 
daarvoor objectieve redenen te vinden zijn.  Mede op aandringen van onze fractie 
werden daarover hoorzittingen gehouden met o.m. de energieregulator (CREG), 
het Planbureau en de NBB, distributie-intercommunales en uiteenlopende 
experten. sp.a diende zelf wetsvoorstellen inzake ontvlechting van de 
eigendomsstructuren (verhinderen dat energieproducenten controlerende 
participaties kunnen aanhouden in de transportinfrastructuur van aardgas in 
België), inzake “governance” (transparante beslissingsstructuren die 
belangenvermenging voorkomen) en inzake maximumprijzen die door dominante 
marktspelers kunnen worden gehanteerd.  
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-  Defensie 
 

Het meest in het oog springende debat, of beter gezegd gebrek aan debat, betrof 
de Belgische missie in Afghanistan. Een bezoek van de minister van Defensie 
aan de commissie kwam er telkens op neer dat de parlementsleden enkel akte 
konden nemen van beslissingen. Er was geen plaats voor en open debat. 
Incidenten tussen onze Belgische soldaten en de Taliban moesten worden 
vernomen via (buitenlandse) media en zelfs daarover weigerde de minister in de 
commissie uitleg te verstrekken. Alleen achter gesloten deuren, in de commissie 
Buitenlandse Operaties, kregen sommige parlementsleden meer informatie. Dit 
totaal gebrek aan transparantie is een parlementaire democratie onwaardig. 
Mede onder druk van sp.a heeft de minister zijn geheimhoudingsbeleid enigszins 
bijgestuurd. Sindsdien meldt Defensie incidenten met Belgische militairen in het 
buitenland. Tenslotte heeft sp.a een grondwetswijziging voorgesteld waardoor het 
Parlement in de toekomst zijn fiat zal moeten geven voor de deelname aan of 
uitbreiding van buitenlandse operaties.  

 
 
7.7. ÉCOL OGISTES CONFÉDÉRÉS POUR L ’ ORGA NISA TION DE L UTTES 

ORIGINA L ES -  GROEN!  (ECOL O-GROEN! )  
           12 L EDEN 

 
 
SAMENSTELLING 
 
Fractievoorzitter: Muriel Gerkens 
 
Ecolo-Groen! is de gemeenschappelijke fractie van de 8 volksvertegenwoordigers van 
Ecolo en de 4 volksvertegenwoordigers van Groen! 
 
De Ecolo-Groen!-fractie heeft zich, gerugsteund door universitaire en administratieve 
medewerkers, toegelegd op een groot aantal dossiers in het kader van de twee 
parlementaire functies, namelijk: 
 
- wetgevende initiatieven, door het opstellen van wetsvoorstellen en voorstellen 

van resolutie; 
- parlementaire controle, door de regeringsleden vragen te stellen en te 

interpelleren. 
 
De groenen maken momenteel deel uit van de democratische oppositie in het federaal 
Parlement. 
 
Hieronder volgt een greep uit de onderwerpen die het jaar 2008-2009 markeerden: 
 
Op het stuk van de financiële regulering werd, ingevolge een wetsvoorstel van Ecolo-
Groen! (52K0034), de parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek 
van de grote fiscale fraudedossiers opgericht. Die commissie bracht krachtige 
aanbevelingen uit inzake de bestrijding van de grote fiscale fraude. Ecolo-Groen! 
diende tevens een wetsvoorstel (52K1474) in om de exorbitante gouden parachutes 
langs fiscale weg aan te pakken. De parlementsleden en senatoren van Ecolo en 
Groen! waren zeer actief in de onderzoekscommissie "Fortisgate" en de bijzondere 
commissie belast met de opvolging van de financiële crisis. Hun voorstellen waren in 
grote mate bepalend voor de uiteindelijke aanbevelingen van beide commissies.  
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Op sociaal gebied is de Ecolo-Groen!-fractie verheugd dat haar wetsvoorstel 
(52K0051) over het optrekken van het leefloon en andere vervangingsinkomens tot 
boven de armoedegrens verder behandeld wordt. Het Rekenhof heeft de kosten van 
het wetsvoorstel op 1,2 miljard begroot. Dat voorstel ligt in het verlengde van het werk 
dat de groenen hebben aangevat met de verenigingen die actief zijn op het vlak van 
armoedebestrijding. De groenen hebben ook veelvuldig vragen gesteld over de 
wantoestanden in verband met de dienstencheques en over het pensioendossier. 
 
Het dossier van de energiemarkt werd op de voet gevolgd. De groenen hebben 
geijverd voor de goedkeuring van hun wetsvoorstel (52K0991) met betrekking tot de 
belasting op de superwinsten van de afgeschreven kerncentrales. Het spreekt vanzelf 
dat die belasting er moet komen zonder dat de kerncentrales langer openblijven. De 
groenen verdedigden tal van wetsvoorstellen, amendementen en teksten die zij 
indienden als alternatief voor die van de minister van Energie, om de bevoegdheid en 
de onafhankelijkheid van de regulator te versterken en regels en criteria op te stellen 
voor de werking ervan, maar ook om duidelijke en eenvormige energiefacturen te 
bewerkstelligen (52K1244), waarmee de consument de voorwaarden van de 
verschillende leveranciers beter kan vergelijken. De leveranciers vochten het 
wetsontwerp van de minister aan, waarbij de tarieven voor de doorvoer en het 
transport van gas werden verhoogd. België werd in al die aangelegenheden 
veroordeeld door de Europese Commissie.  
 
Ecolo-Groen! diende, in samenwerking met de verenigingen die daartoe hadden 
opgeroepen, een wetsvoorstel voor een klimaatwet (52K1388) in. Het voorstel van 
resolutie van onze fractie betreffende de bescherming tegen elektromagnetische 
straling (52K0405) werd aangenomen. Ecolo-Groen! diende tevens een wetsvoorstel in 
teneinde de verkoop van pesticiden en biociden aan niet-professionele gebruikers aan 
banden te leggen en te beregelen, alsmede een voorstel van resolutie over steun aan 
de biologische landbouw.  
 
Op het vlak van de gezondheid organiseerde Ecolo-Groen! verscheidene hoorzittingen 
in het Parlement en diende de fractie verscheidene wetsvoorstellen in betreffende de 
naleving van de arbeidswetgeving ten aanzien van medische specialisten in opleiding, 
de uitbreiding van de thuiszorg voor zwaar zieke kinderen en de verbetering van de 
verzorging en de dienstverlening in de kinderpsychiatrie. Laatstgenoemde voorstellen 
werden aangenomen. Ecolo-Groen! stelde voor het kiwimodel te verbeteren en te 
veralgemenen om de geneesmiddelenprijzen te drukken en ze beter te kunnen 
reguleren. Tot slot dienden de groenen, na de organisatie van een studiedag over 
fibromyalgie en diverse colloquia rond kankerbestrijding, de voedselkwaliteit en de 
numerus clausus, voorstellen in.  
 
In het asiel- en migratiedossier interpelleerden de groenen nagenoeg elke week de 
Eerste minister alsook de bevoegde ministers over het uitblijven van de door de 
regering toegezegde omzendbrief inzake objectieve regularisatiecriteria. Dankzij hun 
interpellaties werden er in de gesloten en open centra audits uitgevoerd door de 
federale ombudsmannen. Die audits zullen in oktober in het Parlement onderzocht 
worden. De groenen bezochten verscheidene centra en namen deel aan betogingen 
om de sans-papiers te steunen.  
 
Inzake de infrastructuurdossiers volgden de volksvertegenwoordigers van Ecolo-
Groen! nauwgezet de diverse wetsvoorstellen betreffende de luchthaven van 
Zaventem, het beheerscontract van de NMBS (veiligheid van de reizigers, 
toegankelijkheid van de stations, dienstregeling, onderhoud van de stations…) en het 
beheerscontract van De Post (in het bijzonder de sluiting van de postkantoren). De 
groenen zorgden ervoor dat er hoorzittingen over het goederenvervoer per spoor 
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gehouden werden en organiseerden een colloquium rond de verkeersveiligheid. De 
fractie diende een wetsvoorstel om het belastingvoordeel voor het woon-werkverkeer 
met de fiets te verhogen.  
 
Op het stuk van de buitenlandse zaken interpelleerden de groenen de minister van 
Landsverdediging systematisch over de militaire operatie in Afghanistan. Dankzij de 
fractie werd er een voorstel van resolutie met betrekking tot de wereldvoedselcrisis 
aangenomen. Ze diende ook voorstellen van resolutie in met betrekking tot Myanmar, 
het Midden-Oosten, Congo en de mensenrechten in China. 
 
De Ecolo-Groen!-fractie zorgde ervoor dat de terrorismewet in de commissie voor de 
Binnenlandse Zaken werd geëvalueerd. Inzake familierecht kwam er, op grond van het 
wetsvoorstel (52K0711) van de Ecolo-Groen!-fractie en dankzij een gezamenlijke 
inspanning, een wet betreffende het objectiveren van de berekening van de 
alimentatievorderingen tot stand. 
 
In de communautaire debatten is de Ecolo-Groen!-fractie, de enige tweetalige fractie 
van het federaal Parlement, steeds blijven oproepen tot dialoog en overleg. De fractie 
herhaalde haar vraag om een federale kieskring en een breed institutioneel pact.  
 
De fractie, die in de oppositie zit, nam ook deel aan het wetgevend werk door bepaalde 
wetsontwerpen van de meerderheid te steunen en pistes aan te reiken om de schaarse 
regeringsontwerpen te verbeteren. 
 
Dit beknopte overzicht van de activiteiten en verwezenlijkingen geeft aan dat de Ecolo-
Groen!-fractie aan alle debatten deelneemt en oplossingen tracht aan te reiken voor de 
onderwerpen die de burgers bezighouden door op nuttige, constructieve en 
oplossingsgerichte wijze oppositie te voeren.  
 
Na de samenstelling van de Gewestregeringen werd Muriel Gerkens door de fractie tot 
fractievoorzitter aangesteld. Haar voorzitterschap van de commissie Volksgezondheid 
die werd gekenmerkt door een uitgebreide agenda en een grote daadkracht, zal 
worden overgenomen door Thérèse Snoy. 

 
 

7.8. CENTRE DÉMOCRATE HUMANISTE (CDH) 
10 LEDEN 

 
 
SAMENSTELLING 
 
Na de jongste parlementsverkiezingen van 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-Verhofstadt III, -Leterme en ten slotte -Van 
Rompuy. 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 
nieuwe volksvertegenwoordigers: de heer Georges Dallemagne (Brussel), de heer 
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Joseph George (Luik), mevrouw Isabelle Tasiaux (ter vervanging van de heer Maxime 
Prévot die op 7 juni jongstleden verkozen werd in het Waals Parlement - Namen) en 
mevrouw Marie-Martine Schyns (Luik). De andere cdH-volksvertegenwoordigers waren 
reeds in de vorige zittingsperiode(s) parlementslid: de heer Josy Arens (Luxemburg), 
de heer Christian Brotcorne (Henegouwen), de heer David Lavaux (Henegouwen), 
mevrouw Clotilde Nyssens (Brussel), mevrouw Brigitte Wiaux (Waals-Brabant) en 
mevrouw Catherine Fonck (Henegouwen) die terugkomt naar het federaal Parlement 
nadat ze gedurende vijf jaar minister van Kinderwelzijn, Hulpverlening aan de Jeugd en 
Gezondheid was van de Franse Gemeenschap. 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 13 u 00 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 meer dan 200 wetsvoorstellen en voorstellen van resolutie in de 
Kamer van volksvertegenwoordigers ingediend. De voorstellen die in de zitting 
2008-2009 werden ingediend, zijn in hoofdstuk 2 van dit verslag opgenomen. 

 
Dit 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. 

 
 
- 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. 



Hoofdstuk 7   POLITIEKE FRACTIES - 281 
 

 

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 2008-2009 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. 

 
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-Van Rompuy, waarvan het cdH deel uitmaakt, na een verwarrende 
periode van start is gegaan. De maatregelen die wel vruchten afwerpen, hebben 
wij echter ook onderstreept. 

 
De economische toestand noopt de regering tot de hoogste waakzaamheid: ze 
moet de overheidsuitgaven in toom houden om nieuwe tekorten te voorkomen, 
het herstelbeleid versterken om de werkgelegenheid veilig te stellen, maar ook 
nieuwe inkomsten vinden, zonder de koopkracht van de burger al te zeer aan te 
tasten. In die context stelt het cdH zich een dubbel doel: soberheid en herstel. We 
verzetten ons tegen een onverantwoord budgettair "laisser-aller" en tegen een 
nietsontziend soberheidsbeleid, maar spraken ons uit voor strikte, maar 
evenwichtige maatregelen. Naast de nodige bezuinigingsmaatregelen moesten 
dus ook toekomstgerichte beleidsmaatregelen worden genomen, om uit de crisis 
te raken zonder de werkgelegenheid in het gedrang te brengen of de 
allerzwaksten te treffen én om de postcrisismaatschappij voor te bereiden, via 
herstelgerichte maatregelen en opleiding. Dat beleid moet worden voortgezet en 
versterkt. De cdH-fractieleden hebben daar herhaaldelijk op gewezen.  

 
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 



282 – POLITIEKE FRACTIES  Hoofdstuk 7 
 
 

 

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 hen 
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 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. 

 
 



Hoofdstuk 7   POLITIEKE FRACTIES - 283 
 

 

- Ontmoetingscentrum 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 wil laten voorafgaan, enerzijds, en dat ze aan 
de noden van de bevolking tegemoet wil komen, anderzijds. 

 
 

7.9. NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE (N-VA) 
7 LEDEN 

 
Het parlementaire jaar 2008-2009 kende een woelig verloop voor de N-VA in de Kamer 
van volksvertegenwoordigers. Bij aanvang van het parlementaire jaar, was er zelfs nog 
geen N-VA-fractie. De N-VA-Kamerleden maakten op dat moment deel uit van de 
gemeenschappelijke CD&V/N-VA-fractie. Op 21 september zei het partijcongres van 
de N-VA echter het vertrouwen in de federale regering op, waarna de CD&V het kartel 
met de N-VA verbrak. Van dan af vormde de N-VA een aparte fractie in de Kamer van 
volksvertegenwoordigers. 
 
Het parlementaire jaar werd  gekenmerkt door de financiële-, economische- en 
bankencrisis en door de onmacht van de federale regering om hierop daadkrachtig te 
reageren. Bij het uitbreken van de bankencrisis pleitte Jan Jambon onmiddellijk voor de 
oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie, die het dossier zou uitspitten.  
De Vlaamse regeringspartijen CD&V en Open Vld weigerden dit echter en verscholen 
zich achter een bijzondere commissie. Na de diverse hoorzittingen met experts en 
bankbestuurders, stelde Jan Jambon een globaal en concreet hervormingsplan voor. 
Mede door de economische- en financiële crisis ontspoorde de begroting. Door steeds 
uit te gaan van achterhaalde groeicijfers werd het begrotingstekort groter en groter. 
Jan Jambon amendeerde de federale begroting, om zo talrijke 
bevoegdheidsoverschrijdende uitgaven te schrappen. Deze maatregel zou een 
besparing opgeleverd hebben van om en bij één miljard euro per jaar. Tevens diende 
Jan Jambon een wetsvoorstel in om de betalingstermijn voor de overheid in te korten 
tot 30 dagen. In volle economische crisis bleek eveneens dat de Koninklijke dotaties 
gekoppeld zijn aan de consumptie-index. Dit betekent voor de Koninklijke familie een 
stijging van hun riante dotatie met meer dan 6 %. Jan Jambon diende prompt 
wetsvoorstellen in om de dotaties te koppelen aan de gezondheidsindex en om de 
dotaties, na een overgangstermijn van 5 jaar, in aantal te beperken en terug te brengen 
tot de wedde van een minister.  
 
Ben Weyts kwam pas op 31 december 2008, als opvolger van Premier Van Rompuy, in 
de Kamer. De Beerselaar manifesteerde zich snel als een hardwerkende 
regeringsopposant en dossiervreter. Vooral B-H-V eiste Weyts’ aandacht op. Hij deed 
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er alles aan om zijn collega’s te overtuigen de splitsingsvoorstellen onmiddellijk te 
stemmen, en zich niet te laten blokkeren door Franstalige belangenconflicten. 
Ben Weyts trok zelfs naar het Grondwettelijk Hof tegen deze “koeioneerprocedures“. 
Ook bekommerde Ben Weyts zich om een correcte organisatie van de verkiezingen. 
Zo maakte hij bekend dat bij de federale verkiezingen van 2007 meer dan 7 500 
Belgische kiezers in het buitenland hun stem niet konden uitbrengen. Bij de laatste 
Europese verkiezingen bleek dan weer dat amper 419 Belgen (0,2 %) in het buitenland 
zich hadden laten registreren als Belgische kiezer omdat niemand hen had verwittigd 
van de mogelijkheid om te kunnen stemmen. Het kamerlid diende daarenboven een 
wetsvoorstel in om het stemrecht in het buitenland op “Vlaamsvriendelijke wijze” uit te 
breiden tot de deelstaatverkiezingen. Bij de geldigheidsverklaring van de Europese 
verkiezingen, betoogde Weyts de ongrondwettelijkheid van deze verkiezingen, 
aangezien ze plaatsvonden met een ongrondwettige kieskring. Ben Weyts ijverde ook 
voor een efficiënt overheidsapparaat. Hij klaagde het oplopende aantal politieagenten 
aan, vooral in Wallonië (waar nu al 17 % meer agenten zijn dan in Vlaanderen), en 
onthulde dat de federale overheid zich laat adviseren door maar liefst 600 raden en 
commissies allerhande. Ze worden bemand door zowat 12.000 leden en kosten de 
belastingbetaler jaarlijks minstens 2,5 miljoen euro. Alleen weten de ministers soms 
niet eens van hun bestaan af…  
 
Sarah Smeyers was de initiatiefneemster voor het afschaffen van een tweede zitdag bij 
een openbare verkoop. Ze onderzocht of het mogelijk was de openbare verkoop zowel 
voor notaris, verkoper als koper efficiënter, sneller en goedkoper te maken. En met 
resultaat! Een perfect voorbeeld van administratieve vereenvoudiging in de praktijk. 
Tevens stelde Smeyers de ondermaatse werking van de Dienst voor 
Alimentatievorderingen, de dienst die achterstallige alimentatiebedragen voorschiet, 
aan de kaak: de administratieve rompslomp, de hoge kostprijs, de onbekendheid van 
de dienst… Het hoogtepunt van Sarah Smeyers’ parlementair werk was echter het 
wetsvoorstel omtrent een algemeen rookverbod in de horeca. Of beter, dat had het 
moeten worden. Onder druk van de regeringspartijen  kwam er geen rechtlijnig 
rookverbod, maar een reglementering met veel  grijze zones en discriminaties. En net 
voor het afsluiten van het parlementair jaar hoopte Sarah Smeyers dat er eindelijk werk 
zouden worden gemaakt van de vereenvoudiging van de studentenarbeid. Maar 
helaas. Smeyers blijft er voor pleiten om studenten over het hele jaar 50 dagen te laten 
werken aan een gunstig sociaal tarief en voor een transparant systeem waarbij 
werkgever en student duidelijk weten hoeveel dagen de student reeds gewerkt heeft. 
 
Flor Van Noppen richtte zijn pijlen dan weer op de gebrekkige liberalisering van onze 
energiemarkt. De monopolies staan nog altijd sterk en 90 % van onze energiesector is 
intussen uitverkocht aan Frankrijk. Niet te verwonderen dat onze energie tot de duurste 
behoort in heel Europa. Met verschillende wetgevende initiatieven probeerde 
Flor Van Noppen hier iets aan te doen. De belangrijkste waren de wetsvoorstellen om 
het marktaandeel van energiebedrijven te beperken tot 45 %, om te komen tot een 
volledige ontbundeling van het netbeheer en om de kernuitstap terug te draaien. Het 
enige voorstel dat effectief werd behandeld was dat van de ontbundeling. Tot voor kort 
mochten energiebedrijven nog grote belangen aanhouden in het netbeheer (het 
transport van gas en elektriciteit). Volgens Europa zou het beheer van de infrastructuur 
echter volledig onafhankelijk moeten zijn van de grote spelers op de energiemarkt. 
Anders kunnen deze bedrijven de instap van nieuwe spelers en de vrije concurrentie 
bemoeilijken. In Van Noppens voorstel moesten energiebedrijven hun participatie 
terugbrengen tot 0 %. De regering stelde zich echter tevreden met een afbouw van 
maximum 24,99 %. Een stap in de goede richting, maar tegelijk een gemiste kans. Het 
wordt tijd om iets te doen aan onze te hoge energieprijzen. 
 
Lommelaar Peter Luykx kende een uiterst bewogen parlementaire jaargang. 
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Als opvolger van Jo Vandeurzen moest hij na de val van Leterme I de Kamer verlaten, 
om na het vertrek van Vandeurzen naar de Vlaamse regering zijn herintrede te doen. 
Peter Luykx kende dus een onderbreking in zijn activiteit. Naar aanleiding van de 
NMBS-staking in oktober, diende hij een wetsvoorstel voor een gegarandeerde 
minimale dienstverlening voor bedrijven die openbare dienst verlenen of opdrachten 
van algemeen belang vervullen. Sociale onrust bij De Post of de NMBS kunnen heel de 
economie lamleggen. Het stakingsrecht is een grondrecht, maar door de overheid 
gefinancierde bedrijven mogen de economie niet laten gijzelen door vakbondsacties. 
Op het moment dat de financiële crisis echt losbarstte, verschoof Peter Luykx’  
aandacht naar het bedrijfsleven. Als bedrijfsleider ondervond hij met welke 
bekommernissen gezonde ondernemers te kampen kregen, zoals bankinstanties die 
geen kredieten meer wilden verstrekken. Luykx spoorde de regering aan om via de 
verworven bestuurzitjes in Fortis, Dexia en KBC een stimulerende kredietpolitiek te 
voeren.  Zijn oproep viel echter in dovemansoren, net als de nood om via concrete en 
structurele maatregelen de economische hervorming gestalte te geven.  
 
Als invaller in de nieuwe N-VA-fractie werd Patrick De Groote opgesteld in defensie. 
Voor De Groote ligt de toekomst van het Belgische leger in een afgeslankt, snel 
inzetbare elitekorps. Dus niet in een bloempotfunctie aan het Koninklijk Paleis of in een 
soort veredelde humanitaire organisatie. Onze krijgsmacht moet ten volle de 
verantwoordelijkheid in Europees verband opnemen. De Groote waardeerde onze inzet 
in Afghanistan. De waarden die onze militairen daar verdedigen zijn onze 
grondrechten. Patrick  De Groote verbaasde zich over de partijen die waarschuwden 
voor de economische globalisatie, maar het verdedigen van universele mensenrechten 
afdoen als een oorlog ver van ons bed. De Vlaamse emancipatiestrijd in gedachte 
hanteerde De Groote een citaat van Willem de Zwijger: “Het is niet nodig te hopen om 
te ondernemen, noch te slagen om te volharden.” De Groote was ook een warme 
pleitbezorger van de sociale rechten van onze militairen. In de vorige legislatuur nam 
De Groote al wettelijke initiatieven voor betaalbare schuldsaldoverzekeringen voor 
militairen. Opnieuw was Patrick De Groote gebeten door een groot onrecht. Een 
kandidaat-rekruut werd door defensie geweigerd omdat hij nog geen vijf jaar genezen 
was van kanker. Mensen kunnen kanker overwinnen, maar geen vooroordelen. Het 
tegendeel van fysisch vermogen van ex-kankerpatiënten wordt immers bewezen door 
de uitzonderlijke prestaties van sportlui als Lance Armstrong of Maarten Van der 
Weyden. 
 
Els De Rammelaere hield zich in het parlementaire jaar 2008-2009 vooral bezig met de 
kwestie van de schijnpartnerschappen. De verblijfsrechtelijke bepalingen in de 
vreemdelingenwet zijn dezelfde voor partners met een samenlevingscontract als voor 
gehuwden. Alleen zijn er geen strafrechtelijke sancties voorzien voor 
“schijnsamenlevingscontracten”. Dit zet de deur open voor misbruiken. In België heeft 
de ambtenaar van de burgerlijke stand immers niet de bevoegdheid om bij de 
verklaring van wettelijke samenwoning een woonstcontrole uit te voeren. Hij kan op 
basis van de huidige wetgeving de verklaring van samenwoning niet weigeren. Bij 
gebrek aan wettelijke basis worden er dan ook geen verblijfsvergunningen geweigerd 
op basis van schijnpartnerschap. Els De Rammelaere drong er dan ook bij zowel de 
minister van Justitie, als de minister van Migratie, op aan om maatregelen te nemen. 
Beide erkenden het probleem, maar namen geen maatregelen om het misbruik te 
stoppen. Daarop nam De Rammelaere zelf initiatief en diende een wetsvoorstel in 
waardoor het schijnpartnerschap op dezelfde wijze als het schijnhuwelijk wordt 
aangepakt. Niet alleen wordt in dit wetsvoorstel verduidelijkt wanneer er sprake is van 
“schijnpartnerschap”, bovendien wordt dit verboden en strafbaar gesteld. 
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7.10. LIJST DEDECKER (LDD) 
5 LEDEN 

 
De Kamerfractie van Lijst Dedecker (LDD) wordt 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. 
In het voorjaar van 2009 is de fractie tijdelijk herleid tot 4 leden, omdat Kamerlid Vijnck 
door Open Vld met zeer bedenkelijke beloften werd overgehaald over te stappen. 
Hierdoor dreigde de fractie onder het aantal van 5 leden te vallen, en in toepassing van 
het Kamerreglement een belangrijk deel van haar middelen te verliezen. Uiteraard zou 
deze drooglegging de slagkracht van de LDD-oppositie in de Kamer zwaar hebben 
aangetast. Deze ingrijpende gevolgen verklaren meteen ook de démarche van Open 
Vld. Toen Dirk Vijnck lucht kreeg van de catastrofale gevolgen van zijn overstap, zowel 
voor LDD als voor het democratische evenwicht in de Kamer, is hij op zijn stappen 
teruggekeerd, zodat de fractie opnieuw 5 leden telde. De ontslagen van de 
universitaire medewerkers die door de diensten van de Kamer al waren betekend, zijn 
daarop ingetrokken. Naar aanleiding van deze onverkwikkelijke zaak heeft Kamerlid 
Somers van Open Vld ontslag genomen als voorzitter van zijn partij.  
 
Bij de regionale verkiezingen van 7 juni 2009 werd Ulla Werbrouck in de kieskring 
West-Vlaanderen verkozen in het Vlaams Parlement. Zij heeft in de Kamer haar plaats 
afgestaan aan Paul Van Hie, die bij de verkiezingen van 2007 als 1ste opvolger was 
verkozen in West-Vlaanderen. 
 
De Kamerfractie is ook in het 2de jaar van de zitting nauw samen blijven werken met de 
enige verkozen senator van LDD, Lieve Van Ermen. LDD deed ook verder een beroep 
op de denktank Cassandra, om haar programma verder te actualiseren, en om de 
geschikte antwoorden te vinden op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen.  
 
De fractie is uitgegroeid tot een geroutineerd team van Kamerleden en medewerkers, 
zowel universitaire als niet-universitaire, die onder leiding van fractiesecretaris de 
werking van de federale regering, diensten en instellingen dag aan dag opvolgen en 
evalueren. Iedere week komen ze samen om de politieke agenda bij te houden, en de 
mogelijke acties voor te bereiden. Elke donderdag worden de plenaire vergaderingen 
in het bijzonder voorbereid.  
 
 
Eindelijk een regering, maar geen samenhang 
 
LDD heeft vanuit de oppositie niet veel moeite gehad om de voortdurende disfuncties 
aan te tonen van het kabinet Leterme 2, en van het eerste kabinet Van Rompuy. Toch 
werden deze nog overschaduwd door de financiële crisis die niet alleen België, maar 
de hele Westerse wereld heeft getroffen. In tegenstelling tot de andere landen heeft de 
Belgische regering in deze crisis veel krediet en vooral veel beslissingsmacht uit 
handen gegeven. Als snel bleek dat de Belgische controlerende overheden de crisis 
volledig hadden miskend, en er dus geen enkel scenario klaar lag om een kredietcrisis 
tegen te gaan. De improvisaties van het kabinet Leterme hebben er uiteindelijk toe 
geleid dat de belangrijkste Belgische bank, Fortis, in Franse handen terecht is 
gekomen. Tegelijk zijn belangrijke delen van onze energiemarkt naar het buitenland 
verhuist, voornamelijk naar Frankrijk. Deze treurige ontwikkelingen heeft LDD met lede 
ogen moeten aanzien, al heeft de fractie nooit nagelaten om alternatieve oplossingen 
aan te bieden, en om te waarschuwen voor de gevolgen van deze afgang. Maar de 
regering gaf veel te weinig informatie, zodat de povere resultaten van de 
onderhandelingen met overnemers pas achteraf konden worden ontleed, als het te laat 
was. Eens te meer heeft het Parlement zijn democratische rol van uiteindelijke 
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toetssteen voor een verantwoordelijk beleid niet kunnen spelen. En dit ligt niet bij de 
fracties van de oppositie, maar bij de slaafse houding van de meerderheidsfracties. 
 
De democratie, en de werking van het Parlement in het bijzonder werden tijdens dit 
2de jaar van de zitting nog meer op de proef gesteld. In de nasleep van de bankencrisis 
brak een regeringscrisis uit rond mogelijke beïnvloeding van enkele leden van de 
regering en van hun kabinetten, van de rechtbanken die in de afhandeling van de 
Fortiszaak uitspraak hebben gedaan. Premier Leterme, minister van Justitie 
Vandeurzen en minister van Financiën Reynders moesten zich verantwoorden voor 
een parlementaire onderzoekscommissie. LDD heeft al het mogelijke gedaan om deze 
commissie te doen slagen, maar mede door een zeer zwakke voorzitter en de 
ongelooflijke arrogantie van een aantal ondervraagden, werd het een zielige vertoning 
die uiteindelijk niets aan het licht heeft gebracht. Alleen werd de onmacht van de 
parlementaire instellingen nogmaals pijnlijk onder de schijnwerpers gebracht, in het 
aanzien van de hele bevolking.    
 
Met dezelfde onmacht moest LDD vanuit de oppositie toezien hoe de begrotingen voor 
2009 en 2010 door de twee opeenvolgende regeringen werden ineengeknutseld, en 
hoe de bevolking daarin werd voorgelogen. De overheid weigerde de tering  naar de 
nering te zetten, zoals ieder goed huishouden in crisistijd zou doen. Ondanks de 
bemerkingen van het Rekenhof, van Europa en van de oppositie werd een federale 
begroting zonder ambities voorgesteld. Het soelaas moest van de deelregeringen 
komen, en andermaal gaf alleen de Vlaamse regering present. Hoe kan het trouwens 
anders in een Belgische staat waar de Franstalige minderheid het klaarspeelt om 
zonder de Vlaamse meerderheid te regeren. De Vlaamse regeringspartijen 
vertegenwoordigen het Vlaamse volk  niet, en hebben zelfs de zogenoemde pariteit 
binnen de federale regering tot een lachertje gemaakt. Ook dit moet LDD met lede 
ogen aanvaarden. Geen wonder dus dat de noodzakelijke staatshervorming op de 
allerlangste baan is geschoven.  
 
Een van de meest dramatische ontwikkelingen was de afhandeling van het 
asielvraagstuk. Hoewel deze kwestie door LDD bijna maandelijks aan de orde is 
gesteld, heeft de regering Van Rompuy misbruik gemaakt van het parlementair 
zomerreces, om een algemeen pardon af te kondigen, een algemene regularisatie die 
in Vlaanderen helemaal geen draagvlak heeft. Dit was alleen mogelijk door de 
Vlaamse ministers op de cruciale departementen te vervangen door Franstalige 
collega’s, en door het Parlement helemaal buitenspel te zetten. 
 
In al deze dossiers heeft fractievoorzitter Jean-Marie Dedecker het voortouw genomen, 
ondermeer in de onderzoekscommissie, terwijl Robert Van de Velde vooral de 
financiële dossiers onder zijn hoede nam. Martine De Maght nam de commissies 
Sociale Zaken, Buitenlandse Betrekkingen, Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing voor haar rekening. Daarbij is ze vooral opgekomen 
voor de gepensioneerden, de studenten, en verzette zich tegen sociale fraude, het 
invoeren van een algemeen rookverbod in de horeca, en tegen het ongecontroleerd 
algemeen pardon voor illegale vreemdelingen. Ulla Werbrouck heeft de commissies 
voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven opgevolgd, en hield zich 
daarnaast ook bezig met het fiscale en sociale statuut van topsporters en trainers. 
Robert Van de Velde volgde de commissies Justitie en Financiën en Begroting op, 
allemaal materies die hierboven uitgebreid aan bod kwamen. Dirk Vijnck tenslotte, die 
de commissie Landsverdediging behartigt, samen met die voor het Bedrijfsleven, het 
Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de Nationale wetenschappelijke en culturele 
Instellingen, de Middenstand en de Landbouw, heeft vooral de energiesector 
opgevolgd, en geijverd voor de verlaging van de BTW op gas en elektriciteit voor alle 
gezinnen. 
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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. 
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ALFABETISCHE LIJST VAN DE KAMERLEDEN 
(G.Z. 2008 -  2009) 

 
 

Almaci Meyrem Ecolo-Groen! 
Annemans Gerolf VB 
Antoine André cdH 
Arena Marie PS 
Arens Jospeh cdH 
Avontroodt Yolande Open Vld 
Bacquelaine Daniel MR 
Baeselen Xavier MR 
Balcaen Ronny Ecolo-Groen! 
Becq Sonja CD&V 
Bellot François MR 
Blanchart Philippe PS 
Bogaert Hendrik CD&V 
Bonte Hans sp.a 
Boulet Juliette Ecolo-Goen! 
Brotcorne Christian cdH 
Bultinck Koen VB 
Burgeon Colette PS 
Cerexhe Benoît cdH 
Chastel Olivier MR 
Claes Ingrid CD&V 
Clarinval David MR 
Clerfayt Bernard MR 
Clément Hélène cdH 
Cocriamont Patrick FN 
Coeme Guy PS 
Colen Alexandra VB 
Colinia Françoise MR 
Collard Philippe MR 
Cornil Jean PS 
Crucke Jean-Luc MR 
Daems Hendrik Open Vld 
Daerden Michel PS 
Dallemagne Georges cdH 
De Block Maggie Open Vld 
De Bont Rita VB 
De Bue Valérie MR 
De Clerck Stefaan CD&V 
De Clercq Mathias Open Vld 
De Crem Pieter CD&V 
De Croo Herman Open Vld 
Dedecker Jean-Marie LDD 
de Donnea François-Xavier MR 
Defreyne Roland Open Vld 
De Groote Patrick N-VA 
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 
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Déom Valérie PS 
De Padt Guido Open Vld 
De Permentier Corinne MR 
De Potter Jenne CD&V 
De Rammelaere Els N-VA 
De Schamphelaere Mia CD&V 
Deseyn Roel CD&V 
Destrebecq Olivier MR 
Detiège Maya sp.a 
Devlies Carl CD&V 
De Vriendt Wouter Ecolo-Groen! 
Dewael Patrick Open Vld 
De Wever Bart N-VA 
D’haeseleer Guy VB 
Dierick Leen CD&V 
Dieu Camille PS 
Di Rupo Elio PS 
Doomst Michel CD&V 
Douifi Dalila sp.a 
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 
Genot Zoé Ecolo-Groen! 
Georges Joseph cdH 
Gerkens Muriel Ecolo-Groen! 
Giet Thierry PS 
Gilkinet Georges Ecolo-Groen! 
Goutry Luc CD&V 
Goyvaerts Hagen VB 
Gustin Luc MR 
Hamal Olivier MR 
Henry Philippe Ecolo 
Jadin Kattrin MR 
Jadot Éric Ecolo-Groen! 
Jambon Jan N-VA 
Jeholet Pierre-Yves MR 
Kindermans Gerald CD&V 
Kitir Meryame sp.a 
Laeremans Bart VB 
Lahaye-Battheu Sabien Open Vld 
Lahssaini Fouad Ecolo-Groen! 
Lalieux Karine PS 
Lambert Marie-Claire PS 
Landuyt Renaat sp.a 
Laruelle Sabine MR 
Lavaux David cdH 
Lecomte Carine MR 
Lejeune Josée MR 
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Leyman Peter CD&V - N-VA 
Libert Éric MR 
Logghe Peter VB 
Luykx Peter N-VA 
Maingain Olivier MR 
Marghem Marie-Christine MR 
Mathot Alain PS 
Mayeur Yvan PS 
Michel Charles  MR 
Milcamps Guy PS 
Milquet Joëlle cdH 
Moriau Patrick PS 
Mortelmans Jan VB 
Musin Linda PS 
Muylle Nathalie CD&V 
Nollet Jean-Marc Ecolo-Groen! 
Nyssens Clotilde cdH 
Onkelinx Laurette PS 
Otlet Jacques MR 
Partyka Katrien CD&V 
Pas Barbara VB 
Pécriaux Sophie PS 
Peeters Jan sp.a 
Perpète André PS 
Plasman Cathy sp.a 
Ponthier Annick VB 
Prévot Maxime cdH 
Privé Isabelle PS 
Raemaekers Magda sp.a 
Reuter Florence MR 
Reynders Didier MR 
Salvi Véronique cdH 
Schiltz Willem-Frederik Open Vld 
Schoofs Bert VB 
Schryvers Katrien CD&V 
Schyns Marie-Martine cdH 
Sevenhans Luc VB 
Simonet Marie-Dominique cdH 
Smeyers Sarah N-VA 
Snoy et d’Oppuers Thérèse Ecolo-Groen! 
Somers Bart Open Vld 
Somers Ine Open Vld 
Staelraeve Sofie Open Vld 
Steegen Bruno Open Vld 
Stevenheydens Bruno VB 
Tasiaux-De Neys Isabelle cdH 
Terwingen Raf CD&V 
Thiébaut Éric PS 
Tobback Bruno sp.a 
Tommelein Bart Open Vld 
Tuybens Bruno sp.a 
Uyttersprot Ilse CD&V 
Valkeniers Bruno VB 
Van Biesen Luk Open Vld 
Van Broeckhoven Christine sp.a 
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Van Campenhout Ludo Open Vld 
Van Cauter Carina Open Vld 
Van Daele Lieve CD&V 
Van den Bergh Jef CD&V 
Van den Bossche Freya sp.a 
Van den Eynde Francis VB 
Vandenhove Ludwig sp.a 
Van der Auwera Liesbeth CD&V 
Van der Maelen Dirk sp.a 
Van der Straeten Tinne Ecolo-Groen! 
Vandeurzen Jo CD&V 
Van de Velde Robert LDD 
Van Grootenbrulle Bruno PS 
Van Hecke Stefaan Ecolo-Groen! 
Vanhie Paul LDD 
Van Noppen Flor N-VA 
Van Quickenborne Vincent Open Vld 
Van Rompuy Herman CD&V 
Vanvelthoven Peter sp.a 
Vautmans Hilde Open Vld 
Vercamer Stefaan CD&V 
Verhaegen Mark CD&V 
Verherstraeten Servais CD&V 
Versnick Geert Open Vld 
Vervotte Inge CD&V 
Vijnck Dirk LDD 
Vissers Linda VB 
Waterschoot Kristof CD&V 
Wathelet Melchior cdH 
Werbrouck Ulla LDD 
Weyts Ben N-VA 
Wiaux Brigitte cdH 
Yalçin Hilâl CD&V 
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SA MENSTEL L ING VA N DE B UREA US VA N DE VA STE COMMISSIES, DE 
B IJ ZONDERE COMMISSIES, DE A DVIESCOMITÉS, DE WERK GROEPEN EN HUN 

SUB COMMISSIES 
 
 

GEWONE ZITTING 2008-2009 
 
 
DE VASTE COMMISSIES EN HUN SUBCOMMISSIES 
 
 
Commissie voor de Sociale Zaken 
 
Voorzitter     Yvan Mayeur 
1e Ondervoorzitter   Sonja Becq (tot 2/7) 
2de Ondervoorzitter   Florence Reuter (tot 23/6) 
 
 
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     Gerald Kindermans 
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   Kattrin Jadin 
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 
 
 
Subcommissie « Nucleaire veiligheid » 
 
Voorzitter     Katrien Partyka 
 
 
Commissie voor de Justitie 
 
Voorzitter     Sonja Becq 
1e Ondervoorzitter  Sabien Lahaye-Battheu 
2de Ondervoorzitter   Clotilde Nyssens 
 
 
Subcommissie « Familierecht » 
 
Voorzitter      Clotilde Nyssens 
 
 
Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen 
 
Voorzitter     Geert Versnick 
1e Ondervoorzitter   Georges Dallemagne 
2de Ondervoorzitter   Dirk Van der Maelen 
 
 
Commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming van de Instellingen 
 
Voorzitter     Patrick Dewael 
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 
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DE BIJZONDERE COMMISSIES 
 
 
Parlementaire overlegcommissie 
 
Voorzitter      Patrick Dewael 
1e Ondervoorzitter   Herman De Croo 
 
 
Commissie voor de Comptabiliteit 
 
Voorzitter     Patrick Dewael 
 
 
Controlecommissie betreffende de Verkiezingsuitgaven en de Boekhouding van de 
politieke partijen 
 
Voorzitters     Patrick Dewael 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      Valérie De Bue 
1e Ondervoorzitter  Jan Mortelmans 
2de Ondervoorzitter  Juliette Boulet 
 
 
Commissie voor de Vervolgingen 
 
Voorzitter      Thierry Giet 
1e Ondervoorzitter  Servais Verherstraeten 
 
 
Bijzondere commissie voor het Reglement en voor de Hervorming van de 
Parlementaire Werkzaamheden  
 
Voorzitter      Patrick Dewael 
1e Ondervoorzitter  N. 
2de Ondervoorzitter  Bert Schoofs 
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Bijzondere commissie belast met de parlementaire begeleiding van het Vast Comité 
van toezicht op de politiediensten 
 
Voorzitter      François-Xavier de Donnea (a.i.) 
1e Ondervoorzitter  François-Xavier de Donnea 
2de Ondervoorzitter  André Frédéric 
 
 
Commissie « Legeraankopen » 
 
Voorzitter      Gerald Kindermans 
1e Ondervoorzitter  N. 
2de Ondervoorzitter  N. 
 
 
Bijzondere commissie « Globalisering » 
 
Voorzitter      Dirk Van der Maelen 
1e Ondervoorzitter  Fouad Lahssaini 
2de Ondervoorzitter  Hilâl Yalçin 
 
 
Bijzondere commissie « Klimaat en Duurzame Ontwikkeling » 
 
Voorzitter      Patrick Dewael 
Ondervoorzitters   Tinne Van der Straeten en David Clarinval 
 
 
Bijzondere commissie belast met het onderzoek naar de financiële en bankcrisis 
 
Voorzitter     Joseph George 
1e ondervoorzitter  Johan Vande Lanotte (S) 
Ondervoorzitter   Hugo Vandenberghe (S) 
Ondervoorzitter   José Daras (S) 
 
 
Commissie voor de Opvolging van de buitenlandse zendingen 
 
Voorzitter  Francis Delpérée (S) 
Ondervoorzitter    Ludwig Vandenhove 
 
 
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 
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Parlementaire onderzoekscommissie die moet nagaan of de Grondwet, in het bijzonder 
de scheiding der machten, en de wetten werden geëerbiedigd in het raam van de 
tegen de NV FORTIS ingestelde gerechtelijke procedures 
 
Voorzitter      Bart Tommelein (tot 30/6) 
1e Ondervoorzitter  Jean-Marc Nollet 
Ondervoorzitter   Gerald Kindermans 
Ondervoorzitter   Christian Brotcorne 
 
 
ADVIESCOMITÉS 
 
 
Adviescomité voor de Maatschappelijke Emancipatie  
 
Voorzitter      Alexandra Colen 
1e Ondervoorzitter  Sophie Pécriaux (tot 23/6) 
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 
 
 
WERKGROEPEN 
 
 
Werkgroep « Overlevingsfonds » 
 
Voorzitter     Patrick Moriau 
Ondervoorzitters   Roel Deseyn en Hilde Vautmans (tot 30/6) 
 
 
Werkgroep « Voorstellen van Resolutie » 
 
Voorzitter     François-Xavier de Donnea 
 
 
Werkgroep « Overheidsaansprakelijkheid voor het optreden van de wetgevende 
macht » 
 
Voorzitter  Jean-Luc Crucke (tot 23/6) 
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LIJST VAN DE VERSLAGEN, BALANSEN EN REKENINGEN DIE 
KRACHTENS WETGEVENDE BEPALINGEN AAN DE KAMER WERDEN 

OVERGEZONDEN TIJDENS DE GEWONE ZITTING 2008-2009 
 
 
WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

    
Grondwet 
Art. 180 

Auditverslag van het 
Rekenhof "Federale 
financiering van de 
opdrachten van openbare 
dienst van de NMBS, Infrabel 
en de NMBS-Holding" 

23.10.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Financiën 
Commissie 
Infrastructuur 

    
Wet 
17.01.2003 
Art. 4, tweede lid 

Aanbevelingen van het 
Raadgevend Comité voor de 
telecommunicatie met 
betrekking tot de activiteiten 
van het Belgisch Instituut voor 
postdiensten en 
telecommunicatie 

23.10.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Infrastructuur 

    
Gecoördineerde 
wetten 
K.B. 18.07.1966 
Art. 62 

Jaarverslag van de Vaste 
Commissie voor Taaltoezicht 
voor het jaar 2007 alsmede 
de adviezen uitgebracht in 
2007 

23.10.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Binnenlandse 
Zaken 

    
Wet 
21.12.1998 
Art. 30, § 3, vierde 
lid 

Verslag van het Rekenhof in 
verband met de 
tenuitvoerlegging van de 
taken van openbare dienst 
door de vennootschap van 
publiek recht "Belgische 
Technische Coöperatie" 
tijdens het boekjaar 2007 

06.11.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Buitenlandse 
Betrekkingen 

    
Wet 
17.01.2003 
Art. 34, derde lid 

Halfjaarlijks activiteitenverslag 
van het Belgisch Instituut voor 
Postdiensten en 
Telecommunicatie (oktober 
2008) 

06.11.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Infrastructuur 

    
Wet 
26.07.1996 
Art. 5 

Technisch versalg van het 
Secretariaat van de Centrale 
Raad voor het Bedrijfsleven 
over de maximale 
beschikbare marges voor de 
loonkostenontwikkeling  
(2001, 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006 en 2007) 

06.11.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie Sociale 
Zaken 
Commissie 
Bedrijfsleven 
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WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

    
Wet 
15.12.1980 
Art. 57/28 

Jaarverslagen 2006 en 2007 
van het Commissariaat-
generaal voor de 
vluchtelingen en de staatlozen 

06.11.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Binnenlandse 
Zaken 

    
Wet 
31.08.1939 
Art. 22 

Jaarverslagen 2005, 2006 en 
2007 van de Nationale 
Delcrederediesnt 

06.11.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 

    
Wet 
21.03.1991 
Art. 27, § 3 

Jaarverslag, geconsolideerde 
jaar-rekening en verslag van 
het college van 
commissarissen van de 
naamloze vennootschap van 
publiek recht Infrabel over het 
dienstjaar 2007 

06.11.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Infrastructuur 

    
Wet 
21.03.1991 
Art. 213, § 5 

Verslag over de toepassing 
van titel VIII van de wet voor 
wat Infrabel betreft voor het 
dienstjaar 2007 

06.11.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Infrastructuur 

    
Wet 
21.03.1991 
Art. 27, § 3 

Jaarverslag, geconsolideerde 
jaar-rekening en verslag van 
het college van 
commissarissen van de 
Nationale Maatschappij der 
Belgische Spoorwegen over 
het dienstjaar 2007 

06.11.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Infrastructuur 

    
Wet 
21.03.1991 
Art. 230, § 5 

Verslag over de toepassing 
van titel IX van de wet voor 
wat de Nationale 
Maatschappij der Belgische 
Spoorwegen betreft voor het 
dienstjaar 2007 

06.11.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Infrastructuur 

    
Wet 
21.03.1991 
Art. 27, § 3 

Jaarverslag, geconsolideerde 
jaar-rekening en verslag van 
het college van 
commissarissen van de 
NMBS Holding over het 
dienstjaar 2007 

06.11.2008 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 
voor wat de NMBS Holding 
betreft voor het dienstjaar 
2007 

06.11.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Infrastructuur 

    
Wet 
16.07.1973 
Art. 26 

Jaarverslag 2007 van de 
Vaste Nationale 
Cultuurpactcommissie 

06.11.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 

    
Wet 
26.07.1996 
Art. 5 

Technisch verslag van het 
Secretariaat van de Centrale 
Raad voor het Bedrijfsleven 
over de maximale 
beschikbare marges voor de 
loonkostenontwikkeling (2008) 

13.11.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie Sociale 
Zaken 
Commissie 
Bedrijfsleven 

    
Wet 
04.02.2000 
Art. 13, § 2 

Jaarverslagen 2003, 2004, 
2005 en 2006 van het 
Federaal Agentschap voor de 
Veiligheid van de 
Voedselketen 

13.11.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie Volks-
gezondheid 

    
Wet 
21.03.1991 
Art. 46 

Jaarverslag 2007 (februari-
december) van de 
Ombudsdienst voor de 
postsector 

13.11.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Infrastructuur 

    
Wet 
26.01.2006 
Art. 39bis, § 6, 
derde lid 

Verslag van het Rekenhof in 
verband met de 
tenuitvoerlegging van de 
taken van openbare dienst 
door de vennootschap van 
publiek recht APETRA tijdens 
het boekjaar 2007 

27.11.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Bedrijfsleven 

    
Wetboek 
Strafvordering 
Art. 47tredecies 

Jaarverslag 2007 opgesteld 
door het federaal parket over 
de werking van de Centrale 
Dienst voor de bestrijding van 
de corruptie 

27.11.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie Justitie 

    
Wet 
21.03.1991 
Art. 23, § 6 

Verslag over de uitvoering 
van de taken van openbare 
dienst voor het jaar 2007 voor 
Belgacom 

04.12.2008 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. 27, § 3 

Jaarverslag, geconsolideerde 
jaar-rekening en verslag van 
het college van 
commissarissen van 
Belgacom over het dienstjaar 
2007 

04.12.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Infrastructuur 

    
Wet 
21.03.1991 
Art. 23, § 6 

Verslag over de uitvoering 
van de taken van openbare 
dienst voor het jaar 2007 voor 
De Post 

04.12.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Infrastructuur 

    
Wet 
21.03.1991 
Art. 27, § 3 

Jaarverslag, geconsolideerde 
jaar-rekening en verslag van 
het college van 
commissarissen van De Post 
over het dienstjaar 2007 

04.12.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Infrastructuur 

    
Wet 
25.04.2007 
Art. 11 

Verslag van het College van 
Procureurs-generaal dat een 
overzicht bevat van de wetten 
die voor de hoven en de 
rechtbanken tijdens het 
gerechtelijk jaar 2007-2008 
moeilijkheden bij de 
toepassing of de interpretatie 
ervan hebben opgeleverd 

16.12.2008 Indiening 
ter griffie 

    
Wet 
08.09.1983 
Art. 2 

Verslag 2007-2008 van het 
Belgisch-Kongolees Fonds 
voor delging en beheer 

17.12.2008 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 

    
Wet 
15.02.1993 
Art. 6 

Jaarverslag 2007 van het 
Centrum voor gelijkheid van 
kansen en voor 
racismebestrijding 

08.01.2009 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie Justitie 

    
Wet 
21.03.1991 
Art. 27, § 3 

Beheersverslag, 
geconsolideerde jaar-rekening 
en verslag van het college 
van commissarissen van het 
Fonds voor 
spoorweginfrastructuur over 
de dienstjaren 2005, 2006 en 
2007 

08.01.2009 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Infrastructuur 

    
Wet 
11.01.1991 
Enig artikel, 11° 

Jaarverslag 2007 van de 
Nationale Instelling voor 
Radioactief Afval en Verrijkte 
Splijtstoffen  (NIRAS) 

08.01.2009 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
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WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

    
Grondwet 
Art. 180 

Auditverslag van het 
Rekenhof "Inning en controle 
van de roerende voorheffing" 

15.01.2009 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Financiën 

    
Grondwet 
Art. 180 

Deel IIB van het 159e en 
160e boek van opmerkingen 
van het Rekenhof 

22.01.2009 Indiening 
ter griffie 

    
Grondwet 
Art. 180 

Bijvoegsel I van het 164e 
boek van opmerkingen van 
het Rekenhof waarin de 
rekeningen van de 
instellingen van openbaar nut 
voor het jaar 2006 (samen 
met de rekeningen van vorige 
jaren, die nog niet werden 
gepubliceerd) zijn opgenomen 

22.01.2009 Indiening 
ter griffie 

    
Grondwet 
Art. 180 

Deel I van het 165e boek van 
opmerkingen van het 
Rekenhof 

22.01.2009 Indiening 
ter griffie 

    
Wet 
01.07.1999 
Art. 19, § 5 

Jaarverslag 2006 van de 
Raad voor de Mededinging 

22.01.2009 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Bedrijfsleven 

    
Wet 
13.08.1990 
Art. 1 

Verslag (1 januari 2006 – 31 
december 2007) van de 
Nationale Evaluatiecommissie 
vrijwillige 
zwangerschapsafbreking 

22.01.2009 Indiening 
ter griffie 
Ronddeling (Stuk 
nr. 1745/1) 

    
Grondwet 
Art. 180 

Auditverslag van het 
Rekenhof "Dienstencheques – 
Kostprijs en beheer" 

29.01.2009 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Financiën 
Commissie Sociale 
Zaken 

    
Wet 
05.08.1991 
Art. 17 

Verslag (1 juli 2008 tot 31 
december 2008) betreffende 
de in-, uit- en doorvoer van 
wapens, munitie en speciaal 
voor militair gebruik dienstig 
materieel en daaraan 
verbonden technologie 

29.01.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Buitenlandse 
Betrekkingen 
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WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

    
K.B. 
11.07.2002 
Art. 12 

Verslag over de door de 
elektriciteits-
distributienetbeheerders 
toegepaste distributietarieven 
over het exploitatie-jaar 2007 

05.02.2009 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Bedrijfsleven 

    
K.B. 
29.02.2004 
Art. 14 

Verslag over de 
distributienettarieven van de 
aardgasdistributienetbeheerd
ers toegepast tijdens het 
exploitatiejaar 2007 

05.02.2009 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Bedrijfsleven 

    
Grondwet 
Art. 180 

Auditverslag van het 
Rekenhof "Werving en 
selectie van contractueel 
personeel – Een onderzoek 
bij twaalf federale 
overheidsadministraties" 

12.02.2009 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Financiën 
Commissie Sociale 
Zaken 

    
Wet 
27.05.1999 
Art. 2 

Activiteitsverslag van het 
Landbouwfonds voor het 
dienstjaar 2007 

19.02.2009 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Bedrijfsleven 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, 
laatste lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2008 alsmede het proces-
verbaal van  de algemene 
vergadering van 30 januari 
2009 van de rechtbank van 
koophandel te Brugge 

19.02.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, 
laatste lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2008 alsmede het proces-
verbaal van  de algemene 
vergadering van 29 januari 
2009 van de rechtbank van 
koophandel te Dendermonde 

19.02.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
Wet 
21.03.1991 
Art. 27, § 3 

Beheersverslag, 
geconsolideerde jaar-rekening 
en verslag van het college 
van commissarissen van het 
Fonds voor 
spoorweginfrastructuur over 
het dienstjaar 2008 

05.03.2009 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Infrastructuur 



Bijlage 3 
 

  

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

    
Samenwerkingsak
koord 
19.09.2005 
Art. 2 

Rapport van België met 
betrekking tot het facultatief 
Protocol bij het Internationaal 
Verdrag inzake de Rechten 
van het Kind inzake de 
verkoop van kinderen, 
kinderprostitutie en 
kinderpornografie 

05.03.2009 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie Justitie 

    
Wet 
11.04.2003 
Art. 8, § 1 

Jaarverslag 2006 van het 
Opvolgingscomité voor de 
mechanismen verbonden met 
de voorzieningen voor de 
ontmanteling en voor het 
beheer van bestraalde 
splijtstoffen 

05.03.2009 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Bedrijfsleven 

    
Wet 
11.04.2003 
Art. 8, § 1 

Jaarverslag 2007 van de 
Commissie voor nucleaire 
voorzieningen 

05.03.2009 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Bedrijfsleven 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
parket van de procureur des 
Konings te Leuven voor het 
jaar 2008 alsmede het 
proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 20 
februari 2009 

05.03.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
Grondwet 
Art. 180 

Auditverslag van het 
Rekenhof 
"Intracommunautaire btw-
fraude" 

12.03.2009 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Financiën 

    
Wet 
18.07.1991 
Art. 11 

Activiteitenverslag 2007-2008 
van het Vast Comité van 
toezicht op de politiediensten 

12.03.2009 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
parlementaire 
       begeleiding 
       Comité P & I 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, 
laatste lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2008 alsmede het proces-
verbaal van  de algemene 
vergadering van 6 maart 2009 
van de arbeidsrechtbank te 
Oudenaarde 

12.03.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 



Bijlage 3 
 

 
 

 

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
arbeidsauditoraat te Charleroi 
voor het jaar 2008 alsmede 
het proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 5 maart 
2009 

12.03.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
arbeidsauditoraat te Gent 
voor het jaar 2008 alsmede 
het proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 25 
februari 2009 

12.03.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, 
laatste lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2008 alsmede het proces-
verbaal van  de algemene 
vergadering van 12 maart 
2009 van de arbeidsrechtbank 
te Gent 

19.03.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
arbeidsauditoraat te 
Antwerpen voor het jaar 2008 
alsmede het proces-verbaal 
van de korpsvergadering van 
6 maart 2009 

19.03.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
arbeidsauditoraat te Bergen 
voor het jaar 2008 alsmede 
het proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 10 
maart 2009 

19.03.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
Grondwet 
Art. 180 

Bijvoegsel 3 van het 162e en 
163e boek van opmerkingen 
van het Rekenhof 

26.03.2009 Indiening 
ter griffie 

    
Grondwet 
Art. 180 

Deel IIB van het 161e boek 
van opmerkingen van het 
Rekenhof 

26.03.2009 Indiening 
ter griffie 

    
Wet 
17.01.2003 
Art. 34, derde lid 

Halfjaarlijks activiteitenverslag 
van het Belgisch Instituut voor 
Postdiensten en 
Telecommunicatie (maart 
2009) 

26.03.2009 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Infrastructuur 



Bijlage 3 
 

  

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, 
laatste lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2008 alsmede het proces-
verbaal van  de algemene 
vergadering van 5 maart 2009 
van de arbeidsrechtbank te 
Brugge 

26.03.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, 
laatste lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2008 alsmede het proces-
verbaal van  de algemene 
vergadering van 12 maart 
2009 van de arbeidsrechtbank 
te Doornik 

26.03.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, 
laatste lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2008 alsmede het proces-
verbaal van de algemene 
vergadering van 20 maart 
2009 van de rechtbank van 
eerste aanleg te Brugge 

26.03.2009 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 2008 alsmede het 
proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 17 
maart 2009 

26.03.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
arbeidsauditoraat te Doornik 
voor het jaar 2008 alsmede 
de processen-verbaal van de 
korpsvergaderingen van 12 
en 16 maart 2009 

26.03.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
arbeidsauditoraat te Hasselt 
voor het jaar 2008 alsmede 
het proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 13 
maart 2009 

26.03.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
arbeidsauditoraat te Hoei voor 
het jaar 2008 goedgekeurd 
door de korpsvergadering van 
17 maart 2009 

26.03.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 



Bijlage 3 
 

 
 

 

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
arbeidsauditoraat te Mechelen 
voor het jaar 2008 alsmede 
het proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 17 
maart 2009 

26.03.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
arbeidsauditoraat te 
Oudenaarde voor het jaar 
2008 alsmede het proces-
verbaal van de 
korpsvergadering van 18 
maart 2009 

26.03.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
Wet 
22.03.1995 
Art. 15 

Jaarverslag 2008 van de 
federale ombudsmannen 

02.04.2009 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Verzoek-schriften 

    
Wetboek 
Strafvordering 
Art. 90decies 

Evaluatierapport 2008 (over 
het jaar 2007) van de wet van 
30 juni 1994 ter bescherming 
van de persoonlijke 
levenssfeer tegen het 
afluisteren, kennisnemen en 
opnemen van 
privécommunicatie en 
telecommunicatie 

02.04.2009 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, 
laatste lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2008 alsmede het proces-
verbaal van  de algemene 
vergadering van 26 maart 
2009 van de arbeidsrechtbank 
te Antwerpen 

02.04.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, 
laatste lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2008 alsmede het proces-
verbaal van  de algemene 
vergadering van 24 maart 
2009 van de arbeidsrechtbank 
te Bergen 

02.04.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, 
laatste lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2008 alsmede het proces-
verbaal van  de algemene 
vergadering van 24 maart 
2009 van de arbeidsrechtbank 
te Brussel 

02.04.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 



Bijlage 3 
 

  

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, 
laatste lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2008 alsmede het proces-
verbaal van  de algemene 
vergadering van 19 maart 
2009 van de arbeidsrechtbank 
te Charleroi 

02.04.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, 
laatste lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2008 alsmede het proces-
verbaal van  de algemene 
vergadering van 20 maart 
2009 van de arbeidsrechtbank 
te Dendermonde 

02.04.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, 
laatste lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2008 alsmede het proces-
verbaal van  de algemene 
vergadering van 25 maart 
2009 van de arbeidsrechtbank 
te Mechelen 

02.04.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, 
laatste lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2008 alsmede het proces-
verbaal van  de algemene 
vergadering van 19 maart 
2009 van de arbeidsrechtbank 
te Tongeren 

02.04.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, 
laatste lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2008 alsmede het proces-
verbaal van  de algemene 
vergadering van 24 maart 
2009 van de arbeidsrechtbank 
te Turnhout 

02.04.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, 
laatste lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2008 alsmede het proces-
verbaal van de algemene 
vergadering van 23 maart 
2009 van de rechtbank van 
eerste aanleg te Hoei 

02.04.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, 
laatste lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2008 alsmede het proces-
verbaal van de algemene 
vergadering van 27 maart 
2009 van de rechtbank van 
eerste aanleg te Kortrijk 

02.04.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 



Bijlage 3 
 

 
 

 

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, 
laatste lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2008 alsmede het proces-
verbaal van de algemene 
vergadering van 23 maart 
2009 van de rechtbank van 
eerste aanleg te Luik 

02.04.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, 
laatste lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2008 alsmede het proces-
verbaal van de algemene 
vergadering van 18 maart 
2009 van de rechtbank van 
eerste aanleg te Marche-en-
Famenne 

02.04.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, 
laatste lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2008 alsmede het proces-
verbaal van de algemene 
vergadering van 24 maart 
2009 van de rechtbank van 
eerste aanleg te Neufchâteau 

02.04.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, 
laatste lid 

Werkingsverslag van de 
rechtbank van eerste aanleg 
te Oudenaerde voor het jaar 
2008 

02.04.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, 
laatste lid 

Werkingsverslag van de 
rechtbank van koophandel te 
Dinant voor het jaar 2008 
goedgekeurd door de 
algemene vergadering van 24 
maart 2009  

02.04.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, 
laatste lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2008 alsmede het proces-
verbaal van de algemene 
vergadering van 27 maart 
2009 van de rechtbank van 
koophandel te Kortrijk 

02.04.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, 
laatste lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2008 alsmede het proces-
verbaal van de algemene 
vergadering van 23 maart 
2009 van de rechtbank van 
koophandel te Mechelen 

02.04.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 



Bijlage 3 
 

  

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, 
laatste lid 

Werkingsverslag van de 
rechtbank van koophandel te 
Tongeren voor het jaar 2008 
goedgekeurd door de 
algemene vergadering van 19 
maart 2009  

02.04.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, 
laatste lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2008 alsmede het proces-
verbaal van de algemene 
vergadering van 19 maart 
2009 van de rechtbank van 
koophandel te Turnhout 

02.04.2009 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 
2008 alsmede het proces-
verbaal van de 
korpsvergadering van 12 
maart 2009 

02.04.2009 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 2008 alsmede het 
proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 18 
maart 2009 

02.04.2009 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 2008 alsmede het 
proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 17 
maart 2009 

02.04.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
arbeidsauditoraat te Aarlen, 
Marche-en-Famenne en 
Neufchâteau voor het jaar 
2008 alsmede het proces-
verbaal van de 
korpsvergadering van 31 
maart 2009 

02.04.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 



Bijlage 3 
 

 
 

 

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
arbeidsauditoraat te Brugge 
voor het jaar 2008 alsmede 
het proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 12 
maart 2009 

02.04.2009 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 2008 alsmede het 
proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 23 
maart 2009 

02.04.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
arbeidsauditoraat te Luik voor 
het jaar 2008 alsmede het 
proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 31 
maart 2009 

02.04.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
arbeidsauditoraat te Nijvel 
voor het jaar 2008 alsmede 
het proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 17 
maart 2009 

02.04.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
Wet 
15.02.1993 
Art. 6 

Jaarverslag Migratie 2008 van 
het Centrum voor gelijkheid 
van kansen en voor 
racismebestrijding 

23.04.2009 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Binnenlandse 
Zaken 

    
Wet 
21.03.1991 
Art. 46 

Jaarverslag 2008 van de 
Dienst ombudsman bij de 
NMBS-Groep 

23.04.2009 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Infrastructuur 

    
Wet 
07.02.1994 
Art. 3 

Verslagen aangaande de 
ontwikkelingssamenwerking 
en de mensenrechten voor 
het jaar 2008 

23.04.2009 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Buitenlandse 
Betrekkingen 



Bijlage 3 
 

  

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

    
K.B. 
27.04.1997 
Art. 17 

Jaarverslag 2008 van de 
Ombudsdient Pensioenen 

23.04.2009 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie Sociale 
Zaken 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, 
laatste lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2008 alsmede het proces-
verbaal van  de algemene 
vergadering van 26 maart 
2009 van de arbeidsrechtbank 
te Hasselt 

23.04.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, 
laatste lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2008 alsmede het proces-
verbaal van  de algemene 
vergadering van 31 maart 
2009 van de 
arbeidsrechtbanken te 
Kortrijk, te Ieper en te Veurne 

23.04.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, 
laatste lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2008 alsmede het proces-
verbaal van  de algemene 
vergadering van 31 maart 
2009 van de arbeidsrechtbank 
te Leuven 

23.04.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, 
laatste lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2008 alsmede het proces-
verbaal van  de algemene 
vergadering van 13 maart 
2009 van de arbeidsrechtbank 
te Luik 

23.04.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, 
laatste lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2008 alsmede het proces-
verbaal van  de algemene 
vergadering van 23 maart 
2009 van de arbeidsrechtbank 
te Nijvel 

23.04.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, 
laatste lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2008 alsmede het proces-
verbaal van  de algemene 
vergadering van 31 maart 
2009 van de 
arbeidsrechtbanken te 
Verviers en te Eupen 

23.04.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 



Bijlage 3 
 

 
 

 

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, 
laatste lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2008 alsmede het proces-
verbaal van de algemene 
vergadering van 2 april 2009 
van de rechtbank van eerste 
aanleg te Antwerpen 

23.04.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, 
laatste lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2008 alsmede het proces-
verbaal van de algemene 
vergadering van 31 maart 
2009 van de rechtbank van 
eerste aanleg te 
Dendermonde 

23.04.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, 
laatste lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2008 alsmede het proces-
verbaal van de algemene 
vergadering van 30 maart 
2009 van de rechtbank van 
eerste aanleg te Gent 

23.04.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, 
laatste lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2008 alsmede het proces-
verbaal van de algemene 
vergadering van 31 maart 
2009 van de rechtbank van 
eerste aanleg te Hasselt 

23.04.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, 
laatste lid 

Werkingsverslag van de 
rechtbank van eerste aanleg 
te Leuven voor het jaar 2008 
goedgekeurd door de 
algemene vergadering van 1 
april 2009  

23.04.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, 
laatste lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2008 alsmede het proces-
verbaal van de algemene 
vergadering van 31 maart 
2009 van de rechtbank van 
eerste aanleg te Mechelen 

23.04.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, 
laatste lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2008 alsmede het proces-
verbaal van de algemene 
vergadering van 30 maart 
2009 van de rechtbank van 
eerste aanleg te Tongeren 

23.04.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 



Bijlage 3 
 

  

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, 
laatste lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2008 alsmede het proces-
verbaal van de algemene 
vergadering van 30 maart 
2009 van de rechtbank van 
koophandel te Brussel 

23.04.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, 
laatste lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2008 alsmede het proces-
verbaal van de algemene 
vergadering van 12 maart 
2009 van de rechtbank van 
koophandel te Charleroi 

23.04.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, 
laatste lid 

Werkingsverslag van de 
rechtbank van koophandel te 
Leuven voor het jaar 2008 
goedgekeurd door de 
algemene vergadering van 20 
maart 2009  

23.04.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, 
laatste lid 

Werkingsverslag van de 
rechtbank van koophandel te 
Marche-en-Famenne voor het 
jaar 2008 goedgekeurd door 
de algemene vergadering van 
30 maart 2009  

23.04.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, 
laatste lid 

Werkingsverslag van de 
rechtbank van koophandel te 
Namen voor het jaar 2008 

23.04.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, 
laatste lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2008 alsmede het proces-
verbaal van de algemene 
vergadering van 27 maart 
2009 van de vrederechters en 
rechters in de politierechtbank 
van het rechtsgebied van het 
hof van beroep te Bergen 

23.04.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, 
laatste lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2008 alsmede het proces-
verbaal van de algemene 
vergadering van 27 maart 
2009 van de vrederechters en 
rechters in de politierechtbank 
van het rechtsgebied van het 
hof van beroep te Brussel (N) 

23.04.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 



Bijlage 3 
 

 
 

 

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, 
laatste lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2008 alsmede het proces-
verbaal van de algemene 
vergadering van 20 maart 
2009 van de vrederechters en 
rechters in de politierechtbank 
van het rechtsgebied van het 
hof van beroep te Gent 

23.04.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
parket van de procureur des 
Konings te Antwerpen voor 
het jaar 2008 alsmede het 
proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 30 
maart 2009 

23.04.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
parket van de procureur des 
Konings te Charleroi voor het 
jaar 2008 alsmede het 
proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 7 april 
2009 

23.04.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
parket van de procureur des 
Konings te Doornik voor het 
jaar 2008 alsmede het 
proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 30 
maart 2009 

23.04.2009 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 
2008 alsmede het proces-
verbaal van de 
korpsvergadering van 19 
maart 2009 

23.04.2009 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 2008 alsmede het 
proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 26 
maart 2009 

23.04.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 



Bijlage 3 
 

  

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 Luik voor het jaar 
2008 alsmede het proces-
verbaal van de 
korpsvergadering van 30 
maart 2009 

23.04.2009 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 2008 
alsmede het proces-verbaal 
van de korpsvergadering van 
30 maart 2009 

23.04.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
parket van de procureur des 
Konings te Mechelen voor het 
jaar 2008 alsmede het 
proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 27 
maart 2009 

23.04.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
parket van de procureur des 
Konings te Oudenaarde voor 
het jaar 2008 alsmede het 
proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 26 
maart 2009 

23.04.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
arbeidsauditoraat te Brussel 
voor het jaar 2008 
goedgekeurd door de 
korpsvergadering van 26 
maart 2009 

23.04.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
arbeidsauditoraat te 
Dendermonde voor het jaar 
2008 alsmede het proces-
verbaal van de 
korpsvergadering van 9 maart 
2009 

23.04.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van de 
arbeidsauditoraten te Namen 
en te Dinant voor het jaar 
2008  

23.04.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 



Bijlage 3 
 

 
 

 

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van de 
arbeidsauditoraten te Verviers 
en Eupen voor het jaar 2008  

23.04.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
Wet 
25.05.1999 
Art. 7 

Strategienota "Het recht op 
gezondheid en 
gezondheidszorg" 

29.04.2009 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Buitenlandse 
Betrekkingen 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, 
laatste lid 

Jaarverslag 2008 van het Hof 
van Cassatie 

29.04.2009 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, 
laatste lid 

Werkingsverslag van het hof 
van beroep te Luik voor het 
jaar 2008 

29.04.2008 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
parket van de procureur des 
Konings te Verviers voor het 
jaar 2008 

29.04.2009 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 2008 goedgekeurd door 
de korpsvergadering van 20 
april 2009 

29.04.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
Wet 
21.03.1991 
Art. 23, § 6 

Verslag over de uitvoering 
van de taken van openbare 
dienst voor het jaar 2008 voor 
Belgacom 

07.05.2009 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Infrastructuur 

    
Wet 
21.03.1991 
Art. 27, § 3 

Jaarverslag, geconsolideerde 
jaar-rekening en verslag van 
het college van 
commissarissen van 
Belgacom over het dienstjaar 
2008 

07.05.2009 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Infrastructuur 

    
Wet 
29.04.1999 
Art. 23, § 3 

Jaarverslag 2008 van de 
Commissie voor de 
Regulering van de Elektriciteit 
en het Gas 

07.05.2009 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Bedrijfsleven 



Bijlage 3 
 

  

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

    
Wet 
21.03.1991 
Art. 23, § 6 

Verslag over de uitvoering 
van de taken van openbare 
dienst voor het jaar 2008 voor 
De Post 

07.05.2009 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Infrastructuur 

    
Wet 
21.03.1991 
Art. 27, § 3 

Jaarverslag, geconsolideerde 
jaar-rekening en verslag van 
het college van 
commissarissen van De Post 
over het dienstjaar 2008 

07.05.2009 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Infrastructuur 

    
Programmawet (I) 
24.12.2002 
Art. 263, § 2 

Jaarverslag 2008 van het 
Federaal Kenniscentrum voor 
de Gezondheidszorg 

07.05.2009 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie Volks-
gezondheid 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, 
laatste lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2008 alsmede de processen-
verbaal van de algemene 
vergaderingen van 13 en 27 
maart 2009 van het 
arbeidshof te Luik 

07.05.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, 
laatste lid 

Werkingsverslag van de 
rechtbank van eerste aanleg 
te Veurne voor het jaar 2008 
goedgekeurd door de 
algemene vergadering van 23 
april 2009  

07.05.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, 
laatste lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2008 alsmede het proces-
verbaal van de algemene 
vergadering van 20 maart 
2009 van de vrederechters en 
rechters in de politierechtbank 
van het rechtsgebied van het 
hof van beroep te Luik 

07.05.2009 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 2008 alsmede het 
proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 23 
maart 2009 

07.05.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 



Bijlage 3 
 

 
 

 

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

    
Wet 
07.05.1999 
Art. 16 

Jaarverslag 2008 van de 
Kansspel-commissie 

13.05.2009 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, 
laatste lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2008 alsmede het proces-
verbaal van de algemene 
vergadering van 30 april 2009 
van het arbeidshof te Bergen 

13.05.2009 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 2008 alsmede het 
proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 4 mei 
2009 

13.05.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
auditoraat-generaal bij het 
arbeidshof te Gent voor het 
jaar 2008 alsmede het 
proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 5 mei 
2009 

13.05.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
arbeidsauditoraat te Turnhout 
voor het jaar 2008 

13.05.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, 
laatste lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2008 alsmede het proces-
verbaal van de algemene 
vergadering van 30 april 2009 
van de rechtbank van 
koophandel te Hoei 

14.05.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
K.B. 
11.07.2002 
Art. 12 

Verslag over de door de 
elektriciteits-
distributienetbeheerders 
toegepaste distributietarieven 
over het exploitatie-jaar 2008 

20.05.2009 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Bedrijfsleven 

    
K.B. 
29.02.2004 
Art. 14 

Verslag over de 
distributienettarieven van de 
aardgasdistributienetbeheerd
ers toegepast tijdens het 
exploitatiejaar 2008 

20.05.2009 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Bedrijfsleven 



Bijlage 3 
 

  

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

    
Wet 
21.03.1991 
Art. 46 

Jaarverslag 2008 van de 
Ombudsdienst voor 
Telecommunicatie 

28.05.2009 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Infrastructuur 

    
Wet 
17.01.2003 
Art. 4, tweede lid 

Jaarverslag 2008 van het 
Raadgevend Comité voor de 
telecommunicatie 

28.05.2009 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Infrastructuur 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, 
laatste lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2008 alsmede het proces-
verbaal van de algemene 
vergadering van 21 april 2009 
van de rechtbank van 
koophandel te Doornik 

28.05.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
auditoraat-generaal bij het 
arbeidshof te Antwerpen voor 
het jaar 2008 alsmede het 
proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 20 mei 
2009 

28.05.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
Wet 
18.07.1991 
Art. 35 

Activiteitenverslag 2008 van 
het Vast Comité van toezicht 
om de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten 

04.06.2009 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
parlementaire 
       begeleiding 
       Comité P & I 

    
Wet 
21.03.1991 
Art. 46 

Jaarverslag 2008 van de 
Ombuds-dienst voor de 
postsector 

04.06.2009 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Infrastructure 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, 
laatste lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2008 alsmede het proces-
verbaal van de algemene 
vergadering van 8 mei 2009 
van het hof van beroep te 
Antwerpen 

04.06.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 



Bijlage 3 
 

 
 

 

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, 
laatste lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2008 alsmede het proces-
verbaal van de algemene 
vergadering van 25 mei 2009 
van het hof van beroep te 
Bergen 

04.06.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, 
laatste lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2008 alsmede het proces-
verbaal van de algemene 
vergadering van 27 mei 2009 
van het hof van beroep te 
Gent 

04.06.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, 
laatste lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2008 alsmede het proces-
verbaal van de algemene 
vergadering van 7 mei 2009 
van het arbeidshof te Brussel 

04.06.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, 
laatste lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2008 alsmede het proces-
verbaal van de algemene 
vergadering van 19 mei 2009 
van het arbeidshof te Gent 

04.06.2009 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 
2008 

04.06.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
auditoraat-generaal bij het 
arbeidshof te Brussel voor het 
jaar 2008 goedgekeurd door 
de korpsvergadering van 15 
mei 2009 

04.06.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
auditoraat-generaal bij het 
arbeidshof te Luik voor het 
jaar 2008 alsmede het 
proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 26 mei 
2009 

04.06.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 



Bijlage 3 
 

  

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

    
Grondwet 
Art. 180 

Bijvoegsel 2 van het 164e 
boek van opmerkingen van 
het Rekenhof 

11.06.2009 Indiening 
ter griffie 

    
Wet 
06.08.1990 
Art. 52, 9° 

Jaarverslag 2008 van de 
Controledienst voor de 
ziekenfondsen en de 
landsbonden van 
ziekenfondsen 

11.06.2009 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, 
laatste lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2008 alsmede het proces-
verbaal van de algemene 
vergadering van 29 mei 2009 
van de rechtbank van eerste 
aanleg te Aarlen 

11.06.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
parket van de procureur des 
Konings te Brussel voor het 
jaar 2008 alsmede het 
proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 3 juni 
2009 

11.06.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
Wet 
20.07.2006 
Art. 2 

Jaarverslag 2009 
(werkingsjaar 2008) van de 
Commissie voor de 
Modernisering van de 
Rechterlijke Orde 

18.06.2009 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie Justitie 

    
Wet 
31.08.1939 
Art. 22 

Jaarverslag 2008 van de 
Nationale Delcrederediesnt 

18.06.2009 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, 
laatste lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2008 alsmede het proces-
verbaal van de algemene 
vergadering van 27 mei 2009 
van het arbeidshof te 
Antwerpen 

18.06.2009 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 
2008 alsmede het proces-
verbaal van de 
korpsvergadering van 5 juni 
2009 

18.06.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 



Bijlage 3 
 

 
 

 

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

    
Grondwet 
Art. 180 

Auditverslag van het 
Rekenhof "Federaal 
klimaatbeleid – Uitvoering van 
het Kyotoprotocol" 

25.06.2009 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Financiën 
Commissie Volks-
gezoondheid 

    
K.B. 
15.06.2006 
Art. 1 

Jaarrekening en 
beleidsverslag van de 
naamloze vennootschap van 
publiek recht APETRA voor 
het jaar 2008 

25.06.2009 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Economie 

    
Wet 
21.02.2003 
Art. 29 

Verslag 2008 van de 
Evaluatiecommissie van de 
Dienst voor 
alimentatievorderingen 

25.06.2009 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Financiën 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
parket van de procureur-
generaal bij het hof van 
beroep te Brussel voor het 
jaar 2008 alsmede het 
proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 5 juni 
2009 

25.06.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
Grondwet 
Art. 180 

Auditverslag van het 
Rekenhof 
"Informaticabedrijven van de 
overheid – Samenwerking van 
de overheid met de vzw 
Smals" 

02.07.2009 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Financiën 
Commissie Sociale 
Zaken 

    
Wet 
22.03.1995 
Art. 1 

Onderzoeksverslagen van de 
federale ombudsmannen over 
de werking van de gesloten 
centra beheerd door de 
Dienst Vreemdelingenzaken 
en over de werking van de 
open centra beheerd en 
erkend door Fedasil 

02.07.2009 Commissie 
Binnenlandse 
Zaken 
Commissie Volks-
gezondheid 
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WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

    
Wet 
21.03.1991 
Art. 27, § 3 

Jaarverslag, geconsolideerde 
jaar-rekening en verslag van 
het college van 
commissarissen van de 
naamloze vennootschap van 
publiek recht Infrabel over het 
dienstjaar 2008 

02.07.2009 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Infrastructuur 

    
Wet 
21.03.1991 
Art. 27, § 3 

Jaarverslag, geconsolideerde 
jaar-rekening en verslag van 
het college van 
commissarissen van de 
Nationale Maatschappij der 
Belgische Spoorwegen over 
het dienstjaar 2008 

02.07.2009 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Infrastructuur 

    
Wet 
21.03.1991 
Art. 27, § 3 

Jaarverslag, geconsolideerde 
jaar-rekening en verslag van 
het college van 
commissarissen van de 
NMBS Holding over het 
dienstjaar 2008 

02.07.2009 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Infrastructuur 

    
Wet 
25.05.1999 
Art. 5, tweede lid 

Verslag 2006-2008 van de 
Bijzondere Evaluator van de 
Ontwikkelings-samenwerking 

09.07.2009 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Buitenlandse 
Betrekkingen 

    
Wet 
05.09.2001 
Art. 41 

Jaarverslag 2008 van het 
Zilverfonds 

09.07.2009 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Financiën 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, 
laatste lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2008 alsmede het proces-
verbaal van de algemene 
vergadering van 29 juni 2009 
van het hof van beroep te 
Brussel 

09.07.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
Grondwet 
Art. 180 

Auditverslag van het 
Rekenhof "Federaal 
Agentschap voor de Opvang 
van Asielzoekers – Audit van 
de personeelscyclus" 

15.07.2009 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Financiën 
Commissie 
Binnenlandse 
Zaken 
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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 
2008 

15.07.2009 Commissie 
Financiën 
Stuk nr. 2109/1 

    
Wet 
02.12.1957 
Art. 2 

Jaarverslag 2008 over de 
werkzaamheden van de 
Europese Unie 

15.07.2009 Ronddeling (Stuk 
nr. 2103/1) 

    
Grondwet 
Art. 180 

Bijvoegsel 4 
(uitvoeringsrekeningen van de 
begroting van de instellingen 
van openbaar nut van 
categorie A – 2004 en 
voorafgaande jaren) van het 
162e boek van opmerkingen 
van het Rekenhof 

14.10.2009 Indiening 
ter griffie 

    
Grondwet 
Art. 180 

Bijvoegsel 4 
(uitvoeringsrekeningen van de 
begroting van de instellingen 
van openbaar nut van 
categorie A – 2005) van het 
163e boek van opmerkingen 
van het Rekenhof 

14.10.2009 Indiening 
ter griffie 

    
Wet 
22.03.1995 
Art. 15 

Driemaandelijks verslag van 
de federale ombudsmannen 
betreffende de opvang van 
minderjarigen die met hun 
ouders illegaal op het 
grondgebied verblijven en 
waarvan de staat van 
behoefte is vastgesteld door 
een openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn en de 
ouders niet in staat zijn hun 
onderhoudsplicht na te komen 

14.10.2009 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Binnenlandse 
Zaken 

    
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 

14.10.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 143bis, § 7 

Jaarverslag 2007-2008 van 
het College van procureurs-
generaal 

14.10.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie Justitie 
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WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

    
Wet 
20.07.2001 
Art. 10 

Evaluatierapport van het 
stelsel van de 
dienstencheques voor 
buurtdiensten en –banen 
2008 

14.10.2009 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie Sociale 
Zaken 

    
Wet 
15.02.1993 
Art. 6 

Jaarverslag Discriminatie / 
Diversiteit 2008 van het 
Centrum voor gelijkheid van 
kansen en voor 
racismebestrijding 

14.10.2009 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 2008 

14.10.2009 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Financiën 

    
Wet 
05.05.1997 
Art. 11, § 5 

Jaarverslag 2008 van de 
Federale Raad voor 
Duurzame Ontwikkeling 

14.10.2009 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie Volks-
gezondheid 

    
Wet 
05.08.1991 
Art. 17 

Verslag (1 januari 2009 tot 30 
juni 2009) betreffende de in-, 
uit- en doorvoer van wapens, 
munitie en speciaal voor 
militair gebruik dienstig 
materieel en daaraan 
verbonden technologie 

14.10.2009 Indiening 
ter griffie 
Commissie 
Buitenlandse 
Betrekkingen 

    
Wet 
27.05.1999 
Art. 2 

Activiteitsverslag van het 
Landbouwfonds voor het 
dienstjaar 2008 

14.10.2009 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Bedrijfsleven 

    
Samenwerkingsak
koord 
15.01.1993 
Art. 17, 2de lid 

Activiteitenverslag betreffende 
het werkjaar 2008-2009 van 
het Raadgevend Comité voor 
Bio-ethiek 

14.10.2009 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie Justitie 
Commissie 
Volks-gezondheid 

    
Wet 
24.12.2002 
Art. 25 

Jaarverslag over de 
aanvragen om voorafgaande 
beslissingen in fiscale zaken 
ingediend tijdens het jaar 
2008 

14.10.2009 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 
Commissie 
Financiën 
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WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

    
Wet 
16.07.1973 
Art. 26 

Jaarverslag 2008 van de 
Vaste Nationale 
Cultuurpactcommissie 

14.10.2009 Indiening 
ter griffie 
Bibliotheek 

    
Wet 
25.04.2007 
Art. 11 

Verslag 2009 van de 
procureur-generaal bij het Hof 
van Cassatie dat een 
overzicht bevat van de wetten 
die voor de hoven en de 
rechtbanken tijdens het 
voorbije gerechtelijk jaar 
moeilijkheden bij de 
toepassing of de interpretatie 
ervan hebben opgeleverd 

14.10.2009 Indiening 
ter griffie 
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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: 
 

10 Mei 2009 Onderzoekscommissie 
Scheiding der machten 

Armoede in België: het federaal 
armoedeplan en de interfederale 
armoedebarometer 
Het beleid inzake 
ontwikkelingssamenwerking 
Het alcoholplan van de ministers van 
Volksgezondheid 
De internationale voedselcrisis 
De mondelinge vragen in commissie 
De samenwerking tussen de 
Belgische Kamer van 
volksvertegenwoordigers en de 
Congolese "Assemblée nationale" 

9 Oktober 2008 Onderzoekscommissie 
Fiscale fraude 

De interpellaties over het 
regeringsbeleid dd 23 juli 2008 
De uitbreiding van het rookverbod 
De elektronische stemming 
De rechten van het kind in de 
Belgische Grondwet 
Het Ierse referendum over het 
Verdrag van Lissabon 
De politieke oriëntatienota van 
minister van Defensie De Crem 
Voedsel wereldwijd duurder 
Mondelinge vragen in commissie 
Zestig jaar vrouwenstemrecht 

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  
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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 

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  
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2 September 

2003 
De nieuwe Kamer Het regeerakkoord en het investi-

tuurdebat 
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 

 
 
Parlementaire mededelingen 
 
Wekelijks informatiebulletin over de activiteiten van de Kamer. 
Beschikbaar in het Nederlands en het Frans. 
Prijs: 13 € voor een jaarabonnement.  
 
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, Frans, Duits en Engels 
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 infofiches 
 
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 
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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 
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 
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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. 
 
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) 

http://www.dekamer.be/�
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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. 
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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 MONOGRAFIEËN VAN DE KAMER -BESTELBON 

TITEL EURO AANTAL TOT. PRIJS 

Wetgeving 

De Belgische Grondwet (oktober 2007) 
 N         F          D          E 

2,50 ......... ......... 

De Belgische Grondwet -editie “hardcover” 5,00 ......... ......... 

Wet van 13 mei 1880 op het parlementair onderzoek gewijzigd door de wet van 
30 juni 1996 

1,20 ......... ......... 

Reeks Parlementair recht in kort bestek 

 De parlementaire onverantwoordelijkheid (maart 2007) 2,50 ......... ......... 

 De parlementaire onschendbaarheid (maart 2007) 2,50 ......... ......... 

 Het Grondwettelijk Hof (oktober 2007) 2,50 ......... ......... 

 De invloed van de arresten van het Arbitragehof op het parlementaire werk
    (november 2001) 

2,50 
......... ......... 

 De bijzondere wetten tot hervorming der instellingen (oktober 2001) 2,50 ......... ......... 

Parlementaire informatie 

 Adressenlijst van de volksvertegenwoordigers -politieke samenstelling     
-taalgroepen -commissies samenstelling -statistieken van de parlementaire 
werkzaamheden 

2,50 ......... ......... 

 Verkiezingsuitgaven: verkiezingen 18 mei 2003 2,50 ......... ......... 

 Jaarverslag 2005-2006 2,50 

 Reglement van de Kamer + Bijlagen (oktober 2007) 2,50 ......... ......... 

 De geschiedenis van de Kamer van Volksvertegenwoordigers 15,00 ......... ......... 
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NAAM ___________________________________________________________________________________________________ 
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volksvertegenwoordigers - 1008 Brussel (IBAN BE94 0000 0192 2014  BIC BPOTBEB1) 

De bestelling wordt uitgevoerd na ontvangst van de betaling. Er wordt geen factuur opgestuurd. 
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    ZITTING (1)    ZITTING (1)
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