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VOORWOORD

In het jaarverslag wordt er, zoals elk jaar, een overzicht gegeven van de werkzaamheden van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers. De zitting 2009-2010 duurde ongeveer 7 maanden, van 13 oktober 2009 tot en 
met 7 mei 2010. Zoals u weet, werd de zitting vroegtijdig afgesloten.

Tijdens die periode werd de Kamer veelal geconfronteerd met problemen die in de voorgaande maanden 
ook al aan de orde waren.
Op internationaal niveau stonden de besprekingen nog vaak in het teken van de economische crisis in 
het algemeen en de bank- en � nanciële crisis in het bijzonder. Op 21 oktober 2009 werd in dat kader de 
bijzondere commissie belast met het onderzoek naar de � nanciële en bankcrisis in de Kamer opgericht. 
De maatregelen die noodzakelijk waren om die problemen het hoofd te bieden en de moeilijkheid om 
begrotingen op te maken, gelet op de wereldwijde economische toestand, werden uitgebreid besproken. 
Ook het bestaan van de eurozone, die de e� ecten van de crisis aanzienlijk heeft kunnen temperen, stond 
dikwijls centraal in de debatten.

Andere dossiers die veelvuldig aan bod kwamen, hadden betrekking op het klimaatvraagstuk en de 
verwezenlijking van de Millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling, in het bijzonder de bestrijding van 
armoede in de wereld. Op het stuk van klimaatverandering dient er tevens gewezen te worden op de 
klimaatconferentie in Kopenhagen, die toch als hoopgevend bestempeld kan worden.
Het parlementaire jaar mocht dan kort zijn, onze Assemblee slaagde erin veel werk te verzetten. Zo werd 
er een bijzondere commissie belast met het onderzoek naar de veiligheid van het spoorwegennet in België 
ingesteld, en werd het Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie opgericht. De werkgroep Fiscale 
Fraude kwam in oktober 2009 voor het eerst bijeen.

Er werd tevens bijzonder veel wetgevend werk verricht. Enkele concrete voorbeelden: er werden 
werkgelegenheidsbevorderende maatregelen genomen; er werden bepalingen aangenomen om het toezicht 
op de � nanciële sector te reorganiseren; de wet van 21 december 2009 tot hervorming van het hof van 
assisen werd goedgekeurd, zodat onze wetgeving nu strookt met de jurisprudentie van het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens; er werden nieuwe wetsbepalingen uitgevaardigd waarin het tijdpad voor 
de geleidelijke invoering van een algemeen rookverbod in gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek 
wordt uitgestippeld; onze Assemblee paste de wet betre� ende de coördinatie van het federale beleid inzake 
duurzame ontwikkeling aan, en voegde nieuwe bepalingen in inzake de vergoeding van schade als gevolg 
van gezondheidszorg;…

In 2009 bracht de Kamer van volksvertegenwoordigers tevens voor de negende keer op rij een burgerlijk 
eerbetoon aan de Koning. Het was dat jaar honderd jaar geleden dat koning Albert I, fervent promotor 
van het wetenschappelijk onderzoek, de eed a� egde. Er werd een tentoonstelling georganiseerd met 
medewerking van het departement Wetenschapsbeleid, de diensten van het Archief van het Koninklijk 
Paleis, het BELvue Museum, de Koning Boudewijnstichting, het Koninklijk Legermuseum en de FOD 
Buitenlandse Zaken.

Het jaarverslag zelf werd in een nieuw jasje gestoken, om de informatie beter te stroomlijnen en beknopter 
te presenteren.

Patrick DEWAEL
Gewezen voorzitter van de

Kamer van volksvertegenwoordigers
(zitting 2009 - 2010)

8 februari 2011

André FLAHAUT
Voorzitter van de 

Kamer van volksvertegenwoordigers

8 februari 2011

André FLAHAUT
Voorzitter van de 
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1. SAMENSTELLING EN WERKZAAMHEDEN VAN DE KAMER

1.1. SAMENSTELLING VAN DE KAMER

1. 1. 1. Plan van het halfrond

 

K
A

M
E

R
 V

A
N

 
V

O
L

K
S

V
E

R
T

E
G

E
N

W
O

O
R

D
IG

E
R

S

15
0 

re
ch

ts
tr

ee
ks

 v
er

ko
ze

n
le

d
en

 in
 1

1 
ki

es
kr

in
g

en

C
H

A
M

B
R

E
 D

E
S

 
R

E
P

R
É

S
E

N
TA

N
T

S

15
0 

él
u

s 
d

ir
ec

ts
d

an
s 

11
 c

ir
co

n
sc

ri
p

ti
o

n
s

él
ec

to
ra

le
s

H
A

L
F

R
O

N
D

   
- 

 H
É

M
IC

Y
C

L
E

 

U
itg

eg
ev

en
 d

oo
r 

de
 K

am
er

 v
an

 v
ol

ks
ve

rt
eg

en
w

oo
rd

ig
er

s
E

di
té

 p
ar

 la
 C

ha
m

br
e 

de
s 

re
pr

és
en

ta
nt

s

   REGERING   

  G
O

U
V

E
R

N
E

M
E

N
T 

   
  R

EGERING 

Ch
ris
te
n-
D
em

oc
ra
tis
c
h

Vl
aa
m

s

1
4

1
2

1
8

2
3

1

1

1
6

5

2
3

7

1
0

2
0

 

14
4

10
4

68
38

70
40

16

10
2

14
2

14
6

14
8

15
0

15
4

15
6

15
8

16
0

16
2

16
4

15
2

10
6

10
8

11
011

4

11
6

11
8

12
0

12
2

12
4

11
2

727476

78

424446

48

50

52

54

86

84

82

80

18
24

6

8

20

22

24

26

28

16
6

16
8

17
0

17
2

13
0

12
8

12
6

17
4

17
6

17
8

18
0

18
2

18
4

13
2

13
4

13
6

13
8

14
0

58

56

30

10

12
1436

34

32

60
62

64
66

88

90

92

94
96

98
10

0

29

31

33
35

9

11
13

55

57

59

61
63

65

87

89

91

93
95

97
99

12
5

12
7

12
9

13
1

13
3

13
5

13
7

13
9

16
5

16
7

16
9

17
1

17
3

17
5

17
7

17
9

18
1

18
3

23

25

27

5

7

47

49

51

53

79

81

83

85

11
5

11
7

11
9

12
1

15
5

15
7

15
9

161

16
3

1517
1

1921

39

3

414345 37

69717375

77

67

10
3

10
5

10
7

10
9

11
1

11
3 10

1
14

1

14
3

18
5

14
5

14
7

14
9

15
1

15
3

27
-1

1-
20

09

P
at

ri
ck

 D
ew

ae
l

V
oo

rz
itt

er
P

ré
si

de
nt

Gero
lf

Annem
ans

Filip De M
anKoen Bultin

ck

Jan Morte
lmans

Bart
Laere

m
ans

Guy D’haeseleer

Bruno Valkeniers

Bert Schoofs

Alexandra Colen

Rita De Bont

Barbara Pas

Annick Ponthier

Pete
r

Logghe

Lu
c

Se
ve

nh
an

s

Hagen Goyvaerts

Fra
ncis

Van den Eynde
Bru

no

Stevenheydens

O
n

af
h

./
In

d
ép

.

Herman De Croo

Patrick Dewael

Carina Van Cauter

Sabien Lahaye-Battheu

Yolande
Avontroodt

Hilde
Vautmans

Geert Versnick

Ludo Van Campenhout

Katia 
della Faille

Roland
Defreyne

Luk Van Biesen

Ine Somers

Maggie
De Block

Hendrik
Daems

Bart
Somers

Mathias De Clercq

Willem-Frederik Schiltz

Sofie 
Staelraeve

Th
ie

rr
y

G
ie

t
Yv

an
M

ay
eu

r

A
n

d
ré

Fr
éd

ér
ic

A
n

d
ré

Pe
rp

èt
e

G
u

y
M

ilc
am

p
s

B
ru

n
o

 V
an

 
G

ro
o

te
n

b
ru

lle

M
ar

ie
A

re
n

a

Er
ic

Th
ié

b
au

t
C

am
ill

e
D

ie
u

Va
lé

ri
e

D
éo

m

A
n

d
ré

Fl
ah

au
t

M
ar

ie
-C

la
ir

e
La

m
b

er
t

K
ar

in
e

La
lie

u
x

C
o

le
tt

e
B

u
rg

eo
n

Pa
tr

ic
k

M
o

ri
au

Ph
ili

p
p

e
B

la
n

ch
ar

t

Li
n

d
a

M
u

si
n

A
la

in
M

at
h

o
t

Je
an

C
o

rn
il

G
u

y
C

o
ëm

e

D
irk

 V
an

de
r M

ae
le

n

Han
s

Bonte

Bru
no

To
bbac

k
Re

na
at

La
nd

uy
t

M
ay

a
D

et
iè

ge

Ca
th

y
Pl

as
m

an

M
ag

da
Ra

em
ae

ke
rs

Ch
ris

tin
e V

an
Br

oe
ck

ho
ve

n

D
av

id
G

ee
rt

sBr
un

o
Tu

yb
en

s

D
al

ila
D

ou
ifi

M
er

ya
m

e
Kiti

r

Lu
dw

ig
Va

nd
en

ho
ve

Ja
n

Pe
et

er
s

Murie
l

Gerkens

Meyre
m

Alm
aci

Georges

Gilk
inet

Ste
faan

Van H
ecke

Thérèse

Snoy et 

d’Oppuers

Tinne

Van der S
tra

eten
Woute

r

De Vrie
ndt

Ronny

Balcaen

Eric
Ja

dot

Fo
uad

La
hss

ai
ni

Zoé
Genot

Ju
lie

tte

Boulet

Daniel

Bacquelaine
Corinne

De Permentier

Xavier 

Baeselen

Daniel

Ducarm
e

Olivier

Maingain

David 

Clarinval

Jacques

Otle
t

Luc

 Gustin

François

Bellot

Olivier

Destrebecq

Denis

Ducarme

Kattrin

Jadin

Jean-Jacques

Flahaux

Carine

Lecomte

Jacqueline

Galant

Olivier

Hamal

Philippe

Collard

François-Xavier

de Donnea

Eric 

Libert

Valérie

De Bue

Marie-Christine

Marghem

Josée

Lejeune

Pa
tr

ic
k

Co
cr

ia
m

on
t

Je
an

 M
ar

ie

Ded
ec

ke
r

Rober
t

Van
 d

e V
el

de

M
ar

tin
e

De M
ag

ht

Dirk
 V

ijn
ck

Paul V
anhie

12
3

C
at

h
er

in
e

Fo
n

ck

Ils
e

U
yt

te
rs

p
ro

t

Fl
or

Va
n 

N
op

pe
n

Sa
ra

h

Sm
ey

er
s

R
af

Te
rw

in
g

en

Le
en

D
ie

ri
ck

El
s D

e

Ra
m

m
el

ae
re

Pa
tr

ic
k

D
e 

G
ro

ot
e

Pe
te

r

Lu
yk

x

Li
es

be
th

Va
n 

de
r A

uw
er

a

M
ia

 D
e

Sc
ha

m
ph

el
ae

re

So
nj

a

Be
cq

R
o

el
D

es
ey

n

G
er

al
d

K
in

d
er

m
an

s

Lu
c

Pe
et

er
m

an
s

Je
f

Va
n

 d
en

 B
er

g
h

H
ilâ

l

Ya
lç

in

H
en

d
ri

k

Bo
g

ae
rt

M
ar

k
Ve

rh
ae

g
en

Ja
n

Ja
m

bo
n

Je
n

n
e

D
e 

Po
tt

er

K
at

ri
en

Pa
rt

yk
a

N
at

h
al

ie
M

u
yl

le

M
ic

he
l

D
oo

m
st

Se
rv

ai
s

Ve
rh

er
st

ra
et

en

Lu
c

G
o

u
tr

y

In
g

ri
d

C
la

es

K
ri

st
of

 

W
at

er
sc

h
o

ot

Be
n 

W
ey

ts

Li
ev

e
Va

n
 D

ae
le

St
ef

aa
n

Ve
rc

am
er

C
lo

ti
ld

e
N

ys
se

n
s

B
ri

g
it

te
W

ia
u

x
Is

ab
el

le
 

Ta
sia

ux
-D

e 
N

ey
s

Françoise

Colinia

Jo
sy

A
re

n
s

G
eo

rg
es

D
al

le
m

ag
n

e

M
ar

ie
-M

ar
ti

n
e

Sc
h

yn
s

Jo
se

p
h

G
eo

rg
e

C
h

ri
st

ia
n

B
ro

tc
o

rn
e

D
av

id
La

va
u

x



HOOFDSTUK 1Samenstelling en werkzaamheden van de Kamer

18

1.1.2. Politieke samenstelling

De 150 zetels in de Kamer van volksvertegenwoordigers zijn als volgt verdeeld (toestand op 07.05.2010):

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 . . . . . . . . . . . . 8
10. LDD  . . . . . . . . . . . 5
11. FN . . . . . . . . . . . . . . 1

1.1.3. Sociologische kaart van de Kamer

Beroepen en diploma’s

a) Diploma’s

 Universitair ........................................................ 115
 Hoger niet-universitair ........................................25
 Secundair onderwijs ............................................ 10
 Zonder diploma .....................................................–

b) Beroepscategorieën

 Burgemeesters .....................................................29
 Schepenen ...........................................................26

 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, betekent niet dat het op dit ogenblik dat beroep nog uitoefent.

FNLDD
N-VA

cdH

Ecolo-Groen!

sp.a

VB

Open Vld

PS

MR

CD&V
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1.1.4. De vrouwen in het halfrond

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
2009-2010 (op 07.05 2010) ............................................ 57

1.2. WERKZAAMHEDEN VAN DE KAMER IN CIJFERS

1.2.1. Plenaire vergadering

Tijdens de gewone zitting 2009-2010:

nam 1 lid ontslag:

VAN ROMPUY, Herman (vervangen door WEYTS, Ben)

Activiteiten

Plenaire 
vergaderingen Ingediend

Aantal Duur Ontwerpen
(2)

Voorstellen
(1)

Voorstellen 
tot herziening 

van de 
Grondwet 

Voorstellen 
van verklaring 
tot herziening 

van de 
Grondwet

2009-2010 42 154 u 50 106 255 2 7
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Plenaire 
vergaderingen Aangenomen

Aantal Duur Ontwerpen
(2)

Voorstellen
(1)

Voorstellen 
tot herziening 

van de 
Grondwet

Voorstellen 
van verklaring 
tot herziening 

van de 
Grondwet

2009-2010 42 154 u 50 122 28 – –

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

(2) Ontwerpen ingediend in de Kamer, overgezonden en geamendeerd door de Senaat.

Evolutie sedert 1985-1986

Zitting Aantal Duur

1985-1986
1986-1987
1987-1988
B.Z. 1988

1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992

B.Z. 1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
B.Z. 1995

1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
B.Z. 1999

1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
B.Z. 2003

2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
B.Z. 2007

2007-2008
2008-2009
2009-2010

 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
 42

 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
 154 u 50
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Plenaire vergaderingen
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Een gewone zitting is de normale periode gedurende dewelke de Kamer vergadert. Deze loopt van de 
tweede dinsdag van oktober (begin van het parlementaire jaar) meestal 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
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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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 oktober 2008 tot 12 oktober 2009
2009-2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 oktober 2009 tot 7 mei 2010

1.2.2. Parlementaire overlegcommissie

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 bevoegdheidscon� icten tussen beide Kamers en het verlengen 
van de termijnen van onderzoek voorgeschreven in de artikelen 78 tot 81 van de Grondwet en zij bepaalt de 
termijn binnen dewelke de Senaat zich zal moeten uitspreken wanneer de regering de urgentie vraagt.

De parlementaire overlegcommissie werd bij wet van 6 april 1995 opgericht.

Aantal vergaderingen Totale duur

2009-2010 11 3 u 05

1.2.3. Commissies

Activiteiten

2009-2010

Aantal Duur

Vergaderingen met gesloten 
deuren 64 61 u 17

Openbare vergaderingen 526 1097 u 14

TOTAAL 590 1158 U 31

Gedachtewisselingen en 
uiteenzettingen 86 –

Behandelde interpellaties 51 –

Tot besluit van een 
interpellatie ingediende 
moties

68 –

Hoorzittingen 52 –
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Statistieken per commissie – gewone zitting 2009-2010

Commissies Openbare vergaderingen Vergaderingen met 
gesloten deuren

Interpel-
laties

Aantal Duur Aantal Duur

Commissie voor de Sociale Zaken 40 103.39 u 6

Commissie voor de Landsverdediging 21 47.52 u 7

Commissie voor het Bedrijfsleven, het 
Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de 
nationale wetenschappelijke en culturele 
Instellingen, de Middenstand en de 
Landbouw

53 116.49 u 1

Commissie voor de Financiën en de 
Begroting 42 84.24 u 4

Commissie voor de Infrastructuur, het 
Verkeer en de Overheidsbedrijven 32 87.35 u 7

Commissie voor de Binnenlandse Zaken, de 
Algemene Zaken en het Openbaar Ambt 37 78.06 u 6

Commissie voor de Justitie 72 156.22 u 12

Commissie belast met de problemen inzake 
Handels- en Economisch Recht 9 12.17 u

Commissie voor de Buitenlandse 
Betrekkingen 27 60.38 u 2

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

5 5.23 u

Commissie voor de Volksgezondheid, 
het Leefmilieu en de Maatschappelijke 
Hernieuwing

72 162.33 u

Commissie voor de Comptabiliteit 3 2.57 u

Commissie voor de Naturalisaties 10 9.55 u

Commissie voor de Verzoekschriften 1 0.20 u

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

3 3.45 u

Controlecommissie betre� ende de 
Verkiezingsuitgaven en de Boekhouding van 
de politieke partijen

4 3.10 u

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

3 5.06 u

Parlementaire Overlegcommissie 11 3.05 u

Bijzondere commissie “Globalisering” 10 16.00 u
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Commissies Openbare vergaderingen Vergaderingen met 
gesloten deuren

Interpel-
laties

Aantal Duur Aantal Duur

Bijzondere commissie “Klimaat en Duurzame 
Ontwikkeling” 3 3.35 u

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

5 5.35 u

Bijzondere opvolgingscommissie belast 
met het onderzoek naar de � nanciële- en 
bankcrisis

11 12.27 u 2 2.55 u

Parlementair comité belast met de 
wetsevaluatie 2 1.30 u

Bijzondere commissie belast met het 
onderzoek naar de veiligheid van het 
spoorwegennet in België naar aanleiding van 
het dramatisch treinongeval in Buizingen

12 30.05 u 9 7.10 u

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

3 9.35 u 4

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

7 11.50 u

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

2 5.40 u 2

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

2 4.45 u

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

1 2.45 u

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

1 1.00 u

Gemeenschappelijk vergadering van de 
bijzondere commissie “Klimaat en Duurzame 
Ontwikkeling” en van de commissie voor de 
Buitenlandse Betrekkingen

1 0.50 u
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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 Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing

2 3.40 u

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

1 2.20 u

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

1 1.02 u

Gemeenschappelijke vergadering van het 
federaal adviescomité voor de Europese 
Aangelegenheden en van het adviescomité 
voor de Maatschappelijke Emancipatie

1 1.00 u

Gemeenschappelijke vergadering van het 
federaal adviescomité voor de Europese 
Aangelegenheden en van de commissie 
voor de Infrastructuur, het Verkeer en de 
Overheidsbedrijven

1 2.05 u

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

1 1.53 u

Gemeenschappelijke vergadering van het 
federaal adviescomité voor de Europese 
Aangelegenheden, van de commissie voor 
de Sociale Zaken en van de commissie voor 
de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing

1 2.05 u

Adviescomité voor de Maatschappelijke 
Emancipatie 3 2.39 u

Federaal adviescomité voor de Europese 
Aangelegenheden 7 9.50 u

Adviescomité voor wetenschappelijke en 
technologische vraagstukken 4 4.25 u

Subcommissie van de commissie voor de 
Financiën en de Begroting “Rekenhof ” 2 1.22 u 3 6.01 u

Werkgroep van de commissie voor de 
Buitenlandse Betrekkingen betre� ende 
voorstellen van resolutie

1 0.25 u 4 3.45 u
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Commissies Openbare vergaderingen Vergaderingen met 
gesloten deuren

Interpel-
laties

Aantal Duur Aantal Duur

Subcommissie “Familierecht” 2 2.30 u 11 10.45 u

Werkgroep “Belgisch Overlevingsfonds” 1 2.30 u

Werkgroep “Overheidsaansprakelijkheid voor 
het optreden van de wetgevende macht” 3 3.25 u

Subcommissie “Nucleaire Veiligheid” 2 4.40 u 4 3.35 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

9 13.15 u

Werkgroep “Fiscale fraude” 7 11.01 u

Werkgroep “Politieke partijen” 1 1.15 u 2 3.25 u

TOTAAL 526 1097.14 U 64 61.17 U 51

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
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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
2009-2010  526  1 097 u 14  64  61 u 17

Openbare commissievergaderingen
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Besloten commissievergaderingen
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1.2.4. Wetsontwerpen en voorstellen

Aantal ingediende

Wets-
ontwerpen

(2)

Voorstellen
(1)

Voorstellen tot 
herziening van 

de grondwet

Voorstellen van 
verklaring tot 

herziening van de 
Grondwet

Verslagen

2009-2010 106 255 2 7 316

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
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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
2009-2010  106  122  –  255  28  61

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

(2) Ontwerpen ingediend in de Kamer, overgezonden en geamendeerd door de Senaat.

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
2009-2010 .................................................................................37
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1.2.5. Publicatie van de aangenomen wetten

A. Wetsontwerpen door beide Kamers aangenomen

Ingediend door de 
Regering

Gepubliceerd in het 
Belgisch Staatsblad *

Ingediend door 
parlementsleden

Gepubliceerd in het 
Belgisch Staatsblad *

2009-2010 84 56 33 20

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 *

2009-2010 – – – –

* Tot 07.05.2010

1.2.6. Interpellaties

In de plenaire vergadering

Aantal afgehandelde 
interpellaties

Aantal tot besluit van 
interpellaties ingediende moties

2009-2010 – –

In de commissies

Aantal afgehandelde 
interpellaties

Aantal tot besluit van 
interpellaties ingediende moties

2009-2010 51 68
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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
2009-2010  –  51

Afgehandelde interpellaties
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1.2.7.  Mondelinge en schriftelijke vragen

Aantal mondelinge 
vragen in plenaire 

vergadering

Aantal mondelinge 
vragen in commissie

Aantal schriftelijke 
vragen

2009-2010 501 3789 6161

Evolutie sedert 1985-1986

Mondelinge vragen 
in plenaire vergadering 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
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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

2009-2010  501  6161
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1.2.8.  Naturalisaties1

Aanvragen

Ingediend 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
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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  7 885  4 907  7 047 (g)2007-2008
2008-2009  11 932  4 433  3 371  6 164 (h)
2009-2010  13 102  3 958  3 507  3 975 (i)

1  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
(i) waarvan 2196 voorstellen tot verwerping
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2. BEVOEGDHEDEN VAN DE KAMER

2.1. WETGEVENDE BEVOEGDHEID

2.1.1. Werkzaamheden van de commissies

2.1.1.1. Vaste commissies en subcommissies

Commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de Nationale wetenschappelijke 
en culturele instellingen, de Middenstand en de Landbouw

A. Belangrijke door de commissie aangenomen wetsontwerpen en wetsvoorstellen:

• WET VAN 10 DECEMBER 2009 BETREFFENDE DE BETALINGSDIENSTEN

Doc. 52 2179/2009-2010
Aangenomen door de Kamer op 12.11 2009
Niet geëvoceerd door de Senaat
Belgisch Staatsblad: 15.01 2010

Deze wet beoogt een eengemaakt, samenhangend en concurrentieneutraal juridisch kader voor 
betalingsdiensten tot stand te brengen, in het bijzonder wat de relatie tussen de betalingsdienstgebruikers 
en de betalingsdienstaanbieders betreft.

Rechtstreekse aanleiding hiertoe is de totstandkoming van Richtlijn 2007/64/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 november 2007 betre� ende betalingsdiensten in de interne markt tot wijziging 
van de Richtlijnen 97/7/EG, 2002/65/EG 2005/60/EG en 2006/48/EG, en tot intrekking van Richtlijn 
97/5/EG, waarvan dit ontwerp de omzetting van het onderdeel betre� ende de “betalingsdiensten” beoogt.

• WET VAN 22 DECEMBER 2009 TOT AANPASSING VAN SOMMIGE WETGEVINGEN 
AAN DE RICHTLIJN 2006/123/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 
BETREFFENDE DIENSTEN OP DE INTERNE MARKT

Doc. 52 2275/2009-2010
Aangenomen door de Kamer op 10.12 2009
Aangenomen door de Senaat op 17.12 2009
Belgisch Staatsblad: 29.12 2009

Deze wet strekt ertoe bepaalde federale wetgeving in overeenstemming te brengen met Europese Richtlijn 
2006/123/EG, die beter bekend staat als de zogenaamde “diensten-richtlijn”.
De lidstaten moeten de bestaande wetgeving vóór 28 december 2009 hebben omgezet. De richtlijn strekt 
ertoe in 2010 te komen tot een echt vrije interne markt, waar geen enkel obstakel de vrije vestiging van 
dienstverrichters en het vrij verkeer van diensten hindert.

• WET VAN 29  APRIL 2010 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 12  APRIL 1965 
BETREFFENDE HET VERVOER VAN GASACHTIGE PRODUCTEN EN ANDERE 
DOOR MIDDEL VAN LEIDINGEN WAT BETREFT DE DOORVOERTARIEVEN

Doc. 52 2282/2009-2010
Aangenomen door de Kamer op 11.02 2010
Aangenomen door de Senaat op 01.04 2010
Belgisch Staatsblad: 21.05 2010
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Deze wet strekt ertoe de Belgische gaswetgeving te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met het 
Europees recht inzake de tarifering van aardgasdoorvoer van grens tot grens, teneinde te zorgen voor de 
transparantie en stabiliteit die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de toegang tot het vervoersnet.
De wijzigingen betre� en de ophe�  ng van twee recent gewijzigde artikelen van de gaswet van 1965 die 
de organisatie van een bijzonder regime inzake aardgasdoorvoer mogelijk maken, onder meer op basis van 
zogenaamde historische doorvoercontracten.

Voortaan wordt een zelfde tariefmethodologie toegepast op alle activiteiten met betrekking tot de toegang 
tot het vervoersnet, in overeenstemming met het gemeenschapsrecht en, in het bijzonder, het principe van 
niet-discriminatie tussen de netgebruikers.

• WET VAN 26 MAART 2010 OVER DE DIENSTEN

• WET VAN 26  MAART 2010 OVER DE DIENSTEN BETREFFENDE BEPAALDE 
JURIDISCHE ASPECTEN BEDOELD IN ARTIKEL 77 VAN DE GRONDWET

Doc. 52 2338/2009-2010 en Doc. 52 2339/2009-2010
Aangenomen door de Kamer op 11.02 2010
Aangenomen door de Senaat op 11.03 2010
Belgisch Staatsblad: 30.04 2010

Deze wetten zetten Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad betre� ende diensten 
op de interne markt gedeeltelijk om in Belgisch recht.

Ze beogen de omzetting van diverse bepalingen van de richtlijn via autonome bepalingen, met andere 
woorden bepalingen die bestaande wetten niet wijzigen. Hiertoe behoren de de� nities, de werkingssfeer 
(met inbegrip van de talrijke uitzonderingen), de regels betre� ende de vrijheid van vestiging, de regels 
betre� ende de vrijheid van dienstverlening, de regels betre� ende de verplichtingen van dienstverrichters en 
de rechten van de afnemers van diensten, de regels betre� ende administratieve samenwerking.

• WET VAN 6 APRIL 2010 BETREFFENDE MARKTPRAKTIJKEN EN CONSUMENTEN-
BESCHERMING

Doc. 52 2340/2009-2010
Aangenomen door de Kamer op 11.02 2010
Aangenomen door de Senaat op 18.03 2010
Belgisch Staatsblad: 12.04 2010

Deze wet vervangt de wet van 14 juli 1991 betre� ende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming 
van de consument. Die vervanging is nodig om het wettelijke kader waarbinnen onze ondernemingen 
goederen en diensten aanbieden, beter te laten beantwoorden aan de gewijzigde marktomstandigheden, en 
aan de hedendaagse noden en wensen van de consument. Het wetsontwerp kwam tot stand na een grondige 
juridische en economische evaluatie van de huidige wet, en uitgebreide consultaties van de betrokken 
partijen.

• WET VAN 13 JUNI 2010 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 12 JUNI 1991 OP HET 
CONSUMENTENKREDIET

Doc. 52 2468/2009-2010
Aangenomen door de Kamer op 29.04 2010
Aangenomen door de Senaat op 06.05 2010
Belgisch Staatsblad: 21.06 2010
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Deze wet heeft tot doel enerzijds Richtlijn 2008/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 
2008 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten en tot intrekking van Richtlijn 87/102/ EEG om 
te zetten en, anderzijds, de bestaande wet van 12  juni 1991 op het consumentenkrediet bij te schaven 
op basis van de verdere evolutie van het consumentenkrediet. Het algemeen gedeelte van de wet op het 
consumentenkrediet inzake precontractuele en contractuele informatie wordt overeenkomstig de richtlijn 
aanzienlijk uitgebreid terwijl tal van bepalingen die alleen voor sommige bijzondere kredietsoorten gelden, 
worden weggelaten. Bovendien worden een aantal bepalingen die betrekking hebben op onrechtmatige 
bedingen aangevuld of bijgestuurd.

B. Andere door de commissie aangenomen wetsontwerpen en wetsvoorstellen:

– Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst wat 
de schuldsaldoverzekeringen voor personen met een verhoogd gezondheidsrisico betreft, stuk nr. 
52 1977.

– Wetsontwerp houdende bekrachtiging van diverse koninklijke besluiten genomen krachtens de 
wet van 29 april 1999 betre� ende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 
1965 betre� ende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, stuk 
nr. 52 2191.

– 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, wat de taken van het één-loket betreft, 
stuk nr. 52 2212.

– Ontwerp van programmawet (art. 78-93; art. 163-179; art. 191-195), stuk nr. 52 2278.

– Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (art. 16-18; art. 26; art. 79-82; art. 144-155. art. 157-
159), stuk nr. 52 2299.

– Wetsontwerp tot wijziging van artikel 96 van de programmawet van 23 december 2009 – 
Overgezonden door de Senaat, stuk nr. 52 2333.

– Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (art. 40-45), stuk nr. 52 2423.

–  Wetsontwerp tot wijziging van de kaderwet betre� ende de dienstverlenende intellectuele 
beroepen gecodi� ceerd door het koninklijk besluit van 3 augustus 2007, stuk nr. 52 2424.

C. Voorstellen waarvan het onderzoek werd aangevat of voortgezet:

– Voorstel van kaderwet (Karine Lalieux, Guy Coëme, Colette Burgeon, Alain Mathot) betre� ende 
de oprichting van een Agentschap ter bescherming van de consumenten van gewone � nanciële 
producten, stuk nr. 52 1632.

– 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. 52 748.

–  Wetsvoorstel (Peter Logghe, Francis Van den Eynde, Koen Bultinck, Hagen Goyvaerts, 
Rita De Bont) tot wijziging van de wetgeving betre� ende de autoverzekering voor jonge 
bestuurders, stuk nr. 52 1054.
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– Wetsvoorstel (Cathy Plasman, Karine Lalieux) tot wijziging van de wet van 21 november 1989 
betre� ende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen wat het verplicht 
veralgemeend bonus-malussysteem betreft, stuk nr. 52 1302.

– Wetsvoorstel (Cathy Plasman, Dalila Doui� , Karine Lalieux) tot wijziging van de wet van 
25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst om het gebruik van segmenteringscriteria te 
verduidelijken, stuk nr. 52 746.

– Samengevoegde wetsvoorstellen:
–   Wetsvoorstel (Daniel Bacquelaine, François Bellot, Jacqueline Galant, Valérie 

De Bue) tot wijziging van de wet van 21  november 1989 betre� ende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering betre� ende 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. 52 242.

–  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 betre� ende de 
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen voor wat betreft de invoering 
van een autosticker, stuk nr. 52 1005.

– Wetsvoorstel (Karine Lalieux, Colette Burgeon) tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de 
landverzekeringsovereenkomst, waarbij de verzekeraar de verzekerings-overeenkomst niet langer 
mag opzeggen na een schadegeval, stuk nr. 52 1249.

– Wetsvoorstel (André Frédéric) tot invoering van een Bob-clausule in de verzekering BA-
privéleven, stuk nr. 52 856.

–  Samengevoegde wetsvoorstellen:
–  Wetsvoorstel (Willem-Frederik Schiltz, So� e Staelraeve, Herman De Croo) tot invoering van 

een vermijdbare he�  ng met het oog op het afzwakken van dominante marktposities en ter 
bevordering van een concurrentiele electriciteitsmarkt, stuk nr. 52 2057.

–  Wetsvoorstel (Flor Van Noppen) wat de invoering van een maximaal marktaandeel op de 
elektriciteits- en gasmarkt betreft, stuk nr. 52 1513.

– Wetsvoorstel (Karine Lalieux, Philippe Blanchart, Guy Milcamps) tot wijziging van de wet van 
21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, teneinde het takenpakket van het 
Prijzenobservatorium te verruimen, stuk nr. 52 2195.

–  Samengevoegd wetsvoorstel en voorstel van resolutie:
–  Wetsvoorstel (Willem-Frederik Schiltz, So� e Staelraeve, Ludo Van Campenhout, Dalila 

Doui� , Jef Van den Bergh, Liesbeth Van der Auwera, Tinne Van der Straeten) betre� ende de 
wederverkoop van toegangsbewijzen tot culturele en sportieve evenementen, stuk nr. 52 2081.

–  Voorstel van resolutie (Karine Lalieux, Philippe Blanchart, Marie Arena, Valérie Déom) 
betre� ende een met de organisatoren van concerten onderhandelde gedragscode teneinde de 
verkoopwijze van de kaartjes te diversi� ëren, stuk nr. 52 2259.

– Samengevoegde voorstellen:
–   Wetsvoorstel (Katrien Partyka, Jenne De Potter, Gerald Kindermans, Peter Luykx, Ilse 

Uyttersprot, Liesbeth Van der Auwera, Servais Verherstraeten, Christian Brotcorne) 
betre� ende de wederverkoop van toegangsbewijzen tot culturele en sportieve evenementen, 
stuk nr. 52 747.

–  Voorstel van resolutie (Muriel Gerkens, Meyrem Almaci) tot reglementering van de 
boekenprijs, stuk nr. 52 858.

–  Wetsvoorstel (Olivier Maingain, Kattrin Jadin, Olivier Hamal) tot reglementering van de 
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boekenprijs, stuk nr. 52 262.
–  Wetsvoorstel (Karine Lalieux, Colette Burgeon, Sophie Pécriaux, Philippe Blanchart) tot 

reglementering van de boekenprijs, stuk nr. 52 873.

–  Samengevoegde voorstellen van resolutie:
–  Voorstel van resolutie (� érèse Snoy et d’Oppuers, Georges Gilkinet, Meyrem Almaci, 

Wouter De Vriendt, Josy Arens, Colette Burgeon, Isabelle Tasiaux-De Neys) betre� ende de 
waarborging van het voortbestaan en de continuïteit van een duurzame en kwaliteitsvolle 
melkproductie in België, stuk nr. 52 2040.

–  Voorstel van resolutie (Koen Bultinck, Peter Logghe, Bart Laeremans) over de crisis in de 
land- en tuinbouwsector, stuk nr. 52 2342.

– Wetsvoorstel (Sabien Lahaye-Battheu, Yolande Avontroodt, Carina Van Cauter, Hilde Vautmans) 
tot wijziging van de wet van 29  augustus 1988 op de erfregeling inzake landbouwbedrijven 
met het oog op het bevorderen van de continuïteit voor wat betreft de verduidelijking van het 
overnamerecht, stuk nr. 52 539.

–  Voorstel van resolutie (Josy Arens, Maxime Prévot, Joseph George, David Lavaux, Isabelle 
Tasiaux-De Neys) betre� ende de erkenning van blauwtong als landbouwramp, stuk nr. 52 1390.

– Wetsvoorstel (Marie-Christine Marghem) betre� ende de schadeloosstelling van slachto� ers van 
technologische rampen, stuk nr. 52 71.

D. Andere werkzaamheden:

Op dinsdag 20 oktober 2009 heeft de commissie vertegenwoordigers van de CREG en van Gemix gehoord 
over de uitstap uit kernenergie en over de nucleaire rente.
De volgende personen werden gehoord:

– de heer Luc Dufresne, voorzitter van de Gemix-groep;
– de heer François Possemiers, voorzitter van het directiecomité van de CREG;
–  de heer Guido Camps, directeur Controle prijzen en rekeningen van de elektriciteits- en de 

gasmarkt bij de CREG.

Op dinsdag 9 maart 2010 heeft de commissie vertegenwoordigers van de CREG en van de NBB gehoord 
over de componenten van de elektriciteits- en gasprijzen.
De volgende personen werden gehoord:

– de heer Luc Aucremanne, adviseur bij de NBB;
– de heer Guido Camps, directeur Controle prijzen en rekeningen van de elektriciteits- en de 

gasmarkt bij de CREG.

Op dinsdag 16  maart 2010 heeft de minister van Klimaat en Energie een debrie� ng gegeven over de 
Europese Energieraad van vrijdag 12 maart 2010.

Op maandag 22  maart 2010 heeft met de minister van Ondernemen en Vereenvoudigen en met de 
commissaris-generaal een gedachtewisseling plaatsgevonden over de Wereldtentoonstelling in Shanghai.

Op dinsdag 30 maart 2010 heeft de commissie hoorzittingen georganiseerd in het kader van de bespreking 
van het wetsvoorstel van mevrouw Marghem c.s. betre� ende de schadeloosstelling van slachto� ers van 
technologische rampen, stuk nr. 52 71.
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De volgende personen werden gehoord:
– de heer Stéphane Delfosse, slachto� er van de ramp in Gellingen;
–  de heer Benoît Kohl, hoogleraar aan de ULg;
– de heer Guy Horsmans, hoogleraar emeritus aan de UCL.

Tijdens een gezamenlijke vergadering op 2 februari 2010 hebben de Commissie voor het Bedrijfsleven, 
het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de Nationale wetenschappelijke en culturele instellingen, de 
Middenstand en de Landbouw alsook het Adviescomité voor Europese Aangelegenheden van de 
Kamer van volksvertegenwoordigers, samen met de commissie voor de Financiën en de Economische 
Aangelegenheden en het Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden van de Senaat, de 
volgende personen gehoord:

– de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen;
– de minister van Klimaat en Energie;
–  de minister van KMO’s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid.

De hoorzitting ging over de prioriteiten van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie en over de 
voortgang inzake de omzetting van de Europese richtlijnen.

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

A. Belangrijke door de commissie aangenomen wetsontwerpen en wetsvoorstellen:

• WET VAN 12 NOVEMBER 2009 HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET VAN 
21  MAART 2007 TOT REGELING VAN DE PLAATSING EN HET GEBRUIK VAN 
BEWAKINGSCAMERA’S

Doc. 52 2076/2009-2010
Aangenomen door de Senaat op 25.06 2009
Aangenomen door de Kamer op 22.10 2009
Belgisch Staatsblad: 18.12 2009

Deze wet brengt verbeteringen aan in de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het 
gebruik van bewakingscamera’s. Die verbeteringen zijn het resultaat van overleg tussen de politiediensten, 
de Verenigingen van steden en gemeenten en de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke 
Levenssfeer. De wet omschrijft het begrip “mobiele camera”, en somt de speci� eke voorwaarden op die bij 
het gebruik door de politiediensten van dergelijke camera’s gelden. De betrekkingen tussen de o�  cier van 
bestuurlijke politie en de burgemeester worden nader omschreven.

Voorts brengt voortaan de gemeenteraad, nadat hij de korpschef heeft geraadpleegd, advies uit over de 
plaatsingsprocedure voor bewakingscamera’s op niet-besloten plaatsen. Het advies heeft betrekking op de 
omvang en de aard van de criminaliteit waarvoor men in die niet-besloten plaatsen beducht is.

• WET VAN 30 APRIL 2010 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 6 MEI 2009 HOUDENDE 
DIVERSE BEPALINGEN WAT HET VERDER STIMULEREN VAN COMPUTERBEZIT 
BETREFT

Doc. 52 2459/2009-2010
Aangenomen door de Kamer op 25.03 2010
Belgisch Staatsblad: 11.05 2010

Deze wet, die past in een regeringsprogramma om in België de digitale kloof tegen te gaan, strekt ertoe het 
aantal computerbezitters te verhogen.
In een eerste stadium was het de bedoeling om de digitale kloof via de wet van 6 mei 2009 houdende 
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diverse bepalingen te verkleinen door van 1 mei 2009 tot 30 april 2010 informaticapakketten in de handel 
te brengen, in het kader van de “start2surf@home”-actie.

De nieuwe wet verlengt de duur van de promotie tot 31 december 2010, waarbij belastingvoordelen worden 
geboden aan de particulieren die aan de vereiste voorwaarden voldoen. Voorts biedt de wet de leveranciers 
van materiaal en software de mogelijkheid nieuwe erkenningsaanvragen in te dienen onder dezelfde 
voorwaarden als die welke vermeld staan in het koninklijk besluit dat werd uitgevaardigd ter uitvoering 
van voormelde wet van 6 mei 2009.

• WET VAN 18  APRIL 2010 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 18 JULI 1991 TOT 
REGELING VAN HET TOEZICHT OP POLITIE- EN INLICHTINGENDIENSTEN EN 
OP HET COÖRDINATIEORGAAN VOOR DE DREIGINGSANALYSE

Doc.52 2171/2009-2010
Aangenomen door de Kamer op 28.01 2010
Aangenomen door de Senaat op 01.04 2010
Belgisch Staatsblad: 17.06 2010

De wet strekt ertoe de interne organisatie en de interne werking van de Vaste Comités van Toezicht op de 
politie- (Comité P) en inlichtingendiensten (Comité I) en het Coördinatie-orgaan voor de dreigingsanalyse 
(CODA) te verbeteren, door in de organieke wet van 18 juli 1991 (Belgisch Staatsblad van 26 juli 1991) een 
bepaald aantal principes van goede organisatie en goede werking op te nemen, met als doel een betere 
cohesie in elk van de Comités te verzekeren en de overeenstemming met sommige internationale vereisten 
inzake onafhankelijkheid en neutraliteit te bewerkstelligen.
De wet heeft ook als doel de continuïteit van de werking van de Vaste Comités in de beste omstandigheden te 
verzekeren in geval van een vervroegd vertrek van een e� ectief lid. Daartoe wordt het aantal plaatsvervangers 
dat wordt benoemd voor elk e� ectief lid, op twee gebracht.
Deze wet strekt tot ophe�  ng van de beperking waarbij het mandaat van de e� ectieve leden van de Vaste 
Comités maar tweemaal kan worden hernieuwd. De duur van dat mandaat wordt voorts op 6 jaar gebracht.

• WETSONTWERP TOT INSTELLING VAN EEN VERBOD OP HET DRAGEN VAN 
KLEDING DIE HET GEZICHT VOLLEDIG DAN WEL GROTENDEELS VERBERGT

Doc. 52 2289/2009-2010
Aangenomen door de Kamer op 29.04 2010
Vervallen tengevolge van de ontbinding van het federaal Parlement op 7 mei 2010.

Het wetsontwerp straft met een geldboete van vijftien euro tot vijfentwintig euro en met een gevangenisstraf 
van een dag tot zeven dagen of met een van die stra� en alleen, zij die zich, behoudens andersluidende 
wetsbepalingen, in de openbare ruimte begeven met het aangezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of 
verborgen, zodat zij niet herkenbaar zijn. Het wetsontwerp geldt niet voor wie met het aangezicht geheel 
of gedeeltelijk bedekt of verborgen de openbare ruimte gebruikt krachtens arbeidsreglementen of een 
politieverordening naar aanleiding van feestactiviteiten.

Ofschoon veel gemeenten zich al hebben toegerust met regelgeving om de dracht te verbieden van een 
kledingstuk dat het aangezicht geheel verbergt, strekt het wetsontwerp ertoe een eenvormige regel voor 
heel het grondgebied in te stellen, met inachtneming van de autonomie van de gemeenten.

B. Andere door de commissie aangenomen wetsontwerpen:

Naast haar werkzaamheden in het kader van de begrotingsprocedure en de verschillende ontwerpen van 
programmawet of wetsontwerpen houdende diverse bepalingen, heeft de commissie voor de Binnenlandse 
Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt ook de volgende wetsontwerpen aangenomen:



HOOFDSTUK 2Bevoegheden van de Kamer

46

– Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 juni 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit 
van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten wat 
betreft de benoeming in de graad van aanstelling van bepaalde personeelsleden van de algemene 
directie van de gerechtelijke politie, stuk nr. 52 2193/001-2008/2009;

– Wetsontwerp tot wijziging van deel XII van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling 
van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, bekrachtigd door de programmawet 
van 30 december 2001, stuk nr. 52 2271/001-2008/2009.

C. Wetsvoorstel waarvan de bespreking werd aangevat:

De commissie heeft de bespreking aangevat van het wetsvoorstel (André Frédéric, Eric � iébaut, � ierry 
Giet, Yvan Mayeur, Karine Lallieux, Valérie Déom en Guy Milcamps) tot wijziging van de kieswetgeving, 
teneinde de verkozenen en de mandatarissen te verbieden deel uit te maken van een stembureau of een 
stemopnemingsbureau, stuk nr. 52 2201/001-2009/2010.

D. Andere werkzaamheden:

Hoorzittingen

Op 20 oktober 2009 heeft de commissie een uiteenzetting gehoord van minister van Binnenlandse Zaken 
Turtelboom over haar ontwerp van rondzendbrief over de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s. 
Na die uiteenzetting volgde een bespreking.

Op 21  oktober 2009 heeft de commissie met de federale ombudsmannen een gedachtewisseling 
gehouden over hun verslag “Onderzoek naar de werking van de gesloten centra beheerd door de Dienst 
Vreemdelingenzaken”, stuk nr. 52 2256/001-2009/2010.

De commissie heeft de politievakbonden en de Verenigingen van steden en gemeenten gehoord over het 
verslag van de Federale Politieraad over de evaluatie van de politie-hervorming. Die hoorzitting vond 
plaats op 28  oktober 2009, in een gemeenschappelijke vergadering met de Senaatscommissie voor de 
Binnenlandse Zaken en de Institutionele Aangelegenheden. Voorts heeft de commissie op 24  februari 
2010 minister van Binnenlandse Zaken Turtelboom gehoord over dat verslag van de Federale Politieraad. 
Ten slotte heeft de minister tijdens de commissievergadering van 21 april 2010 haar prioriteiten op het stuk 
van de nabijheidspolitie toegelicht.

In een gemeenschappelijke vergadering van de commissie voor de Justitie, de commissie voor de 
Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt en het Adviescomité voor Europese 
Aangelegenheden van zowel de Kamer van volksvertegenwoordigers als de Senaat, hebben minister van 
Binnenlandse Zaken Turtelboom, minister van Justitie De Clercq en staatssecretaris voor Migratie- en 
asielbeleid Wathelet de prioriteiten van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie toegelicht en 
aangegeven hoe ver het met de omzetting van de Europese richtlijnen staat. Die uiteenzetting vond plaats 
in de Senaat op 9 februari 2010 en werd gevolgd door een gedachtewisseling.

Belangencon� ict

De commissie heeft op 10 november 2009 een advies uitgebracht over het belangencon� ict dat door het 
Parlement van de Duitstalige Gemeenschap werd ingeroepen tegen het wetsvoorstel (Servais Verherstraeten, 
Sonja Becq, Ben Weyts, Michel Doomst en Katrien Partyka) tot wijziging van de kieswetgeving met 
het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde, stuk nr. 52 37/001-2007 en tegen het 
wetsvoorstel (Bart Somers, Hendrik Daems, Maggie De Block en Luk Van Biesen) tot wijziging van 
de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (2), stuk nr. 52 
39/001-2007.
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Bespreking verslag van de subcommissie “Nucleaire veiligheid”

Tijdens haar vergadering van 10 maart 2010 heeft de commissie het verslag besproken dat in opdracht 
van de subcommissie “Nucleaire Veiligheid” werd opgesteld over de actualisering van de aanbevelingen 
aangaande de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). Op basis van de 
aanbevelingen van de subcommissie werkte de commissie een voorstel van resolutie uit over de werking van 
het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, dat door de plenaire vergadering werd aangenomen op 
29 april 2010 (stuk nr. 52 2502/001 en 002-2009/2010).

Subcommissie “Nucleaire veiligheid”

Wordingsgang en opdracht

Als gevolg van een incident dat zich in augustus 2008 heeft voorgedaan op de site van het Instituut 
voor Radio-elementen in Fleurus, werden in de verenigde commissies voor de Binnenlandse Zaken en 
de Volksgezondheid vragen gesteld en interpellaties gehouden. Daarop heeft de Kamer een motie van 
aanbeveling aangenomen, waarin de oprichting van een subcommissie “Nucleaire veiligheid” werd bepleit 
(stuk nr. 52 1512/001).

Overeenkomstig artikel 33 van het Reglement van de Kamer heeft de commissie voor de Binnenlandse 
Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt derhalve in haar openbare vergadering van 5 november 
2008 beslist die subcommissie in te stellen.

De subcommissie werd belast met de taken die zijn opgenomen in de voormelde motie, met name:

– de opvolging van de aanbevelingen uit de werkgroep nucleaire veiligheid, die werden goedgekeurd 
door de plenaire vergadering van 26 april 2007;

–  de opvolging en de bespreking van de door de regering bevolen audits en onderzoeken;

– het formuleren van aanbevelingen aan de regering teneinde de nucleaire veiligheid van alle nucleaire 
instellingen in ons land te verbeteren en deze aanbevelingen verder regelmatig op te volgen;

– actualisering van de aanbevelingen in verband met de werking van het Federaal Agentschap voor 
Nucleaire Controle.

De subcommissie heeft haar vergaderingen met gesloten deuren van 29 september, 6 oktober, 18 november 
2009 en van 20  januari en 10  februari 2010 gewijd aan de actualisering van de aanbevelingen van het 
voorstel van resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor 
nucleaire controle (stuk nr. 51 3089/003), aan de hand van een werkdocument dat was opgesteld op grond 
van de voorstellen van de leden.

Op de vergadering van 10 februari 2010 is de subcommissie het eens geworden over een tekst ter gedeeltelijke 
actualisering van de voormelde resolutie. Het door mevrouw Tinne Van der Straeten en de heer Eric 
� iébaut uitgebrachte verslag, alsook de tekst met de door de subcommissie uitgewerkte aanbevelingen, 
werden verzonden naar de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar 
Ambt. Beide werden aangenomen in haar vergadering van 10 maart 2010 (zie stuk nr. 52 2502/001 en 002).
De plenaire vergadering van de Kamer heeft die tekst aangenomen op 29 april 2010 (stuk nr. 52 2502/003).

Bezoek aan het Instituut voor Radio-Elementen (Fleurus)

Op 12 maart 2010 heeft de subcommissie een werkbezoek gebracht aan het Instituut voor Radio-Elementen 
in Fleurus.



HOOFDSTUK 2Bevoegheden van de Kamer

48

Opvolging van het incident in het Instituut voor Radio-Elementen

Nadat de subcommissie haar werkzaamheden grotendeels had gewijd aan de actualisering van de 
aanbevelingen met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor nucleaire 
controle, is zij ingegaan op de opvolging van het incident dat zich in augustus 2008 in het IRE heeft 
voorgedaan.

In dat verband heeft zij tijdens haar vergadering van 31 maart 2010 de heer Willy De Roovere, directeur 
generaal van het FANC, en de heer Manfred Schrauben, directeur van het departement Inrichtingen 
en afval, gehoord. Zij hebben de maatregelen toegelicht die het IRE sinds het voormelde incident heeft 
genomen om de veiligheid van haar installaties te verbeteren.

Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen

De commissie heeft een groot aantal vragen en interpellaties over talrijke internationaal actuele dossiers 
aangehoord.

Tijdens deze zittingsperiode waren de themadebatten met de regering geconcentreerd op twee onderwerpen: 
de Democratische Republiek Congo (drie debatten) en Afghanistan (twee debatten).
De commissie heeft met de eerste minister over de Europese dossiers gedebatteerd vóór en na elke Europese 
top, naar aanleiding van gemeenschappelijke vergaderingen met het adviescomité voor de Europese 
Aangelegenheden en de overeenstemmende organen van de Senaat. In gemeenschappelijke vergaderingen 
met dezelfde organen kon met de voor Buitenlandse Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking 
bevoegde ministers van gedachten worden gewisseld over de prioriteiten van het Belgische voorzitterschap 
van de Europese Unie.

Op het stuk van ontwikkelingssamenwerking heeft de commissie de minister ondervraagd over de bijdragen 
van België tot de realisatie van de Millennium doel stellingen (MDG’s). Zij heeft ook een onderhoud gehad 
met de evaluatoren van de OESO-Commissie voor Ontwikkelingsbijstand, in het kader van de wederzijdse 
beoordeling (peer review) van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.

Tot tweemaal toe heeft zij een hoorzitting gehouden:

– in het verlengde van de missie naar Colombia van een commissiedelegatie (30  september – 
4 oktober 2009), heeft zij de heren Luc Cortebeeck (ACV - CSC), Eddy Van Lancker (ABVV – 
FGTB), Emmanuel Raison (Belgische Coördinatie voor Colombia) en Sus Van Olmen (Amnesty 
International Vlaanderen) gehoord, alsook de ambassadeur van Colombia, Z.E. de heer Carlos 
Holmes Trujillo;

–  in het kader van het onderzoek van het wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst 
tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake de verwerking en 
overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) door luchtvaartmaatschappijen 
aan het Ministerie van Binnenlandse veiligheid van de Verenigde Staten van Amerika (PNR-
Overeenkomst 2007), gedaan te Brussel op 23 juli 2007 en te Washington op 26 juli 2007 (stuk 
nr. 52 2246/001) heeft zij de heer Willem De Beuckelaere, voorzitter van de Commissie voor 
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, en de heer Bart De Schutter, rapporteur van 
diezelfde commissie, gehoord.

De commissie heeft voorts buitenlandse prominenten ontvangen:

– een delegatie uit Ecuador (over het project tot bescherming van het “Parque Nacional de Yasuni”);
– de ambassadeur van de Verenigde Staten, Z.E. de heer Howard Gutman (over het engagement in 

Afghanistan).
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Zij heeft twee voorstellen van resolutie aangenomen:

– Resolutie betre� ende de toegang tot essentiële geneesmiddelen in ontwikkelings-landen, stuk nr. 
52 1828/003;

–  Resolutie betre� ende de instandhouding van de christelijke gemeenschappen, de religieuze en 
levensbeschouwelijke minderheden in het Nabije Oosten, het Midden-Oosten en in de rest van 
de wereld, stuk nr. 52 2031/011.

Op wetgevend vlak heeft de commissie buiten haar gewone begrotingswerkzaamheden – in dit geval 
het onderzoek van sectie 14 van het ontwerp van Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 
2010, alsook de beleidsnota van de minister van Buitenlandse Betrekkingen en die van de minister van 
Ontwikkelingssamenwerking – wetsvoorstel stuk nr. 52 2054/001 van de heren Patrick Moriau en Roel 
Deseyn, de dames Hilde Vautmans, Muriel Gerkens en Kattrin Jadin, de heren David Geerts, Georges 
Dallemagne en Robert Van de Velde aangenomen; dat wetsvoorstel is de wet geworden van 19  januari 
2010 tot ophe�  ng van de wet van 9 februari 1999 tot oprichting van het Belgisch Overlevingsfonds en tot 
oprichting van een Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid (B.S., 11 en 19-02-2010). Het ging erom de 
actie van het voormalige Belgisch Overlevingsfonds, dat zelf de vrucht is van een parlementair initiatief, te 
verlengen en tegelijkertijd het instrument te moderniseren. Het Belgisch Fonds voor de voedselzekerheid 
is opgericht met het oog op de verbetering van de voedselzekerheid van de bevolking in de zones met 
een groot risico op voedselonzekerheid in sub-Saharaans Afrika, bij voorkeur in de partnerlanden van de 
Belgische ontwikkelingssamenwerking. Het wordt gekenmerkt door een geïntegreerde multidimensionale 
benadering. In tegenstelling tot andere programma’s zal het samenwerken met verschillende soorten 
partners (Belgische Technische Coöperatie, multilaterale organisaties en ngo’s). Het zal worden gestuurd 
door een werkgroep waarin die verschillende leden zijn vertegenwoordigd, inclusief de Kamer. Het Fonds 
wordt van geldmiddelen voorzien ten belope van 250 miljoen euro, afkomstig van de Nationale Loterij.

Tot slot moet onder de verschillende wetsontwerpen tot instemming met internationale overeenkomsten 
wetsontwerp stuk nr. 52 2302 worden vermeld; dat is de wet geworden van 30 december 2009 houdende 
instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden over de 
terbeschikkingstelling van een penitentiaire inrichting in Nederland ten behoeve van de tenuitvoerlegging 
van bij Belgische veroordelingen opgelegde vrijheidsstra� en, gedaan te Tilburg (Nederland) op 
31 oktober 2009 (B.S. 01-02-2010): aangezien de Belgische justitie met nijpende problemen op het vlak 
van de strafuitvoering kampt en de bouw van nieuwe stra� nrichtingen tijd vergt, heeft de regering een 
verdrag met de Nederlandse regering gesloten waarmee in België veroordeelde gedetineerden naar de 
Nederlandse gevangenis van Tilburg kunnen worden overgebracht. Voor de “huur” van de installaties 
en de dienstprestaties door de Nederlandse beambten zal de Belgische Staat aan Nederland een jaarlijkse 
vergoeding van 30 miljoen euro storten.

Commissie voor de Financiën en de Begroting

A. Belangrijke door de commissie aangenomen wetsontwerpen en wetsvoorstellen:

• WET VAN 2 JUNI 2010 TOT UITBREIDING VAN DE HERSTELMAATREGELEN 
VOOR DE ONDERNEMINGEN UIT DE BANK- EN FINANCIËLE SECTOR

Doc. 52 2406/2009-2010
Aangenomen door de Kamer op 25.03 2010
Aangenomen door de Senaat op 06.05 2010
Belgisch Staatsblad: 14.06 2010

Deze wet strekt er in essentie toe de herstelmaatregelen uit te breiden die de autoriteiten kunnen opleggen 
aan instellingen uit de bank- en � nanciële sector waarvan de � nanciële situatie zo ernstig bedreigd zou zijn 
dat de nationale of internationale � nanciële stabiliteit erdoor in het gedrang zou kunnen komen.
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Concreet houden deze maatregelen in dat de Staat, met het oog op de redding van een instelling, een procedure 
kan starten die kan leiden tot de overdracht - ongeacht in welke vorm – van vermogensbestanddelen van de 
betrokken instelling of van door haar uitgegeven e� ecten, mits aan de eigenaars van de aldus overgedragen 
tegoeden een schadeloosstelling wordt toegekend. Bovendien biedt de wet een betere bescherming aan de 
houders van bij � nanciële instellingen gedeponeerde e� ecten.

• WET VAN 2 JUNI 2010 TOT AANVULLING, WAT DE VERHAALMIDDELEN BE-
TREFT, VAN DE WET VAN 2 JUNI 2010 TOT UITBREIDING VAN DE HERSTEL-
MAATREGELEN VOOR DE ONDERNEMINGEN UIT DE BANK- EN FINANCIËLE 
SECTOR

Doc. 52 2407/2009-2010
Aangenomen door de Kamer op 25.03 2010
Aangenomen door de Senaat op 06.05 2010
Belgisch Staatsblad: 14.06 2010

Als aanvulling bij de vorige wet maakt deze wet werk van een volledige bescherming van de patrimoniale 
belangen van de eigenaars van activa of aandelen waarvan de Koning de overdracht zou hebben bevolen. 
De uitgewerkte gerechtelijke procedure is gebaseerd op de wet van 26 juli 1962 betre� ende de rechtspleging 
bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte.

• WET VAN 2 JULI 2010 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 2  AUGUSTUS 2002 
BETREFFENDE HET TOEZICHT OP DE FINANCIËLE SECTOR EN DE FINANCIËLE 
DIENSTEN EN VAN DE WET VAN 22 FEBRUARI 1998 TOT VASTSTELLING VAN HET 
ORGANIEK STATUUT VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIË, EN HOUDENDE 
DIVERSE BEPALINGEN

Doc. 52 2408/2009-2010
Aangenomen door de Kamer op 25.03 2010
Aangenomen door de Senaat op 06.05 2010
Belgisch Staatsblad: 28.09 2010

Deze wet wijzigt de toezichtsarchitectuur voor de � nanciële sector. In een eerste fase wordt een Comité 
voor systeemrisico’s en systeemrelevante � nanciële instellingen (CRSSFI) opgericht. In een tweede 
fase zullen de bevoegdheden inzake systemische en prudentiële controle op � nanciële instellingen 
worden geïntegreerd in de schoot van de Nationale Bank van België. Voor de uitvoering van deze 
tweede fase worden er duidelijk afgelijnde bevoegdheden toegekend aan de Koning. In lijn met recente 
buitenlandse evoluties in de eurozone wordt aldus het zogenaamde “Twin Peaks”-model in België 
ingevoerd waardoor het toezicht op de � nanciële sector over twee instellingen wordt verdeeld: de 
Nationale Bank en de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA).

De hervormde CBFA zal worden belast met de controle op de naleving van de gedragsregels door 
de f inanciële instellingen. Ze zal blijven instaan voor het toezicht op de informatieverstrekking 
bij marktverrichtingen en door de genoteerde ondernemingen, het markttoezicht en de controle 
op beleggingsinstellingen. Ze zal ook bevoegd worden inzake de consumentenbescherming. In de 
schoot van de CBFA wordt er tevens een autonome sanctiecommissie gecreëerd.

• WET VAN 23 DECEMBER 2009 HOUDENDE DE RIJKSMIDDELENBEGROTING 
VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2010

• WET VAN 23 DECEMBER 2009 HOUDENDE DE ALGEMENE UITGAVEN-
BEGROTING VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2010
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Doc. 52 2222 en 2223/2009-2010
Aangenomen door de Kamer op 22.12 2009
Belgisch Staatsblad: 29.12 2010 en 03.02 2010

Overeenkomstig de artikelen 108 en 110 van het Kamerreglement heeft de commissie de beide begrotingen 
gezamenlijk behandeld.

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

De Commentaar en Opmerkingen van het Rekenhof bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het 
begrotingsjaar 2010 werden eveneens verzonden naar de commissie voor de Financiën en de Begroting, 
alsook naar de andere vaste commissies (stuk nr. 52 2222/002).

Tijdens de bespreking werd er bijzondere aandacht besteed aan de volgende punten:

– de economische context;
– de macro-economische parameters;
– het beheer van de staatsschuld;
–  het stabiliteitsprogramma;
– de � nanciële crisis;
– de hervorming van het toezicht op de � nanciële sector;
– de bankentaks;
–  de betere bescherming voor deposito’s en levensverzekeringen;
– de hervorming van de FOD Financiën;
– de strijd tegen de � scale en sociale fraude;
– het Zilverfonds;
–  de groene � scaliteit;
– de Regie der Gebouwen;
– de BTW-verlaging in de horecasector en in de bouwsector;
– de Dienst voor Alimentatievorderingen;
–  de toepassing van de wet betre� ende de notionele intrestaftrek.

• WET VAN 12 MEI 2010 TOT MACHTIGING VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN 
OM LENINGEN AAN DE HELLEENSE REPUBLIEK TOE TE STAAN

Doc. 52 2576/2009-2010
Aangenomen door de Kamer op 05.05 2010
Aangenomen door de Senaat op 06.05 2010
Belgisch Staatsblad: 25.05 2010

Deze wet verleent de minister van Financiën ten uitzonderlijken titel de machtiging ten belope van 
maximum 1 074 000 000  euro leningen toe te staan aan de Helleense Republiek in het raam van de 
gemeenschappelijke verklaring die door de staats- en regeringsleiders van de lidstaten van de eurozone 
is afgelegd om, te samen met het Internationaal Monetair Fonds, hun � nanciële steun te verlenen aan de 
Helleense Republiek.

B. Andere door de commissie aangenomen wetsontwerpen en wetsvoorstellen:

De commissie heeft de volgende wetsontwerpen aangenomen:

– Wetsontwerp betre� ende het statuut van de betalingsinstellingen, de toegang tot het bedrijf van 
betalingsdienstaanbieder en de toegang tot betalingssystemen, stuk nr. 52 2182.
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– Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2  augustus 2002 betre� ende het toezicht op de 
� nanciële sector en de � nanciële diensten, en tot instelling van de vordering tot staking van de 
inbreuken op de wet van 10 december 2009 betre� ende de betalingsdiensten, stuk nr. 52 2183.

– Wetsontwerp houdende � scale en diverse bepalingen, stuk nr. 52 2170.

– Wetsontwerp tot invoeging van een nieuw boek betre� ende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen in de wet van 24 december 1993 betre� ende de overheidsopdrachten en sommige 
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, stuk nr. 52 2276.

– Ontwerp van programmawet (art. 17 tot 30, 109 tot 162), stuk nr. 52 2278.

– Wetsontwerp betre� ende de algemene regeling inzake accijnzen, stuk nr. 52 2257.

– Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen 
die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de 
gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof, 
stuk nr. 52 2230.

–  Wetsontwerp houdende derde aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het 
begrotingsjaar 2009, stuk nr. 52 2281.

– Wetsontwerp houdende vierde aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het 
Begrotingsjaar 2009, stuk nr. 52 2285.

– Wetsontwerp betre� ende het accijnsstelsel van alcoholvrije dranken en ko�  e, stuk nr. 52 2258.

– Wetsontwerp houdende � scale en diverse bepalingen, stuk nr. 52 2310.

– Wetsontwerp houdende � scale bepalingen, stuk nr. 52 2311.

– Ontwerp van Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2010, stuk nr. 52 2222.

– Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010, stuk nr. 52 2223.

– Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het 
� nanciële stelstel voor het witwassen van geld en de � nanciering van terrorisme, en het Wetboek 
van Vennootschappen, stuk nr. 52 1988.

–  Wetsvoorstel (Luk Van Biesen) tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 
teneinde de polders en wateringen toe te voegen aan de rechtspersonenbelasting voor publieke 
rechtspersonen, stuk nr. 52 0521.

– Wetsontwerp houdende eindregeling van de begrotingen van de instellingen van openbaar nut 
van het jaar 2004 en het voorgaand jaar 2002, stuk nr. 52 2300.

– Wetsontwerp houdende eindregeling van de begrotingen van de instellingen van openbaar nut 
van het jaar 2005, stuk nr. 52 2301.

– Wetsontwerp tot uitbreiding van de herstelmaatregelen voor de ondernemingen uit de bank- en 
� nanciële sector, stuk nr. 52 2406.

–  Wetsontwerp tot aanvulling, wat de verhaalmiddelen betreft, van de wet van 2 juni 2010 tot 
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uitbreiding van de herstelmaatregelen voor de ondernemingen uit de bank- en � nanciële sector, 
stuk nr. 52 2407.

– Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2  augustus 2002 betre� ende het toezicht op de 
� nanciële sector en de � nanciële diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van 
het organiek statuut van de Nationale Bank van België, en houdende diverse bepalingen, stuk nr. 
52 2408.

– Wetsontwerp tot invoering van een vrijstelling van de jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen 
ten voordele van de ziektekostenverzekeringen die een hoog niveau van bescherming aanbieden, 
stuk nr. 52 2450.

– Wetsontwerp houdende vijfde aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting voor het 
begrotingsjaar 2009, stuk nr. 52 2447.

–  Wetsontwerp tot wijziging van artikel 308, § 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 
1992, stuk nr. 52 2475.

– Wetsontwerp houdende � scale en diverse bepalingen, stuk nr. 52 2521.

– Wetsontwerp tot machtiging van de minister van Financiën om leningen aan de Helleense 
Republiek toe te staan, stuk nr. 52 2576.

– Wetsontwerp houdende aanpassing van de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2010, 
stuk nr. 52 2533.

– Wetsontwerp houdende eerste aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting voor het 
begrotingsjaar 2010, stuk nr. 52 2534.

C. Lopende werkzaamheden op het einde van de zitting 2009-2010:

De commissie heeft de bespreking van de volgende wetsvoorstellen en voorstel van resolutie aangevat of 
voortgezet:

– Wetsvoorstel (François-Xavier de Donnea, Daniel Bacquelaine) tot uitbreiding van de controle 
van het Rekenhof tot de aanwending van de geldmiddelen die werden verzameld door organisaties 
die een beroep doen op de vrijgevigheid van de bevolking, stuk nr. 52 0522.

– Wetsvoorstel (Clotilde Nyssens, Christian Brotcorne, Mia De Schamphelaere, Dirk Van der 
Maelen, Jean Cornil, Juliette Boulet) betre� ende het beroep op de vrijgevigheid van de bevolking 
en tot wijziging van de artikelen 104 en 110 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, 
stuk nr. 52 1456.

– Samengevoegde voorstellen:
–   Wetsvoorstel (Christian Brotcorne, Joseph George) betre� ende de invoering van automatische 

voorschotten op de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting en de voor de gemeenten 
kosteloze he�  ng van die belasting, stuk nr. 52 606.

–  Voorstel van resolutie (Alain Mathot) betre� ende de instelling van een duurzame 
voorschottenregeling in mindering op de inkomsten uit de aanvullende belastingen op de 
personenbelasting, stuk nr. 52 730.

–  Wetsvoorstel (Carl Devlies c.s.) 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. 52 647.



HOOFDSTUK 2Bevoegheden van de Kamer

54

– Samengevoegde wetsvoorstellen:
–   Wetsvoorstel (Jean-Marc Nollet, Stefaan Van Hecke) ter voorkoming van misbruik van de 

� scale aftrek voor risicokapitaal, stuk nr. 52 1024.
–  Wetsvoorstel (Alain Mathot, Guy Coëme, Peter Vanvelthoven, Dirk Van der Maelen, Yvan 

Mayeur) tot invoeging van een bepaling ter voorkoming van misbruik van de notionele-
interestaftrekregeling, stuk nr. 52 792.

D. Andere werkzaamheden:

De commissie heeft hoorzittingen gehouden over de volgende onderwerpen:

– De studie Business Process Re-engineering (BPR) betre� ende de administratie der Douane en 
Accijnzen (27.10 2009) met:
– de heer Noël Colpin, Administrateur Douane en Accijnzen;
–  de heer Hans Debruyne, vertegenwoordiger van Deloitte;
– de heer Rudy De Meyer, directeur van de Vlaamse Havenvereniging.

– De werking van het contactpunt regularisatie (27.01 2010) met de heer Luc Batselier, voorzitter 
van de Dienst Voorafgaande beslissingen in � scale zaken.

– De invorderingsprocedures en de � scale achterstand (10.02  2010) met de heer Ghislain 
Vandercapellen, Administrateur van de invordering.

De commissie heeft ook gedachtewisselingen gehouden over de volgende onderwerpen:

–  Interne audit van het federaal bestuur (20.01 2010), met de regeringscommissaris die met die 
audit was belast.

– Prioriteiten van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie en stand van zaken in 
verband met de omzetting van de Europese Richtlijnen (10.02 2010), met de vice-eerste minister 
en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen.

– De notionele interest (09.03 2010).

Subcommissie van de commissie voor de Financiën en de Begroting, belast met het onderzoek van de boeken 
van het Rekenhof

De subcommissie heeft op 24 februari 2010 een vergadering gewijd aan het onderzoek van het 166e Boek 
van het Rekenhof (pensioenen ten laste van de rijksbegroting).

Daarenboven heeft zij op 27  april 2010 een colloquium georganiseerd over de geldstromen tussen de 
Europese Unie en België.

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

A. Belangrijke door de commissie aangenomen wetsontwerpen:

De commissie heeft haar goedkeuring gehecht aan het ontwerp van verklaring tot herziening van de 
Grondwet, stuk nr. 52 2593/001-2009/2010 (door de Kamer aangenomen op 6 mei 2010 en bekendgemaakt 
in het Belgisch Staatsblad van 7 mei 2010).

Deze verklaring tot herziening van de Grondwet neemt de lijst van artikelen over die was opgenomen in de 
verklaring tot herziening van de Grondwet van 2007, met uitzondering van artikel 22bis van de Grondwet, 
dat tijdens de vorige zittingsperiode werd herzien. Voorts wordt die lijst aangevuld met nieuwe artikelen.
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De krachtlijnen van deze verklaring tot herziening van de Grondwet zijn:

– Titel II van de Grondwet is voor herziening vatbaar verklaard om nieuwe bepalingen in te 
voegen die de bescherming moeten verzekeren van de rechten en vrijheden gewaarborgd door 
het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Ook een 
reeks artikelen die te maken hebben met de hervorming van Justitie zijn voor herziening vatbaar 
verklaard.

–  Een tweede reeks voor herziening vatbaar verklaarde artikelen heeft betrekking op de rechten en 
vrijheden van de gehandicapten, het recht op veiligheid, de uitbreiding van de bescherming van 
de bedienaren der erediensten tot de afgevaardigden van de door de wet erkende organisaties die 
morele diensten verlenen op basis van een niet-confessionele levensbeschouwing, de dienstgewijze 
decentralisatie, de opname van de internationale rechtscolleges in de Grondwet en de uitbreiding 
van de bevoegdheden van het Grondwettelijk Hof en het Rekenhof.

– Een derde reeks voor herziening vatbaar verklaarde artikelen heeft betrekking op een hervorming 
van de instellingen van het land. Daarmee wordt een aanpassing van de instellingen aan de 
federale staatsstructuur beoogd.

Tot slot zij erop gewezen dat artikel 195 van de Grondwet, inzake de procedure tot herziening van diezelfde 
Grondwet, net als in 2003 en 2007 voor herziening vatbaar werd verklaard.

B. Andere door de commissie aangenomen wetsontwerpen:

De commissie heeft haar goedkeuring gehecht aan de volgende wetsontwerpen:

– 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.

 Als gevolg van de goedkeuring van dat ontwerp van bijzondere wet verviel het door de heer 
Ben Weyts ingediende 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).

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

Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven

A. Belangrijke door de commissie aangenomen wetsvoorstellen en wetsontwerpen:

• WET VAN 6  APRIL 2010 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 13 JUNI 2005 
BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE WAT BETREFT DE 
VERANDERING VAN OPERATOR
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Doc. 52 2005/2009-2010
Aangenomen door de Kamer op 04.03 2010
Belgisch Staatsblad: 16.06 2010

Door deze wet blijven de e-mailadressen en de URL’s van internetgebruikers die van dienstverlener 
veranderen nog tot zes maanden na beëindiging van het abonnement bereikbaar.

• WET VAN 6  APRIL 2010  MET BETREKKING TOT DE VERPLICHTE BEWARING 
DOOR EEN SPOORWEGVERVOERDER VAN VERLOREN, ACHTERGELATEN OF 
NIET AFGEHAALDE BAGAGE EN GOEDEREN

Doc. 52 2177/2009-2010
Aangenomen door de Kamer op 28.01 2010
Belgisch Staatsblad: 16.06 2010

Deze wet vereenvoudigt de procedure voor de behandeling van op de trein verloren of achtergelaten 
voorwerpen: de bewaartermijn wordt verkort en niet-afgehaalde goederen worden ter beschikking gesteld 
van de sociale economie.

• WET VAN 23 DECEMBER 2009 HOUDENDE DE ALGEMENE UITGAVEN-
BEGROTING VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2010

Doc. 52 2223, 2224 en 2225/2009-2010
Aangenomen door de Kamer op 22.12 2009
Belgisch Staatsblad: 03.02 2010

De commissie bracht een positief advies uit over de secties 32 (gedeeltelijk) en 33 van het wetsontwerp 
houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010, met inbegrip van de beleidsnota’s 
van de bevoegde regeringsleden.

• WET VAN 26 JANUARI 2010 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 4 DECEMBER 2006 
BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE SPOORWEGINFRASTRUCTUUR EN VAN 
DE WET VAN 19 DECEMBER 2006 BETREFFENDE DE EXPLOITATIEVEILIGHEID 
VAN DE SPOORWEGEN, VOORNAMELIJK WAT DE CERTIFICERING VAN HET 
VEILIGHEIDSPERSONEEL EN HET ONDERHOUD VAN DE VOERTUIGEN 
BETREFT

• WET VAN 26 JANUARI 2010 BETREFFENDE DE INTEROPERABILITEIT VAN HET 
SPOORWEGSYSTEEM IN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

• WET VAN 26 JANUARI 2010 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 4 DECEMBER 2006 
BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE SPOORWEGINFRASTRUCTUUR, DE WET 
VAN 19 DECEMBER 2006 BETREFFENDE DE EXPLOITATIEVEILIGHEID VAN DE 
SPOORWEGEN EN HET GERECHTELIJK WETBOEK WAT DE RECHTSMIDDELEN 
TEGEN BEPAALDE BESLISSINGEN VAN HET TOEZICHT-HOUDEND ORGAAN EN 
DE VEILIGHEIDSINSTANTIE BETREFT

• WET VAN 26 JANUARI 2010 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 4 DECEMBER 2006 
BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE SPOORWEGINFRASTRUCTUUR EN DE WET 
VAN 19 DECEMBER 2006 BETREFFENDE DE EXPLOITATIE-VEILIGHEID VAN DE 
SPOORWEGEN WAT DE RECHTSMIDDELEN TEGEN BEPAALDE BESLISSINGEN 
VAN HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN EN DE VEILIGHEIDSINSTANTIE 
BETREFT
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Doc. 2247-2248-2249-2250/2009-2010
Aangenomen door de Kamer op 07.01 2010
Aangenomen door de Senaat op 14.01 2010
Belgisch Staatsblad: 09.02 2010

Deze wetten strekken tot de omzetting van:

– Richtlijn 2007/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betre� ende 
de certi� cering van machinisten die locomotieven en treinen op het spoorwegsysteem van de 
Gemeenschap besturen.

– Richtlijn 2008/57/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 betre� ende de 
interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Gemeenschap (herschikking).

–  Richtlijn 2008/110/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16  december 2008 tot 
wijziging van Richtlijn 2004/49/EG inzake de veiligheid op de communautaire spoorwegen 
(richtlijn voor spoorwegveiligheid).

• PROGRAMMAWET VAN 23 DECEMBER 2009 (ART. 1 TOT 16)

Doc. 52 2278/2009-2010
Aangenomen door de Kamer op 15.12 2009
Aangenomen door de Senaat op 17.12 2009
Belgisch Staatsblad: 30.12 2009

Art. 2. De kostprijs van de prestaties in het kader van de samenwerking tussen de FOD Mobiliteit en het 
Planbureau blijven ten laste van de begroting van het Planbureau.

Art. 3. Er wordt opnieuw voorzien in een � nanciering van de opvolging en de controle van het 
verkeersveiligheidsbeleid dat door de lokale en de federale verkeerspolitie wordt gevoerd.

Art. 4-5. De bevoegdheid over het onderzoeksorgaan voor de veiligheid in de spoorwegsector wordt ter 
waarborging van de onafhankelijkheid van het orgaan overgeheveld van de NMBS-Holding naar de FOD 
Mobiliteit, waar daartoe een organiek begrotingsfonds wordt opgericht.

Art. 6-12. Er worden bijdragen opgelegd ter dekking van de kosten die voortvloeien uit de opdrachten van 
de dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen.

• WET VAN 30 DECEMBER 2009 HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN (ART. 1 TOT 15 
EN 156)

Doc. 52 2299/2009-2010
Aangenomen door de Kamer op 22.12 2009
Aangenomen door de Senaat op 23.12 2009
Belgisch Staatsblad: 31.12 2009

Art. 1-15. Met toepassing van de betre� ende EU-regelgeving wordt een instantie opgericht die bevoegd 
wordt voor de behandeling van klachten van gebruikers van spoor- en luchtvaartvervoer.

Art. 156. Het Belgische leger krijgt de toelating om gebruik te maken van apparatuur ter verstoring van 
bommen die op afstand tot ontplo�  ng worden gebracht.

• WET VAN 15 MAART 2010 HOUDENDE WIJZIGING VAN ARTIKEL 30 VAN DE WET 
VAN 13 JUNI 2005 BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE
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Doc. 52 2401/2009-2010
Aangenomen door de Kamer op 25.02 2010
Belgisch Staatsblad: 25.03 2010

Deze wet beoogt het schaarse telecommunicatiespectrum door middel van marktconforme, eenmalige 
he�  ngen ter beschikking te stellen van de markt. De he�  ngen zijn zowel van toepassing op bestaande als 
op nieuwe vergunningen om zo een e�  ciënte aanwending van het spectrum te bewerkstelligen.

• WET VAN 28 APRIL 2010 HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN (ART. 1 TOT 20 EN 21 
TOT 24)

Doc. 52 2423/2009-2010
Aangenomen door de Kamer op 25.03 2010
Belgisch Staatsblad: 10.05 2010

Art. 1-20. De wetgeving met betrekking tot de ombudsdiensten voor luchtvaartpassagiers en treinreizigers 
wordt hervormd, teneinde de onafhankelijkheid van die instanties ten aanzien van de oorspronkelijke 
exploitanten te versterken en hun opdracht tot de nieuwe exploitanten uit te breiden.

Art. 21-24. Voor het rijbewijs wordt een bankkaartmodel ingevoerd. Ook wordt de Kruispuntbank van de 
rijbewijzen opgericht.

• WET VAN 19 MEI 2010 HOUDENDE OPRICHTING VAN DE KRUISPUNTBANK VAN 
DE VOERTUIGEN

Doc. 52 2493/2009-2010
Aangenomen door de Kamer op 29.04 2010
Aangenomen door de Senaat op 06.05 2010
Belgisch Staatsblad: 28.06 2010

Deze wet heeft tot doel om een Kruispuntbank van de voertuigen op te richten, teneinde een e�  ciënte 
gegevensuitwisseling tussen verschillende diensten die, rechtstreeks of onrechtstreeks, betrokken zijn 
bij voertuigen in de uitvoering van hun opdrachten van openbaar nut, te waarborgen. Daarnaast moet 
de Kruispuntbank de opspoorbaarheid van voertuigen verbeteren, zodat alle voertuigen kunnen worden 
gevolgd gedurende hun volledige levensloop.

B. In de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven verworpen wetsvoorstellen:

De volgende wetsvoorstellen werden door de commissie verworpen:

– Wetsvoorstel (Jan Mortelmans, Francis Van den Eynde en Alexandra Colen) 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 betre� ende de parkeerplaatsen voor 
mindervaliden, stuk nr. 52 705.

– Wetsvoorstel (Jan Mortelmans en Francis Van den Eynde) tot invoering van de � etsenregistratie, 
stuk nr. 52 771.
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C. Wetsvoorstellen en voorstellen van resolutie waarvan het onderzoek werd aangevat of voortgezet:

Over de volgende wetsvoorstellen en voorstellen van resolutie werd niet gestemd:
– Wetsvoorstel (Daniel Bacquelaine en Olivier Chastel) tot waarborging van een 

minimumdienstverlening in het raam van opdrachten van openbare dienst en taken van algemeen 
belang, stuk nr. 52 55, en toegevoegde wetsvoorstellen stuk nr. 52 760 (Guido De Padt, Bart 
Tommelein en Hilde Vautmans) en stuk nr. 52 1498 (Peter Luykx).

–  Wetsvoorstel (Christian Brotcorne) tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 16 maart 1968 
betre� ende de politie over het wegverkeer, ter afscha�  ng van het mechanisme van de opdecimes 
voor de verkeersboetes, stuk nr. 52 78.

– Wetsvoorstel (Christian Brotcorne) tot wijziging van de wet van 13  juni 2005 betre� ende 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 79.

– Voorstel van resolutie (Muriel Gerkens, Wouter De Vriendt, Zoé Genot, Juliette Boulet, Jean-
Marc Nollet, Georges Gilkinet, Philippe Henry en Fouad Lahssaini) betre� ende de facturering 
van de telefoniediensten en de voorlichting van de consument, stuk nr. 52 181.

– Wetsvoorstel (Daniel Bacquelaine, Pierre-Yves Jeholet en Olivier Chastel) tot wijziging van 
de wet betre� ende 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. 52 487.

–  Wetsvoorstel (� ierry Giet) 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. 52 653.

– Wetsvoorstel (Jan Mortelmans, Francis Van den Eynde en Alexandra Colen) tot wijziging van 
het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer voor wat betreft het � etsverkeer aan kruispunten met verkeerslichten, stuk nr. 52 702.

– Voorstel van resolutie (Hilde Vautmans c.s.) tot hervorming van de autokeuring, stuk nr. 52 998.

– Voorstel van resolutie (David Geerts c.s.) ter beveiliging van de � etser in de dode hoek van 
vrachtwagens, stuk nr. 52 1191.

–  Wetsvoorstel (Jef Van den Bergh c.s.) tot wijziging van de wet betre� ende de politie over het 
wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat de termijnen voor verjaring en herhaling van 
verkeersmisdrijven betreft, stuk nr. 52 1462.

– Voorstel van resolutie (Hilde Vautmans c.s.) betre� ende de begeleiding van uitzonderlijk vervoer, 
stuk nr. 52 1578.

– Wetsvoorstel (Marie-Martine Schyns) tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betre� ende 
de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, teneinde de gemeenten de 
mogelijkheid te bieden belastingen te he� en op gsm-masten en op antennesteunen van gsm-
basisstations, stuk nr. 52 1867.

– Wetsvoorstel (Roel Deseyn en Jef Van den Bergh) tot wijziging van de wet van 13  juni 2005 
betre� ende de elektronische communicatie wat betreft het sociaal telefoontarief, stuk nr. 52 2048.
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D. Andere werkzaamheden:

Hoorzittingen

Over de samengevoegde wetsvoorstellen betre� ende de minimumdienstverlening in het raam van 
opdrachten van openbare dienst en taken van algemeen belang (stuk nr. 52 55/1 tot 3-2009/2010, stuk 
nr. 52 760/ 1 en 2-2009/2010 en stuk nr. 52 1498/1-2009/2010) werd op 21 oktober 2009 een hoorzitting 
gehouden met de volgende personen:

–  de heer Jannie Haek (gedelegeerd bestuurder van de NMBS-Holding);
– de heren Marc Van Laethem en Dominique Dalne (ACV);
– de heren Jos Digne� e en Gérard Gelmini (ABVV);
– de heer Gianni Tabbone (Navetteurs.be);
–  de heer Kees Smilde (TreinTramBus).

Op 28 oktober 2009 vond een hoorzitting plaats over de situatie van De Post, meer in het bijzonder over de 
invoering van de � guur van wijkpostbode. Genodigden waren de heren Jef De Doncker en Michel Meyer 
(ABVV), mevrouw Lieve Van Overbeke (ACV) en de heer Marc De Mulder (ACLVB).

Op 20 januari 2010 werd een hoorzitting gehouden over het communicatiebeleid van de NMBS-groep met 
de volgende sprekers:

– de heer Marc Descheemaecker (gedelegeerd bestuurder van de NMBS);
– de heer Luc Lallemand (gedelegeerd bestuurder van Infrabel);
– de heer Jannie Haek (gedelegeerd bestuurder van de NMBS-Holding).

Op 27 januari 2010 vond een hoorzitting plaats over het wetsvoorstel tot wijziging van de wet betre� ende 
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. 52 487/1 tot 6-2009/2010). De 
volgende sprekers kwamen aan bod:

– de heer Luc Van Ausloos (advocaat-generaal bij het hof van beroep van Bergen);
– de heer Paul Kenis (advocaat-generaal bij het hof van beroep van Gent);
– de heer � ierry Papart (politierechter in Luik).

Op 27  januari 2007 werd een hoorzitting gehouden over het wetsvoorstel tot wijziging van de wet 
betre� ende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16  maart 1968, wat de termijnen voor 
verjaring en herhaling van verkeersmisdrijven betreft (stuk nr. 52 1462/1-2009/2010). Dezelfde sprekers 
als bij wetsvoorstel nr. 487 kwamen aan bod.

Gedachtewisseling

Naar aanleiding van de treinramp in Buizingen vond op 22 februari 2010 een gedachtewisseling plaats 
over het veiligheidsbeleid van de NMBS-groep. De gedelegeerd bestuurders van de NMBS, Infrabel en de 
NMBS-Holding werden daarbij gehoord.

Opdrachten buiten de Kamer

Van 22 tot 25 maart 2010 maakte een delegatie van de commissie een studiereis in Zwitserland en Noord-
Italië om de spoorwegsector te onderzoeken, waarbij de focus door de treinramp in Buizingen vooral lag 
op de veiligheid van het spoorwegvervoer. Tijdens de studiereis werden verschillende thema’s onderzocht 
en vonden diverse ontmoetingen plaats:
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– onderzoek van de mogelijkheid om kantelbaktreinen in te zetten op de lijn Brussel–Luxemburg–
Straatsburg–Bazel:
–  bezoek aan de fabriek van Alstom in Savigliano, waar kantelbaktreinen worden geproduceerd;
– a� eggen van een traject tussen Italië en Zwitserland met een nieuwe kantelbaktrein;

– ontmoeting met gebruikers van kantelbaktreinen:
– Virgin Trains (private operator in het Verenigd Koninkrijk);
–  SBB/CFF (openbare spoorwegoperator in Zwitserland);
– verwerving van inzicht in de nationale en Europese veiligheidsnormen en de interoperabiliteit;
– vergelijking tussen de verschillende systemen op het vlak van kosten en prestaties;

– analyse van het Zwitserse spoorwegnet op het vlak van veiligheid, stiptheid en kwaliteit van de 
dienstverlening:
–  haar infrastructuurstrategie;
– haar operationele werking;

– ervaringsuitwisseling met de Zwitserse overheid: ontmoeting met de commissie Vervoer en 
Telecommunicatie van het Zwitserse parlement.

Op 21  april 2010 bracht de commissie een werkbezoek aan het gemoderniseerde postsorteercentrum 
Charleroi X. Na een gedachtewisseling met de heren Johnny � ijs, gedelegeerd bestuurder van De Post, en 
Koen Van Gerven, directeur van de afdeling Retail en Financiële diensten, over de resultaten van De Post 
in 2009 en de hervorming van het verkoopnetwerk, vond een rondleiding op de werkvloer plaats, waarbij 
in het bijzonder aandacht werd besteed aan de geautomatiseerde sortering van pakjes.

Commissie voor de Justitie

A. Belangrijke door de commissie aangenomen wetsontwerpen en wetsvoorstellen:

•  WET VAN 6 JUNI 2010 TOT INVOERING VAN HET SOCIAAL STRAFWETBOEK 
WET VAN 2 JUNI 2010 HOUDENDE BEPALINGEN VAN HET SOCIAAL STRAFRECHT

Doc. 52 1666/2008-2009 (Doc. 52 1667/2008-2009)
Aangenomen door de Kamer op 06.05 2010
Aangenomen door de Senaat op 06.05 2010
Belgisch Staatsblad: 01.07 2010

Het Sociaal Strafwetboek zorgt voor eenvormigheid in het geheel van de strafrechtelijke bepalingen in het 
arbeidsrecht en het sociaalzekerheidsrecht en het vereenvoudigt het stelsel van de strafsancties en van de 
administratieve geldboetes die de niet-naleving van deze bepalingen sanctioneren. Het Wetboek bevat de 
procedureregels met betrekking tot deze materie, met inbegrip van de procedure voor de administratieve 
geldboetes, en verzamelt de bepalingen met betrekking tot de preventie van de inbreuken.

De belangrijkste  wijzigingen ingevoerd door het Sociaal Strafwetboek hebben betrekking op vijf thema’s:

– de verbetering v an de rechten van de verdediging en de rechten van de Mens in het algemeen;
–  actualisering va n de bevoegdheden van de sociaal inspecteurs;
– de codi� catie v an regels afgeleid uit goede administratieve praktijken en uit de vaste rechtspraak;
– het uit de straf rechtelijke sfeer halen van bepaalde inbreuken en de versterking van de gevallen 

waar een administratieve geldboete kan worden opgelegd;
– een aangepast re pressief systeem voor de inbreuken van het sociaal strafrecht.
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• WET VAN 21 DECEMBER 2009 TOT HERVORMING VAN HET HOF VAN ASSISEN

Doc. 52 2127/2008-2009
Aangenomen door de Kamer op 29.10 2009
Aangenomen door de Senaat op 10.12 2009
Belgisch Staatsblad: 11.02 2010

Deze wetswijziging strekt er in de eerste plaats toe de Belgische wetgeving in overeenstemming te brengen 
met de rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens naar aanleiding van het arrest 
Taxquet door de invoering van de plicht tot motivering van de schuldvraag.

Teneinde de assisenprocedure e�  ciënter te laten verlopen, worden daarnaast ook onder meer de volgende 
maatregelen genomen:

–  de verruiming van de mogelijkheden tot correctionalisatie;
– het optrekken van de strafmaat die door de correctionele rechtbank kan worden opgelegd;
– de invoering van de verplichting voor de assisenvoorzitters om een gespecialiseerde opleiding te 

volgen;
– het houden van een infosessie voor de jury;
–  de installatie van een preliminaire zitting om de lijst van getuigen vast te stellen;
– de aanpassing van de vereisten waaraan de juryleden dienen te voldoen (leeftijdsgrenzen en 

seksuele pariteit, geen strafrechtelijke voorgaanden);
– de wijziging van artikel 235bis, § 5, van het Wetboek van strafvordering betre� ende de zuivering 

van de nietigheden.

Aan de bevoegdheid van het hof van assisen op het vlak van politieke misdrijven en drukpersmisdrijven 
(met uitzondering van racisme en xenofobie) wordt niet geraakt.

• WET VAN 4 FEBRUARI 2010 BETREFFENDE DE METHODEN VOOR HET 
VERZAMELEN VAN GEGEVENS DOOR DE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDS-
DIENSTEN

Doc. 52 2128/2008-2009
Aangenomen door de Kamer op 07.01 2010
Aangenomen door de Senaat op 21.01 2010
Belgisch Staatsblad: 10.03 2010

Deze nieuwe wet biedt de inlichtingen- en veiligheidsdiensten van België de mogelijkheid om bijzondere 
en uitzonderlijke methodes te gebruiken bij het inzamelen van informatie.

De BIM-wet maakt een onderscheid tussen drie soorten methodes, met name de gewone, de speci� eke en 
de uitzonderlijke methodes. Enkel de in de wet vermelde methodes kunnen worden toegepast.

De methodes worden gedi� erentieerd op grond van de subsidiariteits- en proportionaliteitsbeginselen. 
Men kan slechts overgaan tot een speci� eke methode wanneer de gebruikelijke niet volstaat; volstaat de 
speci� eke niet, dan kan de uitzonderlijke worden toegepast. Een bepaalde methode kan dus alleen maar 
gebruikt worden als de vorige onvoldoende resultaat oplevert.
Het toekennen van nieuwe methodes aan de inlichtingen- en veiligheidsdiensten gaat gepaard met 
waarborgen voor de veiligheid, de fundamentele rechten en vrijheden van de burgers tegenover misbruiken 
die plaatsvinden door middel van moderne en snelle informatiekanalen en de vorm aannemen van 
bijvoorbeeld levensbedreigende acties.

Ten aanzien van advocaten, artsen en journalisten wordt een bijzondere regeling uitgewerkt.
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De wet voorziet voorts in een procedure die door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten gevolgd moet 
worden, afhankelijk van het feit of men beroep doet op gewone, speciale of uitzonderlijke methodes. De 
twee laatste middelen staan onder toezicht van een bijzondere commissie.
De wet bepaalt ook een bijkomend toezicht door het Comité I, belast met het toezicht op de 
inlichtingendiensten.

• WET VAN 6 APRIL 2010 TOT WIJZIGING VAN ARTIKEL 75 VAN HET BURGERLIJK 
WETBOEK, IN VERBAND MET HET AANTAL GETUIGEN BIJ HET BURGERLIJK 
HUWELIJK

Doc. 52 2165/ 2008-2009
Aangenomen door de Kamer op 25.02 2010
Niet geëvoceerd door de Senaat.
Belgisch Staatsblad: 21.05 2010

Deze wet maakt de aanwezigheid van getuigen bij het burgerlijk huwelijk facultatief. Indien de trouwers er 
evenwel voor kiezen in tegenwoordigheid van getuigen te huwen, mogen zij er niet meer dan vier aanwijzen.

B. Lijst van de in de commissie aangenomen wetsontwerpen en wetsvoorstellen:

– Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de aanwijzing van tot de 
inruststelling toegelaten magistraten als plaatsvervangende magistraten betreft, stuk nr. 52 270.

– Samengevoegde wetsvoorstellen:
–  Wetsvoorstel (Marie-Christine Marghem) tot invoering van een eenvormige procedure voor 

de behandeling van klachten betre� ende de rechterlijke organisatie, stuk nr. 52 267.
–  Wetsvoorstel (Clotilde Nyssens, Stefaan Van Hecke en Fouad Lahssaini) tot hervorming van 

de procedure van klachtenbehandeling bij de Hoge Raad voor de Justitie, stuk nr. 52 634.

– Wetsvoorstel (Guido De Padt c.s.) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de betekening 
in strafzaken betreft, stuk nr. 52 1211.

–  Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-
eigendom te moderniseren en het beheer ervan transparanter te maken, stuk nr. 52 1334.

– Wetsvoorstel (Sarah Smeyers, Katrien Schryvers en Raf Terwingen) tot wijziging van het 
Burgerlijk Wetboek wat de huwelijksbeletselen bij adoptie betreft, stuk nr. 52 1338.

– Samengevoegde wetsvoorstellen:
–  Wetsvoorstel (Katrien Schryvers, Raf Terwingen en Servais Verherstraeten) tot wijziging van 

sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en van het Gerechtelijk Wetboek wat de 
procedure inzake echtscheiding betreft, stuk nr. 52 1517.

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

– Wetsvoorstel (Carina Van Cauter c.s.) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de 
toewijzing van vorderingen betre� ende de staat van personen betreft, stuk nr. 52 1645.

– Samengevoegde wetsontwerpen:
– Wetsontwerp tot invoering van het Sociaal Strafwetboek, stuk nr. 52 1666.
–  Wetsontwerp houdende bepalingen van het sociaal strafrecht, stuk nr. 52 1667.

– Wetsontwerp en toegevoegd wetvoorstel:
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–  Wetsontwerp met betrekking tot de verzwarende omstandigheid voor daders van bepaalde 
misdrijven tegen bepaalde personen bekleed met een openbare hoedanigheid, stuk nr. 52 
1696.

–  Wetsvoorstel (Michel Doomst) tot invoering in het Strafwetboek van een verzwarende 
omstandigheid voor bepaalde misdrijven tegen bepaalde personen bekleed met een openbare 
hoedanigheid, stuk nr. 52 1661.

–  Wetsvoorstel (Raf Terwingen) tot ophe�  ng van artikel 41 van het Burgerlijk Wetboek, stuk nr. 52 1755.

– Wetsvoorstel (Patrick Dewael) tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke 
opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding wat de controle door het 
Rekenhof betreft, stuk nr. 52 1812.

– Wetsvoorstel (Raf Terwingen, Mia De Schamphelaere en Mark Verhaegen) tot wijziging van het 
Burgerlijk Wetboek wat de machtiging tot burgerlijke partijstelling in het kader van de voogdij 
betreft, stuk nr. 52 1838.

– Samengevoegde wetsontwerpen:
–   Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen 

en de bescherming van de spelers, wat de kansspel-commissie betreft, stuk nr. 52 1992.
– Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving inzake kansspelen, stuk nr. 52 2121.

– Samengevoegde wetsontwerpen:
–  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.

–   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 77 van de Grondwet, stuk nr. 52 2108.

– Wetsontwerp tot wijziging van artikel 207bis van het Gerechtelijk Wetboek, houdende de 
regeling van de toegang van notarissen tot de functie van plaatsvervangend raadsheer in het hof 
van beroep, stuk nr. 52 2078.

– Wetsontwerp tot wijziging van de basiswet van 12 januari 2005 betre� ende het gevangeniswezen 
en de rechtspositie van gedetineerden, stuk nr. 52 2122.

– Wetsontwerp tot hervorming van het hof van assisen, stuk nr. 52 2127.
 Toegevoegde wetsvoorstellen:

–   Wetsvoorstel (Renaat Landuyt) tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering met 
betrekking tot de jury en de motivering, stuk nr. 52 2056.

–  Wetsvoorstel (Carina Van Cauter, Sabien Lahaye-Battheu, Willem-Frederik Schiltz en 
Herman De Croo) tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering wat betreft de motivering 
van de beslissingen van de jury van het hof van assisen, stuk nr. 52 2072.

–  Wetsvoorstel (Renaat Landuyt en Meyrem Almaci) tot wijziging van het Wetboek van 
Strafvordering wat betreft de motivering in assisenzaken, stuk nr. 52 2085.

–  Wetsvoorstel (Renaat Landuyt) houdende de onmiddellijke invoering van de verplichte 
motivering in assisenzaken, stuk nr. 52 2184.
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–  Wetsontwerp betre� ende de methoden voor het verzamelen van gegevens door inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten, stuk nr. 52 2128.

 Toegevoegde wetsvoorstellen:
–  Wetsvoorstel (Filip De Man en Bart Laeremans) tot wijziging van de wet van 30 november 

1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst voor wat betreft de 
afscha�  ng van de Staatsveiligheid, stuk nr. 52 1023.

–  Wetsvoorstel (Sarah Smeyers) tot wijziging van de wet van 7  april 2005 tot bescherming 
van de journalistieke bronnen wat de bescherming ten aanzien van de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten betreft, stuk nr. 52 1757.

– Wetsontwerp en toegevoegd wetsvoorstel:
–  Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betre� ende Justitie (I), stuk nr. 52 2160.
–  Wetsvoorstel (Clotilde Nyssens) tot wijziging van artikel 138 van het Wetboek van 

strafvordering, stuk nr. 52 1622.

–  Wetsontwerp en toegevoegde wetsvoorstellen houdende diverse bepalingen betre� ende Justitie 
(II), stuk nr. 52 2161.
–  Wetsvoorstel (Daniel Bacquelaine, Marie-Christine Marghem en Carine Lecomte) tot 

wijziging van artikel 962 van het Gerechtelijk Wetboek betre� ende de kwali� catie van de 
geneesheren-deskundigen, stuk nr. 52 246.

–   Wetsvoorstel (Joseph George, Gerald Kindermans en Clotilde Nyssens) tot wijziging van de 
bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betre� ende het deskundigenonderzoek, stuk nr. 52 1523.

–  Wetsvoorstel (Stefaan Van Hecke, Zoé Genot en Fouad Lahssaini) tot wijziging van de wet 
van 1 augustus 1985 houdende � scale en andere bepalingen wat de voorwaarden voor de hulp 
van de Staat aan slachto� ers van opzettelijke gewelddaden betreft, stuk nr. 52 1749.

–  Wetsvoorstel (Clotilde Nyssens) tot uitbreiding van de toepassingssfeer van de wet betre� ende 
de schadeloosstelling van de slachto� ers van opzettelijke gewelddaden, stuk nr. 52 1750.

–  Wetsvoorstel (Renaat Landuyt, Bruno Tobback en Bruno Tuybens) tot wijziging van de wet 
van 1 augustus 1985 houdende � scale en andere bepalingen wat de voorwaarden voor de hulp 
van de Staat aan slachto� ers van opzettelijke gewelddaden betreft, stuk nr. 52 1751.

–   Wetsvoorstel (Carina Van Cauter en Willem-Frederik Schiltz) tot wijziging van de wet van 
1 augustus 1985 houdende � scale en andere bepalingen, stuk nr. 52 1761.

–  Wetsvoorstel (Raf Terwingen en Mia De Schamphelaere) tot wijziging van de wet van 20 juli 
1990 betre� ende de voorlopige hechtenis, stuk nr. 52 1930.

–  Wetsvoorstel (Carine Lecomte en Josée Lejeune) tot wijziging van de artikelen 972 en 987 van het 
Gerechtelijk Wetboek, in verband met het gerechtelijk deskundigenonderzoek, stuk nr. 52 1955.

–  Wetsvoorstel (Peter Logghe c.s.) tot uitbreiding van de categorieën van personen en van de 
schadeposten die in aanmerking komen voor een vergoeding door de commissie voor � nanciële 
hulp aan slachto� ers van opzettelijke gewelddaden, stuk nr. 52 2007.

–  Wetsvoorstel (Valérie Déom) tot wijziging van artikel 75 van het Burgerlijk Wetboek, in verband 
met het aantal getuigen bij het burgerlijk huwelijk, stuk nr. 52 2165.

– Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 8 december 2008 betre� ende de 
bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de kansspelcommissie verschuldigd 
door de houders van de vergunningen klasse A, B, C en E voor het kalenderjaar 2009, stuk nr. 
52 2192.

– Samengevoegde wetsontwerpen:
– Wetsontwerp betre� ende de strijd tegen piraterij op zee, stuk nr. 52 2214.
–   Wetsontwerp betre� ende de strijd tegen piraterij op zee en tot wijziging van het Gerechtelijk 

Wetboek, stuk nr. 52 2215.
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– Ontwerp van programmawet - art. 193 en 194 (vroeger art. 180 en 181), stuk nr. 52 2278.

– Wetsontwerp en toegevoegd wetsvoorstel:
–  Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 1022 van het Gerechtelijk wetboeken 162bis van 

het Wetboek van strafvordering en tot ophe�  ng van artikel 6 van de wet van 2 augustus 2002 
betre� ende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, stuk nr. 52 2313.

–   Wetsvoorstel (Geert Versnick, Herman De Croo en Willem-Frederik Schiltz) tot wijziging 
van het Gerechtelijk Wetboek wat de rechtsplegingsvergoeding betreft, stuk nr. 52 1161.

– Wetsontwerp tot wijziging van artikel 353ter van het Gerechtelijk Wetboek, met betrekking tot 
de uitoefening van politieke mandaten door personeelsleden van gri�  es en parketsecretariaten, 
stuk nr. 52 2335.

– Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betre� ende de voorlopige hechtenis, stuk 
nr. 52 2376.

– Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van het Burgerlijk Wetboek, wat de 
behandeling in raadkamer van gerechtelijke procedures inzake familierecht betreft, stuk nr. 52 2380.

– Wetsontwerp tot wijziging van de procedure betre� ende de collectieve schuldenregeling, stuk nr. 
52 2387.

– Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 1 maart 2000 tot oprichting van een Instituut voor 
bedrijfsjuristen, stuk nr. 52 2467.

C. Andere werkzaamheden:

Adviezen

– Bespreking van de Algemene beleidsnota Justitie (nr.2225/12) en van de Algemene beleidsnota 
Gezinsbeleid ( nr. 2225/8) – Advies aan de commissie voor de Financiën en de Begroting, stuk 
nr. 52 2222/5, blz. 41.

– Subsidiariteitsadvies over het voorstel van verordening betre� ende de bevoegdheid, het 
toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en authentieke akten 
op het gebied van erfopvolging en betre� ende de instelling van een Europese erfrechtverklaring 
(COM (2009) 154), stuk nr 52 2330.

– Subsidiariteitsadvies over de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betre� ende het 
recht op tolk- en vertaaldiensten in strafprocedures (2010/0801 COD), stuk nr. 52 2523.

– Subsidiariteitsadvies, over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting 
van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Australië inzake de verwerking en 
overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) uit de Europese Unie door 
luchtvaartmaatschappijen aan de Australische douane COM(2009)0701 en het voorstel voor een 
besluit van de Raad inzake de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de 
Verenigde Staten van Amerika inzake de verwerking en overdracht van persoonsgegevens van 
passagiers (PNR-gegevens) door luchtvaartmaatschappijen aan het ministerie van Binnenlandse 
Veiligheid van de Verenigde Staten van Amerika (PNR-overeenkomst 2007) COM(2009)0702. 
stuk nr. 52 2536.

– Subsidiariteitsadvies over een initiatief voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 
betre� ende het Europees beschermingsbevel (2010/0802 COD), stuk nr. 52 2544.
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Besluit

De commissie nam op 27 januari 2010 het voorstel van besluit aan met betrekking tot de verlenging van 
de aanvullende kamers van de hoven van beroep (art. 106bis en 340, § 3, van het Gerechtelijk Wetboek), 
stuk nr. 52 2383.

Bezoeken en gedachtewisselingen

– 13 januari 2010: onderhoud met de Hoge Raad voor de Justitie over het jaarverslag 2008.
–  20 januari 2010 en 2 februari 2010: gemeenschappelijke vergadering met de commissie voor de 

Justitie van de Senaat over dataretentie.
– 9  februari 2010: bespreking van de prioriteiten voor het Belgische voorzitterschap van de 

Europese Unie, gemeenschappelijke vergadering met het Federaal adviescomité voor Europese 
aangelegenheden en de commissies Justitie en Binnenlandse Zaken van de Kamer en de Senaat, 
stuk nr. 52 2378/2.

– 10  februari 2010: gemeenschappelijke vergadering met de commissie voor de Justitie van de 
Senaat naar aanleiding van de voorstelling door statistische analisten van de doorlooptijden 
van gerechtelijke onderzoeken en de structurele maatregelen in de strijd tegen de gerechtelijke 
achterstand.

– 23 februari 2010: voorstelling en bespreking van de Oriëntatienota strafuitvoering, nr. 2501.
–  31 maart 2010: uiteenzetting over het centrum voor politie- en douanesamenwerking (CPD) van 

Doornik – aanwezigheid bij de opening van Internationaal Forum over cybercriminaliteit (IFCl) 
te Rijsel.

– 21 april 2010: onderhoud met de college van procureurs-generaal over het jaarverslag 2007-2008.

Subcommissie van de commissie voor de Justitie belast met het “Familierecht”

Wetsvoorstellen waarover een advies aan de commissie voor de Justitie werd uitgebracht:

– Wetsvoorstel (Sarah Smeyers, Katrien Schryvers en Raf Terwingen) tot wijziging van het 
Burgerlijk Wetboek wat de huwelijksbeletselen bij adoptie betreft, stuk nr. 52 1338.

– Samengevoegde wetsvoorstellen:
–  Wetsvoorstel (Sabien Lahaye-Battheu c.s.) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de 

persoonlijke verschijning en de poging tot verzoening bij echtscheiding betreft, stuk nr. 52 1511.
–  Wetsvoorstel (Raf Terwingen c.s.) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de 

persoonlijke verschijning bij echtscheiding betreft, stuk nr. 52 1716.

– Samengevoegde wetsvoorstellen:
–  Wetsvoorstel (Katrien Schryvers, Raf Terwingen en Servais Verherstraeten) tot wijziging van 

het Gerechtelijk Wetboek wat de procedure inzake echtscheiding betreft, stuk nr. 52 1517.
–   Wetsvoorstel (Sabien Lahaye-Battheu en Carina Van Cauter) tot wijziging van het Gerechtelijk 

Wetboek wat de procedure inzake echtscheiding betreft, stuk nr. 52 1706.

– Wetsvoorstel (Carina Van Cauter c.s.) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de 
toewijzing van vorderingen betre� ende de staat van personen betreft, stuk nr. 52 1645.

– Wetsvoorstel (Raf Terwingen, Mia De Schamphelaere en Mark Verhaegen) tot wijziging van het 
Burgerlijk Wetboek wat de machtiging tot burgerlijke partijstelling in het kader van de voogdij 
betreft, stuk nr. 52 1838.

– Wetsvoorstel (Valérie Déom) tot wijziging van artikel 75 van het Burgerlijk Wetboek, in verband 
met het aantal getuigen bij het burgerlijk huwelijk, stuk nr. 52 2165.



HOOFDSTUK 2Bevoegheden van de Kamer

68

Wetsvoorstellen waarover de subcommissie hoorzittingen heeft gehouden:

Samengevoegde wetsvoorstellen:
–   Wetsvoorstel (Muriel Gerkens c.s.) tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk 

Wetboek inzake de bescherming van de goederen van personen die wegens hun lichaams- of 
geestestoestand geheel of gedeeltelijk onbekwaam zijn die te beheren, stuk nr. 52 318.

–  Wetsvoorstel (� ierry Giet, André Frédéric en Yvan Mayeur) tot wijziging van het Burgerlijk 
Wetboek en de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke 
personen, teneinde de beslissing tot aanwijzing van een voorlopig bewindvoerder ruimer 
bekend te maken, stuk nr. 52 716.

–  Wetsvoorstel (Sabien Lahaye-Battheu en Carina Van Cauter) tot wijziging van de wetgeving 
inzake de gerechtelijke onbekwaamverklaring en de toevoeging van een gerechtelijk raadsman, 
stuk nr. 52 879.

–  Wetsvoorstel (Luc Goutry, Sarah Smeyers, � ierry Giet, Marie-Christine Marghem, 
Sabien Lahaye-Battheu en Clotilde Nyssens) tot wijziging van de wetgeving inzake de 
onbekwaamheidsstatuten wat de invoering van een globaal statuut betreft, stuk nr. 52 1356.

–   Wetsvoorstel (Muriel Gerkens en Stefaan Van Hecke) tot instelling van een algemene regeling 
van voorlopig bewind over goederen en personen, stuk nr. 52 1792.

–  Wetsvoorstel (Sabien Lahaye-Battheu) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de 
geestesgestoorde onder voorlopig bewind met machtiging van de vrederechter te laten testeren, 
stuk nr. 52 1880.

Hoorzittingen met:
– de heer Bert Janssens, voorzitter van het Koninklijk Verbond van de vrede- en politierechters;
– de heer Vincent Bertouille, vrederechter te Vorst;
–  de heer François-Joseph Warlet, vrederechter te Sene� e;
– de heer Patrick Hofströssler, vertegenwoordiger van de OVB;
– mevrouw Florence Reusens, vertegenwoordiger van de “OBFG”.

Commissie voor de Landsverdediging

A. Belangrijke door de commissie aangenomen wetsontwerpen en wetsvoorstellen:

• WET VAN 10 JANUARI 2010 TOT INSTELLING VAN DE VRIJWILLIGE MILITAIRE 
INZET EN TOT WIJZIGING VAN VERSCHILLENDE WETTEN VAN TOEPASSING 
OP HET MILITAIR PERSONEEL

Doc. 52 2314/2009-2010
Aangenomen door de Kamer op 17.12 2009
Aangenomen door de Senaat op 19.12 2009
Belgisch Staatsblad: 12.02 2010

Deze wet voert het concept in van de vrijwillige militaire inzet (EVMI: “engagement volontaire 
militaire” / vrijwillige militaire inzet) en voert tevens enkele wijzigingen door in de bepalingen over de 
rendementsperiode en de vrijwillige opschorting van de prestaties.

a.  De EVMI biedt jongeren (tot maximum 27  jaar) de mogelijkheid om op vrijwillige basis bij het 
departement van Landsverdediging aan de slag te gaan voor een beperkte tijd. Aldus kunnen zij zich 
integreren in een professionele structuur met aandacht voor discipline, persoonlijke verantwoordelijkheid, 
burgerzin, groepsspirit, doorzettingsvermogen en arbeidsethos. Nadien kunnen zij de opgedane 
professionele ervaring doen gelden ofwel door hun loopbaan bij Defensie verder te zetten ofwel door de 
eerste werkervaring en gedragscompetenties die ze tijdens hun verblijf bij Defensie hebben verworven, 
in een andere job te benutten.
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  De vrijwillige militaire inzet wordt ingevoerd voor de drie personeelscategorieën (vrijwilligers, 
ondero�  cieren en o�  cieren) en heeft een maximum duur van 4 jaar voor het kader en 3 jaar voor de 
vrijwilligers. De betrokkenen worden ingelijfd voor een periode van 2 jaar die vervolgens kan worden 
verlengd met wederdienstnemingen per 6 maanden.

  Zij ontvangen een vorming die identiek is aan de professionele vorming van de andere militairen van 
dezelfde personeelscategorie die dezelfde functie uitoefenen. Tijdens de eerste zes maanden van hun 
inlijving krijgen zij een soldij en behouden zij het recht op stempelgeld en kinderbijslag. Na deze zes 
maanden ontvangen zij een wedde die identiek is aan die van andere militairen van dezelfde graad.

  Defensie hoopt met de EVMI het departement aantrekkelijk te maken bij de jongeren en zo bij te dragen 
tot het herstel en het behoud van een gezonde leeftijdspiramide binnen de militaire gemeenschap.

b.  De rendementsperiode is de periode die de militairen moeten presteren na het volgen van een vorming 
op kosten van Defensie en die erkend is in de burgersector. Deze periode is in het algemeen 1,5 keer 
de duur van de genoten vorming. Indien de militairen tijdens deze periode Defensie wensen te verlaten 
moeten zij een gedeelte van de kosten van hun vorming terugbetalen. Op dit gebied brengt de wet 
wijzigingen aan aan de wetgeving betre� ende de luchtverkeersleiders, de piloten en de leerlingen van de 
Koninklijke Militaire School.

c.  Inzake het vertrek in vrijwillige opschorting van de prestaties (VOP) van militairen wordt in de wetgeving 
verduidelijkt dat voortaan enkel militairen die een de� nitieve beslissing van medische geschiktheid 
hebben gekregen van de medische commissie voor geschiktheid en reform, in vrijwillige opschorting 
van de prestaties mogen vertrekken.

• WET VAN 23 APRIL 2010 TOT TIJDELIJKE UITVOERING VAN DE REGELING VAN 
DE BETREKKINGEN TUSSEN DE OVERHEID EN DE VAKORGANISATIES VAN HET 
MILITAIR PERSONEEL

Doc. 52 2366/2009-2010
Aangenomen door de Kamer op 18.03 2010
Niet-geëvoceerd door de Senaat
Belgisch Staatsblad: 07.05 2010

Het militair syndicaal statuut wordt bepaald bij de wet van 11 juli 1978 tot regeling van de betrekkingen 
tussen de overheid en de vakorganisaties van het militair personeel (Belgisch Staatsblad, 18  augustus 
1978) en uitgevoerd door het koninklijk besluit van 3 december 2006. Verschillende bepalingen van het 
koninklijk besluit van 3 december 2006 werden op 9 maart 2009 door de Raad van State vernietigd omdat 
over het uitvoeringsbesluit werd onderhandeld volgens modaliteiten die onwettig waren. De wet herneemt 
de inhoud van het vernietigde koninklijk besluit met het oog op de verzekering van de continuïteit en de 
rechtszekerheid zowel voor de vakorganisaties als voor de overheid in het kader van de onderhandelingen 
over het syndicaal statuut.

• WET VAN 23 APRIL 2010 TOT WIJZIGING VAN VERSCHILLENDE WETTEN VAN 
TOEPASSING OP HET MILITAIR PERSONEEL

Doc. 52 2432/2009-2010
Aangenomen door de Kamer op 25.03 2010
Niet-geëvoceerd door de Senaat
Belgisch Staatsblad: 07.05 2010

Het statuut van de militairen wordt door deze wet onder meer op de volgende punten aangepast:
– in verband met het tuchtreglement wordt de maatregel van de verwijzing naar de korpstucht 
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opnieuw ingevoerd;
– verschillende bepalingen inzake moederschapsbescherming worden afgestemd op deze van 

toepassing in het openbaar ambt;
– de bepalingen inzake de beziging en de overplaatsing van militairen buiten de Krijgsmacht 

worden aangepast en uitgebreid.

B. Ander door de commissie aangenomen wetsontwerp:

• WET VAN 30 DECEMBER 2009 TOT VASTSTELLING VAN HET LEGERCONTINGENT 
VOOR HET JAAR 2010

Doc. 52 2272/2009-2010
Aangenomen door de Kamer op 17.12 2009
Belgisch Staatsblad: 18.01 2010

Deze wet bepaalt overeenkomstig artikel 183 van de Grondwet – voor het jaar 2010 - het maximum aantal 
militairen die op een zelfde dag van het jaar gelijktijdig onder de wapens mogen zijn op 37 112.

C. Voorstellen waarvan het onderzoek werd aangevat of voortgezet:

– Wetsvoorstel (Muriel Gerkens, Juliette Boulet, Stefaan Van Hecke, 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. 52 319/001-2007/2008; 
dit wetsvoorstel werd tijdens de commissievergadering van 23 februari 2010, op verzoek van de 
indieners, ingetrokken;

– Wetsvoorstel (David Geerts, André Flahaut, Ludwig Vandenhove, Hilde Vautmans) 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 (Jan Mortelmans, Bruno Stevenheydens) tot heroprichting van een 
volwaardige aparte legereenheid: het Regiment Paracommando, stuk nr. 52 1460/001-2007/2008;

– Voorstel van resolutie (Luc Sevenhans) tot heroprichting van een volwaardige aparte legereenheid: 
het Regiment Paracommando, stuk nr. 52 1897/001-2008/2009;

– Wetsvoorstel (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. 52 1641/001-2008/2009;

– Wetsvoorstel (Luc Sevenhans, Dirk Vijnck) 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. 52 1896/001-2008/2009;

–  Voorstel van resolutie (Patrick De Groote) betre� ende het eerherstel voor de geïnterneerde 
soldaten in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog, stuk nr. 52 1756/001-2008/2009;

– Voorstel van resolutie (Bruno Stevenheydens, Francis Van den Eynde, Hagen Goyvaerts) om het 
aanwenden van personeelsleden van Defensie op kosten van de belastingbetaler op het privéjacht 
van koning Albert stop te zetten, stuk nr. 52 2277/001-2009/2010.



HOOFDSTUK 2 Bevoegheden van de Kamer

71

Op 2 december 2009 heeft de commissie een advies uitgebracht aan de commissie voor de Justitie over 
het wetsontwerp betre� ende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten (stuk nr. 2128/001-2008/2009).

D. Andere werkzaamheden:

Op 14 en 21 oktober 2009 heeft de minister van Landsverdediging, na de voorstelling van zijn nota over 
“De voltooiing van de transformatie – oktober 2009” (het Transformatieplan), met de commissieleden 
hierover gedebatteerd en geantwoord op de mondelinge vragen die hierover werden gesteld.

Verder hadden nog volgende gedachtewisselingen plaats:

– op 20 januari 2010, met de heer Howard Gutman, ambassadeur van de Verenigde Staten (samen 
met de commissie voor de Buitenlandse betrekkingen);

– op 3 maart 2010, met vertegenwoordigers van de vakorganisaties bij Defensie over de uitvoering 
van het Transformatieplan;

–  op 8 maart 2010, met de heren Perpiñá-Robert Peyra en Rotfeld, leden van de door de secretaris-
generaal van de Navo aangestelde expertengroep met het oog op de uitwerking van een nieuw 
strategisch concept van de Navo;

– op 9 maart 2010, over de prioriteiten van het Belgische Voorzitterschap van de Europese Unie en 
de stand van zaken wat betreft de omzetting van de Europese Richtlijnen (gemeenschappelijke 
vergadering van de commissie voor de Landsverdediging (K), de commissie voor de Buitenlandse 
Betrekkingen en voor de Landsverdediging (S) en het Federaal adviescomité voor de Europese 
aangelegenheden (K & S)).

Tevens waren verschillende vergaderingen, in het kader van gedachtewisselingen of de beantwoording van 
mondelinge vragen of interpellaties, gewijd aan de aanwezigheid van Belgische militairen in buitenlandse 
operaties en dan meer in het bijzonder in Afghanistan (veelal samen met de commissie voor de Buitenlandse 
betrekkingen).
In het kader van de uitvoeringsmaatregelen in verband met het Transformatieplan, heeft de commissie op 
31 maart 2010 een bezoek gebracht aan de kazernes van Helchteren, Leopoldsburg en Diest.

Commissie belast met de problemen inzake Handels- en Economisch Recht

A. Belangrijke door de commissie aangenomen wetsontwerpen en wetsvoorstellen:

• WET VAN 12 JANUARI 2010 TOT WIJZIGING VAN HET WETBOEK VAN 
VENNOOTSCHAPPEN EN TOT VASTSTELLING VAN DE MODALITEITEN VAN DE 
BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID STARTER

Doc. 52 2211/2009-2010
Aangenomen door de Kamer op 19.11 2009
Niet-geëvoceerd door de Senaat
Belgisch Staatsblad: 26.01 2010

Deze wet beoogt de toegang tot de vennootschapsvorm van de BVBA te vergemakkelijken via een 
versoepeling, tijdens de eerste jaren, onder de vorm van de S-BVBA (de BVBA Starter) van de vereisten 
inzake het minimumkapitaal dat aan deze vennootschapsvorm is verbonden en voor zover strikte 
voorwaarden worden nageleefd. Door de toegang tot de BVBA te vergemakkelijken wordt beoogd de 
creatie van ondernemingen te stimuleren.
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In andere Europese landen kan men al met een verwaarloosbaar minimumkapitaal, of zelfs zonder enig 
reëel kapitaal, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid oprichten. Dat heeft tot gevolg dat talrijke 
Belgische ondernemingen hun weg naar deze andere landen vinden, waar ze een vennootschap oprichten 
zonder kapitaal te investeren en waarna ze hun activiteit in België uitoefenen. De wet wil tevens deze 
praktijk tegengaan.

Het theoretisch minimumkapitaal voor de S-BVBA ligt tussen 1 euro en het minimumkapitaal dat vereist 
is voor een klassieke BVBA. Dit minimumkapitaal moet in overeenstemming zijn met een � nancieel plan 
waarvan de modaliteiten strikter zullen zijn dan voor een klassieke BVBA. De S-BVBA dient binnen de 
vijf jaar over voldoende reserves te beschikken om aan de voorwaarden van een BVBA van gemeen recht te 
kunnen beantwoorden. De BVBA Starter is enkel voorbehouden aan natuurlijke personen.

• WET VAN 18 JANUARI 2010 BETREFFENDE DE UITOEFENING VAN EEN VRIJ EN 
GEREGLEMENTEERD CIJFERBEROEP DOOR EEN RECHTSPERSOON

Doc. 52 2261/2009-2010
Aangenomen door de Kamer op 10.12 2009
Aangenomen door de Senaat op 17.12 2009
Belgisch Staatsblad: 17.03 2010

De wet strekt ertoe de bedrijfsrevisor, de accountant en de erkende boekhouder of � scalist de mogelijkheid 
te bieden zijn aansprakelijkheid te beperken bij de uitoefening van zijn beroep als rechtspersoon. Wanneer 
hij zijn activiteit uitoefent in een vennootschapsvorm, wordt hem de mogelijkheid geboden onder bepaalde 
voorwaarden te genieten van een beperkte aansprakelijkheid mits inschrijving van de vennootschap bij het 
desbetre� end Instituut. Hierdoor ligt de aansprakelijkheid voor de uitoefening van het vrij beroep voortaan 
bij de rechtspersoon en niet langer bij de natuurlijke persoon die aan de oorsprong ligt.

Momenteel kunnen bedrijfsrevisoren, accountants en erkende boekhouders en � scalisten hun activiteit 
onder bepaalde voorwaarden al in vennootschapsvorm uitoefenen en de vennootschap op de tabel van 
het instituut inschrijven, maar de gedelegeerd bestuurders of zaakvoerders, natuurlijke personen, blijven 
persoonlijk aansprakelijk voor beroepsfouten. Zowel de natuurlijke personen als de rechtspersonen zijn 
daarom verplicht een verzekering af te sluiten.

Het opzet van de wet bestaat er in het stelsel van de vrije en gereglementeerde beroepen in overeenstemming 
te brengen met het stelsel van het gemeen recht opdat gedelegeerd bestuurders of zaakvoerders die zijn 
ingeschreven op de tabel van één van de drie Instituten, niet langer persoonlijk zouden aansprakelijk zijn 
voor hun beroepshandelingen, met uitzondering van de gevallen voorzien in het gemeen recht van het 
Wetboek van vennootschappen.

• WET VAN 6 APRIL 2010 TOT VERSTERKING VAN HET DEUGDELIJK BESTUUR BIJ DE 
GENOTEERDE VENNOOTSCHAPPEN EN DE AUTONOME OVERHEIDSBEDRIJVEN 
EN TOT WIJZIGING VAN DE REGELING INZAKE HET BEROEPSVERBOD IN DE 
BANK- EN FINANCIËLE SECTOR

Doc. 52 2336/2009-2010
Aangenomen door de Kamer op 11.02 2010
Aangenomen door de Senaat op 18.03 2010
Belgisch Staatsblad: 23.04 2010

De wet strekt ertoe het deugdelijk bestuur uit te bouwen en te versterken, enerzijds in beursgenoteerde 
ondernemingen en anderzijds in overheidsbedrijven. Zij houdt tevens de omzetting in van een Europese 
richtlijn en houdt in grote mate rekening met de Europese regelgeving in dit verband.
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De grote hoofdlijnen zijn de volgende:

In uitvoering van de Europese Richtlijn 2006/46/EG, worden beursgenoteerde ondernemingen verplicht 
om in hun jaarverslag een verklaring op te nemen waarin zij toelichting moeten geven over de corporate 
governance-praktijken die zij toepassen. Ondernemingen dienen hierin aan te duiden welke code van 
deugdelijk bestuur zij hanteren, met een aanduiding van de bepalingen uit die code waarvan zij afwijken 
en een gemotiveerde toelichting van de redenen hiervoor.

Voortaan dient het jaarverslag van beursgenoteerde ondernemingen ook een remuneratieverslag te 
omvatten. Dat verslag bevat toelichting over het remuneratiebeleid van de onderneming in het algemeen 
en de procedure die wordt gevolgd bij de toepassing van dit beleid binnen de onderneming alsook een 
aantal zeer speci� eke bepalingen over de beloning van bestuurders, directieleden en dagelijkse bestuurders. 
Voor de CEO wordt de bekendmaking van het individueel beloningspakket opgelegd omdat hij de 
eindverantwoordelijke is voor het management en het uithangbord van de onderneming is. Voor de overige 
leden van het directiecomité en dagelijkse bestuurders volstaat een gezamenlijke bekendmaking. Het 
remuneratieverslag moet afzonderlijk ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering 
van aandeelhouders. Het remuneratieverslag wordt opgesteld door een remuneratiecomité dat verplicht 
moet worden ingesteld bij beursgenoteerde bedrijven. Dit comité moet voor de meerderheid bestaan uit 
onafhankelijke leden.

De variabele vergoeding van bestuurders in beursgenoteerde ondernemingen wordt meer op de lange 
termijn gericht. Dit geldt ook voor de aandeelgerelateerde beloning.

Het remuneratieverslag moet ook meer duidelijkheid bieden over de vertrekvergoedingen van de hogere 
kaderleden. De wet voert in dit verband bepaalde limieten in.

Deze wet legt dezelfde regels inzake beloning ook op aan de industriële overheidsbedrijven omdat 
in principe voor hen dezelfde redenering opgaat als voor de beursgenoteerde ondernemingen. Het 
betreft Belgacom, De Post, de NMBS, de NMBS Holding, Infrabel en Belgocontrol. Deze autonome 
overheidsbedrijven die vallen onder de wet van 21 maart 1991 betre� ende de hervorming van sommige 
economische overheidsbedrijven (Belgisch Staatsblad, 27 maart 1991), dienen (I) beloningstransparantie te 
geven, (II) hun variabele vergoeding te spreiden in de tijd, en (III) hun vertrekvergoedingen te beperken, 
net zoals de beursgenoteerde ondernemingen.

Tot slot bevat de wet ook nog een onderdeel dat de regels over beroepsverboden in de bank- en � nanciële 
instellingen wijzigt waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen faillissementen die te wijten zijn aan 
economische omstandigheden, en faillissementen waarbij de bestuurders zich schuldig hebben gemaakt 
aan misdrijven. De wet houdt op dit vlak een verstrenging in voor gefailleerde bestuurders die zich schuldig 
hebben gemaakt aan misdrijven zoals oplichting, misbruik van vertrouwen of het witwassen van geld; zij 
houdt een versoepeling in voor bestuurders die te goeder trouw bij een faillissement betrokken zijn.

B. Ander door de commissie aangenomen wetsontwerp:

• WET VAN 28 APRIL 2010 HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN (ARTIKELEN 72 EN 
75 TOT 77)

Doc. 52 2423/2009-2010
Aangenomen door de Kamer op 25.03 2010
Niet-geëvoceerd door de Senaat
Belgisch Staatsblad: 10.05 2010

Artikel 72 van de wet heeft betrekking op het statuut van de onthaalouders. Volgens de huidige stand van 
de wetgeving wordt de zelfstandige activiteit van kinderopvang beschouwd als een daad van koophandel. 
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Door deze activiteit uitdrukkelijk van het toepassingsgebied van het Wetboek van koophandel uit te 
sluiten, zal dat niet langer het geval zijn en wordt het ongeoorloofd onderscheid tussen, enerzijds, de 
geconventioneerde onthaalouders – niet onderworpen aan Wetboek van koophandel – en, anderzijds, de 
zelfstandige onthaalouders weggewerkt.

De artikelen 75 tot 77 houden verband met de gevolgen van het faillissement en de gerechtelijke reorganisatie 
door overdracht onder gerechtelijk gezag op de aansprakelijkheid van derden voor de � nanciering van 
een nieuwe activiteit. Door de wijzigingen aan de faillissementswet van 8 augustus 1997 en de wet van 
31 januari 2009 betre� ende de continuïteit van de ondernemingen (Belgisch Staatsblad, 9 februari 2009), 
zal het voortaan immers uitgesloten zijn dat kredietgevers of geldschieters aansprakelijk zullen kunnen 
worden gesteld op grond van het feit dat men middelen heeft verstrekt aan een gefailleerde schuldenaar 
of een schuldenaar die door een gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag is 
getro� en.

C. Wetsvoorstellen waarvan het onderzoek werd aangevat of voortgezet:

In verband met corporate governance (zie ook hierboven onder punt A: de wet van 6 april 2010 tot versterking 
van het deugdelijk bestuur bij de genoteerde vennootschappen en de autonome overheidsbedrijven en tot 
wijziging van de regeling inzake het beroepsverbod in de bank- en � nanciële sector, stuk nr. 2336/001-
2009/2010) werden ook volgende wetsvoorstellen besproken:

– Wetsvoorstel (Muriel Gerkens c.s.) tot openbaarmaking van de deelnemingen en de individuele 
bezoldigingen van de leiders van beursgenoteerde vennootschappen, stuk nr. 294/001-2007/2008.

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

– 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 betre� ende 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 betre� ende 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 betre� ende 
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 betre� ende de 
hervorming van sommige economische overheidsbedrijven wat het spreekrecht in de algemene 
vergadering betreft, stuk nr. 1300-2007/2008.
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– Wetsvoorstel (Stefaan Van Hecke) tot afscha�  ng van de gouden parachute en tot beheersing van 
de bezoldiging van de topmanagers, stuk nr. 1474/001-2008/2009.

–  Wetsvoorstel (Bruno Tuybens) tot wijziging van de wet van 26 maart 1999 betre� ende het Belgisch 
actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen wat de aandelenopties 
betreft, stuk nr. 1501/001-2008/2009.

– Wetsvoorstel (Olivier Hamal c.s.) tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen teneinde 
een remuneratiecomité in te stellen en de toekenning van bonussen en ontslagvergoedingen voor 
de bedrijfsleiders te begeleiden, alsmede tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betre� ende 
de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, stuk nr. 1914/001-2008/2009.

Commissie voor de Sociale Zaken

A. Belangrijke door de commissie aangenomen wetsontwerpen en wetsvoorstellen:

• WET VAN 23 DECEMBER 2009 HOUDENDE DE ALGEMENE UITGAVEN-
BEGROTING VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2010

Doc. 52 2223-2224-2225/2009-2010
Aangenomen door de Kamer op 22.12 2009
Belgisch Staatsblad: 04.02 2010

Onder meer de volgende maatregelen ter bestrijding van de begrotingscrisis in 2010  moeten worden 
beklemtoond:

– op werkgelegenheidsvlak, de � nanciering van de tijdens het begrotingsjaar 2009 ingestelde 
aanvullende maatregelen ter vrijwaring van de werkgelegenheid;

– in verband met de sociale inkomsten en uitgaven, de storting door de federale Staat van 
uitzonderlijke dotaties aan de RSZ: 2,552  miljard in 2010 en 2,77  miljard in 2011. Voorts 
voorziet de begroting in een volkomen interestvrije lening. Dankzij het cumulatieve e� ect van die 
inspanningen zal de sociale zekerheid die moeilijke jaren kunnen doorkomen zonder de reserves 
te moeten aanspreken die zij heeft aangelegd om de vergrijzing het hoofd te bieden;

–  betre� ende sociale zekerheid voorzag de begroting ook nog in maatregelen om de structurele 
begrotingstoestand van de sociale zekerheid te verbeteren, de economische bedrijvigheid te 
ondersteunen en de situatie van de sociaal uitkeringsgerechtigden te verbeteren.

• PROGRAMMAWET VAN 23 DECEMBER 2009

Doc. 52 2278/2009-2010
Aangenomen door de Kamer op 15.12 2009
Aangenomen door de Senaat op 17.12 2009
Belgisch Staatsblad: 30.12 2009

Betre� ende tewerkstelling voorziet de programmawet

– voor 2011 uitzonderlijk in een afneming ten belope van 30 miljoen euro van de reserves voor het 
educatief verlof;

– in een afroming van de reserves van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen;
– een bijkomende speci� eke bijdrage van 0,02  % ten laste van de werknemers wat de 

arbeidsongevallen aangaat.
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In verband met sociale fraude legt de programmawet enkele voorstellen ten uitvoer welke werden 
geformuleerd door de werkgroep die zich speci� ek bezighoudt met het vraagstuk van de fraude in de 
bouwsector.
Op het stuk van sociale zaken geeft de programmawet vorm aan de begrotingsbeleidslijnen.

• WET VAN 23 DECEMBER 2009 TER ONDERSTEUNING VAN DE WERKGE-
LEGENHEID

Doc. 52 2307/2009-2010
Aangenomen door de Kamer op 22.12 2009
Aangenomen door de Senaat op 23.12 2009
Belgisch Staatsblad: 31.12 2009

De wet stelt twee maatregelen in die ertoe strekken nieuwe banen te scheppen in de non-pro� tsector: 
verminderde sociale bijdragen in de privé-non-pro� tsector, en de verruiming tot die sector van de voordelen 
welke het jaar voordien aan de openbare non-pro� tsector waren toegekend.
De wet voorziet in een afscha�  ng van de werkgeversbijdragen voor de werkgevers die een jongere van 
minder dan 19 jaar zonder diploma hoger secundair onderwijs in dienst nemen.
De wet bevat ook nog andere maatregelen ter verlaging van de werkgeversbijdragen, evenals maatregelen 
in verband met de dienstencheques.

• WETTEN VAN 26  APRIL 2010 HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN INZAKE DE 
ORGANISATIE VAN DE AANVULLENDE ZIEKTEVERZEKERING (I en II)

Doc. 52 2292-2293/2009-2010
Aangenomen door de Kamer op 25.03 2010
Aangenomen door de Senaat op 01.04 2010
Belgisch Staatsblad: 28.05 2010
Deze twee wetten vloeien voort uit een procedure tot ingebrekestelling van de Belgische Staat die de 
Europese Commissie heeft ingesteld wegens een overtreding van de regels betre� ende de interne markt. 
Nadat bij de Commissie een klacht was ingediend, heeft zij immers geoordeeld dat sommige diensten die 
de ziekenfondsen en de andere mutualistische entiteiten in het kader van hun aanvullende verzekering 
aanbieden, in feite verzekeringen niet-leven zijn die daarom moeten voldoen aan de eerste en de derde 
richtlijn verzekeringen niet-leven.
Zij zijn erop gericht duidelijker aan te geven welke rol respectievelijk de verzekeringsmaatschappijen en de 
ziekenfondsen spelen, waarbij aan beide de gelegenheid wordt geboden de chronisch zieken een voordelige 
dekking te blijven bieden.
Dit oogmerk de kwetsbaarste doelgroepen te beschermen, wordt ook gewaarborgd bij de door de 
minister van Financiën ingediende wet tot invoering van een vrijstelling van de jaarlijkse taks op de 
verzekeringsverrichtingen ten voordele van de ziektekosten-verzekeringen die een hoog niveau van 
bescherming aanbieden (stuk nr. 52 2450/001), waarbij die overeenkomsten van de jaarlijkse belasting van 
9,25 % worden vrijgesteld, mits sommige voorwaarden in acht worden genomen.
Die drie wetten werden tijdens dezelfde plenaire vergadering van de Kamer besproken en aangenomen.

• VOORSTEL VAN RESOLUTIE WAARBIJ WORDT GEVRAAGD HET EUROPESE 
MINIMUMLOON OP DE AGENDA TE PLAATSEN VAN HET BELGISCHE 
VOORZITTERSCHAP VAN DE EUROPESE UNIE IN 2010

Doc. 52 2199/2009-2010
Aangenomen door de Kamer op 21.04 2010

Na de bespreking van deze door mevrouw Camille Dieu (PS) ingediende resolutie, werd ze eenparig 
aangenomen in de commissie voor de Sociale Zaken.
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• WET VAN 19  MEI 2010 HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN INZAKE VOLKSGE-
ZONDHEID

Doc. 52 2486/2009-2010
Aangenomen door de Kamer op 29.04 2010
Aangenomen door de Senaat op 06.05 2010
Belgisch Staatsblad: 02.06 2010 (erratum: 08.06 2010)

De door de commissie voor de Sociale Zaken besproken wetsbepalingen strekken tot aanvulling van het 
maatregelenpakket dat is genomen om de sociale fraude tegen te gaan en om de dienst voor administratieve 
controle van het RIZIV te reorganiseren.

B. Andere door de commissie aangenomen wetsontwerpen en wetsvoorstellen:

• WET VAN 30 DECEMBER 2009 HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN

Doc. 52 2299/2009-2010
Aangenomen door de Kamer op 22.12 2009
Aangenomen door de Senaat op 23.12 2009
Belgisch Staatsblad: 31.12 2009 (erratum: 26.01 2010)

In verband met Sociale Zaken omvat deze wet bepalingen die de inning van de sociale bijdragen moeten 
verzekeren, verbeteren en moderniseren. Daarnaast zijn er ook bepalingen die de alternatieve � nanciering 
van de sociale zekerheid moeten veiligstellen.

Wat Werk betreft, wordt met deze wet de bestaande wetgeving op een aantal punten aangepast.

• WET VAN 28 APRIL 2010 HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN

Doc. 52 2423/2009-2010
Aangenomen door de Kamer op 25.03 2010
Niet geëvoceerd door de Senaat
Belgisch Staatsblad: 10.05 2010

Deze wet omvat vooral bepalingen van technische aard, zowel betre� ende Pensioenen als Sociale Zaken 
en Werk.

C. Andere werkzaamheden:

• EVALUATIE VAN HET STELSEL VAN DE DIENSTENCHEQUES VOOR BUURTDIEN-
STEN EN –BANEN

De commissie voor de Sociale Zaken heeft zich tijdens haar vergaderingen van 20 oktober en 10 november 
2009 gebogen over het evaluatierapport van IDEA Consult over de evolutie van de dienstenchequeregeling.

• BELEGGINGEN IN CDO’s BIJ DE KBC DOOR HET KRINGLOOPFONDS

Doc. 52 2399/2009-2010

De commissie voor de Sociale Zaken heeft tijdens haar vergadering van 12  januari 2010 de heer Guy 
Hendrix, gewezen voorzitter van het Kringloopfonds, gehoord over de beleggingen in CDO’s bij de KBC 
door het Kringloopfonds.
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• ACTIVERING VAN HET ZOEKGEDRAG NAAR WERK DOOR DE WERKLOZEN

Doc. 52 2613/2009-2010

–  Hoorzittingen met de administrateur-generaal en de directeur-generaal van de RVA.
– Uiteenzettingen van de minister van Werk.
– Hoorzittingen met de vakbonden.
– Standpunten van de werkgeversorganisaties.

• PENSIOENVRAAGSTUK

De commissie voor de Sociale Zaken heeft tijdens haar vergadering van 21 oktober 2009 een uiteenzetting 
gehoord van de minister van Pensioenen over diens pensioenbeleid.
Die uiteenzetting werd gevolgd door een gedachtewisseling.

Doc. 52 2315/2009-2010

Tijdens de vergadering van de commissie voor de Sociale Zaken van 30 maart 2010 heeft de minister van 
Pensioenen het door de ‘Nationale Pensioenconferentie’ (NPC) opgestelde Groenboek voorgesteld.

Na die inleidende uiteenzetting waren andere uiteenzettingen gepland, alsmede een ruime gedachtewisseling 
met de minister en deskundigen. Die activiteiten konden evenwel niet doorgaan ingevolge het ontslag van 
de regering en de ontbinding van de Kamers.

• BELGISCH VOORZITTERSCHAP VAN DE EUROPESE UNIE

Aangezien België tijdens de tweede jaarhelft van 2010 EU-Voorzitter is, werd beslist hoorzittingen te 
organiseren met de regeringsleden over hun respectieve prioriteiten.
De commissie voor de Sociale Zaken heeft aldus de volgende regeringsleden gehoord:

–  de minister van Werk, tijdens een gemeenschappelijke vergadering met de Senaatscommissie 
voor de Sociale Aangelegenheden, op 23 februari 2010 (stuk nr. 52 2378/007);

– de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan 
de minister van Sociale zaken en Volksgezondheid, belast met de Maatschappelijke Integratie, 
tijdens een gemeenschappelijke vergadering met de Kamercommissie voor de Volksgezondheid en 
de Senaatscommissie voor de Sociale Aangelegenheden, op 20 april 2010 (stuk nr. 52 2378/012).

Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing

A. Belangrijke door de commissie aangenomen wetsontwerpen en wetsvoorstellen:

• WET VAN 22 DECEMBER 2009 BETREFFENDE EEN ALGEMENE REGELING VOOR 
ROOKVRIJE GESLOTEN PLAATSEN TOEGANKELIJK VOOR HET PUBLIEK EN TER 
BESCHERMING VAN WERKNEMERS TEGEN TABAKSROOK

Doc. 52 1768/2009-2010
Aangenomen in eerste lezing door de Kamer op 09.07 2009
Door de Senaat geamendeerd en aangenomen op 19.11 2009
Door de Kamer tegengeamendeerd en aangenomen op 17.12 2009
Belgisch Staatsblad: 29.12 2009
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• WET VAN 22 DECEMBER 2009 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 22 DECEMBER 
2009 BETREFFENDE EEN ALGEMENE REGELING VOOR ROOKVRIJE GESLOTEN 
PLAATSEN TOEGANKELIJK VOOR HET PUBLIEK EN TER BESCHERMING VAN 
WERKNEMERS TEGEN TABAKSROOK

Doc. 52 2317/2009-2010
Aangenomen door de Kamer op 17.12 2009
Aangenomen door de Senaat op 19.12 2009
Belgisch Staatsblad: 29.12 2009

Beide wetten geven het tijdpad aan waarbinnen de veralgemening van het rookverbod in de voor het publiek 
toegankelijke gesloten ruimten geleidelijk zal worden ingevoerd. De Kamer had in eerste lezing de voorkeur 
gegeven aan een regeling waarbij alleen de drankgelegenheden die voorverpakte voedingsmiddelen met 
een bewaartijd van minstens drie maanden serveren, aan het rookverbod zouden kunnen ontsnappen. De 
Senaat amendeerde die regeling en koos voor een algemeen rookverbod, dat op 1 januari 2012 zou ingaan.

Uiteindelijk wordt gekozen voor een regeling die het midden houdt tussen de voorgestelde oplossingen. 
De voor de voornoemde drankgelegenheden bepaalde uitzonderingen zullen tijdelijk gelden, tot uiterlijk 
1  juli 2014; in samenspraak met de sector kan de regering, bij een besluit vastgesteld na overleg in de 
Ministerraad, die datum echter vervroegen, echter niet tot vóór 1 januari 2012.

• WET  TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 5 MEI 1997 BETREFFENDE DE COÖRDI-
NATIE VAN HET FEDERALE BELEID INZAKE DUURZAME ONTWIKKELING

• WET TOT INVOERING VAN EEN DUURZAME-ONTWIKKELINGSEFFECT-
BEOORDELING IN DE WET VAN 5 MEI 1997 BETREFFENDE DE COÖRDINATIE 
VAN HET FEDERALE BELEID INZAKE DUURZAME ONTWIKKELING

Doc. 52 2238/2009-2010 en Doc. 52 1656/2009-2010
Aangenomen door de Kamer op 10.11 2009
Niet geëvoceerd door de Senaat

Beide wetten hervormen de wetgeving betre� ende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame 
ontwikkeling.

De eerste strekt ertoe tegen begin 2011 een langetermijnvisie inzake duurzame ontwikkeling tot stand 
te brengen, de federale strategie nader af te stemmen op die van de andere beleidsniveaus en de beleids- 
en coördinatie-instrumenten te vereenvoudigen en aldus e�  ciënter te maken. De kernbeginselen van het 
federale beleid op het gebied van duurzame ontwikkeling worden aangescherpt, met name de plannings- 
en rapporteringscyclus, in het licht van een nieuwe visie op participatie.

De tweede wet strekt ertoe de ontwikkelingsbeoordelingstest verplicht te stellen; die test houdt in dat de 
belangrijkste beleidsbeslissingen worden getoetst op hun e� ect inzake duurzame ontwikkeling.

• WET VAN 31 MAART 2010 BETREFFENDE DE VERGOEDING VAN SCHADE ALS 
GEVOLG VAN GEZONDHEIDSZORG

Doc. 52 2240/2009-2010
Aangenomen door de Kamer op 04.03 2010
Niet geëvoceerd door de Senaat
Belgisch Staatsblad: 02.04 2010
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• WET VAN 2 JUNI 2010 TOT WIJZIGING VAN HET GERECHTELIJK WETBOEK IN 
HET KADER VAN DE WET VAN 31 MAART 2010 BETREFFENDE DE VERGOEDING 
VAN SCHADE ALS GEVOLG VAN GEZONDHEIDSZORG

Doc. 52 2241/2009-2010
Aangenomen door de Kamer op 04.03 2010
Aangenomen door de Senaat op 06.05 2010
Belgisch Staatsblad: 01.07 2010

Beide wetten hervormen de wetten die op 15 mei 2007 werden aangenomen, maar om technische redenen 
niet in werking zijn kunnen treden.

In vergelijking met de wetgeving van 2007, waarin de vergoeding van gezondheidszorgschade al vervat 
was, werd voorzien in enkele nieuwigheden, waaronder:

– een tweesporenregeling – hetzij de gemeenrechtelijke regeling inzake burgerlijke aansprakelijkheid, 
hetzij de administratieve regeling via een vergoedingsfonds;

– een integrale vergoeding van de schade ingeval het slachto� er voor de administratieve regeling kiest;
–  het recht op gratis expertise via het vergoedingsfonds;
– voorwaarden in verband met de ernst van de schade teneinde de vergoedingskosten van het Fonds 

te beperken;
– verhaalmogelijkheid voor het vergoedingsfonds ten aanzien van de nalatige zorgverlener dan wel 

de verzekeraar ingeval die weigert te vergoeden;
– enzovoort.

B. Andere door de commissie aangenomen wetsontwerpen, wetsvoorstellen en voorstellen van resolutie:

De commissie heeft de volgende wetsontwerpen en wetsvoorstellen aangenomen:

– Samengevoegd wetsontwerp en wetsvoorstel:
–  Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 mei 1997 betre� ende de coördinatie van het 

federale beleid inzake duurzame ontwikkeling, stuk nr. 52 2238.
–  Wetsvoorstel tot invoering van een duurzame-ontwikkelingse� ectbeoordeling in de wet van 

5 mei 1997 betre� ende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling, 
stuk nr. 52 1656.

Door de aanneming van die twee teksten verviel het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 
5 mei 1997 betre� ende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling wat 
de langetermijnvisie betreft, stuk nr. 52 1655.

– Wetsontwerp betre� ende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk 
voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook, stuk nr. 52 1768.

–  Wetsontwerp dat machtigingen verleent aan de Koning in geval van een griepepidemie of 
-pandemie, stuk nr. 52 2156.

– Wetsontwerp houdende tweede aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het 
begrotingsjaar 2009 - Sectie 25 – “FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu”, stuk nr. 52 2162.

– Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, stuk nr. 52 2172.

– Samengevoegde wetsontwerpen:
–   Wetsontwerp betre� ende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg, stuk nr. 

52 2240.
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–  Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek in het kader van de wet van 31 maart 
2010 betre� ende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg, stuk nr. 52 2241.

– Ontwerp van programmawet (art. 31 tot 39, 41 tot 43, 51 tot 58 en 182 tot 188), stuk nr. 52 2278.

– Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (art. 132 tot 143), stuk nr. 52 2299.

–  Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, stuk nr. 52 2306.

– Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 december 2009 betre� ende een algemene regeling 
voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers 
tegen tabaksrook, stuk nr. 52 2317.

– Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (art. 31 tot 39), stuk nr. 52 2423.

– Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake volksgezondheid, stuk nr. 52 2486.

De commissie heeft de volgende voorstellen van resolutie aangenomen:

–  Voorstel van resolutie (Katia della Faille de Leverghem c.s.) betre� ende een grotere transparantie 
bij dierproeven en een betere bescherming van de dieren in de laboratoria, stuk nr. 52 1379.

– Voorstel van resolutie (Muriel Gerkens en Tinne Van der Straeten) over de rechten van de in een 
ziekenhuis of in een psychiatrische dienst opgenomen kinderen en adolescenten, stuk nr. 52 1477.

– Voorstel van resolutie (David Clarinval c.s.) betre� ende de aantrekkelijkheid van de 
huisartsgeneeskunde, in het bijzonder in landelijke gebieden en in gebieden met een artsentekort, 
stuk nr. 52 1546.

C. Voorstellen waarvan de bespreking werd aangevat of voortgezet:

De commissie heeft de bespreking van de volgende wetsvoorstellen en voorstellen van resolutie aangevat 
dan wel voortgezet:

– Samengevoegde voorstellen van resolutie:
–   Voorstel van resolutie (Catherine Fonck, Luc Goutry c.s.) betre� ende een verbetering van het 

palliatief zorgaanbod door het beter af te stemmen op de behoeften, stuk nr. 52 2087.
–  Voorstel van resolutie (Koen Bultinck, Guy D’haeseleer, Hagen Goyvaerts, Gerolf Annemans 

en Rita De Bont) betre� ende een betere ondersteuning van de palliatieve zorg, stuk nr. 52 288.

– Samengevoegde wetsvoorstellen:
–  Wetsvoorstel (Zoé Genot c.s.) tot wijziging van de wet van 15  maart 1954 betre� ende 

de herstelpensioenen voor de burgerlijke slachto� ers van de oorlog 1940-1945 en hun 
rechthebbenden; stuk nr. 52 301.

–   Wetsvoorstel (Véronique Salvi, Georges Dallemagne en Maxime Prévot) tot toekenning aan 
alle betrokkenen met de Belgische nationaliteit van een herstelpensioen voor de burgerlijke 
slachto� ers van de oorlog 1940-1945 en hun rechthebbenden, stuk nr. 52 1626.

– Samengevoegde voorstellen van resolutie:
–  Voorstel van resolutie (Carina Van Cauter c.s.) betre� ende het opstellen van een globaal plan 

ter voorkoming en bestrijding van obesitas, stuk nr. 52 481.
–  Voorstel van resolutie (Florence Reuter) met betrekking tot een curatieve, interdisciplinaire 

aanpak van overgewicht bij kinderen en zwaarlijvigheid bij volwassenen, alsook van de eraan 
verbonden risico’s, stuk nr. 52 1220.
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–  Samengevoegde wetsvoorstellen:
–  Wetsvoorstel (Luc Goutry c.s.) tot wijziging van de regelgeving betre� ende de openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn wat de onderhoudsplicht ten aanzien van rusthuisbewoners 
betreft, stuk nr. 52 1682.

–  Wetsvoorstel (Guy D’haeseleer c.s.) tot principiële afscha�  ng van de terugvorderingsmoge-
lijkheid door het OCMW van de kosten gemaakt voor maatschappelijke dienstverlening in 
het kader van de opname van ouderen in een rusthuis, stuk nr. 52 581.

– Wetsvoorstel (Josée Lejeune en Valérie De Bue) tot vergoeding van patiënten die met hiv werden 
besmet als gevolg van een bloedtransfusie of van een toediening van bloedderivaten die vóór 
1 augustus 1985 in België werden uitgevoerd, stuk nr. 52 861.

–  Wetsvoorstel (Georges Dallemagne, Véronique Salvi en Marie-Martine Schyns) tot 
schadeloosstelling van hepatitis C-slachto� ers en tot instelling van een federaal plan ter bestrijding 
van hepatitis C, stuk nr. 52 1754.

– Voorstel van resolutie (Yvan Mayeur, Marie-Claire Lambert en André Frédéric) betre� ende de 
oprichting van een signaal- en verwijslijn voor sociale noodgevallen door het telefoonnummer 
115 in te stellen, stuk nr. 52 1776.

– Wetsvoorstel (Jean Cornil) tot wijziging van het koninklijk besluit van 5  september 2001 
betre� ende 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.

– Wetsvoorstel (Jean Cornil) houdende instelling van een verbod op reclame voor de meest 
vervuilende auto’s, stuk nr. 52 1910.

–  Samengevoegde wetsvoorstellen:
–  Wetsvoorstel (Maggie De Block en Katia della Faille de Leverghem) tot reglementering van 

laser- of lichttherapie in functie van het epileren omwille van louter esthetische redenen, stuk 
nr. 52 2024.

–  Wetsvoorstel (� ierry Giet c.s.) tot reglementering van de praktijkvoering inzake cosmetische 
chirurgie en geneeskunde, stuk nr. 52 2145.

–  Wetsvoorstel (Daniel Bacquelaine, Jacques Otlet en Jean-Jacques Flahaux) tot regeling van de 
reclame voor cosmetische ingrepen, stuk nr. 52 2485.

–  Wetsvoorstel (� érèse Snoy et d’Oppuers c.s.) tot instelling van een verbod op de verkoop van 
transvetzuren, stuk nr. 52 2113.

– Wetsontwerp tot aanvulling van de wet van 22  augustus 2002 betre� ende de rechten van de 
patiënt, teneinde deze wet een grotere bekendheid te geven bij het publiek, stuk nr. 52 2323.

– Voorstel van resolutie (Daniel Bacquelaine, Jean-Jacques Flahaux en Jacques Otlet) betre� ende 
de strijd tegen hepatitis C, stuk nr. 52 2326.

– Wetsvoorstel (Daniel Bacquelaine, Jean-Jacques Flahaux en Jacques Otlet) tot invoering van een 
vergoedingsregeling voor personen die als gevolg van de toediening van bloedproducten of als 
gevolg van behandelingen met instrumenten met een hepatitisvirus zijn besmet, stuk nr. 52 2327.

–  Voorstel van resolutie (Catherine Fonck) betre� ende de erkenning van de thalidomideslachto� ers, 
stuk nr. 52 2412.

– Wetsvoorstel (Georges Dallemagne c.s.) betre� ende de reclame voor motor� etsen, stuk nr. 52 2427.
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– Voorstel van resolutie (Georges Dallemagne c.s.) betre� ende de opstelling van een gids met de 
CO2-uitstoot van motor� etsen en de instelling van een belastingvermindering voor de aankoop 
van een motor� ets met lage CO2-uitstoot, stuk nr. 52 2428.

D. Andere werkzaamheden:

De commissie heeft het volgende advies uitgebracht:

– Advies over de begroting 2010:
–  Sectie 24 - Sociale zekerheid, Partim: Oorlogsslachto� ers;
– 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 en Leefmilieu, Partim: 

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

Marien milieu;
– Sectie 44 – Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie, Partim: 

Maatschappelijke integratie en armoedebestrijding;
– Sectie 44 - Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie, Partim: 

Grootstedenbeleid.

De commissie heeft hoorzittingen georganiseerd over de prioriteiten van het Belgische voorzitterschap van 
de Europese Unie (juli-december 2010):

– met de vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met de 
Maatschappelijke integratie (stuk nr. 52 2378/001);

–  met de minister van Klimaat en Energie (stuk nr. 52 2378/008);
– met de staatssecretaris voor Maatschappelijke integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan 

de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met de Maatschappelijke integratie 
(stuk nr. 52 2378/012).

De commissie heeft gedachtewisselingen gehouden over:

–  het Belgische standpunt met betrekking tot de VN-conferentie van Kopenhagen inzake 
klimaatverandering (stuk nr. 52 2343);

– de Lente van het leefmilieu: tweede follow-up vergadering (februari 2010) (stuk nr. 52 2439);
–  het Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan: stand van zaken (stuk nr. 52 2518);
–  de vierde nationale gezondheidsenquête van het Wetenschappelijk Instituut Gezondheidszorg 

(stuk nr. 52 2549);
–  het Programma voor de Reductie van Pesticiden en Biociden (PRPB): stand van zaken (stuk 

nr. 52 2555).

2.1.1.2. Bijzondere commissies

Commissie voor de Comptabiliteit

Overeenkomstig artikel 172 van het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers, veri� eert en 
vere� ent de commissie voor de Comptabiliteit alle rekeningen van de Kamer en stelt zij, op voorstel van de 
quaestoren, de begroting van de Kamer vast.
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Zij doet zulks met inbegrip van de rekeningen en begrotingen voor de � nanciering van de politieke partijen 
en voor de dotatie aan de Belgische leden van het Europees Parlement.

Ondanks de invoering van een nieuw statuut voor de leden van het Europees Parlement waren er nog 
uitgaven ten laste van de dotatie voor de Belgische leden van het Europees Parlement, namelijk de toelage 
aan de Pensioenkas en de uittredingsvergoedingen (zie stuk nr. 52 2318/001-2009/2010).

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:

– de Vaste Comités van toezicht op de politie- en inlichtingendiensten (sinds 1993);
–  de Federale ombudsmannen (sinds 1997);
– het Grondwettelijk Hof + 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 28 oktober 
2009 en 9 december 2009.

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. Als 
gevolg van dit protocol dient de minister van Landsverdediging de belangrijkste geplande aankopen, vanaf 
1,5 miljoen euro, aan de commissie te melden, waarna zij vervolgens kan besluiten om over te gaan tot 
de bespreking van een aankoopdossier. Op 15 september 1997 werd eveneens een administratief protocol 
gesloten met de minister van Economie in verband met het verstrekken van gegevens over de met militaire 
aankopen eventueel gepaard gaande economische compensaties.

In de periode 2009-2010 ging de commissie niet over tot de bespreking van aankoopdossiers.

Commissie Globalisering

Zie hoofdstuk 5

Commissie voor de Naturalisaties

Op 6 oktober 2009 heeft de commissie een gezamenlijke vergadering gehouden met een delegatie van het 
parket van de procureur des Konings te Antwerpen, in verband met de vorm 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 commissie heeft de naturalisatieaanvragen besproken op 2 maart 2010.

Rekening houdend met nieuwe gegevens waarvan de Kamer in kennis werd gesteld, heeft de commissie 
tijdens haar vergadering van 3 mei 2010 beslist een aantal namen uit het wetsvoorstel stuk nr. 52 2500/002-
2009/2010 te lichten en de dossiers van de aanvragers in kwestie opnieuw te bespreken na een bijkomend 
onderzoek.
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De door de commissie aanvaarde aanvragen werden op 6 mei 2010 door de Kamer in plenaire vergadering 
aangenomen.

De publicatie in het Belgisch Staatsblad vond plaats op 15 juni 2010.

Parlementaire Overlegcommissie

De parlementaire overlegcommissie is tijdens de gewone zitting 2009-2010 elfmaal bijeengekomen.
Bij de commissie is tijdens deze zitting geen formeel bevoegdheidscon� ict aanhangig gemaakt (toepassing 
van artikel 11 van de wet van 6 april 1995). Ze heeft zich evenmin over de te volgen wetgevingsprocedure 
moeten uitspreken.
In de loop van de onderzochte periode heeft de parlementaire overlegcommissie eenendertig verzoeken tot 
spoedbehandeling van een wetsontwerp behandeld (toepassing van artikel 80 van de Grondwet en artikel 
12, § 2, van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie).
Ze heeft zich voorts over acht verzoeken tot verlenging van de onderzoekstermijn uitgesproken (toepassing 
van de artikelen 2, 2°, en 12, § 1, van de wet van 6 april 1995).
De overlegcommissie heeft in elf gevallen de termijn vastgesteld waarbinnen de Kamer van 
volksvertegenwoordigers zich moet uitspreken (toepassing van de artikelen 2, 4°, en 12, § 3, van de wet van 
6 april 1995).
De overlegcommissie heeft tot slot viermaal toepassing gemaakt van artikel 10, § 1, 3°, van voornoemde wet 
van 6 april 1995, dat haar de mogelijkheid biedt om de termijnen van onderzoek en evocatie op te schorten.

Bijzondere commissie belast met de parlementaire begeleiding van het Vast Comité van Toezicht op de 
politiediensten (Comité P)

De vergaderingen van de bijzondere commissie vinden plaats met gesloten deuren.

De bijzondere commissie heeft tijdens de zitting 2009-2010 vergaderd onder het voorzitterschap van de 
heer François-Xavier de Donnea.

Het activiteitenverslag en het observatoriumverslag 2008 van het vast comité van Toezicht op de 
Politiediensten en het activiteitenverslag 2008 van het vast Comité van Toezicht op de Inlichtingen- en 
Veiligheidsdiensten werd besproken in gemeenschappelijke vergadering met de commissie belast met de 
begeleiding van het vast comité van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten van de Senaat, in 
toepassing van artikel 66bis, § 3, 1°, van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en 
inlichtingen -diensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse.

Tijdens de andere 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.

Op 2 februari 2010 verstreek het mandaat van de leden van het Comité P. Een oproep tot de kandidaten 
voor de benoeming van de vaste leden van het Comité P verscheen in het Belgisch Staatsblad van 22 oktober 
2009.

Tijdens de plenaire vergadering van 10 december 2010 heeft de Kamer de vijf nieuwe leden van het Comité 
P benoemd, namelijk:

–  de heer Bart Van Lijsebeth, voorzitter;
– de heer Guy Cumps, ondervoorzitter;
– de heer Herman Daens, vast lid;
– mevrouw Diane Reynders, vast lid;
–  de heer Emile Dejehansart, vast lid.
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De nieuwe leden van het Comité P hebben op 3 februari 2010 de eed afgelegd.

Op 28 januari 2010 heeft de Kamer het wetsvoorstel (Doc 52 2171/001) tot wijziging van de wet van 18 juli 
1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de 
dreigingsanalyse, goedgekeurd. Het wetsvoorstel strekt ertoe de interne organisatie en de interne werking 
van de Vaste Comités van Toezicht P en I te verbeteren en de continuïteit van hun werking te verzekeren in 
geval van een vervroegd vertrek van een e� ectief lid. In dat opzicht strekt het wetsvoorstel ertoe dat twee 
plaatsvervangende leden benoemd worden per vast lid en dat het mandaat van de vaste leden van 5 jaar naar 
6 jaar wordt verlengd. Het voorstel voorziet eveneens de ophe�  ng van de beperking om het mandaat van 
de e� ectieve leden van de Vaste Comités slechts tweemaal te vernieuwen.

De Senaat heeft dit ontwerp op 1 april 2010 aangenomen en de wet is in het Belgisch Staatsblad van 17 juni 
2010 verschenen.

Bijzondere commissie voor het Reglement en voor de Hervorming van de parlementaire werkzaamheden

A. Door de bijzondere commissie belangrijke aangenomen voorstellen tot wijziging van het Reglement:

Er werden geen belangrijke voorstellen tot wijziging van het Reglement aangenomen.

B. Andere door de bijzondere commissie aangenomen voorstellen tot wijziging van het Reglement:

Er werden geen andere voorstellen tot wijziging van het Reglement aangenomen.

C. Voorstellen waarvan het onderzoek werd aangevat of voortgezet:

– Voorstel (Zoé Genot, Stefaan Van Hecke, Juliette Boulet, Meyrem Almaci, Muriel Gerkens, 
Fouad Lahssaini, Georges Gilkinet) tot wijziging van artikel 11 van het Reglement van de Kamer 
van volksvertegenwoordigers in verband met de erkenning van de politieke fracties, stuk nr. 52 
314/1.

– Voorstel (Zoé Genot, Stefaan Van Hecke, Muriel Gerkens, Juliette Boulet, Tinne Van der 
Straeten, Wouter De Vriendt, Georges Gilkinet, Philippe Henry, Meyrem Almaci) tot wijziging 
van het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers teneinde de inachtneming te 
waarborgen van een Deontologische Code inzake dienstverlening aan de bevolking door de leden 
van de Kamer van volksvertegenwoordigers, stuk nr. 52 315/1.

– Voorstel (Bruno Stevenheydens) tot wijziging van het Reglement van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers voor wat betreft het beantwoorden van mondelinge en schriftelijke 
vragen, stuk nr. 52 465/1.

– Voorstel (Jan Mortelmans, Koen Bultinck, Guy D’haeseleer, Bert Schoofs) tot wijziging van het 
Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers inzake de afscha�  ng van de eenvoudige 
motie, stuk nr. 52 561/1.

– Voorstel (Gerolf Annemans, Koen Bultinck, Rita De Bont) tot wijziging van artikel 40 van het 
Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers, met het oog op de beperking van het 
parlementair zomerreces tot vier weken, stuk nr. 52 617/1.

– Voorstel (Hagen Goyvaerts, Koen Bultinck, Jan Mortelmans, Bert Schoofs) tot wijziging van het 
Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers inzake de orde op de tribunes, stuk nr. 52 
799/1.
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– Voorstel (Filip De Man, Jan Mortelmans, Bert Schoofs) tot wijziging van het Reglement van de 
Kamer van volksvertegenwoordigers, teneinde het Beknopt Verslag af te scha� en, stuk nr. 52 
805/1.

– Voorstel (Hilde Vautmans, Herman De Croo, Bart Tommelein) tot instelling van een bijzondere 
commissie belast met het evalueren van het beleid inzake de regelgeving met betrekking tot de 
privacy en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, stuk nr. 52 934/1.

– Voorstel (Hilde Vautmans) tot wijziging van het Reglement van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers wat de mondelinge vragen in commissie betreft, stuk nr. 52 1424/1.

– Voorstel (Hilde Vautmans, Daniel Bacquelaine, François Bellot, Georges Dallemagne, Patrick 
De Groote, Martine De Maght, Wouter De Vriendt, André Flahaut, Luc Goutry, Jo Vandeurzen) 
tot wijziging van artikel 75 van het Reglement, van de Kamer van volksvertegenwoordigers, wat 
betreft het aantal leden die een voorstel mogen onder-tekenen, stuk nr. 52 1865/1.

D. Andere werkzaamheden:

De commissie heeft, in het raam van de bespreking van het voorstel tot wijziging van het Reglement 
teneinde een bijzondere commissie in te stellen die belast zou worden met het evalueren van het beleid 
inzake de regelgeving met betrekking tot de privacy en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
(ingediend door mevr. Vautmans en de heren De Croo en Tommelein, stuk nr. 52 934/1) een vragenlijst 
verzonden aan de nationale parlementen die lid zijn van de ECPRD (European Centre for Parliamentary 
Research and Documentation). De vragenlijst vroeg de parlementen naar de wijze waarop zij rekening 
houden met de bescherming van het privéleven en werd beantwoord door 19 nationale parlementen.

Bijzondere commissie “Klimaat en Duurzame Ontwikkeling”

Resolutie:
– Resolutie met het oog op de VN conferentie van Kopenhagen inzake klimaatverandering van 7 

tot 10 december 2009 (stuk nr. 52 2263/002-2009/2010).

Gedachtewisseling:
–  Stand van zaken na de VN – conferentie van Kopenhagen (stuk nr. 52 2456/001-2009/2010).

Studiereis:
– In het kader van haar werkzaamheden bezocht de bijzondere commissie Klimaat en Duurzame 

Ontwikkeling op 15 en 16 maart 2010 Kopenhagen met als doel het klimaat- en energiebeleid 
van Denemarken beter te leren kennen, gezien het land erin is geslaagd een toename van de 
economische activiteit (+45 %) te combineren met een daling van de CO2-uitstoot (-13 %).

Bijzondere commissie belast met het Onderzoek naar de � nanciële en bankcrisis

Een van de aanbevelingen van de in december 2008 door de Kamer en de Senaat opgerichte Bijzondere 
commissie belast met het Onderzoek van de � nanciële en bankcrisis (zie jaarverslag G.Z. 2008-2009, blz. 
103) betrof de instelling van een bijzondere commissie belast met de opvolging van de � nanciële crisis en 
de uitvoering van de door het Parlement aangenomen aanbevelingen, alsook van de respectieve conclusies 
van het comité-Lamfalussy en van het rapport “de Larosière”. Ook de rapporten van andere nationale 
parlementen over aspecten van de crisis die verband houden met de situatie in ons land, moesten aan bod 
komen in het raam van die opvolging. De opvolgingscommissie moest tevens aandacht besteden aan het 
e� ectief na te leven tempo voor de realisering van de aanbevolen hervormingen.
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De Senaat stemde tijdens zijn plenaire vergadering van 18  juni 2009 in met de oprichting van deze 
opvolgingscommissie, gevolgd door de Kamer op 25 juni 2009. De bijzondere opvolgingscommissie werd 
op 21 oktober 2009 geïnstalleerd.

Zij bestond uit elf leden en evenveel plaatsvervangers die de Kamer onder haar leden aanwees volgens 
de regel van de evenredige vertegenwoordiging van de politieke fracties, en uit tien leden en evenveel 
plaatsvervangers die de Senaat onder zijn leden volgens dezelfde regel aanwees.

De commissie nam als uitgangspunten voor haar werkzaamheden een door de fracties opgestelde tabel van 
de door de eerste commissie geformuleerde aanbevelingen en de vraag naar de concrete uitvoering ervan.

In dit verband kan worden verwezen naar de volgende wetsontwerpen die in de respectievelijke bevoegde 
vaste commissies (de commissie voor de Financiën en de Begroting en de commissie belast met de problemen 
inzake Handels- en economisch recht) werden besproken en aangenomen en die de uitvoering vormen van 
een aantal aanbevelingen:

– het wetsontwerp tot uitbreiding van de herstelmaatregelen voor de ondernemingen uit de bank- 
en � nanciële sector (stuk nr. 2406/001), aangenomen door de Kamer op 25 maart 2010;

– het wetsontwerp tot aanvulling, wat de verhaalmiddelen betreft, van de wet van 2 juni 2010 tot 
uitbreiding van de herstelmaatregelen voor de ondernemingen uit de bank- en � nanciële sector 
(stuk nr. 2407/001), aangenomen door de Kamer op 25 maart 2010;

–  het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betre� ende het toezicht op de 
� nanciële sector en de � nanciële diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van 
het organiek statuut van de Nationale Bank van België, en houdende diverse bepalingen (stuk nr. 
2408/001), aangenomen door de Kamer op 25 maart 2010;

– het wetsontwerp tot versterking van het deugdelijk bestuur bij de genoteerde vennootschappen en 
de autonome overheidsbedrijven en tot wijziging van de regeling betre� ende het beroepsverbod 
in de bank- en � nanciële sector, dat ondermeer de problematiek van de bonussen en van de 
ontslagvergoedingen van leidinggevenden bij beursgenoteerde vennootschappen regelt (stuk nr. 
52 2336/001), aangenomen door de Kamer op 11 februari 2010.

De commissie hield in het kader van haar opdracht op 1 februari 2010 een gedachtewisseling met de heer 
Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen, en ging 
vervolgens over tot een reeks hoorzittingen met de volgende personen:

– de heer Guy Quaden, gouverneur van de Nationale Bank van België (26 februari 2010);
– de heren Georges Hübner (Ulg), Michel Massart (ULB) en Ludo Swolfs, erebedrijfsrevisor, 

gewezen deskundigen van de (initiële) Bijzondere commissie belast met het Onderzoek naar de 
� nanciële en bankcrisis (5 maart 2010);

–  de heer Jean-Paul Servais, voorzitter van de CBFA (5 maart 2010, met gesloten deuren);
– de heren Pierre Mariani, afgevaardigd bestuurder en voorzitter van het directiecomité van Dexia 

SA, en Stefaan Decraene, voorzitter van het directiecomité van Dexia Bank België (8  maart 
2010);

– de heer Jan Vanhevel, CEO KBC (12 maart 2010, met gesloten deuren);
– de heer Herman Daems, voorzitter van de raad van bestuur, BNP-Paribas Fortis (12 maart 2010);
–  de heer Jean-Laurent Bonnafé, CEO, BNP-Paribas Fortis (12 maart 2010);
– de heer Filip Dierckx, COO en vice-voorzitter van het directiecomité, BNP-Paribas Fortis 

(12 maart 2010);
– de heer Bernard � iry, voorzitter van het directiecomité, Ethias (12 maart 2010); en
– de heer Hans Verstraete, lid van de raad van bestuur, Ethias (12 maart 2010).
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Controlecommissie betre� ende 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 o�  ciële mededelingen van de leden van de federale regering en de voorzitters van 
Kamer en Senaat;

– onderzoek van de � nanciële verslagen over de boekhouding van de politieke partijen en hun 
componenten.

De Controlecommissie heeft:

–  met betrekking tot haar eerste opdracht:

– naar aanleiding van de verkiezing van het Europees Parlement van 7 juni 2009:
–  de verslagen van de voorzitters van de collegehoofdbureaus over de verkiezingsuitgaven en de 

herkomst van de daaraan bestede geldmiddelen goedgekeurd, met dien verstande dat bij de 
parketten van Mechelen en Namen aangifte werd gedaan van de kandidaten die geen aangifte 
van verkiezingsuitgaven hadden ingediend (stuk nr. 52 2591/1);

– met het oog op de verkiezingen van de federale Kamers van 13 juni 2010:

–   de ontwerptabel goedgekeurd van de minister van Binnenlandse Zaken tot bepaling van de 
toegestane maximumbedragen voor verkiezingsuitgaven;

–  beslist het vademecum met de commentaar en aanbevelingen van de Controlecommissie 
m.b.t. de interpretatie van de wetgeving inzake verkiezingsuitgaven, dat op 30 april 2007 werd 
gepubliceerd met het oog op de federale parlementsverkiezingen van 10 juni 2007 (stuk Kamer, 
nr. 51-3115/1 en Senaat, nr. 3-2449/1), van toepassing te verklaren voor de verkiezingen van 
de federale Kamers op 13 juni 2010;

–  met betrekking tot de controle van regeringsmededelingen tijdens de sperperiode vóór de 
verkiezingen voorgesteld om alle voorzitters van de Gemeenschaps- en Gewestparlementen, 
alsook de voorzitters van de Gemeenschapscommissies van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, te verzoeken er bij hun respectieve controleorganen inzake regerings-mededelingen 
op aan te dringen om, bij de behandeling van dossiers, dezelfde criteria toe te passen als die 
bepaald in het op 5 maart 2009 afgesloten protocolakkoord voor de verkiezingen van 7 juni 
2009. Al de betrokken voorzitters zijn daarop ingegaan;

– met betrekking tot haar tweede opdracht:

–   de geregistreerde giften van 125  euro en meer gecontroleerd die in 2008 werden gedaan 
door natuurlijke personen aan politieke partijen en hun componenten, lijsten, kandidaten en 
politieke mandatarissen;

– met betrekking tot haar derde opdracht:

–  25 adviezen uitgebracht over synthesenota’s ingediend met toepassing van artikel 4bis van de 
wet van 4 juli 1989;
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– met betrekking tot haar vierde opdracht:

–   tien van de elf � nanciële verslagen goedgekeurd die zijn ingediend over de boekhouding van 
de politieke partijen en hun componenten voor het boekjaar 2008 (zie stukken, nrs 52 1968/1 
tot 3). Aangezien één partij geen wettelijk conform � nancieel verslag heeft ingediend binnen 
de wettelijke termijn, heeft de commissie de dotatie van die partij ingehouden gedurende een 
periode van vier maanden, te weten van december 2009 tot maart 2010;

–  ermee ingestemd dat gewezen kartelpartners vanaf het boekjaar 2009 elk een afzonderlijk 
� nancieel verslag indienen;

–  de � nanciële verslagen gepubliceerd over de boekhouding van de politieke partijen en hun 
componenten betre� ende het boekjaar 2009 (zie stukken nrs. 52 2592/1 en 2)

–  na consultative van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, het Rekenhof en de partijen, een nieuw 
model van � nancieel verslag goedgekeurd;

–  met betrekking tot de evaluatie van de wetgeving, onder meer ingevolge de aanbevelingen die de 
Raad van Europa (“Groupe d’États contre la Corruption – GRECO”) aan België heeft gericht 
de werkgroep Politieke Partijen de opdracht gegeven:

–  na te gaan op welke wijze tegemoet kan worden gekomen aan de aanbevelingen die de Raad 
van Europa – GRECO op 15 mei 2009 aan België heeft gericht inzake de transparantie in 
de � nanciering van de politieke partijen (zie het evaluatieverslag: http://www.coe.int/t/dghl/
monitoring/greco/evaluations/round3/ReportsRound3 en.asp);

–  de eventuele prioriteiten vast te stellen betre� ende de wijziging van andere onderdelen van de 
wetgeving inzake verkiezingsuitgaven en boekhouding van de politieke partijen.

Commissie voor de Vervolgingen

De commissie heeft geen adviezen voor de plenaire vergadering dienen uit te brengen.

Commissie voor de Verzoekschriften

Artikel 28 van de Grondwet bekrachtigt in België het petitierecht. Dat artikel stelt: “Ieder heeft het recht 
verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, bij de openbare overheden in te dienen”. Artikel 
57 van de Grondwet vormt daarop een aanvulling door te bepalen: “(…) 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”.

Artikel 142 van het Kamerreglement bepaalt dat de Voorzitter van de Kamer een verzoekschrift overzendt 
aan de commissie voor de Verzoekschriften of aan de commissie die bevoegd is voor de aangelegenheid 
waarop het verzoekschrift betrekking heeft. De Voorzitter kan ook beslissen het aan de Kamer voor te 
leggen.

Zoals bepaald bij artikel 143 van het Reglement kan de commissie voor de Verzoekschriften 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 2009-2010 heeft de commissie vier verzoekschriften ontvangen, die zij aan de 
verschillende bevoegde commissies heeft doorgezonden.
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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 2009 werd op 30 maart 2010 o�  cieel aan de Kamervoorzitter overhandigd.

Commissie voor de opvolging van de buitenlandse missies

De commissie voor de Opvolging van de buitenlandse missies is samengesteld uit 8 Senatoren en 10 
Kamerleden. In de periode 2009-2010 was de heer Francis Delpérée (S) voorzitter en de heer Ludwig 
Vandenhove (K) ondervoorzitter.
Deze commissie is in feite een uitbreiding van de Senaatscommissie voor de opvolging van de buitenlandse 
missies die het licht zag in uitvoering van de aanbevelingen van de Rwanda-commissie (Senaat) in 1997 en 
die tot in juli 2008 een zuivere Senaatscommissie was.
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).
In de periode 2009-2010 hield deze commissie vijf vergaderingen.

Bijzondere commissie belast met het onderzoek naar de veiligheid van het spoorwegennet in België naar 
aanleiding van het dramatisch treinongeval in Buizingen

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft in plenum van 25 februari 2010 een voorstel aangenomen tot 
instelling van een bijzondere commissie belast met het onderzoek naar de veiligheid van het spoorwegennet 
in België naar aanleiding van het dramatisch treinongeval in Buizingen.

De opdracht van die bijzondere commissie bestaat erin:
– de sinds 1982 (treinongeval in Aalter) genomen maatregelen te evalueren op het vlak van de 

veiligheid van het spoorwegverkeer, meer in het bijzonder inzake infrastructuur, rollend materieel 
en human resources;

–  de beslissingen na te gaan inzake investeringen en de daarop betrekking hebbende budgetten 
(rollend materieel, infrastructuur en human resources) op het vlak van de veiligheid van het 
spoorwegverkeer in België sinds 1982;
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– de planning, uitvoering en implementatie van die beslissingen te evalueren en deze te vergelijken 
met de beslissingen in een aantal Europese landen;

– de impact na te gaan van de Europese regelgeving, de opeenvolgende versies van ETCS, en 
de homologatieprocedures op de beslissingen inzake de veiligheid van het spoorwegverkeer in 
België;

– aanbevelingen te formuleren;
–  een verslag in te dienen, waarvan de conclusies en aanbevelingen na een debat in plenaire 

vergadering ter stemming worden voorgelegd binnen de vier maanden naar haar oprichting;
– na de goedkeuring van deze conclusies en aanbevelingen haar werkzaamheden voor te zetten om 

toe te zien op de uitvoering ervan.

De commissie bestond uit elf vaste en evenveel plaatsvervangende leden, die de Kamer van 
volksvertegenwoordigers uit haar leden heeft aangewezen, overeenkomstig de regel van de evenredige 
vertegenwoordiging van de politieke fracties. De andere politieke fracties hebben elk één lid kunnen 
aanwijzen, dat zonder stemrecht mocht deelnemen aan de werkzaamheden van de bijzondere commissie.

De commissie bestond uit de volgende vaste leden: de heren Roel Deseyn en Jef Van den Bergh voor 
CD&V, de heer François Bellot en mevrouw Valérie De Bue voor de MR, de dames Camille Dieu en 
Linda Musin voor de PS, de heer Ludo Van Campenhout voor Open Vld, de heer Jan Mortelmans voor 
het VB, de heer David Geerts voor de sp.a, de heer Ronny Balcaen voor Ecolo-Groen ! en de heer David 
Lavaux voor cdH. De heer Patrick De Groote voor de N-VA en de heer Paul Vanhie voor LDD waren 
niet-stemgerechtigde leden.

De commissie werd voorgezeten door de heer François Bellot. De commissie heeft de heer Jef Van den 
Bergh en de heer David Lavaux aangewezen respectievelijk als eerste en tweede ondervoorzitter.
Ze heeft beslist een beroep te doen op de diensten van drie deskundigen om haar bij te staan in de 
verwerking en de synthese van de documenten teneinde te zorgen voor een deskundige inbreng in de aan 
de spoorsector gerelateerde economische en � nanciële aangelegenheden en voor technische deskundigheid 
inzake spoorwegvervoer en -infrastructuur.
Als deskundigen hebben gefungeerd:

– de heer Bart Van der Herten, ambtenaar bij het Vlaams Gewest;
– de heer Patrick Lafontaine, Senior Project Manager bij Electrabel GDF Suez;
–  de heer Eddy Van de Voorde, hoogleraar aan de UFSIA.

Wat de werkzaamheden van de commissie betreft, kan een onderscheid worden gemaakt tussen de 
vergaderingen tijdens welke de commissie zich over haar eigen werking en over de werkmethode heeft 
gebogen en de hoorzittingen die het voor de commissie en voor het college van deskundigen mogelijk 
moeten maken gedetailleerde inlichtingen en de nodige gegevens bijeen te brengen om alle aspecten van 
de problematiek van de veiligheid van het spoor in België in kaart te brengen.

Tijdens de hoorzittingen werden de volgende personen gehoord: Paul Boydens (Infrabel), Noel Dalla Bella 
en Piet Crutelle (NMBS), Gérard Gelmini en Jos Digne� e (ACOD-Spoor), Dominique Dalne en Luc Piens 
(ACV-Transcom), Roland Vermeulen en Filoteao Africano (VSOA-Spoor), Luc Michel en Luc Pauwels 
(Onafhankelijke Vakbond voor Spoorweg-personeel), Umberto Lisboa Lebeau (treinbestuurder), Jean-
Marie Wilmet (HST-bestuurder), Marcel Sestre (vroeger belast met de opleiding van treinbestuurders), 
Kees Smilde (TreinTramBus), Gianni Tabbone (Navetteurs.be), Francis Verhees (Raadgevend Comité van 
de gebruikers bij de NMBS), Pierre Havelange (Association des Clients des Transports Publics), Inge 
Vervotte (minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven), Marc Descheemaecker (gedelegeerd 
bestuurder van de NMBS), Luc Lallemand (gedelegeerd bestuurder van Infrabel), Jannie Haek (gedelegeerd 
bestuurder van de NMBS-Holding), Arthur Mercier (Autonoom Syndicaat van Treinbestuurders), Jean-Paul 
Tousseyn (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg), Frank Windmolders (NMBS-Technics), 
Jean-Luc Marres en Kellee Smet (Corporate Prevention Service), Christiaan Dobbelaere en Christian 
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Delaere (Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk van de NMBS), Jean-Marc Mon� ls en 
Guido Herman (ombudsmannen van de NMBS-groep), Rob Rumping en Jane Rajan (European Railway 
Agency), Éric Fontanel (UNIFE, Association of the European Rail Industry), Enrico Grillo Pasquarelli, 
Christian Faure en Patrizio Grillo (Europese Commissie, DG Move), Patrick Lafontaine (deskundige van 
de bijzondere commissie), Pierre Forton, André Latruwe en Joan Peeters (FOD Mobiliteit en Vervoer), 
Henk Pongers en Ron Damstra (Onderzoeksraad voor Veiligheid – Nederland).

De laatste vergadering van de bijzondere commissie heeft plaatsgehad op 3 mei 2010. Als gevolg van de 
ontbinding van de Kamers op 6 mei 2010 heeft de bijzondere commissie haar werkzaamheden niet kunnen 
afronden en heeft ze geen verslag kunnen indienen.

2.1.1.3. Adviescomités

Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden

Zie hoofdstuk 5

Adviescomité voor Wetenschappelijke en Technologische Vraagstukken

Op 24 november 2009 heeft het Adviescomité voor Wetenschappelijke en Technologische Vraagstukken 
een hoorzitting gehouden met de heer Laurent Ghys (Diensten voor Wetenschappelijke en Technische 
Informatie – DWTI) over farmacogenomics en gepersonaliseerde geneeskunde.

Op 9 februari en 16 en 23 maart 2010 heeft het Adviescomité voor Wetenschappelijke en Technologische 
Vraagstukken een voorstel van sneuveltekst van een resolutie met betrekking tot gepersonaliseerde 
geneeskunde besproken en goedgekeurd (zie stuk nr. 52 2569/1 – Voorstel van resolutie betre� ende 
gepersonaliseerde geneeskunde en de uitdagingen voor ons gezondheidszorgsysteem).

Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie

Oprichting en opdracht

Het Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie werd opgericht door de wet van 25 april 2007. Het 
Comité is samengesteld uit 11 Kamerleden en 11 Senatoren en heeft evenveel vaste als plaatsvervangende 
leden.

Het voert zijn evaluatietaken uit op grond van:

– verzoekschriften die aan het Comité kunnen worden toegezonden en die melding maken van de 
onaangepastheid van wetten die sinds ten minste drie jaar van kracht zijn en van moeilijkheden 
die rijzen bij de toepassing ervan;

– jaarverslagen die aan de Wetgevende Kamers worden toegezonden;

– het verslag dat de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie en het College van procureurs-
generaal in de loop van de maand oktober aan het Comité toezenden. Dit verslag bevat een 
overzicht van de wetten die door de hoven en rechtbanken tijdens het voorbije gerechtelijk jaar 
moeilijkheden bij de toepassing of de interpretatie ervan hebben opgeleverd. Het wordt ieder jaar 
als parlementaire stuk gepubliceerd (stuk nr. 52 0844/001 tot 3);

–  voor zijn opdracht relevante arresten van het Grondwettelijk Hof, die het Comité maandelijks 
onderzoekt.
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Werkzaamheden

Het Comité werd op 20  januari 2010 geïnstalleerd onder het voorzitterschap van de voorzitters van de 
Kamer en de Senaat.

Het Comité heeft een huishoudelijk reglement opgesteld dat nog dient goedgekeurd te worden door de 
Kamer en door de Senaat.

Adviescomité voor de Maatschappelijke Emancipatie

Het Adviescomité voor de Maatschappelijke Emancipatie heeft zijn vergaderingen van 28 oktober en 18 
november 2009 en van 13 januari 2010 gewijd aan het onderzoek van het thema Begroting en gender 
mainstreaming en met name aan de implementatie van de wet van 12 januari 2007, die onder meer de 
integratie van de genderdimensie in de begrotingsvoorbereidingen beoogt

Op 23 februari 2010, werden de prioriteiten van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie 
door de Vice-Eerste minister en minister van Werk en van Gelijke Kansen voorgesteld, tijdens een 
gemeenschappelijke vergadering met het Adviescomité voor de gelijkheid van mannen en vrouwen van de 
Senaat.

Conferentie van het Zweeds voorzitterschap van de Europese Unie
De dames Déom (PS) en Dierick (CD&V) hebben deelgenomen aan de Conferentie die op 12 en 13 
november 2009 te Stockholm heeft plaatsgevonden op initiatief van het Zweeds voorzitterschap van de 
Europese Unie.

54ste zitting van de VN-Commissie voor de status van de vrouw
De dames Déom (PS), Colen (Vlaams Belang), voorzitter, en Staelraeve (Open VLD) hebben deelgenomen 
aan de 54ste zitting van de VN-Commissie voor de status van de vrouw, die van 1 tot 11 maart 2010 in 
New York heeft plaatsgevonden :

– Mevrouw Valérie Deom heeft er op 8 maart 2010 het woord gevoerd in het kader van panel IV 
over de economische zelfstandigheid van de vrouw in de context van de globale economische en 
� nanciële crisis ;

– Mevrouw So� e Staelraeve heeft er op 11 maart 2010 het woord gevoerd in het kader van panel 
VI gewijd aan het geweld tegen vrouwen ;

– Mevrouw Alexandra Colen heeft er op 11 maart 2010 het woord gevoerd in het kader van panel 
VII over de evolutie en de rol van de nationale mechanismen voor gendergelijkheid.

2.1.1.4. Werkgroepen

Werkgroep “Belgisch Overlevingsfonds” (“BOF”)

Op maandag 18 januari 2010 heeft de Werkgroep “BOF” haar jaarlijkse vergadering gehouden, in uitvoering 
van de wet van 9 februari 1999 tot oprichting van het Belgisch Overlevingsfonds.

De vertegenwoordigers van DGOS hebben voor elk van de volgende 5 punten een uiteenzetting gegeven 
en vragen beantwoord:

– Activiteitenverslag 2008.
– De nieuwe wet op het “Belgisch Fonds voor de voedselzekerheid” (zie Belgisch Staatsblad van 

11 februari 2010, erratum Belgisch Staatsblad 19 februari 2010).



HOOFDSTUK 2 Bevoegheden van de Kamer

95

– Ontwerp van uitvoeringsbesluit.
–  Ontwerp van nieuwe strategische nota.
– Mechanisme voor selectie van de landen.

Werkgroep “Fiscale fraude”

De plenaire vergadering van de Kamer van 14  mei 2009 had kennis genomen van het verslag van de 
onderzoekscommissie belast met het onderzoek van de grote � scale fraude en had ingestemd met de 
vaststellingen en met de 108 aanbevelingen van die commissie.

De commissie heeft in haar aanbeveling nr. 107 voorgestaan dat een werkgroep (samengesteld uit leden van 
de commissie voor de Financiën en de Begroting en de commissie voor de Justitie) de aanbevelingen die een 
wetswijziging vergen omzet in wetteksten.

De conferentie van voorzitters heeft tijdens haar vergadering van 15 juli 2009 beslist een werkgroep van 
11 leden samen te stellen. De staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd 
aan de minister van Justitie, en de staatssecretaris voor de Modernisering van de FOD Financiën, de 
Milieu� scaliteit en de Bestrijding van de � scale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën, hebben 
gewenst aan de werkzaamheden van die werkgroep deel te nemen.

De werkgroep is op 7 oktober 2009 voor het eerst bijeengekomen en de heer François-Xavier de Donnea 
werd eenparig aangewezen als voorzitter. De heren Van der Maelen, Van Biesen en Brotcorne werden 
aangewezen als ondervoorzitters; de heren Van Hecke, Terwingen en Mathot werden aangewezen als 
rapporteurs.

De staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding en de staatssecretaris voor de Modernisering 
van de FOD Financiën, de Milieu� scaliteit en de Bestrijding van de � scale fraude hebben tijdens de 
vergadering van 9  november 2009 een uiteenzetting gehouden over de tijdens het begrotingsconclaaf 
besliste maatregelen ter bestrijding van de fraude.

De werkgroep heeft tijdens dezelfde vergadering ook het rapport besproken dat in verband met het 
Charter van de belastingplichtige werd opgesteld door 4 deskundigen die werden aangewezen door de 
staatssecretaris voor de Modernisering van de FOD Financiën, de Milieu� scaliteit en de Bestrijding van 
de � scale fraude.

De werkgroep heeft tevens een lijst opgesteld van de wetsvoorstellen die moesten worden voorgelegd aan 
de Raad van State, het Rekenhof en de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De werkgroep heeft op 4  december 2009 en 8  januari 2010 een gedachtewisseling gehouden met de 
minister van Justitie over de aanbevelingen van de onderzoekscommissie met betrekking tot de werking 
van het gerecht en de samenwerking tussen het gerecht en de � scus.

De werkgroep heeft op 22 januari 2010 vertegenwoordigers van het Rekenhof gehoord over het verslag van 
het Hof betre� ende de speci� eke maatregelen ter bestrijding van de � scale fraude.

Tijdens de vergadering van 22 februari 2010 heeft de werkgroep de adviezen van de Raad van State over 
de wetvoorstellen besproken.

Op 19 maart 2010 heeft de werkgroep met de vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele 
Hervormingen een gedachtewisseling gehouden over de problematiek van het bankgeheim.



HOOFDSTUK 2Bevoegheden van de Kamer

96

Werkgroep “Overheidsaansprakelijkheid voor het optreden van de wetgevende macht”

De werkgroep “Overheidsaansprakelijkheid voor het optreden van de wetgevende macht” heeft tijdens de 
gewone zitting 2009-2010, onder voorzitterschap van de heer François-Xavier de Donnea, hoorzittingen 
georganiseerd naar aanleiding van het advies over de “Overheidsaansprakelijkheid voor het optreden van 
de wetgevende macht” (stuk nr. 52 1627/2008-2009) dat mr. Johan Verbist en mr. Pierre Van Ommeslaghe, 
advocaten bij het Hof van Cassatie, in opdracht van de Conferentie van voorzitters in september 2008 
hadden opgesteld.

Op 22  maart 2010 hoorde de werkgroep de professoren Hendrik Vuye (FUNDP) en Sébastien Van 
Drooghenbroeck (FUSL) en op 19  april 2010 de heren Jean-François Leclercq en Patrick Duinslager 
(respectievelijk procureur-generaal en advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie) en de heer André Alen 
(professor aan de K.U.Leuven en rechter in het Grondwettelijk Hof).

De werkgroep besloot na a� oop van deze hoorzittingen conclusies op te stellen, maar de ontbinding van de 
Kamer maakte een einde aan de werkzaamheden.

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

De commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing heeft beslist 
uit haar midden, een 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 op te richten, onder het voorzitterschap van de heer Luc Goutry.

De werkgroep heeft de bespreking aangevat van de volgende wetsvoorstellen:

Samengevoegde wetsvoorstellen:

– Wetsvoorstel (Yvan Mayeur c.s.) tot wijziging, wat de beroepen uit de sector van de geestelijke 
gezondheidszorg betreft, van koninklijk besluit nr. 78 van 10  november 1967 betre� ende de 
uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, stuk nr. 52 1126.

– Wetsvoorstel (Luc Goutry c.s.) tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 
betre� ende 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.

–  Wetsvoorstel (Yolande Avontroodt, Katia della Faille de Leverghem en Hilde Vautmans) tot 
wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betre� ende de uitoefening van 
de gezondheidszorgberoepen wat de uitoefening van de psychotherapie betreft, stuk nr. 52 1604.

2.1.2. Raad van State

Ieder voorontwerp van wet moet door de regering voor advies aan de Raad van State worden voorgelegd. 
De regering kan tevens advies vragen over elk amendement of wetsvoorstel.

De Kamervoorzitter kan de afdeling wetgeving van de Raad van State verzoeken een gemotiveerd advies 
uit te brengen over de tekst van alle wetsontwerpen of -voorstellen, alsook over amendementen op deze 
ontwerpen en voorstellen, die de Kamer moet bespreken. De voorzitter wint eventueel het advies in van de 
Conferentie van voorzitters.
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De Kamervoorzitter is verplicht het advies te vragen over wetsvoorstellen en amendementen op 
wetsontwerpen of wetsvoorstellen wanneer ten minste 50 leden erom verzoeken of de meerderheid van de 
leden van een taalgroep erom verzoekt.

Tijdens de gewone zitting 2009-2010 werd 21 keer advies gevraagd aan de Raad van State, 20 keer over een 
wetsvoorstel en eenmaal over een amendement.

2.1.3. Grondwettelijk Hof

Als twee derde van de leden van de Assemblee daarom verzoeken, kan de voorzitter van de Kamer een 
beroep tot vernietiging van een wet, een decreet of een ordonnantie instellen bij het Grondwettelijk Hof, 
wegens schending van:

–  de regels die bij of krachtens de Grondwet zijn vastgesteld voor de bepaling van de respectieve 
bevoegdheden van de Staat, de gemeenschappen en de gewesten;

–  de artikelen van titel II (“De Belgen en hun rechten”) en de artikelen 170, 172 en 191 van de 
Grondwet.

Tijdens de gewone zitting 2009-2010 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 2009-2010 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.

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.

2.2. Parlementaire controle

2.2.1. Begrotingscontrole

Rekenhof

Het Rekenhof heeft administratieve en rechterlijke bevoegdheden en dient het Parlement voor te lichten 
op het stuk van openbare � nanciën.

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 betre� ende 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).
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 Tijdens de gewone zitting 2009-2010 heeft het Hof drie 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 betre� ende beraadslagingen van de ministerraad, conform de bepalingen van de 
artikelen 14 en 17 van de wet van 29 oktober 1846 betre� ende 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 gri�  ers van het Rekenhof worden om de zes jaar benoemd door de Kamer van 
volksvertegenwoordigers (artikel 1 van de wet van 29  oktober 1846 betre� ende de oprichting van het 
Rekenhof, gewijzigd door de wet van 22 mei 2003).

2.2.2. Administratieve controle

College van Federale Ombudsmannen

Het College van Federale Ombudsmannen werd opgericht bij de wet van 22 maart 1995 tot instelling van 
federale ombudsmannen. Deze wet werd in 2004 gewijzigd met betrekking tot de te volgen procedure voor 
de hernieuwing of de vervanging van de ombudsmannen. De ombudsmannen worden benoemd door de 
Kamer van volksvertegenwoordigers voor een eenmalig hernieuwbaar mandaat van zes jaar.

De taak van de federale ombudsmannen bestaat erin na te gaan of de federale overheid conform de principes 
van behoorlijk bestuur functioneert. Ze trachten concrete oplossingen aan te reiken om aan de problemen 
van de burgers tegemoet te komen en bemiddelen tussen de burgers en de administratieve overheden. Op 
basis van hun bevindingen in het kader van hun opdracht brengen ze verslag uit aan de Kamer over de 
werking van de administratie en formuleren ze aanbevelingen. De ombudsmannen publiceren een jaar-
verslag dat in de commissie voor de Verzoekschriften besproken wordt.
Op 30 maart 2010 hebben de ombudsmannen hun jaarverslag o�  cieel aan de Voorzitter van de Kamer 
overhandigd.

2.3. Bijzondere opdrachten van de Kamer

2.3.1. Benoeming van de leden en van de gri�  ers van het Rekenhof

Luidens artikel 1 van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof benoemt de Kamer 
van volksvertegenwoordigers de leden en gri�  ers van het Rekenhof.

Als gevolg van de opruststelling van de heer Franki Vanstapel, eerste voorzitter van het Rekenhof, diende 
de Kamer tijdens de gewone zitting 2009-2010 een nieuwe voorzitter van de Nederlandse Kamer te 
benoemen.

Tijdens de plenaire vergadering van 12 november 2009 werd de heer Ignace Desomer tot voorzitter van de 
Nederlandse Kamer benoemd.

Het vertrek van de heer Vanstapel als eerste voorzitter van het Rekenhof heeft als gevolg dat de voorzitter 
van de Franse Kamer van het Rekenhof, de heer Philippe Roland, de titel voert van eerste voorzitter van 
het Rekenhof. Hij legde op 21 december 2009 de eed af bij de Koning.

Als gevolg van de benoeming van de heer Desomer diende de Kamer over te gaan tot de benoeming van 



HOOFDSTUK 2 Bevoegheden van de Kamer

99

een raadsheer in de Nederlandse Kamer van het Rekenhof.
Tijdens de plenaire vergadering van 22 december 2009 werd de heer Rudy Moens tot raadsheer benoemd.

2.3.2. Benoeming van de rechters van het Grondwettelijk Hof

Ingevolge de opruststelling van een Franstalige rechter werd in het Staatsblad van 22  januari 2010 een 
oproep tot kandidaatstelling bekendgemaakt voor het ambt van rechter in de Franse taalgroep bij het 
Grondwettelijk Hof.

Aangezien de laatst benoemde rechter werd voorgedragen door de Senaat diende de Kamer ingevolge de 
beurtrol ingesteld door artikel 32, eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk 
Hof een lijst met twee kandidaten voor te dragen.

De vacature diende te worden ingevuld overeenkomstig artikel 34, § 1, 1°, van voormelde bijzondere wet 
(rechter met juridische achtergrond).

Tijdens de plenaire vergadering van 11 maart 2010 werden de heer Pierre Nihoul en mevrouw Marie-
Françoise Rigaux door de Kamer voorgedragen als respectievelijk eerste en tweede kandidaat.

Bij koninklijk besluit van 18 april 2010 werd de heer Pierre Nihoul benoemd tot rechter.

2.3.3. Benoeming van de leden van het vast comité van Toezicht op de Politiediensten

Het mandaat van de leden van het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten (Comité P) liep af op 
2 februari 2010.

In het Staatsblad van 22  oktober 2009 werd een oproep tot kandidaatstelling bekendgemaakt voor de 
benoeming van de werkende leden van het Comité P.

Tijdens de plenaire vergadering van 10 december 2009 werd de heer Bartholomeus Van Lijsebeth benoemd 
tot voorzitter, de heer Guy Cumps tot ondervoorzitter en mevrouw Diane Reynders en de heren Emile 
Dejehensart en Herman Daens tot werkend lid.

Zij legden op 3 februari 2010 de eed af in handen van de Kamervoorzitter.

In de zitting 2010-2011 zal worden overgegaan tot de benoeming van de plaatsvervangende leden.

2.3.4. Overige instellingen

Wat de overige instellingen betreft waarvoor aan de Kamer bijzondere opdrachten zijn toegekend, werd 
tijdens de gewone zitting 2009-2010 niet overgegaan tot benoemingen of voordrachten.

Het gaat, pro memorie, om volgende instellingen:

–  Raad van State;
– commissie voor de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
– Federale Ombudsmannen;
– het Informatie- en Adviescentrum inzake schadelijke en sektarische organisaties;
–  de Benoemingscommissies voor het Notariaat.





HOOFDSTUK 3

Organisatie 
van de Kamer





HOOFDSTUK 3 Organisatie van de Kamer

103

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 tijdens de zitting 2009-2010 als volgt samengesteld:

Voorzitter van de Kamer: de heer Patrick Dewael;
1ste ondervoorzitter van de Kamer: mevrouw Corinne De Permentier;
2de ondervoorzitter van de Kamer: de heer André Flahaut;
Ondervoorzitters van de Kamer: mevrouw Mia De Schamphelaere, de heer Filip De Man, de heer Dirk 
Van der Maelen.

Voorzitters van de politieke fracties met meer dan 12 leden:

CD&V:  .............................. de heer Servais Verherstraeten;
MR:  ........................................de heer Daniel Bacquelaine;
PS:  .....................................................de heer � ierry Giet;
Open Vld:  ................................mevrouw Hilde Vautmans;
VB:  ........................................... de heer Gerolf Annemans;
sp.a:  .............................................. de heer Bruno Tobback;
Ecolo-Groen!:  .......................... mevrouw Muriel Gerkens.

Secretarissen van de Kamer:

mevrouw Maggie De Block;
mevrouw Camille Dieu;
mevrouw Tinne Van der Straeten;
de heer Philippe Collard.

Gewezen voorzitter van de Kamer: de heer Herman De Croo
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Voorzitters van de politieke fracties met minder dan 12 leden:

cdH: de heer Christian Brotcorne;
LDD: de heer Jean-Marie Dedecker;
N-VA: de heer Jan Jambon.

Bevoegdheid

Het Bureau heeft als leidinggevend orgaan van de Kamer een algemene bestuursbevoegdheid. In dit raam 
stelt het de statuten vast van de leden, het personeel en van de organen van de Kamer. Het benoemt en 
ontslaat het personeel.

De voorzitter van het College van quaestoren woont de vergaderingen van het Bureau bij in verband met 
de door het College voorgelegde kwesties.

Vergaderingen

14 oktober 2009;
25 november 2009;
20 januari 2010.

Het Bureau heeft in de zitting 2009-2010 onder andere ingestemd met:
– de aankoop van het Forumgebouw;
–  wijzigingen aan het Reglement betre� ende de toekenning van de eretitel van volksvertegenwoordiger 

en betre� ende de toekenning van de eretitel ingeval van gemengde mandaten (als gevolg van de 
invoering van het nieuwe statuut van de Belgische leden van het Europees Parlement);

– de invoering van een leidinggevende graad van generaalraad en van een graad van deurwachter-
operator 1ste klas en van deurwachter-postoverste/coördinator van de operatoren;

– wijzigingen in het statuut van het personeel van het Rekenhof;
– de benoeming van de gri�  er en de adjunct-gri�  er.

3.1.1.2. Conferentie van de 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

Onverminderd haar speci� eke bevoegdheden heeft de Conferentie van voorzitters een algemene 
bevoegdheid inzake het tijdschema voor de zitting, inzake de regeling van de werkzaamheden van de 
plenaire vergadering, inzake de coördinatie van de werkzaamheden van de plenaire vergadering met de 
andere organen van de Kamer en van die organen onderling, inzake de afvaardigingen van de Kamer en 
inzake de adressen uitgaand van de Kamer.

In de Conferentie van voorzitters worden geen stemmingen gehouden, ten einde haar karakter van 
commissie van goede diensten te behouden.
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Aantal vergaderingen

In de zitting 2009-2010: 31.

3.1.1.3. Conferentie van de voorzitters van de zeven parlementaire assemblees

Samenstelling

de heer Patrick Dewael, voorzitter van de Kamer;
de heer Armand De Decker, voorzitter van de Senaat;
de heer Jan Peumans, voorzitter van het Vlaams Parlement;
mevrouw Emily Hoyos, voorzitter van het Waals Parlement;
de heer Jean-Charles Luperto, voorzitter van het Parlement van de Franse Gemeenschap;
mevrouw Françoise Dupuis, voorzitter van het Brusselse Parlement;
de heer Louis Siquet, voorzitter van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, op 1 februari 2010 
opgevolgd door de heer Ferdel Schröder.

Bevoegdheid

De voorzitters van de wetgevende vergaderingen komen bijeen om zich te beraden over onderwerpen die 
voor de federale, gemeenschaps- en gewestassemblees van gemeenschappelijk belang zijn.

Werkzaamheden

De Conferentie heeft tijdens de zitting 2009-2010 eenmaal vergaderd op 1 februari 2010.

Volgende thema’s werden onder andere behandeld:
– cumul van mandaten – � nancieel plafond 2010;
– implementatie van de subsidiariteitsprocedure;
– personeelszaken - indienstneming jonge werknemers en verbod op discriminatie op basis
 van leeftijd;
– controle van verkiezingsuitgaven;
–  Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie.

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 2009-2010:
de heer Olivier Maingain (MR), voorzitter
de heer Luc Goutry (CD&V)
de heer Hendrik Daems (Open Vld)
de heer Guy D’haeseleer (VB)
mevrouw Colette Burgeon (PS)
de heer Renaat Landuyt (sp.a).
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Bevoegdheden

De bevoegdheden van het College van quaestoren worden geregeld door artikel 171 van het Kamerreglement. 
Het is met name gemachtigd maatregelen te nemen m.b.t. de gebouwen, het materiaal, ceremoniële 
aangelegenheden en de uitgaven van de Kamer. Het College stelt de ontwerpbegroting van de Assemblee 
op en legt aan het Bureau voorstellen voor m.b.t. benoeming en afzetting van het personeel.

Artikel 171 voorziet de mogelijkheid voor het Bureau om het College te machtigen bepaalde beslissingen 
te nemen die strikt gesproken tot de bevoegdheid van het Bureau behoren.

Bij toepassing daarvan werd het College door het Bureau gemachtigd om, behoudens m.b.t. de hem 
uitdrukkelijk toegewezen materies, ook beslissingen te nemen betre� ende:

– 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 betre� ende 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 (bv. 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 6 vergaderingen tijdens de gewone zitting 2009-2010 tijdens welke 
ongeveer 250 dossiers werden behandeld.

Voorstellen en beslissingen

Tijdens de betrokken vergaderingen heeft het College van quaestoren talrijke dossiers onderzocht 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;
– aankoop en renovatie van het immobiliëncomplex “Forum”;
– informatica en burotica;
– organisatie van wervingsexamens;
– aankoop/restauratie/bruikleen van kunstwerken;
– parlementaire zendingen, bezoeken van buitenlandse delegaties.
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3.1.1.5. De Gri�  er van de Kamer

De gri�  er 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 gri�  er bewaart 
het archief, oefent toezicht uit op de repertoria en de dossiers van de kwesties en precedenten die bij de 
Kamer aanhangig zijn.

Hij maakt notulen op van de vergaderingen met gesloten deuren, van de vergaderingen van het Bureau en 
van de Conferentie van de voorzitters.

In naam van het Bureau heeft hij de hoge leiding van al de diensten van de Kamer en hun personeel.

De functie van gri�  er wordt sinds 15 oktober 2009 uitgeoefend door mevrouw Emma De Prins.
Haar voorgangers waren de heer Robert Myttenaere (van 01.01 2004 tot 31.08 2009), de heer Francis 
Graulich (van 01.01 1986 tot 31.12 2003), de heer Philippe Deneulin (van 01.07 1980 tot 31.12 1985) en 
de heer Gaston Bruyneel (van 01.01 1968 tot 30.06 1980).

De adjunct-gri�  er, directeur-generaal van de Wetgevende diensten, wordt door het Bureau benoemd. Hij 
staat de gri�  er bij en vervangt hem bij verhindering.
De huidige adjunct-gri�  er is de heer Idès De Pelsemaeker.

3.1.2. Administratieve werkgroepen

3.1.2.1.  Commissie van de parlementaire gebouwen van de Kamer van volksvertegenwoordigers 
en de Senaat

Bevoegdheden

De Commissie is bevoegd voor het beheer van de gebouwen en gemeenschappelijke ruimten (parkings en 
binnenhoven) van de twee federale wetgevende assemblees.

Zij voert de voorstellen uit van de commissie van de parlementaire restaurants met betrekking tot de 
infrastructuur en de uitrusting van de restaurants en de beslissingen van de commissie voor de Veiligheid van 
het Paleis der Natie m.b.t. de veiligheidsinfrastructuur.

Samenstelling voor de zitting 2009-2010

Voorzitter:

De heer Olivier Maingain .......................................  Voorzitter van het College van quaestoren van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers;
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Leden:

Voor de Kamer

De heer Luc Goutry ......................................Quaestor;
De heer Frans Van Melkebeke ......................Directeur-generaal van de diensten van de Quaestuur;
De heer Philippe Bonte .................................Bestuursdirecteur bij de dienst der Gebouwen;
De Heer Yves Jacques ....................................Eerste directieraad bij de dienst der Gebouwen.

Voor de Senaat

De heer Tony Van Parys ........................................... Voorzitter van het College van quaestoren;
Mevrouw Myriam Vanlerberghe .......................... Quaestor;
De heer Roland Roblain ........................................... Directeur-generaal van de Quaestuur;
Mevrouw Véronique Laureys ................................. Bestuursdirecteur bij de Quaestuur van de Senaat;
De heer Philippe Martin .......................................... Hoofd van de technische dienst;
Mevrouw Delphine Ullens ......................................  Hoofd departement Infrastructuur – Verantwoordelijke Energie

Aantal vergaderingen

De Commissie van de Parlementaire gebouwen van de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat 
is tijdens de zitting 2009-2010 samengekomen op 26 november 2009. Een vergadering gepland op 5 mei 
2010 werd afgelast door de ontbinding van de Kamers.

3.1.2.2. Commissie voor de veiligheid van het Paleis der Natie

Bevoegdheden

De Commissie voor de veiligheid van het Paleis der Natie onderzoekt de problemen in zake veiligheid en 
infrastructuur.

Samenstelling voor de duur van de gewone zitting 2009-2010

Voorzitters:

De heer Patrick Dewael ............................................ Voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers;
De heer Armand De Decker .................................. Voorzitter van de Senaat.

Leden:

Voor de Kamer

De heer Olivier Maingain ....................................... Voorzitter van het College van Quaestoren;
De heer Robert Myttenaere .................................... Secretaris-generaal (tot 31 augustus 2009);
Mevrouw Emma De Prins ...................................... Secretaris-generaal (vanaf 1 september 2009);
De heer Frans Van Melkebeke .............................. Directeur-generaal van de diensten van de Quaestuur;
De heer Philippe Bonte ............................................. Bestuursdirecteur bij de dienst der Gebouwen.

Voor de Senaat

De heer Tony Van Parys ........................................... Voorzitter van het College van Quaestoren;
De heer Luc Blondeel ................................................. Secretaris-generaal;
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De heer Roland Roblain ........................................... Directeur-generaal van de Quaestuur;
Mevrouw Véronique Laureys ................................. Bestuursdirecteur bij de Quaestuur van de Senaat;

Generaal-majoor Pierre Segers..............................  Militair Commandant van het Paleis der Natie 
(tot 31 december 2009);

Lieutenant-generaal Jean-Marie Jockin ...........  Militair Commandant van het Paleis der Natie 
(vanaf 1 januari 2010);

Vergaderingen en beslissingen

De Commissie voor de Veiligheid van het Paleis der Natie is niet samengekomen tijdens de zitting 2009-2010.

3.2. WERKINGSMIDDELEN VAN DE KAMER

3.2.1. Begroting van de Kamer

De begroting 2010 van de Kamer ziet er als volgt uit:

Lopende uitgaven: 118 817 000 EUR
Kapitaalsuitgaven: 4 382 500 EUR

Totaal van de uitgaven: 123 200 000 EUR
(d.w.z. een daling van 0,40 % in vergelijking met 2009).

De voornaamste posten van de begroting blijven zoals gewoon de littera’s “A. Leden”
(27,49 % van het totaal van de uitgaven), «B. Personeel» (37,54 %) en «R. Politieke fracties (toelagen en 
administratieve/universitaire medewerkers)» (23,81  %). In het algemeen gesproken vormen de lopende 
uitgaven het grootste deel van de uitgaven, hetzij 96,31 % van het totaal.

De begroting 2010 voor de Belgische leden van het Europees Parlement bedraagt 2 865 000 eur (- 35,69 % 
in vergelijking met 2009). Dit is te wijten aan het nieuwe statuut van de leden van het Europees Parlement.

Tenslotte bedraagt de begroting 2010 voor de dotatie aan de politieke partijen 10 350 000 EUR (status-quo 
t.o.v. 2009).

De begroting 2010 wordt als volgt ge� nancierd:

Kamer:
 -  � nanciering door eigen inkomsten (vooral verkoop van stukken en publicaties): 1 160 700 EUR;
 - � nanciering door de dotatie van de Algemene uitgavenbegroting van de Staat: 115 935 000 EUR.
 - reservefonds van de Kamer: 6 104 300 EUR.

Belgische leden van het Europees Parlement:
 - volledige � nanciering door de dotatie van de Algemene uitgavenbegroting: 2 865 000 EUR.

Dotatie aan de politieke partijen:
 - volledige � nanciering door de dotatie van de Algemene uitgavenbegroting: 10 350 000 EUR.

De bovengenoemde begrotingen en � nancieringen werden besproken en goedgekeurd door het College 
van quaestoren (02.07 2009), de Commissie voor de comptabiliteit (15.12 2009) en de plenaire zitting van 
de Kamer (22.12 2009).
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Voor meer details wordt verwezen naar het parlementaire stuk nr. 52 2318/001, 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 2010. 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/52/2318/52K2318001.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 juli 2010).

Het niveau 1 bestaat uit de ambtenaren van universitair niveau; het niveau 2+ omvat de assistenten en de 
documentalisten; het niveau 4 omvat voornamelijk het deurwachters-personeel en het onderhoudspersoneel. 
De secretariaatsfuncties, de technici en de klerken worden in een aparte kolom vermeld.

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

- Secretariaat-generaal 2 2 2 - 1 - 7

- Wetgevende diensten 78 42 19 - 24 - 163

- Vertaaldiensten 38 1 3 - - - 42

- Quaestuurdiensten 27 44 17 38 29 193 348

- Bibliotheek van het Parlement 10 10 8 4 16 3 51

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

- Boekhouding 5 8 1 - 1 - 15

Totaal 170 112 56 42 77 196 653

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

Het betreft:

– de secretarissen van de politieke fracties (één per erkende fractie);
– de universitaire medewerkers (1,05 per lid van de fractie);
–  de secretarissen van de fractievoorzitters, de ondervoorzitters, de quaestoren en de
 voorzitters van de vaste commissies (één per functie);
– de medewerkers van de Kamervoorzitter;
– de administratieve medewerkers van de Kamerleden (één per lid).

Telkens kan één voltijdse of twee deeltijdse medewerkers worden aangesteld.
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3.2.3. Diensten van de Kamer

3.2.3.1. Wetgevende diensten

Deze diensten nemen het secretariaat van de Assemblee waar en ressorteren onder de Adjunct-Gri�  er 
(Directeur-generaal).

3.2.3.1.1. Secretariaat-generaal

– voorbereiding en behandeling van de dossiers van de Conferentie van voorzitters en van het 
Bureau;

– beheer van de verzoeken om advies van de Raad van State, de Hoge Raad voor de Justitie, het 
Rekenhof, de Nationale Arbeidsraad, adviesaanvragen van gewest- en gemeenschapsregeringen, 
commissie voor de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

– beheer van de overgezonden dossiers van het Grondwettelijk Hof;
– administratieve voorbereiding van de benoemingen door de Kamer van
 volksvertegenwoordigers (Rekenhof, Raad van State, Grondwettelijk Hof, Vaste Comités van 

Toezicht op de Politie- en Inlichtingendiensten, ombudsmannen…);
– bijhouden en beheer van de dossiers van de gri�  er en van de adjunct-gri�  er;
– bijhouden van het register van de binnengekomen en uitgegane algemene Briefwisseling;
– secretariaat van de Conferentie van de voorzitters van de zeven parlementaire assemblees.

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 van de krachtens een wet bij het Bureau van de Kamer ingediende documenten en 

verslagen;
– verzending.

3.2.3.1.3. Dienst Commissies

– planning van de commissiewerkzaamheden;
– agenda’s en bijeenroepingen voorbereiden;
– correspondentie inzake de werkzaamheden van de commissie;
– organisatie van hoorzittingen;
– contacten met de kabinetten;
– voorbereidend onderzoek van de wetsontwerpen en wetsvoorstellen;
– samenstellen van het dossier van de commissievoorzitter;
– de commissievoorzitter bijstaan tijdens de vergadering (aanwezigheden, toepassing van het 

reglement, stemmingen);
– redactie van de ontwerpverslagen van de commissievergaderingen;
– samenstellen van de aangenomen teksten;
– aanbrengen van wetgevingstechnische verbeteringen;
– publicatie van de verslagen en van de aangenomen teksten.
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3.2.3.1.4. Dienst Documentatie en Archief

Documentatie 

– opzoekingen inzake het grondwettelijk en administratief recht;
– opzoekings- en documentatiewerk met betrekking tot de federale wetgeving;
– biogra� e van de leden;
– jaarverslag.

Tabellen (methodische inventaris)

– opmaken en publiceren van de tabellen van de Handelingen, van de tabellen van schriftelijke 
vragen en antwoorden, van de tabel van de parlementaire stukken;

– bestand van de wetgevende activiteiten.

Archief 

Opdracht
 De opdracht van de dienst «Documentatie en Archief» is, naast de analyse van de parlementaire bescheiden 
(diverse databanken), de opvolging van de biogra� sche 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 voorgezeten door de gri�  er van de Kamer.

Dit zittingsjaar is volop ingezet op de archiefdatabank AKDP om deze verder uit te bouwen en verder te 
sto� eren.
Voor het eerst verloopt ook het beheer van het kunstpatrimonium van de Kamer via deze databank.

Archiefhuisvesting
Op het vlak van archiefhuisvesting was ook dit jaar nog moeilijk. Het nijpend plaatstekort en de nasleep 
van werken in diverse archie� okalen waren voortdurend voelbaar.
Het Kamerarchief heeft echter het vooruitzicht op een nieuwe archie� ocatie in de nabije toekomst.

Archiefdatabank AKDP
Sinds de ingebruikname van de AKDP- invoerapplicatie is permanent verder gewerkt aan het registreren 
van gegevens in de diverse archiefrubrieken die door de Informaticadienst operationeel zijn gemaakt: 
interne Kamerdossiers commissies, verkiezingsmateriaal, o�  ciële Kamerdocumenten, publicaties van de 
Kamer, medailles, enz.

Daarnaast is in deze periode, na een voorbereidende fase, een concrete samenwerking tot stand gekomen 
met de dienst PRI voor het beheer van kunstwerken van de Kamer (cfr vergadering Werkgroep ‘Archief ’ 
van 30 oktober 2009).
Momenteel zijn al meer dan 1300 kunstwerken, vnl. schilderijen en beeldhouwwerken, geïntegreerd en 
opzoekbaar in het AKDP-systeem (koppeling van beschrijving en foto van elk kunstwerk).

1  Samenstelling werkgroep: voorzitter: gri�  er, 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. Toegevoegd in oktober 2009; ambtenaar Secretariaat-
generaal.  
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Archiefbewerking
Naast het vervullen van de essentiële taken op het vlak van archiefverwerving, inventarisering, beheer en 
bewaring van bescheiden is tijdens dit zittingsjaar o.m. aandacht besteed aan:

– digitaal beschikbare informatie in de Kamer, opmaken stand van zaken met het oog op duurzame 
en beveiligde bewaring;

– collectie originele litho’s, portretten van Kamerleden van de periode 1835-1870 (inventarisering 
en materiële verzorging);

– archiveren van de verkiezingsdossiers van 13 juni 2010;
– vernietigen van tijdelijk te bewaren stukken (door gespecialiseerde � rma 12 januari 2010).

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 fotogra� sche reproducties, het in 
bruikleen geven van stukken behoren tot de courante dagelijkse taken. Daarnaast werkt de archiefdienst 
mee aan speci� eke projecten waaraan een archivistisch aspect is verbonden en dit zowel binnen als buiten 
de Kamer.

Intern doet de Kamer een beroep op het Archief als bewaarplaats van “bewijsstukken” en voor inhoudelijke 
ondersteuning bij diverse activiteiten en vieringen.
Bijvoorbeeld:

– Tentoonstelling in het Federaal Parlement op 15 november 2009 naar aanleiding van Koningsdag 
met als thema “ Eerbetoon aan Koning Albert I” (110 jaar na zijn eeda� egging voor de Verenigde 
Kamers);

– parlementaire jubilea en rouwhulden voor (gewezen) Kamerleden.

Bij het externe publiek (gewezen parlementsleden, onderzoekers, genealogen, studenten en andere personen) 
blijft de belangstelling groot voor biogra� sche informatie van volksvertegenwoordigers.
In het kader van een algemene trend om erfgoed beter te beschermen ontving het Archief dit jaar meermaals 
vragen naar oorspronkelijke stukken, zoals bvb. bouwplannen van het Justitiepaleis, van de site van de 
‘Leeuw van Waterloo’, van de haven van Antwerpen (telkens besproken in de Kamer).

Publicaties en proefschriften waarvoor onderzoek is gedaan in de Kamer worden geregeld gedeponeerd in 
het Archief. Bijvoorbeeld:
Blauwe kielen zonder rode vanen? De veranderende vertegenwoordiging van de arbeidersklasse in de 
Kamer / Bram Wauters, 2010 (onderzoek kandidatenlijsten Kamerverkiezingen 1946-2007);
Norbert De Batselier: een leven in de politiek / Bert Hellinck, 2010 (onderzoek biogra� sche info en 
commissiedossiers);
La ‘guerre scolaire’, de 1879 à 1884, dans les cantons de Couvin et de Chimay / Christian Sol, 2010 (studie 
onderzoekscommissie ‘schoolenquête’1880).

Samenwerking, contacten
Bezoekers:
12 januari 2010: Archives nationales de France
2 februari 2010: Parlement wallon, service des archives

Lidmaatschap Belgische en internationale archiefverenigingen:
Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen (VVBAD)
Werkgroep Wetgeving en Beleid VVBAD
Belgische Vereniging voor Documentatie ABD-BVD
Internationale Archiefraad, Sectie Parlementsarchieven (ICA- SPP).
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Supplementaire opdracht
Het Archief van de Kamer verzorgt de interne service in verband met commissie-vergaderingen in de 
Kamer: voorbereiding en samenstelling van de dossiers ten behoeve van de leden van de diverse comissies.

3.2.3.1.5.  Juridische Dienst 

De Juridische dienst ressorteert onder de wetgevende diensten en heeft twee kerntaken: ten eerste 
advies verlenen aan de organen van de Kamer (Voorzitter, Bureau, Conferentie van voorzitters, gri�  er, 
commissies, enz.) en aan de andere diensten over alle vraagstukken van juridische aard, ter ondersteuning 
van het parlementaire werk, en ten tweede zorgen voor een betere wetgevingstechnische kwaliteit van de 
in commissie of plenaire vergadering aangenomen teksten, in het kader van de procedure zoals bepaald bij 
artikel 82 van het Reglement van de Kamer (in samenwerking met de dienst Commissies en het Wetgevend 
Secretariaat).

In het raam van die twee kerntaken heeft de dienst in de gewone zitting 2009-2010 circa 300 nota’s 
opgesteld.

Daarnaast vervult de Juridische dienst een aantal meer speci� eke 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 en publicatie 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 (samen met de Dienst Commissies) van het Parlementair Comité belast met de 
wetsevaluatie;

– het secretariaat van de werkgroep «Overheidsaansprakelijkheid voor het optreden van de 
wetgevende macht»;

– het publiceren van vademecums voor intern gebruik en van vulgariserende werken over thema’s 
die verband houden met het parlementair recht;

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

3.2.3.1.6. Dienst vertaling van de Parlementaire Stukken

Het personeelsbestand van de Dienst Vertaling van de Parlementaire Stukken telt 22 voltijds equivalenten.

De werkzaamheden van de dienst kunnen worden samengevat als volgt:
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– vertaling van wetsvoorstellen en voorstellen van resolutie, amendementen, commissie-verslagen, 
nota’s van de juridische dienst, bepaalde toespraken, opschriften van de interpellatieverzoeken, 
verslagen van de adviescomités en van de hoorzittingen in commissie, brieven, enz.

 In 2009 heeft de dienst 11 940 genormaliseerde bladzijden vertaald, waaraan de opschriften van 
125 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. Weldra 
zal de dienst Vertaling van de parlementaire stukken over een eigen dtSearch-programma 
beschikken.

– 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 van het Integraal Verslag

De dienst van het Integraal Verslag (IV) zorgt voor de verslaglegging van alle plenaire vergaderingen 
en interpellaties en mondelinge vragen in de openbare commissie-vergaderingen. Sinds 1999 gebeurt de 
verslaglegging op basis van de digitale geluidsopnames van de debatten, die beschouwd worden als de 
o�  ciële versie, overeenkomstig het reglement met betrekking tot het integraal verslag, het voorlopig verslag 
en het beknopt verslag, dat op 14 juli 2000 door de Kamer werd aangenomen.

Als er slechts één vergadering plaatsvindt (bijvoorbeeld de plenaire vergadering van donderdagmiddag), 
wordt de voorlopige versie van het verslag (groene kaft, nog niet door de sprekers geveri� eerde tekst) op 
het internet geplaatst (drie formaten) en ongeveer een uur na de einde van de vergadering gedrukt. Deze 
periode kan langer zijn, wanneer er veel vergaderingen tegelijkertijd plaatsvinden.

De de� nitieve versie van het integraal verslag (witte kaft voor de plenumvergaderingen en zalmroze kaft 
voor de commissievergaderingen) bevat tevens de vertaling van het beknopt verslag. Alleen het verslag van 
de plenumvergaderingen kan een bijlage hebben.

Ook de informatie op de twee plasmaschermen in de plenumzaal ten behoeve van de Kamerleden en van 
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de bezoekers in de tribunes (naam van de spreker en diens fractie, het agendapunt dat behandeld wordt) 
wordt door de dienst Integraal Verslag verzorgd. Die gegevens worden ook vermeld in de video-uitzending 
van de plenumvergaderingen via internet.

Tijdens de zitting 2009-2010 – de laatste zitting van de 52e zittingsperiode, die liep van 13 oktober 2009 
tot 6 mei 2010 - stelde de dienst het verslag op van 262 vergaderingen waaronder 43 plenumvergaderingen, 
met een totale duur van 152 uur, en 219 commissie-vergaderingen, met een totale duur van 431 uur.

Alles samen, en rekening houdend met het feit dat de zitting met bijna drie maanden werd ingekort als 
gevolg van de regeringscrisis, werden er 4 407 interpellaties en mondelinge vragen behandeld, en werden 
er iets meer dan 7 000 bladzijden verslag gepubliceerd, bijlagen niet inbegrepen.
Daarnaast kwamen ook twee bijzondere commissies bijeen. De commissie “bank- en � nanciële crisis” 
vergaderde zeven keer, waarvan een keer met gesloten deuren, en de bijzondere commissie die werd 
opgericht na de treinramp in Buizingen, kwam twaalf keer bijeen, waarvan tweemaal met gesloten deuren.

Ten slotte is de buitengewone zitting 2010 – de eerste zitting van de 53e zittingsperiode - op 6 juli 2010 
van start gegaan met het onderzoek van de geloofsbrieven en de eeda� egging van de nieuwe verkozenen.

totaal aantal dagen vergadering met verslag 89

aantal vergaderingen Commissies Plenum Totaal

aantal ochtendvergaderingen met verslag 89 3 92

aantal namiddagvergaderingen met verslag 129 31 160

aantal avondvergaderingen met verslag 1 9 10

totaal aantal vergaderingen 219 43 262

duur vergaderingen

totaal aantal uren vergadering met verslag 430:49 151:48 582:37

verhouding plenum – commissies 73,9 % 26,1 % 100,0 %

gemiddelde duur van een vergadering 01:58 03:31

langste vergadering 04:44 11:56

maximum aantal uren vergadering met verslag per dag 25:40

maximum aantal uren vergadering met verslag per week 40:47

3.2.3.1.8. Dienst Beknopt Verslag

Het Beknopt Verslag is een in directe stijl geschreven samenvatting van de debatten. Het is na korte 
tijd beschikbaar, eerst op internet, daarna ook in een gedrukte versie, in het Nederlands en in het Frans 
(dokument met blauwe kaft).

Naast de 41 plenaire vergaderingen vonden er 218 commissievergaderingen plaats waarin vragen gesteld 
werden en interpellaties gehouden werden. In totaal gaat het dus om 259 openbare vergaderingen. Deze 
vermindering is een gevolg van de vervroegde ontbinding van het Parlement, begin mei 2010.

Het aantal vragen tijdens de zittingsperiode 52 verdubbelde ten opzichte van de zittingsperiode 51.
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3.2.3.1.9.  Dienst vertaling van de beknopte verslagen, de parlementaire vragen 
en de simultaanvertaling in commissie

Werkzaamheden van de dienst:
– vertaling van de beknopte verslagen en de schriftelijke parlementaire vragen;
–  bijstaan van de tolkendienst: simultaanvertaling in de commissies, twee tot drie vergaderingen 

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

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

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

– vertaling van het magazine dekamer.be;
– vertaling en invoering in de databank INQO van de titels van de mondelinge vragen in de
 plenaire vergaderingen en de commissies;
– terminologische ondersteuning van andere diensten (gri�  e, PRI, tolken, enz.).

Vertaald volume (de� nitieve cijfers voor de gewone zitting 2009-2010 van 13 oktober 2009 tot 7 mei 2010; 
ingevolge de ontbinding van de kamers was de zitting drie maanden korter dan de vorige):

– beknopte verslagen: 942 bladzijden voor de plenaire vergaderingen en 2 236 bladzijden voor de 
commissies;

– 6 654 schriftelijke vragen;
– nota’s: 1 335 bladzijden;
– aantal titels van mondelinge vragen: 528 in de plenaire vergadering; 6 040 in de commissies.

3.2.3.1.10. Tolkendienst

Simultane vertaling van de debatten in plenaire vergadering en in commissie.

3.2.3.2. Dienst Public relations en Internationale Betrekkingen

Internationale en Europese Zaken
– Studie van de internationale problemen en secretariaat van het Adviescomité voor de Europese 

aangelegenheden.

Protocol
– Voorbereiding van parlementaire zendingen;
–  onthaal van buitenlandse personaliteiten en afvaardigingen; ceremonieel en o�  ciële recepties.

Public relations
– betrekkingen met de pers;
– bezoekersbeleid en andere acties naar het publiek toe (openhuis, jeugdparlement, …);
– algemene informatie ten behoeve van het publiek (brochures, infosteekkaarten, …);
– productie van het wekelijks infobulletin “Parlementaire mededelingen”.
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3.2.3.3. Dienst Boekhouding

– begrotingscontrole;
– bijhouden van de boeken;
– berekening van de vaste uitgaven;
– beheer van de Pensioenkas van de Kamerleden.

3.2.3.4. Quaestuurdiensten
 
De Quaestuurdiensten staan het College van quaestoren bij in de uitoefening van zijn opdracht zoals het in 
het Reglement van de Kamer beschreven staat. Die diensten ressorteren onder de Directeur-generaal van 
de Quaestuurdiensten die het secretariaat van het College van quaestoren waarneemt.

3.2.3.4.1. Algemene directie

– staat de directeur-generaal van de Quaestuurdiensten bij in de uitvoering van zijn taken;
– voorbereiding van de dossiers van het College van quaestoren;
– opvolging van de beslissingen van het College van quaestoren;
– beheer van het archief van het College van quaestoren;
– briefwisseling met de leden, met derden;
– behandeling van bijzondere dossiers op het vlak van personeelsbeheer, statuut van de
 leden, informatica, gebouwen, veiligheid, begroting, e.d.;
– coördinatie van de werkzaamheden van de verschillende quaestuurdiensten.

3.2.3.4.2. Dienst Personeel en Sociale Zaken

– administratief en � nancieel beheer van het personeel van de diensten van de Kamer;
– administratief en � nancieel beheer van de verschillende categorieën van politieke
 medewerkers van de leden en de fracties;
– sociale dienst (personeel en medewerkers);
– beheer van de verzekeringen (leden, personeel en medewerkers);
– examensecretariaat.

3.2.3.4.3. Dienst Algemene Zaken, Financiën en Huisbestuur

«Antenne» – Paleis der natie -1e 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 - 3e 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;
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– magazijn, chau� eurs, telefonisten, ko�  ekamer, deurwachters;
– overheidsopdrachten.

Huis van de Parlementsleden – verdieping -1 – Magazijn:
– briefpapier en omslagen

Huis der Parlementsleden – 3e verdieping – administratief beheer van de restaurants

Forumcomplex
In 2009 verwierf de Kamer van volksvertegenwoordigers het Forumcomplex dat begrensd wordt door de 
Leuvenseweg, de Drukpersstraat, de Ijzerenkruisstraat en de Parlements-straat. Door deze aankoop zullen 
zowel het Regentgebouw als het Hertoggebouw overbodig worden en dus van de hand worden gedaan.

Het complex waarvan de authentieke akte van aankoop werd getekend op 18 december 2009 omvat circa 
42 000 m² oppervlakte en bestaat uit 3 gebouwen:

– gebouw 1 (de vroegere lokalen van de voormalige Rijkswacht);
– gebouw 2, (dat toebehoorde aan de N.I.S.);
– gebouw 3 (het Belgisch Staatblad).

De verbouwing van gebouw 1 is voltooid en het gebouw werd opgeleverd op 12 maart 2010. De verdere 
afwerking door de Kamer (plaatsing van wanden, bekabeling, vloerbekleding, …) start op 15 oktober 2010 
en zal voltooid zijn rond eind februari 2011.

Gebouw 1 zal naast de parlementaire bibliotheek en de dienst naturalisaties eveneens 4 dotatiegerechtigde 
organen huisvesten: het Comité P, het Comité I, de Federale Ombudsdienst en de commissie voor de 
Bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Voor gebouwen 2 en 3 werd nog geen masterplan uitgewerkt.
Het staat wel vast dat de quaestuurdiensten (thans gehuisvest in het Hertoggebouw) zullen verhuizen naar 
gebouw 2. Tevens zullen er in gebouw 2 zes commissiezalen worden voorzien evenals een informaticazaal 
en de centrale drukkerij van de Kamer.

In gebouw 3 zal een onthaalcentrum voor bezoekers worden voorzien met een cyberruimte, een lokaal met 
stemsimulatie, een videozaal en een boetiek.

De verhuizing van de bibliotheek en van de dienst naturalisaties is gepland in maart 2011 (deze van de 
Comités P en I eveneens).

Gebouwen 2 en 3 zullen vermoedelijk volledig voltooid zijn rond april 2014.

3.2.3.4.4. Dienst Informatica en Burotica

De terugkerende taken op het gebied van systemen, netwerken, burotica en applicatieontwikkeling 
omvatten:

– onderhoud en vervanging van het materiaal;
– installatie van nieuwe versies van programma’s;
– assistentie en depannage van gebruikers (leden, personeel, politieke fracties);
– opleiding en technologische opvolging;
– onderhoud, aanpassing en verbetering van applicaties;
– medewerking aan aanbestedingen (opmaak van de lastenboeken en nakijken)
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In het domein van systemen en netwerken, zijn de speci� eke projecten van het jaar 2009-2010 de volgende:

– vervanging van alle Pc’s van het personeel; er werden nieuwe manieren voor de installatie van 
con� guraties, software, inventaris, virtualisatie van de applicaties opgezet;

– de virtualisatie van talrijke servers, waardoor die dus niet moeten worden aangekocht of
 vervangen;
– de opstelling van bijkomende webservers voor speci� eke behoeften (Europees
 Voorzitterschap…);
– opstelling van adequate tools voor een beveiligd extranet;
– verscheidene kleine projecten (verbinding IP met het rijksregister…).

In het domein van de applicaties, waaronder het web, zijn de gerealiseerde projecten in 2009-2010 als volgt:

– Wetgevend Secretariaat:
 - vernieuwingen in het kader van de applicatie/databank: schriftelijke vragen (QRVA);
 -  applicatie Actorenbeheer (net in werking getreden) + uitbreidingen voor de dienst Archief en 

Documentatie;
 - functionaliteit “Achterstand”;
 - vernieuwing zoekschermen (“facetted search” - Solr).

– PRI:
 - aanpassing plasmaschermen e.a. voor het Europees Voorzitterschap 2010 (trio.be);
 - beheerprogramma “Europese Richtlijnen” (subsidiariteit);
 - grondige vernieuwing website (+ subsite voor jongeren, …);
 - vernieuwing CMS tools voor webpublicatie.

– Bibliotheek:
 - beheersapplicatie van de e-periodicals

– Persdossiers:
 - beheer gebruikers (Intranet – Extranet via RSA sleutel en EID)

– Commissiedienst:
 - toegang website commissie Justitie via vernieuwd extranet;
 - databank comité wetsevaluatie;
 - website verzoekschriften;
 - voorzittersbladen.

– Migratie databanken Lotus Notes in MS SharePoint of met DLMS voor:
 - Dienst Algemene Zaken;
 - Algemene directie van de Quaestuur;
 - Secretariaat-generaal;
 - Juridische dienst;
 - Commissiedienst.

– Verschillende ontwikkelingen voor meerdere diensten:
 - “Global search” zoekfunctionaliteit (intranet/internet/extranet);
 - beheer trefwoorden thesaurus;
 - nieuwe editor (xml) schriftelijke vragen.
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3.2.3.4.5. Dienst Gebouwen

Buiten het dagelijks beheer van de gebouwen (technisch onderhoud en poetsen), heeft de dienst der 
gebouwen volgende dossiers beheerd tijdens de zitting 2009-2010:

Forumgebouw

– opvolging van het dossier. Onderhandelen van het verkoopcompromis. Contacten met Immobel;
– opstelling van de technische voorschriften voor het bijzonder bestek voor de aanwijzing van een 

controlebureau belast met het bijstaan van de Kamer in het kader van de o�  ciële goedkeuring van 
gebouw 1. Opvolging van het dossier. Contacten met het controle-bureau. Bureau AT Osborne;

– contacten met de bijbehorende organen en de diensten die zich in het gebouw 1 zullen vestigen. 
Opstelling van de plannen voor de afscheidingsschotten van gebouw 1 om de bovenvermelde 
diensten en organen te ontvangen;

– opstelling van de technische voorschriften voor het bijzonder bestek voor de aanwijzing van een 
studiebureau belast met het aanleggen van de CASCO ruimten in gebouw 2 en de volledige 
renovatie van gebouw 3.

Voorzitterschap

(begin augustus tot eind oktober 2009)
– opnieuw schilderen van de hal, het hoofdtrappenhuis, het trappenhuis van de diensttrap, de gang 

van de 1e verdieping en drie kantoren op de 1e verdieping. Verglazing van het parket in drie 
kantoren op de 1e verdieping;

– gespecialiseerd reinigen van de hoofdtrap in witte marmer en van de marmeren vloer in de 
inkomhal;

– herstelling van de structuur en vervanging van het parket in de kleine gang van de 1e verdieping.

Paleis der Natie

– conform maken van de stedenbouwkundige en milieuvergunning Paleis der Natie en Huis van de 
Parlementsleden (augustus 2009 à december 2010).

 Opvolging van het dossier. Dossier opgemaakt door de tijdelijke vereniging Team 4 Parlement. 
Bevat de volledige opmeting van de gebouwen en directe omgeving door landmeters, de volledige 
analyse van de gebouwen door architecten en ingenieurs, en het opstellen van het dossier tot 
aanvraag van de stedenbouwkundige en milieuvergunning, door de architecten en ingenieurs, en 
door een weerslagstudiebureau;

– vernieuwen van het sanitair in de vleugels Wet, Beyaert en Pers;
– vernieuwen van de persruimten;
– aankoop van nieuw meubilair voor diverse burelen;
– uitvoeren van een energieaudit;
– uitrusten met airco van de archieven (2e verdieping);
– vleugel conciërgewoning Wet (Wetstraat 10) (mei 2009 à augustus 2010):

 - volledige vernieuwing van het dak. Volledige vernieuwing van de lokalen van de 1e verdieping: 
washok van het Voorzitterschap, appartement van de huisbewaarder en rustlokaal van de 
chau� eurs;

 - afwerking in de lokalen van de 1e verdieping: elektriciteit, sanitair, verwarming: zijn bezig. 
Door onze diensten.

Huis van de Parlementsleden

– conform maken van de stedenbouwkundige en milieuvergunning Paleis der Natie en Huis van de 
Parlementsleden (augustus 2009 à december 2010) (zie Paleis der Natie).
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3.2.3.5. Bibliotheek van het Parlement

Directie

Tijdens de voorbije sessie ging de aandacht naast de gewone taken vooral uit naar de verhuizing en de 
inplanting van de bibliotheek in het Forumgebouw in 2011.

Er werden plannen uitgewerkt om de ter beschikking gestelde ruimte maximaal te benutten in functie van 
de behoeften van:

– het personeel,
– de verschillende bibliotheekdiensten met elk hun speci� eke uitrusting,
– de gebruikers,
–  het beheer van de collecties, enerzijds opgeslagen in de compactus van het Huis van de 

Parlementsleden en anderzijds in het Forumgebouw.

Deze nieuwe locatie biedt grote voordelen en mogelijkheden voor de bibliotheek wegens:
– de nabijheid van de leden, medewerkers en personeel van Kamer en Senaat,
– de nabijheid van enkele para parlementaire instellingen.

Afdeling “Analyse” en afdeling “Opzoekingen”

Naast de gewone taken zoals analyse van artikels uit tijdschriften, opzoekingen en het samenstellen van 
dossiers werd vooral aandacht besteed aan volgende punten:

– het toegankelijker maken van de digitale versies van de tijdschriften door het verzamelen
 van al deze toegangen in één centrale databank op het intranet die regelmatig wordt
 bijgewerkt;
– op termijn verder rationaliseren van de papieren versie van tijdschriften door overschakeling
 naar uitsluitend digitale versies;
– onderzoek naar de mogelijkheden om de uitgebreide versie van de documentaire dossiers
 volledig digitaal ter beschikking te stellen op het intranet.

Afdeling “Acquisitie en Conservering”

Deze afdeling is het nauwst betrokken bij de geplande verhuizing van de bibliotheek, zowel inzake 
voorbereiding als uitvoering.
De planning van deze operatie heeft tot gevolg dat de intensiteit van de deselectie en collectieherschikking 
in de compactus van het huis van de Parlementsleden is toegenomen ten nadele van de courante taken voor 
het onderhoud van het bibliotheekfonds.

De ruimte in de compactus in het Huis van de Parlementsleden wordt grondig herschikt om plaats te 
creëren voor het opslaan van een deel van de collecties uit het Regentgebouw die niet kunnen worden 
opgenomen in het Forumgebouw.

Intussen werden bepaalde collectieonderdelen (kwarto’s) in het Regentgebouw grondig gecontroleerd en 
door het personeel van de bibliotheek overgebracht naar de compactus van het Huis der Parlementsleden.

Het tempo van de deselectie werd opgedreven om paraat te zijn wanneer met de verhuizing naar het 
Forumgebouw gestart wordt.

De digitalisering van het historisch gedeelte van het Belgisch Staatsblad (1831-1997) op basis van micro� lm 
vordert goed: ongeveer 26,05 % of 370 427 pagina’s uit de periode 1945-1997 zijn op dit ogenblik verwerkt.
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Dit project is een trilaterale samenwerking tussen het Belgisch Staatsblad, de Raad van State en de 
Bibliotheek van het Federaal Parlement. Als de drie partners akkoord gaan, zou het de bedoeling zijn eind 
2010 het verwerkte pakket online te brengen.

Afdeling Persdossiers

De afdeling persdossiers selecteert dagelijks ± 250 artikelen uit Belgische kranten en weekbladen over de 
Belgische en internationale politieke actualiteit, die integraal worden opgenomen in de databank van de 
persknipsels (± 1 303 000 artikels in totaal).

Dagelijks wordt een elektronische referentielijst per trefwoord en een elektronisch persoverzicht «De Pers 
vandaag» samengesteld met een selectie van de ± 80 belangrijkste artikels. 1 600 pro� elen worden verspreid 
aan 160 gebruikers.
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4. VOORZITTERSCHAP

4.1. BILATERALE PARLEMENTAIRE BETREKKINGEN

4.1.1. Buitenlandse delegaties

Europese Unie

West-Europese landen en Noord-Amerika

DUITSLAND

Op woensdag 30  september 2009 heeft de heer Patrick Dewael, Voorzitter van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers, de heer Norbert Lammert, Voorzitter van de Bundestag van de Bondsrepubliek 
Duitsland, in audiëntie ontvangen. Ook de heer Reinhard Bettzuege, Ambassadeur van de Bondsrepubliek 
Duitsland te Brussel, woonde de audiëntie bij. De heer Lammert bezocht België naar aanleiding van de 
viering van de Dag van de Duitse Eenheid (60 jaar Grondwet, 20 jaar val van de Muur en 60 jaar Navo).
Tijdens het onderhoud kwamen volgende onderwerpen aan bod:

– De resultaten van de Duitse federale verkiezingen van 27 september 2009
 Volgens de heer Lammert is het de bedoeling van mevrouw Angela Merkel een nieuwe regering 

te vormen voor 9 november 2009, dag waarop 20 jaar van de val van de muur wordt gevierd. De 
christendemocraten van de CDU/CSU en de liberalen van de FDP beschikken over een vrij 
ruime meerderheid in de Duitse Bundestag. Kamervoorzitter Dewael hoopt dat deze coalitie een 
meer coherente economische koers zal varen wat onontbeerlijk is in deze tijden van economische 
crisis en begrotingsproblemen.

– Het dossier Opel
 De Kamervoorzitter informeerde in dit verband naar de rol die het dossier Opel in de 

verkiezingscampagne heeft gespeeld. De verkoop van Opel/GM Europe aan Magna speelde 
volgens de heer Lammert niet echt een rol in de landelijke campagne maar wel in die regio’s 
waar de met sluiting bedreigde fabrieken gesitueerd zijn zoals onder meer in Bochum (de heer 
Lammert komt uit Bochum). Beide voorzitters maken een onderscheid tussen de toekomst van 
de Europese automobielsector op korte en lange termijn en stellen vragen bij de wenselijkheid 
van overheidsinterventie in dergelijke dossiers. Zij benadrukken ook de belangrijke rol die de 
Europese Unie hierbij als marktregulator speelt.

– Het institutionele debat in beide landen
 Volgens de heer Lammert zijn het Duitse en Belgische institutionele debat van een 

verschillende dimensie. De budgetten waarover de Duitse deelstaten en de Belgische gewesten 
en gemeenschappen beschikken kunnen niet vergeleken worden. Dit geldt eveneens voor de 
toegekende bevoegdheden. Kamervoorzitter Dewael pleit voor meer duidelijkheid inzake de 
bevoegdheidsverdeling binnen het federale bestel en voor verantwoordelijkheid van de regio’s bij 
het inklaren van de inkomsten.

 Voorzitter Lammert bestempelt de staatshervorming in Duitsland eerder als een marginaal 
probleem zeker in vergelijking met het debat in België. Hij wees verder op het con� ict tussen de 
regionale ambities enerzijds en de verdere Europese eenmaking anderzijds.
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GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG

Op woensdag 21  oktober 2009 heeft de heer Patrick Dewael, Voorzitter van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers, de heer Laurent Mosar, Voorzitter van de Kamer van Afgevaardigden van het 
Groothertogdom Luxemburg, in audiëntie ontvangen.

Het onderhoud startte met een gedachtewisseling over de economische crisis in het algemeen en deze in 
de banksector in het bijzonder.

Beide voorzitters drukten verder hun tevredenheid uit over de werking van de Benelux-Organisatie. Zij 
benadrukten de voortrekkersrol die de Benelux-instellingen vervullen op het gebied van de Europese 
eenmaking en de buitenkansen die de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon biedt om deze 
organisatie te herdynamiseren.

Op vraag van de heer Mosar legt Kamervoorzitter Dewael uit op welke wijze de Belgische Kamer zich 
voorbereidt op het Verdrag van Lissabon. Hij verwijst in de eerste plaats naar het op 19 december 2005 
geparafeerde ontwerp van interparlementair samenwerkingsakkoord ter uitvoering van het Protocol 
betre� ende de toepassing van de subsidiariteitprocedure in België. Hij meldt de oprichting in de schoot 
van de Kamer van een Europese analysecel die systematisch alle voorstellen van de Europese Commissie 
onderzoekt en desgevallend ook ontwerpen van subsidiariteitsadviezen zal formuleren en overzenden 
aan de Europese Commissie. De heer Mosar suggereert in dit kader een nauwere samenwerking met 
Nederland en Luxemburg in de schoot van het Benelux-Parlement om te komen tot gemeenschappelijke 
standpunten. Kamervoorzitter Dewael is het met deze suggestie eens op voorwaarde dat het een informeel 
overleg betreft dat de procedure voorzien in het Verdrag van Lissabon niet verzwaart. Voorzitter Dewael 
suggereert tenslotte de organisatie van een ontmoeting met zijn Nederlandse en Luxemburgse collega’s en 
vertegenwoordigers van het Benelux-Parlement om van gedachten te wisselen over enerzijds het Verdrag 
van Lissabon en anderzijds een nieuwe dynamiek voor het Belenux-Parlement.

ZWITSERLAND

Op woensdag 7  oktober 2009 ontving de heer Patrick Dewael, Voorzitter van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers, een Zwitserse parlementaire delegatie onder leiding van mevrouw Chiara 
Simoneschi-Cortesi, Voorzitster van de ‘Conseil national’ van Zwitserland. Fractieleider Gerolf Annemans 
nam aan het onderhoud deel.

Beide voorzitters schetsten eerst de ontstaansgeschiedenis en de institutionele ontwikkeling van hun land.
België werd gecreëerd als een unitair land, en de taalstrijd was er ook een sociale strijd; gaandeweg kwam 
er decentralisatie, en die decentralisatie lijkt niet te zullen stoppen.

Zwitserland kende een heel andere evolutie: daar hebben centripetale krachten sinds eeuwen de bovenhand. 
De Zwitsers voelen zich allen in de eerste plaats Zwitsers, en zoeken traditioneel naar eenheid. Hoewel 
geen ideaalbeeld mag worden opgehangen van het Zwitserse model -de laatste tijd is er bijvoorbeeld een 
tendens om als tweede taal het Engels aan te leren in plaats van een landstaal- blijven de Zwitsers diversiteit 
beschouwen als een sterkte eerder dan als een zwakte.

Daarna ontspon zich nog een geanimeerd gesprek over de manier waarop in België en in Zwitserland 
omgegaan wordt met verschillen op taalkundig, cultureel en politiek gebied.

Tenslotte legde Voorzitter Dewael aan zijn gesprekspartners het systeem uit van de � nanciering van de 
gemeenschappen en gewesten in België.
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Centraal- en Oost-Europa

REPUBLIEK BULGARIJE

Op 11  januari 2010 ontmoette Kamervoorzitter Patrick Dewael Hare Excellentie mevrouw Tsetska 
Tzatsjeva Dangovska, voorzitter van de Nationale Assemblee van de Republiek Bulgarije.
Het onderhoud handelde in hoofdzaak over de volgende punten:

– De bilaterale betrekkingen tussen België en Bulgarije. Mevrouw Tzatsjeva waardeert de positieve 
houding van België ten aanzien van Bulgarije. De heer Dewael onderstreept het belang van een 
goede bilaterale samenwerking om corruptie en georganiseerde misdaad te bestrijden.

– De parlementaire samenwerking tussen België en Bulgarije. Mevrouw Tzatsjeva hoopt 
dat de dialoog en de samenwerking tussen het Bulgaarse Parlement en de Kamer van 
volksvertegenwoordigers zich verder zullen ontwikkelen, onder andere via de Interparlementaire 
Unie en diverse commissies.

–  Het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie en de rol van de parlementen van de EU-
lidstaten na het Verdrag van Lissabon.

– Bulgarije rekent sterk op de ervaring van België.

–  De heer Dewael pleit voor een Europa dat voor de burger duidelijker en begrijpelijker is.

– De aanstelling van Herman Van Rompuy tot voorzitter van de Europese Raad.

– De economische en � nanciële situatie. Mevrouw Tzatsjeva benadrukt dat Bulgarije zwaarder 
getro� en werd door de economische crisis dan de oude lidstaten van de Europese Unie. Voor de 
Bulgaarse overheid is het wenselijk oplossingen te vinden waardoor die crisis zich minder laat 
voelen bij de Bulgaarse bevolking. Een nauwe samenwerking met de EU-lidstaten is wenselijk.

–  Kamervoorzitter Dewael benadrukt dat de EU-landen de wereldwijde economische crisis absoluut 
samen moeten aanpakken.

REPUBLIEK LETLAND

Op woensdag 14  oktober 2009 heeft de heer Patrick Dewael, Voorzitter van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers, de heer Gundars Daudze, Voorzitter van het Parlement (Saeima) van de 
Republiek Letland, in audiëntie ontvangen.
Tijdens het onderhoud drongen beide voorzitters aan op een versterking van de bilaterale samenwerking 
tussen beide parlementen onder meer door de uitwisseling van parlementaire delegaties van de commissies.
Beide voorzitters benadrukten verder het toenemend belang van de regionale samenwerkingsakkoorden in 
het raam van de uitgebreide Europese Unie zoals de Benelux en de Baltic Council.
Er werd ook gesproken over de wijze waarop de implementatie van het verdrag van Lissabon in beide 
parlementen voorbereid wordt.
Ook het belang van een parlementaire voorbereiding en opvolging van de VN Conferentie met betrekking 
tot klimaatverandering van Kopenhagen (7 tot 18 december 2009) kwam aan bod.
Tenslotte werd er uitgebreid van gedachten gewisseld over de recepten waarmee de regeringen van beide 
landen de economische crisis willen aanpakken en de moeilijke opmaak van de begrotingen in dit kader.
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OEKRAÏNE

Op 1 december 2009 had de heer Patrick Dewael, voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers, 
een ontmoeting met Zijne Excellentie de heer Volodomyr Lytvyn, voorzitter van het Oekraïnse Parlement.
Tijdens het onderhoud kwamen in hoofdzaak de volgende onderwerpen aan bod:

– De bilaterale betrekkingen tussen België en Oekraïne. In 2008 werd er in Brussel een roadmap 
betre� ende de bilaterale betrekkingen ondertekend. De heer Lytvyn nodigt zijn Belgische 
ambtgenoot nogmaals uit aan het hoofd van een delegatie van de Kamer van volksvertegenwoordigers 
een bezoek aan Oekraïne af te leggen. Hij pleit voor een nauwere samenwerking met zijn land en 
rekent op de steun van België tijdens het Belgische EU-voorzitterschap.

– De betrekkingen met de Europese Unie. Oekraïne is een prioritair partnerland in het 
nabuurschapsbeleid van de EU en het Oosters Partnerschap.

–  Het Belgische EU-voorzitterschap en de benoeming van de heer Herman Van Rompuy tot 
voorzitter van de Europese Raad en van de heer Karel De Gucht tot Europees commissaris voor 
Handel.

– De presidentsverkiezingen die in februari 2010 in Oekraïne zullen worden gehouden.
– De economische en � nanciële crisis in Oekraïne en in België.
– Het gascon� ict tussen Oekraïne en Rusland.
– De institutionele hervormingen in België.

SLOWAAKSE REPUBLIEK

Op woensdag 23  september 2009 ontving de heer Patrick Dewael, Voorzitter van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers, de heer Pavol Paska, Voorzitter van de Nationale Raad van de Slowaakse 
Republiek.
De voorzitters schetsten de sociaaleconomische situatie in hun land na de � nanciële debacle van vorig jaar. 
België en Slowakije vertonen heel wat gelijkenissen: beide steunen in belangrijke mate op de grootindustrie, 
en beide zijn bijna volledig afhankelijk van de export. Slowakije is nu lid van de Eurozone, wat de crisis 
toch wat milder gemaakt heeft.
De voorzitters onderstreepten de goede relaties die België en Slowakije al lang onderhouden, en spraken 
voorts over het nakende Belgische EU-voorzitterschap.

Centraal-Afrika

REPUBLIEK BURUNDI

De voorzitter van de Kamer heeft de heer Pie Ntavyohanyuma, voorzitter van de nationale assemblee van 
de Republiek Burundi, op 21 januari 2010 ontvangen.
De voorzitter van de nationale assemblee van de Republiek Burundi onderstreept dat de volgende 
verkiezingen tussen mei en eind augustus 2010 gehouden zullen worden. De president van de Republiek, de 
volksvertegenwoordigers, de gemeenteraadsleden en de ‘conseillers de colline’ zullen rechtstreeks verkozen 
worden door middel van algemene rechtstreekse verkiezingen.
De voorzitter van de Kamer bevestigt dat de Kamer waarnemers zal sturen naar de verschillende verkiezingen 
die in 2010 in Burundi zullen worden gehouden, onder auspiciën van de Europese Commissie of AWEPA.
Meer dan veertig politieke partijen zullen deelnemen aan de verschillende verkiezingen, die georganiseerd 
worden door een nationale onafhankelijke verkiezingscommissie (CENI).
De Burundese nationale assemblee heeft het kieswetboek goedgekeurd.
Vandaag zijn er zes politieke partijen vertegenwoordigd in de nationale assemblee, waaronder de CNDD-
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FDD (Conseil National pour la Défense de la Démocratie - Forces pour la Défense de la Démocratie), een 
voormalige rebellenbeweging die in 2005 als winnaar uit de bus kwam bij de parlementsverkiezingen en 
vandaag 66 van de 118 parlementszetels in handen heeft.
De voormalige rebellenbeweging FNL (Forces Nationales de Libération) gaf na enkele jaren onderhandelen 
uiteindelijk de gewapende strijd op en is sinds april 2009 een volwaardige politieke partij.
Voorzitter Ntavyohanyuma wijst op de uitstekende resultaten in het kader van het project ter ondersteuning 
van de nationale assemblee van Burundi. De Kamer en de Senaat hadden dat project opgezet in samenwerking 
met het Belgische ontwikkelingsagentschap BTC, dat de � nanciering verzorgt.
Men is er dankzij het project, dat in december 2006 werd opgestart en op 5 juni 2010 zal worden beëindigd, via 
tal van bilaterale studieopdrachten, in geslaagd de technische vaardigheden en het democratiseringsproces 
van de nationale assemblee te versterken.
De voorzitter van de nationale assemblee van de Republiek Burundi verzoekt om de voortzetting van het 
project ter ondersteuning van de nationale assemblee van Burundi na 5 juni 2010.
Naar zijn inzien heeft de heer Pierre Nkurunziza, de Burundese president, grote hervormingen doorgevoerd 
op het stuk van onderwijs, de sociale en gezondheidszorgsector, de landbouw en de veeteelt.
Hij brengt in herinnering dat de Burundese president tijdens zijn onderhoud met de voorzitters van de 
Kamer en de Senaat op 22 oktober 2009 de steun van het Belgische federale parlement had gevraagd voor 
de verhoging van de subsidies voor ontwikkelings-samenwerking ten behoeve van de Republiek Burundi.
De voorzitter van de Kamer bevestigt dat er bij de opmaak van de jaarlijkse Rijksbegroting, die onlangs in 
de Kamer werd goedgekeurd, rekening is gehouden met dat verzoek.
Tot slot vraagt de voorzitter van de nationale assemblee van de Republiek Burundi de steun van de Kamer 
voor de toekenning van Belgische overheidssubsidies voor de organisatie van de regionale conferentie van 
de parlementsvoorzitters van de landen van de Grote Meren in het kader van de CEPGL (Economische 
Gemeenschap van de landen van de Grote Meren), die elk jaar bij toerbeurt in de hoofdstad van Burundi, 
Rwanda of Congo wordt gehouden.

Latijns Amerika

BRAZILIË

Op maandag 5  oktober 2009 heeft de heer Patrick Dewael, Voorzitter van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers, en de heer Armand De Decker, Voorzitter van de Senaat, de heer Luiz Inácio 
Lula da Silva, President van de Federale Republiek Brazilië, in audiëntie ontvangen.
De heer Armand De Decker benadrukte aan het begin van het onderhoud de oude en uitstekende 
betrekkingen tussen beide landen. Reeds in 1920 brachten Koning Albert  I en Koningin Elisabeth als 
eerste Europees vorstenpaar een bezoek aan Brazilië. Dit bezoek zal tijdens de economische zending van 
Prins Philip aan Brazilië van 16 tot 21 mei 2010 herdacht worden.
Beide Voorzitters feliciteerden President Lula met het in de wacht slepen van de Olympische zomerspelen 
2016.
Voorzitter De Decker spreekt zijn bewondering uit voor de enorme vooruitgang die Brazilië gemaakt 
heeft in het realiseren van de millenniumdoelstellingen (uitbannen van de wereldwijde armoede). Verder 
wees hij op de opportuniteiten van een Belgo-Braziliaanse samenwerking op het Afrikaanse continent 
(zogenaamde trilaterale samenwerking) voornamelijk inzake biobrandsto� en. Hij verwelkomde ten slotte 
de oprichting van een bilaterale sectie België (Interparlementaire Unie) in de schoot van het Braziliaanse 
Congres en het belang hiervan voor de bilaterale samenwerking.
President Lula betuigde in de eerste plaats zijn diep respect voor de rol die de parlementaire instellingen 
in een democratie spelen. Verder wenste hij drie thema’s aan te kaarten: de economische crisis, het 
klimaatdossier en de global governance. President Lula meent dat de economische crisis nog niet achter 
de rug is. Hij wijst op de grote rol die de verschillende regeringen hebben gespeeld in het bedwingen van 
de crisis, dit in tegenstelling tot de vrije markt die geen afdoend antwoord wist te bieden. De Braziliaanse 
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economie kwam, nog steeds volgens President Lula, relatief ongeschonden uit de crisis. Dit is mede het 
gevolg van een reeks e�  ciëntie maatregelen genomen door de Braziliaanse regering in de banksector.
Met betrekking tot het klimaatdossier oordeelt President Lula dat de verschillende landen niet klaar zijn 
voor de klimaatconferentie die van 7 tot 18 december 2009 in Kopenhagen plaatsvindt. Brazilië levert 
aanzienlijke inspanningen om de ontbossing te verminderen en aldus de absorptiecapaciteit van de CO2-
uitstoot te handhaven, evenals het gebruik van hernieuwbare energie op te drijven. Een akkoord in 
Kopenhagen mag de ontwikkeling van de ontwikkelingslanden echter niet in de weg staan.

President Lula wijst op het belang van de G20 (Pittsburgh, 24 en 25  september 2009) als forum voor 
internationale economische samenwerking. Hij herhaalt dat de G8 voorbijgestreefd is. Dit economisch 
overlegorgaan vertegenwoordigt immers noch een reeks opkomende landen zoals Brazilië en China noch 
het Afrikaanse continent. Dit geldt evenzeer voor de machtsverhoudingen binnen de Veiligheidsraad en 
het Internationaal Muntfonds. Hij pleitte ten slotte voor een versterking van de Verenigde Naties. Hij 
illustreert dit aan de hand van de onmacht van de Veiligheidsraad in de Hondurese crisis.

Zuid-Oost Europa

REPUBLIEK ALBANIË

Op 13 januari 2010 heeft de Kamervoorzitter mevrouw Joze� na Topalli, voorzitter van het Parlement van 
de Republiek Albanië, in audiëntie ontvangen.
De voorzitter sprak haar tevredenheid uit over de inwerkingtreding van de Stabilisatie- en 
Associatieovereenkomst met de Europese Unie, op 1 april 2009.

De jongste parlementsverkiezingen van 28 juni 2009 verliepen in goede omstandigheden en werden door de 
waarnemers van de PA OVSE, die ter plaatse waren gestuurd, als democratisch en transparant omschreven.
Mevrouw Topalli wees op de maatregelen die haar land heeft genomen om de visumplicht op te he� en.
Albanië voert namelijk sinds januari 2008 gesprekken met de Europese Unie met het oog op de afscha�  ng 
van de visumplicht in het kader van de Schengenruimte.

Van Albanië wordt verwacht dat het de benchmarks (uitvoering van maatregelen en hervormingen met het 
oog op de afscha�  ng van de visumplicht) versneld zal uitvoeren.

In geval van een positieve evaluatie zou de visumplicht vanaf medio 2010 tijdens het Belgisch EU-
voorzitterschap kunnen worden afgeschaft.

Voorzitter Topalli vestigde vervolgens de aandacht van voorzitter Dewael op de rampzalige situatie in 
Noord-Albanië, waar de noodtoestand werd uitgeroepen na de hevige stormen en overstromingen van 
januari 2010.

Voorzitter Dewael wees op de deelname van België aan het “European Civil Protection Mechanism”, 
in het kader waarvan de EU-lidstaten de noodlijdende burgerbevolking in Noord-Albanië materiële en 
humanitaire hulp bieden.

Ten slotte verheugde de voorzitter van het Albanees Parlement zich over de vooruitgang in het 
toetredingsproces tot de Europese Unie. In principe zou de Europese Commissie in het najaar van 2010, 
tijdens het Belgisch voorzitterschap, ter zake een advies moeten uitbrengen. Op het stuk van een aantal 
toetredingscriteria zoals de strijd tegen corruptie, het beleid inzake grensbewaking en -integratie en de 
liberalisering van de economie werd er al heel wat vooruitgang geboekt.
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4.1.2. Diverse activiteiten

15 NOVEMBER 2009

Koningsdag – Eerbetoon aan Koning Albert I “Het wetenschappelijk onderzoek”

Ter nagedachtenis aan onze eerste Koning, Leopold van Saksen-Coburg-Gotha, vieren de Belgen hun 
Koning traditiegetrouw op 15 november, naamdag van Sint-Leopold.
Voor de negende opeenvolgende keer wordt er in het symbolische kader van het Paleis der Natie een 
burgerlijke plechtigheid gehouden ter ere van de Koning.
Dat gebeurt op initiatief van de voorzitters van de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat en de 
eerste minister.
In 2009 herdenken we de honderdste verjaardag van de eeda� egging van Koning Albert I, die een groot 
begunstiger was van het wetenschappelijk onderzoek, en de 75e verjaardag van zijn tragische dood in 
Marche-les-Dames.
Net als voor de vorige edities heeft de minister van Landsverdediging er bereidwillig mee ingestemd dat 
zijn departement het gebeuren muzikaal zal opluisteren en de o�  ciële foto zal maken.
De leden van de Koninklijke Familie wordt verzocht hun handtekening te plaatsen in het guldenboek van 
respectievelijk de Kamer en de Senaat. De ondertekening vindt plaats in het halfrond van de Senaat, in 
aanwezigheid van parlementsleden en vertegenwoordigers van de civiele maatschappij.
Daar ontmoeten zij de jonge ontwerpers van de “Zero Emission Kart”, een kart op waterstof die een 
snelheid van 120 km/h haalt.
Tijdens de academische zitting in de leeszaal van de Kamer nemen Senaatsvoorzitter Armand De Decker, 
Kamervoorzitter Patrick Dewael en eerste minister Herman Van Rompuy elk het woord.
De talentvolle jonge Belgische zanger Udo zingt de Brabançonne.
Op de receptie waarmee de academische zitting wordt besloten, onderhoudt de Koninklijke Familie zich 
met de genodigden.
De tentoonstellingen omtrent het thema werden ingericht met medewerking van het Federaal 
Wetenschapsbeleid, het Archief van het Koninklijk Paleis, het BELvue museum, de Koning 
Boudewijnstichting, het Koninklijk Museum van het Leger en de FOD Buitenlandse Zaken.
De hotelschool van het “Institut Centre Ardenne” in Libramont verzorgt de catering, in samenwerking 
met de banketbakkerijschool van Neufchâteau. De KTA Tuinbouwschool Panta Rhei in Melle zorgt voor 
de bloemendecoratie.

4.1.3. Audiënties van ambassadeurs bij de Kamervoorzitter

Dinsdag 17 november 2009
Z.E. de heer Avet Adonts, ambassadeur van de Republiek Armenië.
Z.E. de heer Murat Ersavci, ambassadeur van de Turkse Republiek.

Maandag 23 november 2009
Z.E. de heer Park Joon-Woo, ambassadeur van de Republiek Zuid-Korea.
Z.E. de heer Vladimir Müller, ambassadeur van de Tsjechische Republiek.

Dinsdag 1 december 2009
Z.E. de heer M. Louis de Lorimier, ambassadeur van Canada.
Z.E. de heer Pisan Manawapat, ambassadeur van het Koninkrijk � ailand.

Dinsdag 8 december 2009
H.E. mevrouw Ismat Jahan, Ambassadeur van Bangladesh.
Z.E. de heer Jun Yokota, ambassadeur van Japan.
Z.E. de heer Gérard Ntwari, ambassadeur van de Republiek Rwanda.
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Maandag 21 december 2009
Z.E. mevrouw Rachel Aron, ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk.
Z.E. de heer Jaimini Bhagwati, ambassadeur van de Republiek India.

Dinsdag 12 januari 2010
H.E. mevrouw Anita Pipan, ambassadeur van de Republiek Slovenië.
Z.E. de heer Slawomir Czarlewski, ambassadeur van de Republiek Polen.

Dinsdag 16 februari 2010
H.E. mevrouw Fatma Elzahraa Etman, ambassadeur van de Arabische Republiek Egypte.

Dinsdag 23 februari 2010
H.E. mevrouw Michèle Boccoz, ambassadeur van Frankrijk.

Dinsdag 9 maart 2010
Z.E. de heer Pierre Clive Agius, ambassadeur van de Republiek Malta.

Vrijdag 30 juli 2010
Z.E. de heer Amar Bendjama, ambassadeur van de Algerijnse Democratische Volksrepubliek.
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5. INTERNATIONALE BETREKKINGEN

5.1. BETREKKINGEN MET INTERNATIONALE PARLEMENTAIRE ASSEMBLEES

5.1.1. Europese integratie en Interparlementaire samenwerking

5.1.1.1. De Conferenties 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.

Buitengewone Conferentie van de Voorzitters van de Parlementen van de EU,
 Stockholm, 12 december 2009

In oktober 2009 lanceerde de heer Per Westerberg, Voorzitter van de Zweedse Riksdag, het voorstel om 
een buitengewone conferentie van de voorzitters van de parlementen van de EU te organiseren met het oog 
op de conferentie van 14 en 15 mei 2010.

Deze buitengewone conferentie had als centrale topic “De voorbereiding van het Verdrag van Lissabon – 
gevolgen voor de nationale parlementen en voor de samenwerking tussen het Europees Parlement en de 
nationale parlementen”. In het bijzonder werd aandacht besteed aan het recht van de nationale parlementen 
om in een met redenen omkleed advies aan te geven dat een voorgestelde Europese wetgevingshandeling 
conform is met het subsidiariteitsbeginsel.

De Voorzitters van de 37 assemblees van de 27 lidstaten van de Europese Unie, alsmede de Voorzitters van 
de drie kandidaat-lidstaten woonden deze Conferentie bij.

Namens België vertegenwoordigde de heer Dirk Van der Maelen, Ondervoorzitter van de Kamer, de 
Voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Doc. 52 2349/001

Conferentie van de Voorzitters van de Parlementen van de EU,
 Stockholm, 14 en 15 mei 2010

Op 14 en 15  mei 2010 heeft de heer Geert Versnick, uittredend Kamerlid, deelgenomen, namens 
Kamervoorzitter Patrick Dewael, aan betre� ende Conferentie.
Op de agenda stond:

– het Lissabonverdrag en de interparlementaire samenwerking;
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– nieuwe technologieën en communicatie-uitdagingen voor de parlementen;
– voorbereiding van de Wereldconferentie van de parlementsvoorzitters (de hervorming van de 

Interparlementaire Unie tot een organisatie op verdragsbasis);
– de � nanciële crisis en de consequenties voor de parlementaire begrotingen.

De Conferentie van de Voorzitters van de parlementen in de Europese Unie zal in 2011 gehouden worden 
onder Belgisch Voorzitterschap.
De Conferentie van Stockholm heeft een aantal instructies gegeven t.a.v. het komende Belgisch 
Voorzitterschap, nl.:

– de voorbereiding van een conferentie (bij voorkeur door de bevoegde parlementaire commissies) 
ter organisatie van de parlementaire controle over Europol en Eurojust (domein van Vrijheid, 
Veiligheid en Recht);

– de uitwerking van een formule ter controle van het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid;
– de planning en rationalisering van de interparlementaire samenwerking i.v.m. bovengenoemde 

thema’s;
– het onderzoek naar de mogelijkheden van nieuwe technologieën (zoals video-conferenties) bij de 

parlementaire communicatie.

Doc. 53 022/001

Conferentie van de voorzitters van de Europese parlementaire assemblees,
 Limassol, 10 - 12 juni 2010

Op 11 en 12  juni 2010 vond in Limassol (Cyprus) de Conferentie van de Voorzitters van de Europese 
Parlementaire Assemblees plaats, die om de twee jaar wordt georganiseerd onder het toezicht van de 
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa.

Op de agenda stond de rechten en de plichten van de oppositie in het parlement, de nationale parlementen 
en de rechten van de mens en de implementatie van het non-discriminatie beginsel.

Op die conferentie komen de voorzitters bijeen van de parlementen van de lidstaten van de Raad van 
Europa, alsook de voorzitter van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa, de voorzitter van 
het Europees Parlement en de voorzitter van de Assemblee van de West-Europese Unie.

Namens België vertegenwoordigde de heer Geert Versnick, uittredend Voorzitter van de commissie voor de 
Buitenlandse Betrekkingen, de Voorzitter van de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers.

De volgende organisaties waren als waarnemers aanwezig: de parlementsvoorzitters met de status van 
waarnemer bij de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (met name die van Marokko en 
Mexico), de voorzitter van de parlementaire assemblee van de WEU, de voorzitter van de Parlementaire 
Assemblee van de Middellandse Zee, de vicevoorzitter van de OVSE (PA OVSE), de voorzitter van de 
Baltische Assemblee, en vertegenwoordigers van de Interparlementaire Unie (IPU), en van de Raadgevende 
Interparlementaire Beneluxraad.

Doc. 53 023/001

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.
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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 XLII, Stockholm, 5 – 6 oktober 2009

De afvaardiging van het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden was samengesteld uit de 
dames Juliette Boulet (K), Martine Taelman (S) en Els Van Hoof (S) en de heren Herman De Croo (K), 
Philippe Mahoux (S) en Stefaan Vercamer (K).

Volgende thema’s stonden op de agenda:

– de stand van zaken van het Zweedse voorzitterschap van de Europese Unie;

– de klimaatverandering en de Conferentie van Kopenhagen;

– openheid en transparantie van de EU-instellingen en de nationale parlementen inzake EU-
aangelegenheden;

– evaluatie van de subsidiariteitstest.

Doc. 52 2269/001

COSAC XLIII, Madrid, 31 mei - 1 juni 2010

De heer Herman De Croo, Voorzitter van het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden, 
heeft aan deze Conferentie deelgenomen.

Volgende thema’s stonden op de agenda:

– De stand van zaken van het Spaanse Voorzitterschap van de Europese Unie in het licht van de 
versterking van gemeenschappelijke stappen naar een Europese “Economic Governance”;

– De toekomstige rol van COSAC na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon;

– Het nieuwe model voor de verhoudingen tussen de nationale parlementen en het Europees 
Parlement na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon.

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.
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Werkzaamheden:

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste activiteiten van het Adviescomité tijdens deze zitting:

5.1.2.1. Het Belgische Voorzitterschap van de Europese Unie (01/07/2010 – 31/12/2010)

Voorbereiding van het Belgische Voorzitterschap van de Europese Unie in 2010

Staatssecretaris Olivier Chastel is belast met de voorbereiding van het Belgische Voorzitterschap van de 
Europese Unie in 2010. Het Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden heeft de heer 
Olivier Chastel op 15 december 2009 uitgenodigd om een stand van zaken van de voorbereiding op te 
maken en om over dat voorzitterschap van gedachten te wisselen.

Doc. 52 1676/4

De prioriteiten van het Belgische Voorzitterschap van de Europese Unie

Om het Belgische Voorzitterschap grondig voor te bereiden op parlementair niveau, hebben de Conferentie 
van voorzitters van de Kamer en het Bureau van de Senaat hun akkoord gegeven met de organisatie van een 
reeks hoorzittingen met de leden van de regering. De formule bestond uit het horen van elke minister in een 
gemeenschappelijke vergadering van het Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden en de 
respectievelijke gespecialiseerde commissie(s) van Kamer en Senaat die overeenstemt (overeenstemmen) 
met de bevoegdheden van de betrokken minister.
Als discussiebasis gold het programma van het Trio-Voorzitterschap (SP/B/H), aangenomen op 7 december 
2009 door de Raad algemene zaken van de Europese Unie.

Doc. 52 2378/001 - Hoorzitting met mevr. L. Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke integratie;
Doc. 52 2378/002 – Hoorzitting met mevr. A. Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken en met de 
heer M. Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en Asielbeleid, voor Gezinsbeleid en 
voor de Federale culturele Instellingen en de heer S. De Clercq, minister van Justitie;
Doc. 52 2378/003 - Hoorzitting met de heer C. Michel, minister voor Ontwikkelings-samenwerking;
Doc. 52 2378/004 – Hoorzitting met de heer V. Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en 
Vereenvoudigen, de heer P. Magnette, minister van Klimaat en Energie en mevr. S. Laruelle, minister van 
KMO’s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid;
Doc. 52 2378/005 - Hoorzitting met mevr. J. Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en 
Gelijke Kansen;
Doc. 52 2378/006 – Hoorzitting met de heer S. Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse 
Zaken en Institutionele Hervormingen;
Doc. 52 2378/007 - Hoorzitting met mevr. J. Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en 
Gelijke Kansen;
Doc. 52 2378/008 – Hoorzitting met de heer P. Magnette, minister van Klimaat en Energie;
Doc. 52 2378/009 - Hoorzitting met de heer P. De Crem, minister van Landsverdediging;
Doc. 52 2378/010 – Hoorzitting met de heer D. Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën 
en Institutionele Hervormingen;
Doc. 52 2378/011 - Hoorzitting met de heer E. Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit;
Doc. 52 2378/012 – Hoorzitting met de heer Ph. Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie 
en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met 
Maatschappelijke Integratie.



HOOFDSTUK 5 Internationale Betrekkingen

143

5.1.2.2.  Pre- en postbrie� ngs 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 
postbrie� ngs werden georganiseerd zijn de volgende:

– Europese Raad van Brussel (29 en 30 oktober 2009) – Doc. 52 2290/001
– Europese Raad van Brussel (10 en 11 december 2009) - Doc. 52 2391/001
– Informele Top van Brussel (11 februari 2010)
– Europese Raad van Brussel (25 en 26 maart 2010)

5.1.2.3.  Opvolging van voorstellen van normatieve akten en andere documenten van de Europese 
Commissie en de Europese Ministerraden 
(Subsidiariteitsprocedure)

Krachtens artikel 36 van het Kamerreglement schrijft elke vaste commissie eenmaal per maand op haar 
agenda een gedachtewisseling in over de haar aanbelangende EU-aangelegenheden die op de agenda staan 
van de EU-Ministerrraad of waarover deze Raad een beslissing heeft genomen, alsmede over de haar 
aanbelangende resoluties die door het Europees Parlement o�  cieel 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.

In het kader van de subsidiariteits- en proportionaliteitsprocedure (protocol gevoegd bij het nieuwe Verdrag 
van Lissabon – in voege sedert 1 december 2009) werd een Europese analysecel gecreëerd.
De ambtenaren van deze cel onderzoeken de voorstellen van wetgeving van de Europese Commissie 
(die overeenkomstig het subsidiariteitsprotocol, systematisch aan de nationale parlementen worden 
overgezonden) op de naleving van het subsidiariteitsprincipe.
Van september 2009 tot juli 2010 werden +/- 530 documenten overgezonden door de Europese Commissie. 
De Europese analysecel heeft hieruit 170 documenten (hetzij 32 %) geselecteerd die voor België het meest 
politiek relevant waren.
Van deze documenten wordt een synthese� che gemaakt ter informatie van de bevoegde commissies en hun 
europromotor.
Indien het om wetgevingsvoorstellen gaat formuleert de Europese analysecel een ontwerp van 
subsidiariteitsadvies. De bevoegde commissie beslist om dit ontwerp al dan niet te agenderen en te 
� naliseren (cfr. art. 37bis van het Kamerreglement).
In deze experimentele beginfase werden uiteindelijk 3 subsidiariteitsadviezen geformuleerd (COM 
2009/154; COM 2009/701 en 702; COM 2010/801). Eerder werden ook al in het kader van de COSAC 
(Conferentie van de Commissies voor Europese Aangelegenheden in de EU) een viertal subsidiariteitstesten 
uitgevoerd.
De subsidiariteitsadviezen evenals de repliek van de Europese Commissie worden op de IPEX-database 
geplaatst (Interparlementary exchange: www.ipex.eu).

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.
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Één keer per jaar houdt het Federaal Adviescomité een gedachtewisseling met de bevoegde minister of 
staatssecretaris.

Tijdens de vergadering van 24 november 2009 zijn de leden van het Federaal Adviescomité voor Europese 
Aangelegenheden samengekomen met de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, 
toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, om een stand van zaken op te maken over de 
omzetting van de Europese richtlijnen in Belgisch recht.

Wat betreft het internemarktscorebord dat op 10 november 2009 a� iep, slaagde België erin om voor het 
eerst zijn algemeen omzettingsde� cit terug te brengen tot 0,9 % (13 richtlijnen), met andere woorden tot 
onder de Europese norm van 1 %. België had in 1997 een omzettingsde� cit van 8,5 %. Er is bijgevolg een 
hele weg afgelegd. In mei 2009 was België met 1,2 % (20 richtlijnen) nog boven de norm. Dit is het best 
behaalde resultaat ooit.

Doc. 52 1018/003

5.1.2.5. Het SOLVIT-Centrum België

Op 20 oktober 2009, heeft mevr. Vladislava Iordanova (beheerder Solvit-Centrum België) in een vergadering 
van het Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden een uiteenzetting gehouden over het ontstaan 
en de werking van het Solvit-Centrum. Mevr. Lore Aerts van het Belgisch SOLVIT-Centrum heeft drie 
zogenaamde “Success Stories” van het Centrum voorgesteld.

Doc. 52 2355/001

5.1.2.6. De Werkgelegenheidscrisis

Op dinsdag 20  januari 2010, hebben de leden van het Federaal Adviescomité voor de Europese 
Aangelegenheden een gedachtewisseling gehad met de heer Stefano Scarpetta, Hoofd van de afdeling 
Analyse en Werkgelegenheidsbeleid bij de Directie Werkgelegenheid, Arbeid en Sociale Zaken van de 
OESO over de gevolgen van de crisis voor het sociaal beleid en voor de werkgelegenheid.

Doc. 52 2416/001

5.1.2.7. Het Verdrag over de werking van de Europese Unie (VWEU) en de Comitologie

Op dinsdag 16 maart 2010 hebben de leden van het Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden 
een gedachtewisseling gehad met de heer Didier Seeuws, adjunct-permanent vertegenwoordiger van België 
bij de Europese Unie over de comitologie.

Doc. 52 2571/001

5.1.2.8. Interparlementaire ontmoetingen

Brussel, 16 en 17 november 2009
Bouwen aan een Europa van de burger / Het «programma van Stockholm» 2010 – 2014
De parlementaire dimensie van de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid

Deze parlementaire ontmoeting werd gezamenlijk georganiseerd door het Europees Parlement en de 
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Zweedse Riksdag. De heer Bert Schoofs (VB), mevrouw Jacqueline Galand (MR) en mevr. Camille Dieu 
(PS) namen aan deze vergadering deel.
Ze werd voorgezeten door de voorzitter van het Europees Parlement, de heer Jerzy Buzek, en de voorzitter 
van het Zweeds Parlement, de heer Per Westerberg.
De heer Jerzy Buzek heeft erop gewezen dat het Verdrag van Lissabon het mogelijk moet maken het 
migratieprobleem solidair op te lossen en de veiligheid van de burgers beter in balans te brengen met de 
bescherming van de individuele rechten. Tevens zou het Verdrag het gerecht makkelijker toegankelijk 
moeten maken voor de burgers en ervoor moeten zorgen dat de praktische problemen van de burgers vlotter 
worden opgelost.

5.1.3. Bijzondere Commissie Globalisering

Ingevolge de aanbevelingen van de parlementaire werkgroep “Globalisering” van 28 februari 2003 (stuk 
nr. 50-2330/003) en goedgekeurd bij motie door de Kamer op 13 maart 2003 (stuk nr. 50-2330/004) 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 betre� ende 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)

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)
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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 mondiale aspecten van de � nanciële crisis
Tijdens haar vergadering van dinsdag 27 oktober 2009 heeft de Bijzondere Commissie “Globalisering” 
beslist dat ze haar werkzaamheden zou wijden aan de mondiale aspecten van de � nanciële crisis.
Deze werkzaamheden berustten grotendeels op hoorzittingen van experten die behoren tot de academische, 
politieke en � nanciële kringen.
Teneinde de noodzakelijke diversiteit van het panel van experten te verzekeren, werd er aan elke politieke 
fractie gevraagd om een expert aan te duiden (twee experten werden voorgesteld door de sp.a en PS-
fracties, die het thema gekozen hadden).
De comissie heeft volgende hoorzittingen georganiseerd:

– 1 december 2009
 Hoorzitting met de heer Arnaud Zacharie, Secretaris-Generaal NCOS 11.11.11;
– 15 december 2009
 Hoorzitting met de heer Olivier Deschutter, speciaal rapporteur van de Verenigde Naties over 

voedselzekerheid, professor aan de UCL;
– 5 januari 2010
 Hoorzitting met de heer Jonathan Beynon, Economic Governance and Budget Support Unit, 

DG Development, European Commission and Department for International Development 
(DFID, UK);

– 12 januari 2010
 Hoorzitting met de heer Paul De Grauwe, Professor aan de Faculteit Economie en 

Bedrijfswetenschappen aan de KULeuven;
– 19 januari 2010
 Hoorzitting met de heer Jan Cerfontaine, Voorzitter van de raad van bestuur van Argenta Bank- 

en verzekeringsgroep, gastprofessor aan de Universiteit Gent;
– 26 januari 2010
 Hoorzitting met de heer Eric de Keuleneer, Professor aan de Solvay Business School (ULB);
– 9 februari 2010
 Hoorzitting met de heer Jacques Sapir, directeur “L’Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales” 

– IRSES-MSH, Parijs;
– 2 maart 2010
 Hoorzitting met de heer Poul Nyrup Rasmussen, PES-President (Partij van de Europese 

socialisten), voormalig eerste minister van Denemarken;
– 16 maart 2010
 Hoorzitting met de heer Paul Goldschmidt, Lid van het instituut � omas More te Brussel – 

Gewezen directeur bij de Europese Commissie – Auteur van studies over de huidige � nanciële 
crisis.

Doc. 52 2575/001
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5.1.3.2. Parlementaire seminaries van de OESO

“Beyond the crisis: sustainable recovery and jobs”
Parijs, 1 oktober 2009

Op donderdag 1 oktober 2009 namen de heren Herman De Croo (Open Vld-volksvertegenwoordiger en 
Voorzitter van het Adviescomité voor Europese Aangelegenheden van de Kamer van volksvertegenwoordigers) 
en François Bellot (MR-volksvertegenwoordiger en Voorzitter van de Commissie voor de Infrastructuur, 
het Verkeer en de Overheidsbedrijven van de Kamer van volksvertegenwoordigers), mevrouw Christiane 
Vienne (PS-Senator) en de heer Berni Collas (MR-Senator) in Parijs deel aan het parlementair seminar van 
de OESO “Beyond the crisis: sustainable recovery and jobs”.

Een wereldwijd herstel ondersteunen
Parijs, 18 februari 2010

De heren F. Bellot en H. De Croo hebben op donderdag 18 februari 2010 deelgenomen aan het parlementair 
seminar van de OESO «Soutenir une reprise mondiale». De vertegenwoordigers van de parlementaire 
wereld hebben tijdens dit seminar een gedachtewisseling gehad over:

– de sociale impact van de crisis;
– de Groene Groei;
– transparantie en integriteit in de openbare en privé-sectoren.

5.1.4.  Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor de Veiligheid en de Samenwerking in 
Europa (PA OVSE)

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 con� ictpreventie.

In april 1991 hebben de afgevaardigden van de parlementen die deelnamen aan de Conferentie voor de 
Veiligheid en de Samenwerking in Europa beslist een parlementaire assemblee op te richten.

De Kamerdelegatie bij de Parlementaire Assemblee van de OVSE

Commissie Leden

Commissie 1
Politiek

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

Commissie 2
Economie

Sabien Lahaye-Battheu
Roel Deseyn

Commissie 3
Democratie

Patrick Moriau
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Structuren

Deze Assemblee stoelt op drie commissies die overeenstemmen met de drie korven van de Slotakte van 
Helsinki, met name:

– de commissie voor de Politieke Zaken en Veiligheid;
– de commissie voor de Economische Zaken, de Wetenschap, de Technologie en het Milieu;
– de commissie voor de Democratie, de Mensenrechten en Humanitaire Aangelegenheden.

Elke commissie benoemt een rapporteur die ook het ontwerp van resolutie opstelt.

Werking

De Assemblee vergadert ieder jaar tijdens een zomerzitting (de eerste week van juli). Een winterzitting 
(in februari) en een herfstzitting (in september-oktober) worden ook georganiseerd. De eerste zitting ging 
door in Boedapest in 1992. Het secretariaat is in Kopenhagen gevestigd.

5.1.4.1. Herfstzitting van de Parlementaire Assemblee van de OVSE

 Parlementaire Conferentie inzake Energieveiligheid en het Leefmilieu
 Athene, 8 – 11 oktober 2009

Van 8 tot 11  oktober 2009 organiseerde de Parlementaire assemblee van de OVSE (hierna afgekort 
als “PA OVSE”) te Athene (Griekenland) een Conferentie over de “Energieveiligheid en Leefmilieu”, 
een vergadering van de permanente commissie en een forum over veiligheid en samenwerking in de 
Middellandse zeeregio.
De Belgische delegatie werd geleid door Kamerlid François-Xavier de Donnea (MR), en was voorts 
samengesteld uit de Kamerleden Roel Deseyn (CD&V), Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld), Patrick 
Moriau (PS) en Francis Van den Eynde (VB) en de Senatoren Marc Verwilghen (Open Vld), Philippe 
Mahoux (PS) en Alain Destexhe (MR).
De Belgische delegatie werd ontvangen door ambassadeur Pierre Vaesen, die de delegatieleden in een 
afzonderlijke vergadering toelichting heeft gegeven over de recente ontwikkelingen in Griekenland, en 
bij deze gelegenheid journalisten heeft uitgenodigd die voor diverse persagentschappen en Belgische of 
buitenlandse kranten verslag uitbrengen over de actualiteit in Griekenland.

Doc. 52 2219/001

5.1.4.2. 19e jaarlijkse zomervergadering van de Parlementaire Assemblee van de OVSE

Van 6 tot 10  juli 2010 vond in Oslo onder het voorzitterschap van de heer João Soares de 19e jaarlijkse 
zitting van de Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa 
(hierna afgekort als “PA-OVSE”) plaats.

De delegatie werd geleid door de heer François-Xavier de Donnea (MR). De delegatie volksvertegenwoor-
digers die door de Kamer waren aangewezen, bestond uit mevrouw Sabien Lahaye-Battheu (open VLD) 
en de heer Francis Van den Eynde (VB). De delegatie die door de Senaat was aangewezen, bestond uit de 
heren Marc Verwilghen (Open VLD) en Alain Destexhe (MR).

De Belgische delegatie werd op 9  juli 2010 ontvangen door ambassadeur Christian Monnoyer, die de 
delegatieleden in een afzonderlijke bijeenkomst toelichting heeft gegeven over Noorwegen.
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Het centrale thema van de debatten was: “de rechtsstaat: de strijd tegen de grens-overschrijdende misdaad 
en tegen de corruptie”.

37 bijkomende resoluties werden ook besproken.

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 � nancieel, 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).

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 betre� ende 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 euromedi-terrane 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.
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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.

Zesde plenaire vergadering van de Euromediterrane Parlementaire Assemblee
 Amman, Jordanië, 12 - 14 maart 2010

De thema’s op de agenda van deze vergadering waren:
– het vredesproces in het Midden-Oosten;
– de klimaat- en milieuveranderingen en hernieuwbare energie in het Middellandse Zeegebied;
– de omvorming van de FEMIP (Facility for the Euro Mediterranean Investment and Partnership) 

in een euromediterrane bank.

Mevrouw Elke Tindemans (S) heeft voor het Federaal Parlement aan deze plenaire vergadering deelgenomen.

5.1.6. Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

De Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad bestaat uit 21 Belgische, 21 Nederlandse en 
7 Luxemburgse parlementsleden. De afvaardiging van de Kamer in de Beneluxraad werd in de verslagperiode 
2009-2010 gevormd door de volksvertegenwoordigers Collard, Detiège, De Vriendt, Giet, Goyvaerts, Van 
Campenhout en Van den Bergh.
De Beneluxraad vergadert afwisselend in Brussel, Den Haag en Luxemburg. In 2009 en 2010 vergadert 
hij in Brussel. Tijdens die periode wordt de Raad voorgezeten door de heer Tommelein, lid van het Vlaams 
Parlement en gemeenschapssenator.
Tijdens zijn werkjaar 2009-2010 heeft de Raad zijn re� ectie over de toekomst van zijn werking verdergezet.
Het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie, waarvan de Beneluxraad het parlementaire 
orgaan is, werd gesloten op 3 februari 1958 en is in werking getreden op 1 november 1960. Het verdrag 
gold voor een termijn van vijftig jaar en bleef vervolgens van kracht voor opeenvolgende termijnen van tien 
jaar, tenzij een van de partijen niet instemde met de verlenging.

Een stilzwijgende verlenging van het verdrag was echter niet aan de orde gelet op de institutionele 
evolutie in België sinds het sluiten van het verdrag en op de voorschrijdende Europese integratie. Er moet 
immers rekening worden gehouden met de eigen bevoegdheden van de gewesten en gemeenschappen, 
met inbegrip van de internationale bevoegdheden voor hun bevoegdheidsdomeinen. Tevens dienden de 
domeinen waarin de Beneluxsamenwerking een meerwaarde kan betekenen, te worden herijkt in het licht 
van de voortschrijdende Europese integratie en om rekening te houden met nieuwe aandachts-punten zoals 
bijvoorbeeld het probleem van de energiebevoorrading- en veiligheid, die niet of nog niet afdoend worden 
geregeld op het Europese niveau.
De eerste fase van deze re� ectie werd beëindigd door de plechtige ondertekening op 17  juni 2008 
door de Belgische federale, gewest- en gemeenschapsregeringen en de Nederlandse en Luxemburgse 
regeringen, van een nieuw Beneluxverdrag. De Raad buigt zich nu over de actualisering van zijn eigen 
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instellingsovereenkomst (Overeenkomst tussen België, Nederland en Luxemburg nopens de instelling 
van een Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad – Brussel, 5 november 1955) en zijn huishoudelijk 
reglement. Die actualisering is nodig omdat de instellingsovereenkomst en het huishoudelijk reglement op 
een aantal punten niet meer sporen met het nieuw Beneluxverdrag, bijvoorbeeld inzake de omschrijving 
van de bevoegdheden en de planning van de werkzaamheden door middel van meerjaren-programma’s en 
jaarprogramma’s en omdat een aantal bepalingen ervan betre� ende de werking van de Raad in onbruik zijn 
geraakt of niet meer aan de werkelijkheid beantwoorden.

Daarnaast boog de Raad zich ook over de herziening van de verdragen met betrekking tot het Benelux-
Bureau voor de intellectuele eigendom (Benelux Merkenbureau) en tot het Benelux-Gerechtshof.

Naast de re� ectie over de toekomst van de Benelux en zijn eigen werking heeft de Beneluxraad uiteraard zijn 
gewone werkzaamheden voortgezet. Die hebben, overeenkomstig het oude en nieuwe Beneluxverdrag en 
zijn eigen instellingsverdrag, voornamelijk betrekking op de volgende punten: de politieke samenwerking 
en het overleg tussen de drie Beneluxlanden over Europese en buitenlandse aangelegenheden, de werking 
van de Benelux Economische Unie, de duurzame ontwikkeling, de grensoverschrijdende samenwerking, 
de culturele samenwerking en de samenwerking inzake onderwijs, de samenwerking op de gebieden van 
justitie en binnenlandse zaken.

Inzake Europese aangelegenheden en buitenlands beleid streeft de Beneluxraad naar permanent overleg 
tussen de Beneluxregeringen en naar het innemen van gemeenschappelijke standpunten op het internationale 
toneel. De Raad besteedde ook aandacht aan de voorbereiding van het Belgisch EU-voorzitterschap in het 
tweede semester van 2010.

Wat de interne samenwerking in de Benelux betreft, hadden de Raad en zijn vaste commissies belangstelling 
voor persoonsgebonden en culturele aangelegenheden, voor ruimtelijke samenwerking, voor de werking van 
de Benelux Economische Unie, de economische samenwerking en de samenwerking inzake binnenlandse 
aangelegenheden en justitie.

Zo besteedde de Raad in de verslagperiode onder meer aandacht aan onderwijs-aangelegenheden zoals het 
Nederlandse project rijdende school dat gericht is op de kinderen van kermisexploitanten en circusartiesten, 
en de plaats van sport in het onderwijs.

De Raad boog zich ook over de aangelegenheden van het commerciëel en niet-commerciëel draagmoederschap, 
de verkoop van geneesmiddelen via internet en het grensoverschrijdend ambulancevervoer.

Wat de samenwerking betre� ende binnenlandse aangelegenheden en justitie betreft besteedde de Raad 
onder andere aandacht aan de overbrenging van Belgische gedetineer-den naar Nederland (Tilburg) 
en aan de grensoverschrijdende rampenbestrijding. De Raad besprak daarnaast, zoals tijdens de vorige 
verslagperiode, de samenwerking met betrekking tot de strijd tegen de verdovende middelen.

Inzake de werking van de Economische Unie besprak de Raad onder andere de problematiek van de sector 
van de zeevisserij, en volgde hij verder het dossier op van de wegbeprijzing. Hij besteedde verder aandacht 
aan grensoverschrijdende infrastructuurprojecten zoals spoorwegverbindingen, het kanaal Gent-Terneuzen 
en de Seine-Schelde-verbinding en aan het grensoverschrijdend reizigersvervoer.

Wat de duurzame ontwikkeling met betrekking tot de territoriaal gebonden aangelegenheden betreft heeft 
de Raad zich gebogen over de noodzaak aan en de aandachtspunten van een nieuw Benelux-afsprakenkader 
inzake ruimtelijke ordening ter opvolging van de Tweede Benelux Structuurschets en over de noodzaak 
van samenwerking op dat vlak met de regio’s aan de buitengrenzen van de Benelux. Daarnaast werd ook 
aandacht besteed aan de samenwerking inzake natuur en leefmilieu, onder andere met betrekking tot 
de grensoverschrijdende natuurparken en de afvalverwerking. De Raad had ook aandacht voor de VN-
Klimaatconferentie van Kopenhagen.
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De Beneluxraad heeft ook het voorbije parlementaire jaar zijn bevoorrechte contacten met andere vergelijkbare 
regionale samenwerkingsstructuren tussen landen, zoals de Baltische Assemblee en de Noordse Raad, 
in stand gehouden. Dat gebeurde onder meer door het bijwonen van elkaars plenaire vergaderingen en 
de organisatie van gemeenschappelijke studiedagen, seminaries en conferenties. Ook werden de eerste 
stappen gezet om de contacten uit te breiden tot andere samenwerkingsstructuren, zoals de Black Sea 
Cooperation, e.a. De Beneluxraad streeft inmiddels ook naar een gestructureerde samenwerking met 
Noord-Rijnland-Westfalen en heeft meer in het algemeen tijdens het verslagjaar herhaaldelijk aandacht 
besteed aan grensoverschrijdende samenwerking aan de buitengrenzen van de Benelux en aan de regionale 
samenwerking in het verbrede Europa.

De Raad volgde ten slotte, zoals tijdens het vorige werkjaar, van nabij het dossier op van de gemeenschappelijke 
kandidatuur van de drie Beneluxlanden voor de organisatie van de Wereldbeker Voetbal in 2018.

5.1.7. Parlementaire vergadering van de Raad van Europa

DE RAAD VAN EUROPA

Oprichting
5 mei 1949.

Samenstelling
47 lidstaten, 5 landen als «waarnemers».

Doelstellingen
Een hechtere unie tot stand brengen tussen de democratische staten in Europa door het openen van een 
reële dialoog over de problemen waarmee de Europese samenleving geconfronteerd wordt. De initiatieven 
van de parlementaire vergadering hebben tot verscheidene overeenkomsten geleid, onder meer het Europees 
Verdrag over de Rechten van de mens.

Structuren
– Het Comité van ministers: het orgaan met beslissingsbevoegdheid, samengesteld uit de ministers 

van Buitenlandse zaken van de lidstaten;
– de Parlementaire Assemblee;
– een gemengd comité dat de schakel vormt tussen het Comité van ministers en de Parlementaire 

Assemblee. Dit comité bestaat uit een vertegenwoordiger van elke regering en een gelijk aantal 
vertegenwoordigers van de Assemblee, waaronder de Assembleevoorzitter.

PARLEMENTAIRE ASSEMBLEE

Oprichting
5 mei 1949.

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

Werking
De Assemblee houdt een jaarlijkse zitting die wordt opgesplitst in vier delen van ongeveer een week: in de 
lente, in de zomer, in de herfst en in de winter.
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Bevoegdheden
De Assemblee keurt aanbevelingen, adviezen, resoluties of richtlijnen goed. De parlementsleden spreken 
zich daarbij in eigen naam uit; hun uitspraken verplichten hun regering tot niets. De leden houden zich 
niettemin meestal aan de steminstructies die binnen de vijf fracties van de Assemblee worden afgesproken.

Organisatie
De werkzaamheden van de Assemblee worden voorbereid door 10 gespecialiseerde commissies. Tussen de 
zittingen door treedt de Vaste Commissie op in naam van de Assemblee.

Samenstelling van de afvaardiging van de Kamer van volksvertegenwoordigers
Vaste leden
Open Vld ....................................................................................... Hendrik Daems
MR ..................................................................................................Denis Ducarme
CD&V................................................................................................... Luc Goutry
PS .................................................................André Flahaut nadien Patrick Moriau

Plaatsvervangers
VB ............................................................................................... Gerolf Annemans
Ecolo-Groen! ............................................Jean-Marc Nollet nadien Juliette Boulet
sp.a ....................................................Bruno Tobback nadien Dirk Van der Maelen

Werkzaamheden
Derde gedeelte van de zitting 2009, Straatsburg, van 22 tot 26 juni 2009

Aangenomen teksten betre� ende volgende onderwerpen:

– de situatie in Wit-Rusland;
– de activiteiten van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (BERD) in 2008: 

versterken van de economische en democratische stabiliteit;
– de economische wereldinstellingen tegenover de uitdagingen van de � nanciële crisis;
– heronderzoek van de reeds goedgekeurde geloofsbrieven van de Oekraïense delegatie voor 

substantiële redenen;
– de situatie van de mensenrechten in Europa: de noodzaak van het uitroeien van stra� eloosheid;
– de situatie van de mensenrechten in Europa en de voorgang van de opvolgingsprocedure van de 

Assemblee;
– de vergeten volkeren in Europa: de bescherming van de basisrechten van sinds lange tijd verplaatste 

personen;
– de werking van de democratische instellingen in Armenië;
– de situatie in Iran;
– de � nanciering van de openbare radio-omroep;
– kernenergie en duurzame ontwikkeling;
– duurzame energie en leefmilieu;
– uitwerking van een statuut van “partner voor democratie” bij de Parlementaire Assemblee;
– geschiedenisonderricht in (post)-con� ictgebieden;
– de noodzaak om zogenaamde “eremisdrijven” te bestrijden;
– ontwerp van Aanvullend Protocol bij het Europees Handvest inzake lokale autonomie betre� ende 

het recht om deel te nemen aan de werkzaamheden van lokale gemeenschappen;
– ontwerp van Protocol nr. 3 bij de Europese Raamovereenkomst over de grensover-schrijdende 

samenwerking van de territoriale overheden of gemeenschappen betre� ende groeperingen voor 
Euroregionale samenwerking (GES).
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Vierde gedeelte van de zitting 2009, Straatsburg, van 28 september tot 2 oktober 2009

Aangenomen teksten betre� ende volgende onderwerpen:

– het bevorderen van online-mediadiensten op internet aangepast aan minderjarigen;
– de oorlog tussen Georgië en Rusland: een jaar later;
– heronderzoek van de reeds goedgekeurde geloofsbrieven van de Russische delegatie op
 grond van substantiële redenen (artikel 9 van het Reglement van de Assemblee);
– de uitdagingen veroorzaakt door klimaatsverandering;
– culturele vorming: bevordering van cultuur, creativiteit en intercultureel begrip door opvoeding;
– de activiteiten van de Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling (OESO) in 

2008-2009;
– aantijgingen van misbruik van het strafrechtssysteem, ingegeven door politieke
 overwegingen, in de Lidstaten van de Raad van Europa.
– de uitwerking van een bijkomend protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 

over het recht op een gezond leefmilieu;
– betwisting van de nog niet goedgekeurde geloofsbrieven op grond van formele redenen
 van de parlementaire delegatie van Moldavië;
– de hervorming van de Verenigde Naties en de Lidstaten van de Raad van Europa;
– de toekomst van de Raad van Europa in het licht van zijn 60 jaar ervaring;
– naleving van de verplichtingen en verbintenissen van Monaco;
– verkrachting van vrouwen, inclusief verkrachting binnen het huwelijk;
– de werking van de democratische instellingen in Moldavië: uitvoering van Resolutie 1666;
– water: een strategische uitdaging voor het Middellandse-zeebekken;
– naar een nieuw beheer van de oceanen.

Vergadering van de Permanente Commissie, Bern, 20 november 2009

Aangenomen teksten betre� ende volgende onderwerpen:

– verbeteren van de kwaliteit en de samenhang van asielbeslissingen in de Lidstaten van
 de Raad van Europa;
– inzet van de Europese diaspora: de noodzaak aan gouvernementele en
 intergouvernementele antwoorden;
– migrantenvrouwen: een verhoogd risico op huiselijk geweld;
– de bijdrage van de Raad van Europa tot de ontwikkeling van een Europese Ruimte voor hoger 

onderwijs;
– wijzigingen van diverse bepalingen in het Reglement van de Assemblee;
– procedurele weerslag van Resolutie 1600 (2008) van de Assemblee over “De Raad van Europa en zijn 

waarnemende leden: huidige situatie en perspectieven” en aanverwante teksten van de Assemblee;
– de toekomst van het Europees Centrum voor mondiale onderlinge afhankelijkheid en solidariteit 

(«Noord-Zuidcentrum»).

Eerste gedeelte van de zitting 2010, Straatsburg, van 25 tot 29 januari 2010

Aangenomen teksten betre� ende volgende onderwerpen:

– de werking van de democratische instellingen in Bosnië-Herzegovina;
– bestrijding van mensenhandel: promotie van het verdrag van de Raad van Europa;
– corruptie bij de rechterlijke macht;
– de eerbiediging van de persvrijheid;
– verkiezingsdrempels en andere aspecten van de kiesstelsels die een weerslag hebben op de 

representativiteit van de parlementen van de Lidstaten van de Raad van Europa;
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– het verhogen van de vertegenwoordiging van vrouwen in de politiek via de kiesstelsels;
– administratieve opsluiting van asielaanvragers en illegale migranten in Europa;
– het oplossen van eigendomsproblemen van vluchtelingen en verplaatste personen;
– de werking van de democratische instellingen in Albanië;
– vijftien jaar na het Actieprogramma van de Internationale Conferentie voor Bevolking en 

Ontwikkeling;
– situatie in het Midden-Oosten;
– godsdienstvrijheid en andere mensenrechten van de niet-moslim minderheden in Turkije en de 

moslimminderheid in � racië (Oost-Griekenland).

Vergadering van de Permanente Commissie, Parijs, 12 maart 2010

Aangenomen teksten betre� ende volgende onderwerpen:

– wijziging van de samenstelling van het Bureau van de Parlementaire Assemblee;
–  regels en procedures voor de toekomstige verkiezingen van de Secretaris-generaal van de Raad van 

Europa – ontwerp van gezamenlijke interpretatieve verklaring (Ministercomité / Parlementaire 
Assemblee);

– ontwerpverdrag van de Raad van Europa over de namaak van medische producten en gelijkaardige 
misdrijven die een bedreiging vormen voor de volksgezondheid;

– ontwerpprotocol houdende wijziging van het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand 
in � scale aangelegenheden (ETS nr. 127);

– de bescherming van de minderheden in Europa: goede praktijken en lacunes in de toepassing van 
de gemeenschappelijke normen;

– kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld;
– herziening van het auteursrecht in het internettijdperk;
– de loonkloof tussen mannen en vrouwen;
– het mandaat van de co-rapporteurs van de opvolgingscommissie.

Tweede gedeelte van de zitting 2010, Straatsburg, van 26 tot 30 april 2010

Aangenomen teksten betre� ende volgende onderwerpen:

– lobbying in een democratische samenleving (Europese gedragscode inzake lobbying);
– het betrekken van vrouwen bij de preventie en de regeling van niet opgeloste con� icten in Europa;
– de gevolgen van de economische crisis:

- de sociale weerslag van de economische crisis;
- de impact van de economische wereldcrisis op de migratie in Europa;
- vrouwen en de � nanciële en economische crisis;
- investeren in gezinscohesie als ontwikkelingsfactor in tijden van crisis;

– rijkdom, welvaart en welzijn: hoe ze met elkaar te verzoenen in een Europa in verandering;
– piraterij - een misdaad die een uitdaging vormt voor democratieën. De noodzaak om
 bijkomende internationale juridische maatregelen te nemen in de strijd tegen zeeroverij;
– de herdenking van de slachto� ers van de Grote Hongersnood (Holodomor) in de voormalige USSR;
– naleving van de verplichtingen en verbintenissen van Montenegro;
– dringende noodzaak voor grondwetshervorming in Bosnië-Herzegovina;
– de situatie in Wit-Rusland: recente ontwikkelingen;
– daadwerkelijke toepassing van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens: het Interlaken-

proces;
– discriminatie op basis van seksuele geaardheid en geslachtsidentiteit;
– de bescherming van “whistle blowers”;
– post-opvolgingsdialoog met Bulgarije;
– migranten en vluchtelingen: een blijvende uitdaging voor de Raad van Europa;
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– biodiversiteit en klimaatsverandering;
– het Euro-mediterrane gebied: oproep tot een strategie van de Raad van Europa.

Vergadering van de Permanente Commissie, Skopje, 21 mei 2010

Aangenomen teksten betre� ende volgende onderwerpen:

– het versterken van de slagkracht van het verdragsrecht van de Raad van Europa;
– het versterken van maatregelen ten opzichte van seksuele delinquenten;
– ontwerp van het derde aanvullend protocol bij het Europees Uitleveringsverdrag;
– uitgaven van de Parlementaire Assemblee voor het boekjaar 2011;
– de sector van de Europese burgerluchtvaart en de � nanciële en economische wereldcrisis;
– gedragscode voor politieke partijen;
– geothermische energie : een lokaal antwoord voor een prangend probleem;
– de integratie van een genderperspectief in de begrotingsopmaak: een middel voor het behoud van 

de gezondheid van vrouwen.

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 echter over te gaan tot rati� catie.

Als reactie hierop werd beslist tijdens een conferentie in Londen in september 1954 om Duitsland en Italië 
te integreren in het Verdrag van Brussel. De Akkoorden van Parijs van oktober 1954 formaliseerden deze 
beslissing en richtten de WEU op als een internationale organisatie.
Tussen 1954 en 1973 speelde de WEU een belangrijke rol in de promotie van overleg en samenwerking 
in West – Europa. Tussen 1973 en 1984 vielen de activiteiten van de WEU als intergouvernementele 
organisatie echter stil. De activiteiten van de WEU verloren hun relevantie door de ontwikkeling van een 
Europese politieke samenwerking in de schoot van de EG.

Begin jaren tachtig werd het debat over een Europese veiligheid echter opnieuw actueel met het besef dat 
een Europese economische samenwerking niet kon worden uitgebreid naar militaire en veiligheidsaspecten. 
Een ander overlegkader werd gezocht en de WEU was een vanzelfsprekende keuze.
Op initiatief van België en Frankrijk, leidde een vergadering van de ministers van defensie in oktober 
1984 tot de «Verklaring van Rome», waarbij de noodzaak van een sterke westerse veiligheidspolitiek werd 
benadrukt. Er werd opgeroepen de WEU nauwer te betrekken bij de ontwikkeling van een echt Europees 
defensiebeleid. Dit werd nogmaals bevestigd in de «Verklaring van Den Haag» in oktober 1987.
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Als gevolg hiervan werden WEU-acties ondernomen:
– in de Golf van 1988 tot 1990: controle van het vrij scheepsverkeer in internationale wateren, 

tijdens het Joegoslavisch con� ict 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 200: politiemissie in Albanië; ontmijningsmissie in 
Kroatië, veiligheids- en controlemissie in Kosovo.

Het Verdrag van Maastricht uit 1992 heeft van de WEU een orgaan van de Europese Unie gemaakt, terwijl 
het Verdrag van Nice uit 2001 alle operationele organen van de WEU aan de EU heeft overgedragen, met 
uitzondering van de parlementaire assemblee die als enige Europese parlementaire assemblee bevoegd is 
gebleven inzake defensie.

Op 31 maart jl. heeft de Permanente Raad van de Westeuropese Unie (WEU), in een o�  ciële verklaring, 
het collectieve besluit aangekondigd om het Gewijzigd Verdrag van Brussel van 1954 op te zeggen en de 
Westeuropese Unie (WEU) te sluiten eind juni 2011.

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.

De Assemblee noemt zichzelf de “Europese Interparlementaire Assemblee voor veiligheid en defensie”.De 
WEU heeft tot doel:

– optreden als een interparlementair forum voor algemene strategische re� ectie 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 e� ectieve 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 
e� ectieve 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 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.

De West-Europese Unie: Lidmaatschap

LEDEN GEASSOCIEERDE LEDEN PARTNERS

België IJsland Albanië
Bulgarije Noorwegen Bosnië-Hercegovina
Cyprus Turkije Kroatië

Denemarken Voormalige Joegoslavische Repu-
bliek van Macedonië

Duitsland Moldavië
Estland Montenegro 
Finland Oekraïne
Frankrijk Rusland 
Griekenland Servië 
Hongarije
Ierland 
Italië
Letland 
Litouwen 
Luxemburg 
Malta 
Nederland 
Oostenrijk 
Polen 
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Portugal 
Roemenië 
Slovenië 
Slowakije 
Spanje 
Tsjechische Republiek
Zweden
Verenigd Koninkrijk

België wordt vertegenwoordigd door 7 e� ectieve 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 ................................................................. Hendrik Daems
MR ............................................................................Denis Ducarme
CD&V............................................................................. Luc Goutry
PS ...............................................................................Patrick Moriau

Plaatsvervangers
VB ......................................................................... Gerolf Annemans
sp.a ...................................................................Dirk Van der Maelen
Ecolo-Groen! .............................................................. Juliette Boulet

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 bewape-

ningsuitrusting 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 e� ectieve leden en 3 plaatsvervangende leden in de Politieke Commissie en de Commissie 
Defensie. In de overige commissies heeft het 2 e� ectieve 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 de� nitieve 
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vorm gegoten in de commissie, waarna de leden over de tekst stemmen en hem voorleggen aan de plenaire 
vergadering voor de� nitieve aanneming.

Plenaire vergadering

De leden komen minstens twee keer per jaar voor drie dagen samen in plenaire vergadering, meestal in 
juni en december. De plenaire vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in het “Palais d’Iéna” te Parijs.

Plenaire vergaderingen zijn politiek belangrijke momenten waar nationale delegaties in debat kunnen treden 
met nationale ministers, militaire vertegenwoordigers, leden van het Europees Parlement, enz. Verder 
worden de ontwerprapporten van de commissies besproken en wordt over de voorgestelde aanbevelingen 
gestemd.

Voorzitterschap

De Assemblee verkiest onder haar leden haar Voorzitter, die zijn functie traditioneel gedurende 3  jaar 
waarneemt. 

Teksten van de Assemblee

De Assemblee kan aanbevelingen, adviezen, resoluties, besluiten en richtlijnen goedkeuren:
– een aanbeveling of advies is gericht aan de Raad van de WEU;
– een resolutie is gericht aan internationale organisaties, regeringen of nationale parlementen;
– een richtlijn is gericht aan de Voorzitter van de Assemblee of een commissie;
– een besluit betreft de werking van de Assemblee en het statuut van haar leden.

Activiteiten

Tweede gedeelte van de 57e gewone zitting, Parijs, december 2009

Tijdens deze zitting kwamen volgende thema’s aan bod:

– naar een nieuwe veiligheidsarchitectuur;
– de Europese veiligheid en het Midden-Oosten;
– de Europese zeebewaking;
– de oorlog in Afghanistan: regionale gevolgen;
– de EU en de vredeshandhavingsmissies van de Verenigde Naties;
– de huidige ontwikkelingen inzake nucleaire ontwapening en non-proliferatie;
– versterking van de Europese industriële en technologische defensiebasis;
– informatie verstrekt door de Raden van de EU en WEU over het Europees veiligheids- en
 defensiebeleid;
– veiligheid in Europa en de uitbreiding: verandering van de publieke opinie;
– modellen en structuren van interparlementaire samenwerking;
– toekenning van het recht aan de delegatievoorzitters van de parlementen van de EU-
 lidstaten om plenaire zittingen voor te zitten.

Eerste gedeelte van de 58e gewone zitting, Parijs, juni 2010

Tijdens deze zitting kwamen volgende thema’s aan bod:
– de permanent gestructureerde samenwerking volgens het Lissabonverdrag;
– de Europese samenwerking op het vlak van helicopters;
– de medische samenwerking tussen de Europese strijdkrachten;
– Europese defensie en het Lissabonverdrag;
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– de EU en Oost-Balkan;
– bevroren con� icten en Europese veiligheid;
– Iran en het Midden-Oosten;
– militaire ruimtevaart: vroege waarschuwings- en elektromagnetische inlichtingensatellieten;
– de transatlantische markt voor defensie-uitrusting;
– Europese veiligheid en het probleem van ruimteafval;
– de opvolging van het EVDB in de nationale parlementen en het Europese parlement;
– Afghanistan: de oorzaken van de oorlog uitleggen aan de publieke opinie.

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 e� ectieve 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, Azerbeidzjan, Bosnië-
Herzegovina, Finland, Fyrom (voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië), Georgië, 
Moldavië, Montenegro, Oekraïne, Oostenrijk, Russische Federatie, Servië, Zweden en 
Zwitserland.

Doelstellingen

– De e� ectieve 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 13 tot 17 november 2009 vond de 55ste jaarlijkse zitting van de Parlementaire NAVO-Assemblee 
plaats in Edinburgh.

Zoals gebruikelijk werden de eigenlijke vergaderingen voorafgegaan door een bijeenkomst van de 
verschillende fracties.

Van 13 tot en met 16 november kwamen de vijf commissies en het Bureau bijeen.

De plenaire vergadering ging door op 17 november 2009.
Onder meer NAVO-secretaris-generaal Fogh Rasmussen en SACEUR, admiraal James G. Stavridis 
spraken de vergadering toe.

Bovendien werden ook volgende resoluties aangenomen:
– resolutie 374 over de toestand in de Republiek Moldavië;
– resolutie 375 over een globaal actieplan ter bestrijding van de piraterij langs de kusten van Somalië;
– resolutie 376 over de blijvende betrokkenheid van de NAVO bij Afghanistan;
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– resolutie 377 over het herstel na de wereldwijde economische crisis;
– resolutie 378 over de toenadering tot Pakistan;
– resolutie 379 over de opendeurpolitiek van de NAVO;
– resolutie 380 over de versterking van universele maatregelen voor non-proliferatie van kernwapens.

Lentezitting 2010

Benevens aan de hoger beschreven jaarlijkse zitting, heeft de Belgische delegatie ook deelgenomen aan de 
lentezitting 2010.

De lentezitting 2010 van de Parlementaire NAVO-Assemblee vond plaats in Riga van 28 mei tot 1 juni 2010.

Zoals gebruikelijk werden de eigenlijke vergaderingen voorafgegaan door een bijeenkomst van de 
verschillende fracties.

Er werden onder meer verslagen besproken over:

– de maritieme veiligheid;
– de Balkanlanden;
– het bestuur in Afghanistan;
– de veiligheidssituatie in het hoge Noorden;
– de wereldwijde recessie;
– de klimaatverandering;
– de NAVO en de contactlanden;
– de energiestrategie.

5.1.10. Interparlementaire Unie (IPU)

De Interparlementaire Unie (IPU) is de wereldorganisatie van de nationale parlementen en bestaat sinds 
1889. Er zijn thans 155 landen lid van. België is een van de stichtende leden. Kamer en Senaat zijn in de 
IPU vertegenwoordigd via de Belgische IPU-groep.

Meer informatie over de organisatie en de activiteiten van de Belgische IPU-groep of over de 
Interparlementaire Unie in het algemeen, is te vinden op de website van de groep: http://ipu.fed-parl.be.

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 maakten er tijdens 
de zitting 2009-2010 deel van uit:

– gewone leden: dhr. François-Xavier de Donnea (ondervoorzitter van de Groep), dhr. Roel Deseyn, 
dhr. Patrick Moriau (ondervoorzitter van de Groep) en dhr. Geert Versnick;

– plaatsvervangende leden: dhr. Daniel Bacquelaine, dhr. Jan Jambon en dhr. Dirk Van der Maelen.

Senator Sabine de Bethune zat 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 14 oktober en 9 december 2009 en op 3 februari en 28 april 2010. De Belgische 
IPU-groep kwam in Algemene Vergadering bijeen op 3 februari 2010.
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Activiteiten

Statutaire Assemblees van de IPU

Dhr. François-Xavier de Donnea was, samen met een parlementslid uit Zambia, rapporteur voor de Tweede 
Commissie van de Assemblee (Duurzame ontwikkeling, � nanciering en handel) over het thema: “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”. Dhr. François-
Xavier de Donnea had zelf dit thema voorgesteld, dat ook in de Verenigde Naties veel aandacht krijgt.

Het thema kwam zowel tijdens de 121e als de 122e Assemblee aan bod. De behandeling van een thema in 
de Assemblee loopt immers over twee opeenvolgende zittingen. Eerst (tijdens de herfstassemblee) is er een 
paneldebat, waar de rapporteurs een eerste versie van hun verslag voorstellen en op vragen en opmerkingen 
van de delegaties antwoorden. Vervolgens werken de rapporteurs hun verslag eventueel bij en stellen zij een 
ontwerpresolutie op, waarop de delegaties amendementen kunnen indienen. De formele bespreking van 
verslag, ontwerpresolutie en amendementen vindt plaats tijdens de daaropvolgende zitting (lenteassemblee) 
en wordt besloten met de goedkeuring van een resolutie door de Assemblee.

121e Assemblee, Genève, 16-21 oktober 2009

De volgende leden van de Kamer namen aan de zitting deel:
dhr. François-Xavier de Donnea
dhr. Geert Versnick.

Naast een urgentiedebat over de voedselzekerheid in de wereld en paneldebatten over de thema’s op de agenda 
van de drie vaste commissies van de Assemblee, waren er ook vergaderingen van de commissie voor VN-zaken.

Dhr. François-Xavier de Donnea en zijn corapporteur stelden hun verslag over Zuid-Zuid- en driehoeks-
samenwerking voor. Onder Zuid-Zuid-samenwerking verstaat men samenwerking tussen ontwikkelings-
landen onderling, meer bepaald tussen de nieuw geïndustrialiseerde of opkomende ontwikkelingslanden 
en de minder ontwikkelde landen uit het Zuiden. Men spreekt van driehoekssamenwerking wanneer die 
samenwerking tussen ontwikkelingslanden mee ge� nancierd en ondersteund wordt door ontwikkelde lan-
den – vooral de landen die aangesloten zijn bij het Development Assistance Committee (DAC) van de OESO 
– of door multilaterale instellingen.

Dhr. François-Xavier de Donnea maakte ook deel uit van het panel dat een informatiesessie in de commissie 
voor VN-zaken leidde over de samenwerking van de IPU met het Development Cooperation Forum (DCF) 
van de Verenigde Naties en over de follow-up van de IPU-resolutie over parlementaire controle op de 
ontwikkelingshulp. Die resolutie werd in april 2008 aangenomen op basis van een rapport voor de Tweede 
Commissie van de Assemblee waarvan hij de auteur was (samen met een parlementslid uit Benin). Dhr. 
François-Xavier de Donnea volgt voor de IPU ook de ontwikkelingen in het DCF sinds de oprichting 
ervan in juli 2007.

Verschillende IPU-comités waar dhr. François-Xavier de Donnea en dhr. Geert Versnick lid van waren, 
vergaderden eveneens tijdens de assemblee.
Dhr. Geert Versnick nam in het Uitvoerend Comité, waar hij in oktober 2006 in verkozen werd, onder 
andere het woord over de ontwerpbegroting van de IPU voor 2010, het statuut van Palestina in de IPU en 
het voorstel om de IPU een nieuwe juridische grondslag te geven in de vorm van een internationaal verdrag.

In het kader van de voorbereiding van de IPU-begroting voor 2010 zat hij namens het Uitvoerend Comité 
een werkgroep voor over de aanpassing van de bijdrageschaal, die bepaalt hoeveel elk lidparlement moet 
bijdragen in de begroting.
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Dhr. Geert Versnick werd ook verkozen tot Ondervoorzitter van de IPU voor de Twaalf Plus-groep (de 
geopolitieke groep waar België deel van uitmaakt). Elk van de zes geopolitieke groepen in de IPU heeft 
een ondervoorzitter, die gekozen moet worden onder de leden van het Uitvoerend Comité. In de Twaalf 
Plus-groep wordt het ondervoorzitterschap bij toerbeurt toegewezen aan de vier vertegenwoordigers van 
de groep in het comité.

Dhr. François-Xavier de Donnea nam deel aan de vergadering van het comité voor het Midden-Oosten, 
waar hij sinds oktober 2007  lid van is. Het comité beraadde zich over zijn rol van bemiddelaar tussen 
Israëlische en Palestijnse parlementsleden.

Dhr. Geert Versnick en dhr. François-Xavier de Donnea vertegenwoordigden de Belgische delegatie ook 
in de Twaalf Plus-groep en namen er verscheidene keren het woord, onder andere over de evaluatie van 
de nieuwe structuur van de herfstassemblees en over de procedure voor de verkiezing van de secretaris-
generaal van de IPU, die tijdens de zitting plaatshad.

122e Assemblee, Bangkok (� ailand), 25 maart -1 april 2010

De volgende leden van de Kamer namen aan de zitting deel:
Dhr. François-Xavier de Donnea, delegatieleider
Dhr. Patrick Moriau
Dhr. Geert Versnick
Dhr. Roel Deseyn.

De Assemblee keurde resoluties goed over de volgende thema’s:

– Samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid in de wereldwijde strijd tegen de georganiseerde 
misdaad, meer bepaald drugshandel, illegale wapenverkoop, mensenhandel en grensoverschrijdend 
terrorisme (Commissie I: Vrede en internationale veiligheid)

– Rol van de parlementen in het ontwikkelen van de Zuid-Zuid- en de driehoekssamenwerking 
als middel om de verwezenlijking van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling te 
bespoedigen (Commissie II: Duurzame ontwikkeling, � nanciering en handel)

– De participatie van jongeren aan het democratisch proces (Commissie III: Democratie en 
mensenrechten)

– De rol van de parlementen in het versterken van de solidariteit van de internationale gemeenschap 
met de bevolking van Haïti en Chili na de vernietigende rampen die ze hebben getro� en en de 
nood aan dringend optreden in alle rampgevoelige landen om de risico-evaluatie, de preventie en 
het opvangen van de gevolgen van rampen te verbeteren (urgentiepunt).

Dhr. Patrick Moriau nam het woord tijdens het debat over de strijd tegen de georganiseerde misdaad.

Dhr. François-Xavier de Donnea en zijn corapporteur lichtten hun verslag en ontwerpverklaring toe 
tijdens het debat over Zuid-Zuid- en driehoekssamenwerking. Als rapporteur nam dhr. François-Xavier 
de Donnea ook deel aan de werkzaamheden van het redactiecomité dat na het debat bijeenkwam om de 
ontwerpverklaring aan te passen in het licht van de meer dan honderd ingediende amendementen. De 
resolutie die het redactiecomité voorstelde werd bij consensus goedgekeurd.

Dhr. François-Xavier de Donnea nam ook deel aan een interactieve informatiesessie in de marge van 
de Assemblee met als titel “Voor een doeltre� ende ontwikkelingshulp: wat elk parlementslid moet 
weten”. Tijdens de vergadering werd een praktische nota voorgesteld om parlementsleden te helpen hun 
toezichttaak in verband met ontwikkelingshulp uit te oefenen en zo bij te dragen tot een meer doeltre� ende 
besteding van de middelen. Dhr. François-Xavier de Donnea werkte als parlementair raadgever mee aan de 
totstandkoming van die nota, getiteld Making aid work.
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Dhr. Geert Versnick nam deel aan de vergaderingen van het Uitvoerend Comité en nam er het woord 
over talrijke punten, onder andere: het � nanciële verslag over het jaar 2009; de krachtlijnen van een 
mogelijk nieuw samenwerkingsakkoord van de IPU met de VN en de wenselijkheid van een nieuwe 
juridische grondslag voor de IPU in de vorm van een verdrag; de evaluatie van de nieuwe structuur van de 
herfstassemblees; en de werking van de bureaus van de vaste commissies.

Dhr. Geert Versnick werd ook verkozen tot ondervoorzitter van het Uitvoerend Comité, de tweede hoogste 
functie in de IPU na de voorzitter. De ondervoorzitter van het Uitvoerend Comité vervangt de IPU-
voorzitter in zijn statutaire functies, wanneer hij die om een of andere reden niet kan uitoefenen.

In afwezigheid van de verkozen voorzitster zat dhr. François-Xavier de Donnea de vergaderingen van het 
comité voor het Midden-Oosten voor. Het comité keurde een verklaring over de toestand in het Midden-
Oosten goed. De leden van de IPU hebben die verklaring onderschreven, met uitzondering van Israël, 
Syrië en Iran, die bezwaar maakten.

Dhr. Geert Versnick en dhr. François-Xavier de Donnea namen ook meermaals het woord in de 
vergaderingen van de Twaalf Plus-groep, onder andere over de kwestie van de omvorming van de IPU tot 
een internationale organisatie op basis van een verdrag, waarover in de Twaalf Plus veel scepticisme bestaat.

Andere vergaderingen van de IPU

– Parlementair paneldebat in het kader van het jaarlijkse Publieksforum van de WTO 
(Wereldhandelsorganisatie), Genève, 30 september 2009: dhr. Geert Versnick.

– Jaarlijkse parlementaire hoorzitting in de Verenigde Naties, New York, 19-20 november 2009: 
dhr. Patrick Moriau.

– Parlementaire vergadering in het kader van de VN-conferentie over klimaatverandering 
(COP15), Kopenhagen, 16 december 2009: mevr. Yolande Avontroodt, dhr. Philippe Blanchart 
en dhr. Georges Dallemagne.

– Regionaal seminarie voor de parlementen van de Twaalf Plus-groep over mensenhandel, Londen, 
22-23 februari 2010: dhr. Defreyne.

Als lid van diverse IPU-organen nam dhr. Geert Versnick deel aan de volgende vergaderingen:

– Stuurcomité van de Twaalf Plus-groep, Londen, 25 september 2009 en 1 maart 2010: als lid van 
het Uitvoerend Comité van de IPU en gewezen voorzitter van de Twaalf Plus-groep maakte dhr. 
Geert Versnick ambtshalve deel uit van dat comité.

– Stuurcomité van de Parlementaire Conferentie over de WTO, Genève, 1 oktober 2009.

– Voorbereidingscomité van de 3e Wereldconferentie van parlementsvoorzitters, New York, 16-
17 november 2009 en Genève, 7-8 mei 2010: dhr. Geert Versnick werd als ondervoorzitter van de 
IPU in dat comité opgenomen. De conferentie zelf vond plaats in Genève, van 19 tot 21 juli 2010.

– Buitengewone vergadering van het Uitvoerend Comité, Windhoek, 16-17 februari 2010.

In het kader van de voorbereiding van zijn rapport over Zuid-Zuid- en driehoeks-samenwerking nam dhr. 
François-Xavier de Donnea deel de volgende conferenties:

– Voorbereidingssymposium voor de tweejaarlijkse zitting van het Development Cooperation Forum 
(DCF) van de Verenigde Naties, Wenen, 12-13 november 2009. De eigenlijke zitting van het 
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DCF vond plaats in New York, op 29 en 30 juni 2010.

– VN-conferentie over Zuid-Zuid-samenwerking, Nairobi, 1-3 december 2009.

Bilaterale contacten van de Belgische Groep van de IPU

Binnen de Belgische IPU-Groep bestaan er 97 bilaterale secties voor de versterking van de relaties met 
de parlementen van andere landen. 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, waar de leden van het Federaal Parlement op eigen initiatief bij aansluiten, worden er 47 
voorgezeten door volksvertegenwoordigers.

Een delegatie geleid door dhr. Vercamer, voorzitter van de sectie België-Polen, bracht op uitnodiging van 
de overeenkomstige sectie in het Poolse parlement een bezoek aan Warschau van 17 tot 19 januari 2010. 
Dhr. Lavaux en mevr. Partyka maakten eveneens deel uit van de delegatie.

Drie parlementaire delegaties werden door een sectie uitgenodigd voor een bezoek aan België.

Een delegatie van het Argentijnse parlement bezocht ons land van 28 maart tot 1 april 2010, op uitnodiging 
van mevr. Van Daele, voorzitster van de sectie België-Argentinië.

Op uitnodiging van sectievoorzitter François-Xavier de Donnea bracht een delegatie van het parlement van 
Saoedi-Arabië van 19 tot 26 april 2010 een bezoek aan België.

Een delegatie van het Roemeense parlement werd door de overeenkomstige sectie ontvangen van 23 tot 
26 februari 2010.

De jaarlijkse receptie waar de voorzitters en ondervoorzitters van de secties de ambassadeurs van de 
betrokken landen kunnen ontmoeten, vond plaats op 2 maart 2010 in de salons van de Voorzitter van de 
Kamer.

Verder waren er in Brussel ontmoetingen met parlementaire delegaties, ambassadeurs en andere 
vertegenwoordigers van de volgende landen en gebieden: Afghanistan, Albanië, Algerije, Argentinië, 
Armenië, Benin, Bosnië-Herzegovina, Burkina Faso, Burundi, Cuba, D. R. Congo, Egypte, Georgië, 
Irak, Israël, Italië, Nederland, Oekraïne, Oezbekistan, Palestina, Polen, Saoedi-Arabië, Slovenië, � ailand, 
Turkije en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (FYROM).

5.1.11. Vereniging van de secretarissen-generaal van de parlementen (ASGP).

De ASGP, de Vereniging van Secretarissen-generaal van de Parlementen, kwam tijdens haar herfstzitting 
samen in Genève van 19 tot 22 oktober 2009.
Volgende thema’s kwamen aan bod:

– de rol van de Secretaris-generaal in een parlement;
– de samenwerking tussen parlementen;
– het gebruik van de methode van strategische planning;
– administratieve zelfevaluatie van de werking van een parlement;
– de manier waarop parlementaire gedragsregels worden nageleefd;
– de parlementaire autonomie.

De lentezitting vond plaats in Bangkok van 28 maart tot 1 april 2010.
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De volgende thema’s werden er besproken:

– de materiële inrichting van een parlementair halfrond voor de 21ste eeuw;
– de ordehandhaving in de assemblee en voor de bezoekers;
– het gebruik van informatica;
– het gebruik van zelf-re� ectie over de eigen werking;
– spreekrecht van ministers in het parlement;
– de verzoekschriften;
– evaluatie van het personeel;
– de rol van de ambtenaren die onder toezicht van het parlement bepaalde controletaken
 uitoefenen.
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6. PUBLIC RELATIONS

6.1. INFORMATIE EN COMMUNICATIE

De Kamer van volksvertegenwoordigers brengt een reeks publicaties uit voor het brede publiek, en andere 
voor een meer gespecialiseerde doelgroep. Op deze pagina’s overlopen we de nieuwe publicaties en de 
brochures die geupdated werden.

Interactief leerpakket ‘Jonge reporters in het Federaal Parlement’

De Kamer bracht in samenwerking met de Senaat en de Koning Boudewijnstichting een interactief 
leerpakket uit voor de derde graad van het secundair onderwijs. Het leerpakket werd gerealiseerd door 
uitgeverij Lannoo.

Het leerpakket bestaat uit een DVD en een website: www.jongereportersinhetparlement.be

Leerlingen en leerkrachten kunnen dankzij het leerpakket op een laagdrempelige manier kennismaken 
met het politieke leven in Kamer en Senaat. Het leerpakket omvat reportages waarin jongeren de hoofdrol 
spelen. Ze namen deel aan de workshop Reporters van de Democratie van de Koning Boudewijnstichting 
en ondervroegen meer dan dertig parlementsleden. Waarom gaan mensen in de politiek? Hoe word je 
parlementslid? Wat gebeurt er in het Parlement? Op die en vele andere vragen wordt in de DVD een 
antwoord gegeven. Naast de reportages zijn er quizzen, opdrachten, lesbrieven en nuttige links.

Het leerpakket is drietalig: Nederlands, Frans en Duits.
De DVD is gratis.
Bestellen: dvd@dekamer.be

Folder “Het halfrond van de Kamer”

Aan de hand van deze drieluikfolder kan de bezoeker zich perfect oriënteren in de plenumzaal van de 
Kamer. De folder bevat gedetailleerde info over de politieke samenstelling, de plaats van de diverse actoren 
in de plenaire zaal en de technische uitrusting van de zaal. De folder is een handige leidraad voor wie de 
vergaderingen volgt vanaf de publiekstribune of het parlement bezoekt tijdens opendeurdagen.
De folder werd geactualiseerd.

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 der 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.
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Parlementaire info� ches

De info� ches 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 info� che wordt één thema ontwikkeld.

De � ches 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 info� ches een bepaald aspect van de politieke of institutionele realiteit beschrijven, 
moeten ze voortdurend geupdated worden.

Beschikbaar in het Nederlands, Frans, Engels en Duits.
Prijs: 1,20 EUR
Bestellen bij het ontvangstcentrum.

Biogra� sch handboek

Het biogra� sch 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.

Beschikbaar in tweetalige uitgave.
Prijs: 5 EUR
Bestellen bij het onthaalcentrum.

Parlementaire mededelingen - De Kamer online

Het bulletin Parlementaire mededelingen werd op 1 januari 2010 omgevormd tot een elektronische nieuwsbrief 
en heet voortaan De Kamer online. Het is bestemd voor de leden van de Kamer en de belangrijkste 
overheidsinstellingen (federale overheidsdiensten, ambassades, universiteiten, …).

De Kamer online verschijnt wekelijks in het Nederlands en het Frans, behalve tijdens het parlementair reces, 
en bericht over de werkzaamheden van de Kamer van de voorbije week en kondigt de geplande activiteiten 
aan, onderverdeeld in volgende rubrieken:

– Voorzitterschap: audiënties en ontmoetingen van de Voorzitter met diverse prominenten en 
delegaties;

– Commissies: voortgang van de ter bespreking voorliggende en aangenomen wetsontwerpen en 
wetsvoorstellen;

– Plenaire vergadering: besprekingen en uitslagen van de stemmingen;
– Interpellatieverzoeken;
– Wetten verschenen in het Belgisch Staatsblad;
– Public relations en internationale betrekkingen;
– Komende evenementen;
– Gepubliceerde parlementaire stukken (wetsvoorstellen en wetsontwerpen, commissie-verslagen);
– Recente persmededelingen van de Voorzitter;
– Personalia.

Naast die rubrieken die eigen zijn aan de Kamer, wordt er in de nieuwsbrief ook informatie gepubliceerd 
over:

– de Ministerraad: voorontwerpen van wet;
– Grondwettelijk Hof: arresten;
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– het Rekenhof;
– de internationale parlementaire assemblees;
– Europa.

Men kan zich op www.dekamer.be gratis op de nieuwsbrief inschrijven.
Archief en uitschrijving op hetzelfde adres.

Tijdens de zitting van oktober tot december 2009 werden er tien nummers van Parlementaire mededelingen 
(PM nr. 52/72 tot 52/81) gepubliceerd. Tijdens de zitting van januari tot juli 2010 werden er vijftien 
nummers van De Kamer online gepubliceerd (KL 52/82 tot 95). Er zijn ongeveer 600 abonnees op de 
Nederlandse en de Franse versie.

Ter gelegenheid van parlementaire zendingen werden er twee bijzondere uitgaven gepubliceerd:
– Colombia, van 30 september tot 4 oktober 2009  ........... - Bijzondere uitgave nr. 69
–  Servië, Bosnië-Herzegovina en Montenegro, 
 van 2/11/09 tot 7/11/09 ................................................. - Bijzondere uitgave nr. 70

Website – www.dekamer.be

De externe communicatie van de Kamer gebeurt in belangrijke mate 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.

Verder vindt u op de site onder meer:
– de agenda’s van de plenaire vergaderingen en van de commissievergaderingen;
– het integraal en beknopt verslag van de plenaire vergaderingen;
– de verslagen van de commissievergaderingen;
– de parlementaire documenten;
– de parlementaire werkzaamheden van de voorbije weken via de wekelijkse publicatie “Parlementaire 

Mededelingen”;
– algemene informatie over het Federaal Parlement;
– de persmededelingen;
– de samenstelling van de commissies;
– curriculum vitae van de Kamerleden en de nodige informatie om ze te contacteren
– de statistieken m.b.t. het parlementaire werk;
– een lexicon van parlementaire termen;
– informatie over naturalisaties;
– de publicaties van de Kamer.

De internaut kan de plenaire vergaderingen rechtstreeks meevolgen en de gearchiveerde beelden van 
voorbije vergaderingen raadplegen via een webcastingsysteem.
Dankzij een real audiosysteem kan hij de commissievergaderingen beluisteren. Ook de audio� les van de 
commissies worden gearchiveerd en zijn via de website raadpleegbaar.

Elektronisch loket

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.
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6.2. BEZOEKEN AAN HET FEDERAAL PARLEMENT

Tijdens de 52e zitting (2009-2010) bezochten 36 620 (oktober 2009 tot en met juni 2010) personen of 1 
524 groepen het Federaal Parlement.
Piekmaanden waren oktober 2009 (204 groepen) en maart 2010 (315 groepen).

Tijdens deze zitting werden per taalrol volgend aantal bezoekers rondgeleid:
N: 20 059; F: 15 357; D: 307; E: 897.

Verdeling bezoekers

Verdeling bezoekers uit onderwijs

Onderwijs

LO ASO TSO KSO BSO BuSO Master Bachelor

Soc. verenigingen Delegaties & genodigden

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



HOOFDSTUK 6 Public Relations

177

HOOFDSTUK 6   PUBLIC RELATIONS - 168 

 

4820
4504

4243 4164

3257 3095 3081 3063
2691

1992

1384
924

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Verdeling per provincie

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

okt nov dec jan feb maart april mei juni

Jaarverdeling

NL
FR
DU
EN
TOT

 
 

 
 
  

Speciale bezoeken

Dinsdag 2 juni 2009
Een groep van 75 leerlingen van basisscholen Saint Remacle uit Aye en De Egelantier uit Gestel, Meerhout 
zetten een uitwisselingsproject op het touw “Ensemble Zingen” met als thema “Kinderrechten”. Dit project, 
gesubsidieerd door het Prins Philippe Fonds, werd afgerond in het Federaal Parlement met een geleid 
bezoek. Volksvertegenwoordigers David Lavaux en Kathleen Helsen gaven bij a� oop uitvoerig antwoord 
op alle vragen van de leerlingen. De sessie werd afgesloten met de Europese Hymne in de drielandstalen 
van België.
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Dinsdag 4 augustus 2009
Naar jaarlijkse gewoonte ontvangen we tijdens de zomermaanden een delegatie Luchtcadetten, die een 
opleiding volgen bij de Belgische luchtmacht.
De delegatie is internationaal samengesteld en omvat luchtcadetten uit onder meer Canada, USA, Groot-
Brittanië, Nederland, Zwitserland, Turkije en Frankrijk.

Donderdag 3 september 2009
Een parlementaire delegatie van de Christelijke Democratische Partij (PDC) van het Zwitsers Parlement 
bracht een bezoek aan het Federaal Parlement.

Woensdag 23 september 2009
Op woensdag 23 september 2009 bezochten de leden van de Franse Kamer van Handel en Nijverheid van 
België en haar partners (Belgisch-Italiaanse Kamer, Kamer van Koophandel van Spanje in België en de 
Belgisch-Portugese handelskamer) het Paleis der Natie. Na een bezoek aan Kamer en Senaat, vond een 
ontmoeting plaats met enkele Kamerleden die de materie buitenlandse handel volgen.

Vrijdag 23 oktober 2009
Tweehonderd studenten van de rechtsfaculteit van de Vrije Universiteit Brussel brachten een bezoek aan het 
parlement. Naast de klassieke � lmvoorstelling en rondleiding, vond een ontmoeting plaats met Kamerlid 
Luk Van Biesen (Open VLD).

Maandag 6 november en maandag 19 november 2009
Een groep van telkens een 80-tal studenten van de Universiteit van Gent, van het 2e jaar Bachelor rechten, 
brachten op twee maandagen tijdens de maand november een bezoek aan het Federaal Parlement. Volgend 
op het bezoek vond een ontmoeting plaats met Kamerleden Stefaan Vercamer (CD&V), Tinne Van der 
Straeten (Groen!) en Willem Frederik Schiltz (Open VLD). Zij bespraken de praktische werking van de 
commissies.

Zaterdag 28 november 2009
Kamerleden Olivier Maingain (MR), Clothilde Nyssens (cdH) en Karin Lalieux (PS) ontvingen een groep 
studenten van de Katholieke Universiteit Louvain-la-Neuve in het halfrond van de Kamer. Zij lichtten de 
monocamerale en bicamerale wetgevingsprocedure toe.

Woensdag 9 december 2009
Net zoals vorig jaar, bracht de Katholieke Hogeschool Leuven met een 80-tal studenten 1e jaar Rechtspraktijk 
(richting binnenbedrijfsmanagement) een bezoek aan het parlement. Een ontmoeting met Minister van 
Staat, de heer Marc Eyskens werd georganiseerd. Na de lunch in het parlementair restaurant, hadden de 
studenten een ontmoeting met Senator Guy Swennen (sp.a) en Kamerleden Raf Terwingen (CD&V) en 
Mia De Schamphelaere (CD&V) die de totstandkoming van een wetsvoorstel bespraken.

Donderdag 17 december 2009
Een twaalftal masterstudenten, 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 om 
de vertaling van de parlementaire documenten te bespreken.

Maandag 11 januari 2010
Het Fernand Cocq Instituut Elsene, gespecialiseerd in avondonderwijs voor Sociale Promotie, bracht een 
nocturnebezoek aan het Federaal Parlement. Kamerlid Z. Genot (Ecolo) ontmoette de groep.

Maandag 22 februari 2010
In het kader van een uitwisselingsproject tussen het Sint Godelieve Instituut uit Kapelle-op-den-Bos en het 
Institut Notre Dame des Champs uit Brussel werd een Nederlandstalige � lm en een Franstalige rondleiding 
aangeboden. Deze groep van een twintigtal leerlingen uit de studierichting economie kregen na a� oop nog 
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een uiteenzetting van Kamerlid de heer Luk Van Biesen (Open VLD), als lid van de Commissie belast met 
de problemen inzake Handels- en Economisch Recht.

Dinsdag 9 maart 2010
Tijdens een gastles voor de studenten van de 3e bachelor Bestuurskunde & Publiek Management van 
de Hogeschool Gent, gaf Quaestor Rik Daems (Open VLD) een presentatie van +/- 50 minuten over 
de beleid- en besluitvorming op federaal niveau. De gastles werd gevolgd door een rondleiding en werd 
beëindigd met het bijwonen van een commissievergadering.

Zaterdag 13 maart 2010
Na een voetbalsessie in het Koning Boudewijnstadion, bracht de Belgische Voetbalunie met 160 jonge 
arbiters een bezoek aan het Federaal Parlement. De groep kreeg na het bezoek, een uiteenzetting door 
Senator Alain Courtois, tevens voormalig Secretaris-generaal van de Belgische voetbalunie.

Donderdag 18 maart 2010
Zowel Franstalige als Nederlandstalige stagiairs van de Hogere Opleiding van Militair Administrateur 
aan de Koninklijke Militaire School bezochten het Federaal Parlement. Na de � lmvoorstelling en een 
geleid bezoek, hadden de stagiairs een ontmoeting met luitenant-generaal Jockin. Nadien werd een gesprek 
opgezet met de leden van de Commissie voor de Landsverdediging in de Europazaal. Na de lunch in het 
parlementair restaurant, woonden de genodigden het mondelinge vragenuur bij.

Maandag 17 mei 2010
Het “Institut des A� aires Publiques” uit Charleroi bracht met stagiairs uit Algerije, Nigeria en Mali, een bezoek 
aan het Federaal Parlement. Het opzet van dit bezoek is een uiteenzetting over de bestuurbaarheid van het 
Belgisch Staatsbestel. Een onderhoud met Kamerlid Georges Dallemagne (cdH) rondde dit bezoek af.

Vrijdag 4 juni 2010 en dinsdag 8 juni 2010
Het Koninklijk Lyceum Gent, alsook het Sint Norbertusinstituut Antwerpen, afdeling veiligheidsberoepen, 
kregen tijdens hun bezoek toelichtingen over de veiligheid in het Federaal Parlement van commandanten 
Dirk Bossauw en Regi Chambaere.

Burgerschap

Woensdag 23 september 2009
Het Klein Seminarie uit Roeselare organiseerde voor de 6e keer op rij een Europees uitwisselingsproject, 
deze keer met scholen uit Italië en Bulgarije. Een honderdtal studenten had in het halfrond van de Kamer 
een ontmoeting met Kamerlid Roel Deseyn.

Zaterdag 17 oktober 2009
In het halfrond vond de vijftiende editie van “Place aux enfants” plaats. De doelstelling van dit jaarlijks 
evenement is bij jongeren van 8 tot 12  jaar burgerzin te ontwikkelen door ze de kans te geven de hun 
omringende wereld te ontdekken, waaronder het Federaal Parlement. Een tachtigtal kinderen werd met 
hun begeleiders ontvangen.

Woensdag 11 november 2009
Ter gelegenheid van herdenking van de Wapenstilstand was er de traditionele plechtigheid aan het Graf 
van de Onbekende Soldaat bij de Congreskolom, bijgewoond door vaderlandslievende verenigingen en 
jeugdbewegingen. Hierna werden deze zoals elk jaar in het Federaal Parlement ontvangen.
Na het middagmaal konden de genodigden van gedachten wisselen met de voorzitters van beide assemblees 
in de respectievelijke halfronden.
Professor Lagrou, gewoon hoogleraar Politieke Wetenschappen aan de VUB en Directeur Onderzoek 
van de afdeling Geschiedenis en Culturen van Europa, hield ten slotte een lezing omtrent het thema 
“Oudstrijders in de Europese samenleving, 1870-2009”.
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Woensdag 24 februari 2010
Het Federaal Parlement en de Educatieve dienst van het BELvue museum (de pedagogische instelling van 
de Koning Boudewijnstichting) stelden de DVD “Jonge reporters in het Federaal Parlement” en bijhorende 
website aan ongeveer 170 Nederlandstalige en 130 Franstalige leerkrachten voor.
In het halfrond van de Kamer gaf de heer Van Tittelboom (Uitgeverij Lannoo) een demonstratie van 
het leerpakket, waarna journalist Fred Braeckman een debat animeerde tussen Kamervoorzitter Patrick 
Dewael, Kamerlid Luc Goutry en Senatoren Van Ermen en Van den Driessche enerzijds, en de leerkrachten 
anderzijds. Vragen als “Moet er op school les geven worden over politiek?”, “Is de DVD een welkome 
aanvulling van het pedagogisch materiaal dat nu voorhanden is?” werden besproken. Uit het debat bleek 
onder meer dat voor de meeste leraars de DVD een noodzakelijke aanvulling is op het schaarse didactische 
materiaal dat voorhanden is, hoewel inhoudelijk wellicht iets te moeilijk voor het TSO en het BSO.

Donderdag 25 februari 2010
De Belgische Alliantie voor Zeldzame Ziekten (RaDiOrg.be) organiseerde aan rotonde 1 van het Huis van 
de Parlementsleden een actie om de aandacht te vestigen op zeldzame ziekten. Aan de Parlementsleden 
werden tasjes met een informatiefolder en een edelweissplantje uitgedeeld.

Vrijdag 23, zaterdag 24 en maandag 26 april 2010
Ook dit jaar was het Federaal Parlement gastheer voor het Talenfeest, een driedaags evenement dat de vzw 
Animatiecentrum voor Talen nu al voor de 33e keer organiseert.
Bedoeling van het Talenfeest is de communicatie tussen verschillende taalgemeenschappen in ons land te 
verbeteren en de deelnemers te stimuleren om andere talen te spreken.
Op vrijdag en maandag waren de jongeren aan de beurt. In parlementaire en culturele gebouwen te Brussel 
leerden scholieren van het lagere en middelbare onderwijs op een ludieke en interactieve manier met taal 
omgaan.

De zonnige publieksdag op zaterdag trok ruim twaalfhonderd mensen. Deze keer stonden 5 talen centraal: 
Nederlands, Frans, Duits, Spaans en Arabisch. Elke taal had haar paviljoen, waarin de deelnemer via 
workshops, tentoonstellingen en optredens zich speels en creatief in de taal kon onderdompelen. Maar ook 
andere (streek)talen kregen hun plaats. In het halfrond was er afwisselend animatie in het Frans en het 
Nederlands.

Vrijdag 7 mei 2010
Zoals de vorige jaren organiseerde de vzw Globelink ook dit jaar de slotdag van haar debat- en rollenspel 
KRAS in het Federaal en Vlaams Parlement. Zo’n 600 jongeren uit het 5e en 6e middelbaar zakten naar 
Brussel af om er met experts en politici over het jaarthema “waardig werk” te debatteren. In verschillende 
commissies werden diverse aspecten van de problematiek aan behandeld, zoals billijk loon, kinderarbeid, 
delocalisatie en ecologie.
Geleide discussies over inhoud en formulering leidden per commissie tot een eindresolutie, die in het 
halfrond door een woordvoerder kort maar krachtig verdedigd moest worden. Na elk pleidooi keurden de 
jongeren de resolutie punt voor punt goed of af.
Het resultaat van het jeugdige parlementaire werk werd aan de betre� ende Kamer-commissies overgemaakt.

6.3. OPENHUIS

Dinsdag 21 juli 2009
Naar aanleiding van de Nationale Feestdag opende het Federaal Parlement zijn deuren.
8 070 personen bezochten het Federaal Parlement. De voorzitters van Kamer en Senaat begroetten de 
eerste bezoekers.

Geïnteresseerden konden een quiz invullen om hun opgedane kennis te testen, wat bij een goed resultaat 
beloond werd met een presentje.
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6.4. COLLOQUIA, STUDIEDAGEN EN BOEKVOORSTELLINGEN

Dinsdag 22 september 2009
De POD Maatschappelijke Integratie organiseerde in de congreszaal een colloquium onder de titel “Het 
Nationaal Actieplan Sociale Insluiting als beleidsinstrument”. Het NAPIncl (Nationaal Actieplan Sociale 
Insluiting) bevat de maatregelen en acties van de federale overheid en de gefedereerde entiteiten in de 
strijd tegen de armoede en sociale uitsluiting. Het is een onderdeel van het strategisch rapport dat België 
in september 2008 aan de Europese Commissie overhandigde in het kader van de Lissabon-doelstellingen 
over armoede.
In 4 thematische werkgroepen - “huisvesting en dakloosheid”, “activering en diversiteit”, “kinderarmoede” 
en “beter bestuur” – werd de e� ectiviteit van het NAPIncli als beleidsinstrument geanalyseerd en 
geëvalueerd.

Vrijdag 25 september 2009
De Federale Bemiddelingscommissie (FBC) en de Belgische afdeling van GEMME (European Association 
of Judges for Mediation) hielden in de congreszaal een studienamiddag onder de titel “Bemiddeling en 
rechtspraak hand in hand”. De praktische organisatie was in handen van Studipolis Die Keure.
Bedoeling van de studiedag was het bekendmaken en bevorderen van de bemiddeling bij magistraten 
als middel tot geschiloplossing. De wettelijke erkenning door de Bemiddelingswet van 2005 en de 
Bemiddelingsrichtlijn 2008/52/EG draagt hier zeker toe bij.

Dinsdag 6 oktober 2009
Het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten (Comité P) organiseerde een overleg van de werkgroep 
“Transnational Cooperation and Sta�  Exchange”, in het kader van “European Partners against Corruption” 
(EPAC), in voorbereiding van de jaarlijkse ontmoeting van de Europese controle- en inspectiediensten 
(van 4 tot 7 november 2009 in Lubljana).
Vrijdag 9 oktober 2009

Het Presidium van het Benelux-gerechtshof organiseerde een studiedag in de congreszaal over het 
belang van één beroeps- en cassatie-instantie voor het Benelux merken- en modellenrecht. Nu ligt de 
beroepsbevoegdheid inzake het Benelux merken- en modellenrecht nog verspreid over de gerechten van 
de drie landen, wat niet bevorderlijk is voor een eenvormige uitleg van de wetgeving en kan leiden tot 
rechtsongelijkheid en rechtsonzekerheid voor het bedrijfsleven.
De conclusie van de studiedag was dat een centralisering van de bevoegdheden op het vlak van de intellectuele 
eigendom bij het Benelux-gerechtshof wenselijk en realiseerbaar is. Dit zal niet alleen zorgen voor een 
eenduidige interpretatie van het Benelux merkenrecht maar ook voor een inkorting van de gerechtelijke 
procedures en voor het besparen van kosten. Om dit te realiseren moet er eerst een aantal wettelijke en 
organisatorische aanpassingen gebeuren die verder onderzocht moeten worden.
Op de studiedag waren onder andere de Belgische minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen, Vincent 
Van Quickenborne, en de presidenten van de hoven van Cassatie van de drie landen aanwezig.

Dinsdag 13 oktober 2009
Bij de opening van het parlementaire jaar was er in het peristilium een actie op initiatief van “Tous 
ensemble contre les violences sexuelles en RDC” (TEFC), een collectief bestaande uit een 15-tal Belgische 
en internationale (met name Afrikaanse) ngo’s.
Bedoeling was de problematiek van het sexueel geweld tegen vrouwen in de Democratische Republiek 
Congo (RDC) onder de aandacht te brengen. De actievoerders, gesteund door Ecolo-Groen!-fractieleden 
Boulet en Gerkens, deelden bloemen uit aan de Kamerleden.

Donderdag 15 oktober 2009
In 2007 begon het Centre de Culture Européenne, een door UNESCO gesteunde internationale 
vereniging, zijn programma “L’Europe en dialogue avec le monde au XXIe siècle”. Voor 2009-2010, de 
derde cyclus al van dit programma, was het thema de geschiedenis van de migratiebewegingen in Europa. 
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De openingslezing in de congreszaal werd uitgesproken door minister van Staat Louis Michel, onder 
voorzitterschap van gewezen Kamervoorzitter en minister van Staat Herman De Croo. De lezing was 
getiteld “Afrique-Europe. L’indispensable alliance”.

Donderdag 15 oktober 2009
Daags voor Wereldvoedseldag organiseerde de Coalitie tegen de Honger in het peristilium een duurzame 
brunch met als doel de Parlementsleden te sensibiliseren voor de wereldwijde voedselproblematiek.

Vrijdag 23 oktober 2009
De Federale Bemiddelingscommissie en GEMME (European Association of Judges for Mediation) 
organiseerden een tweede studienamiddag over bemiddeling (de eerste studienamiddag had plaats op 
25 september 2009) in de congreszaal. Uitgeverij Die Keure stond in voor de praktische organisatie en 
stelde de publicatie “Bemiddeling en rechtspraak hand in hand – wegwijs voor de rechter” van de auteurs 
Sabine De Bauw en Barbara Gayse voor.

Maandag 26 oktober 2009 – Dinsdag 27 oktober 2010
In het halfrond vond de tiende workshop van EPPOSI (het Europees Platform voor Patiëntenorganisaties, 
Wetenschap en Industrie) plaats onder de titel “10 years after the Adoption of the EU Orphan Medicines 
Regulation: Where do we go to?”. Het tweedaagse evenement bracht een internationaal gezelschap van 
wetenschappers en betrokken partijen naar Brussel en werd geopend in aanwezigheid van H.K.H. Prinses 
Astrid. De eerste sessie van de EPPOSI workshop bestudeerde de impact van de crisis op de diagnose 
van zeldzame ziekten en op onderzoek & ontwikkeling en de toegankelijkheid van weesgeneesmiddelen. 
Tijdens sessie 2 schetsten de sprekers mogelijke beleidsplannen voor de komende vijf jaar rekening houdend 
met de ervaringen van de vorige 10 jaar. Sessie 3 ten slotte had zeldzame kankers als onderwerp.

Woensdag 28 oktober 2009
Naar aanleiding van Wereld Psoriasis Dag op 29  oktober werd in rotonde 1 van het Huis van de 
Parlementsleden een rondetafeldebat gehouden over de huidziekte waarin in België naar schatting 
300 000 mensen lijden. Het initiatief ging uit van de patiëntenverenigingen Psoriasis Liga Vlaanderen 
vzw, GIPSOS en Psoriasis Contact asbl. De verbetering van de terugbetaling van de zorgverlening in 
dagcentra en de toegang van patiënten met zichtbare psoriasis tot de beschikbare therapieën waren de twee 
concrete onderwerpen die besproken werden.

Vrijdag 13 november 2009
Op vraag van de Beleidscel van de minister van Binnenlandse Zaken organiseerde de Federale Politie een 
vergadering in rotonde 1 van het Huis van de Parlementsleden over de aanpassing van de opleiding en de 
kwaliteitsbewaking. De eerste stuurgroep hierover werd voorgesteld aan onder andere de commissaris-
generaal van de Federale Politie, minister van Justitie Stefaan Declerck en minister van Binnenlandse 
Zaken Annemie Turtelboom.

Woensdag 18 november 2009
EUFORES (European Parliamentarians for a Sustainable Energy Future) organiseerde in de congreszaal 
zijn negende interparlementaire vergadering over hernieuwbare energie en e�  ciënte energie. Centraal 
stond Europa’s RES-richtlijn en “nationale hernieuwbare energieplannen”. Aan de vergadering werd 
deelgenomen door tal van Europese Parlementsleden en ambtenaren, alsmede energie-experts. Het 
Federaal Parlement werd vertegenwoordigd door Kamerlid Tinne Van der Straeten. Kamervoorzitter 
Patrick Dewael verwelkomde de deelnemers.

Dinsdag 24 november 2009
Op initiatief van de Vrije Universiteit Brussel, met de medewerking van het iPAVUB (instituut voor 
Postacademische vorming van de VUB) en uitgeverij Die Keure vond in de congreszaal de vijfde editie van 
het Intelligence Congress plaats, onder de titel “De economisch-industriële spionage en staatsbeveiliging. 
� e Spy Who Loved Me”. Kamervoorzitter Patrick Dewael opende het congres.
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Dinsdag 24 november 2009
De coalitie Waardig Werk organiseerde een symbolische actie in het Warandepark naar aanleiding van 
de 11.11.11-campagne “Waardig werk”. Een delegatie werd in het peristilium van de Kamer ontvangen 
door Kamervoorzitter Patrick Dewael en vergaderde nadien met afgevaardigden van de fracties in de 
ambtswoning van de Kamervoorzitter. Een petitie van vakbonden en ngo’s met de stelling “werknemers 
zijn geen gereedschap” werd door 99 253 mensen ondertekend en aan de Kamervoorzitter overhandigd.

Vrijdag 27 november 2009
Met de steun van verschillende politieke fracties organiseerde “Oxfam Magasins du monde” in de congreszaal 
en twee kleinere zalen een seminarie onder de titel “Le partenariat de commerce équitable comme le biais 
de changement”. Genodigden waren fair trade- en noord-zuid-verenigingen, Parlementsleden en de pers.

Vrijdag 27 november 2009
In de salons van de ambtswoning van de voorzitter werd de heer Franki Vanstapel, eerste Voorzitter van 
het Rekenhof, gehuldigd ter gelegenheid van zijn oppensioenstelling. Er werd hem een liber amicorum, 
met herinneringen van vrienden en kenissen, overhandigd. De heer Vanstapel onthulde samen met de 
Kamervoorzitter Patrick Dewael zijn portret van schilder Hans Van den Broeck.

Vrijdag 4 december 2009
De Vriendenkring van de Kamer organiseerde een muzikale middagpauze in zaal 10 van het Huis van de 
Parlementsleden. � ierry Rogez, klerk bij de dienst Naturalisaties, zorgde voor een zeer gesmaakt concert.

Donderdag 10 december 2009
In de congreszaal organiseerde de PS-fractie, in samenwerking met de organisaties Socialistische solidariteit, 
de Nationale Unie van Socialistische Mutualiteiten en P&V Verzekeringen, een internationale ontmoeting 
over de rol van de ziekenfondsen als actoren van sociale verandering in Noord en Zuid. Belgische en 
Afrikaanse sprekers bogen zich over de vraag in welke mate ons “mutualistisch” model van sociale bescherming 
overdraagbaar is op de meer informele solidariteitssystemen van de landen van het Zuiden.

Vrijdag 11 december 2009
De PS-fractie van de Kamer organiseerde in samenwerking met het Instituut Emile Vandervelde een 
rondetafel onder de titel “La réforme du paysage judiciaire: quelle valeur ajoutée?” over de oriëntatienota van 
de Minister van Justitie uit juni 2009, die in september 2009 werd aangevuld met alternatieve voorstellen 
van de andere coalitiepartijen.

Donderdag 17 december 2009
De “Belgian Council of Religious Leaders”, die boeddhistische, christelijke, hindoe, jaïn, joodse en 
islamitische gemeenschappen groepeert, stelde zijn gemeenschappelijke verklaring en een gemeenschappelijk 
handvest voor. Het handvest, het resultaat van twee jaar ontmoetingen, werd ondertekend door veertien 
vertegenwoordigers van de verschillende religieuze en � loso� sche strekkingen, in aanwezigheid van 
H.K.H. Prinses Mathilde, politieke en academische gezagsdragers, andere Europese religieuze raden en 
de pers. Een koor zorgde voor muzikale interludia.

Maandag 1 februari 2010
De Koning Boudewijnstichting organiseerde in de congreszaal een publieksforum onder de titel “Hoe 
beslissen over het langetermijnbeheer van hoogradioactief en langlevend afval?”, met de voorstelling van 
het rapport van een burgerpanel over radioactief afval.

Het publieksforum georganiseerd door de Koning Boudewijnstichting meent dat de berging van 
hoogradioactief afval in diepe kleilagen een valabele oplossing is. Een belangrijke voorwaarde is echter dat 
de uitvoering van deze oplossing reversibel is. De burgers wensen dat het beslissingsproces transparanter 
en meer aan publieke controle onderworpen wordt, wat een fundamentele wijziging van het � nanciële en 
wettelijke kader met zich meebrengt. Zij dringen ook aan op een striktere Europese reglementering. Dat 
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zijn enkele van de aanbevelingen in het rapport dat het Publieksforum overhandigde aan het NIRAS, de 
nationale instelling bevoegd voor het beheer van radioactief afval.

Maandag 1 maart 2010
In de congreszaal werden de resultaten voorgesteld van een universitaire studie over het co-ouderschap bij 
(echt)scheiding, in opdracht van de staatssecretaris voor Gezinsbeleid Melchior Wathelet. De studie werd 
gemaakt door de dienst “Panel Démographie Familiale”, dat geleid wordt door Professor Marie-� érèse 
Casman van het Institut des Sciences Humaines et Sociales de l›Université de Liège.
Voor deze studie werden zo’n 80 ouders ondervraagd en vulden zo’n 200 ouders een online vragenlijst 
in. Ook jonge volwassenen die afwisselend bij vader en moeder hebben gewoond werden ondervraagd. 
De studie brengt naar voren dat de juridische positie van het kind problematisch blijft. Ondanks de 
internationale verdragen over de rechten van het kind en ondanks talrijke wetsontwerpen en –voorstellen 
sinds het jaar 2000 om het statuut van de minderjarige in een gerechtelijke procedure te verbeteren, is de 
Belgische wetgever nog steeds niet opgetreden.

Woensdag 3 maart 2010
De POD Maatschappelijke Integratie – dienst Grootstedenbeleid stelde met een conferentie in de 
congreszaal het boek en de DVD “Tien jaar sociale stadsontwikkeling” voor. Acht stadsprojecten werden 
in het bijzonder belicht, waarna een achttal burgemeesters en schepenen van grootsteden met elkaar in 
debat ging.

Donderdag 4 maart 2010
In de congreszaal vond een rondetafelconferentie plaats rond het thema “vroeggeboorte”. Verschillende 
aspecten van de problematiek kwamen aan bod. Na een inleiding door Kamerlid Muriel Gerkens, 
medeorganisatrice van de conferentie, waarin het beleid inzake vroeggeboorten in België en Europa werden 
geschetst, hadden vakspecialisten het onder meer over behandeling en preventie, alsmede de gevolgen 
van vroeggeboorten op familiaal en sociaal vlak. De conferentie werd afgesloten met aanbevelingen 
geformuleerd door de twee andere organisatrices, Kamerleden Yolande Avondroot en Maya Detiège.

Zaterdag 13 maart 2010
Net zoals de vorige jaren kwamen de Liberale Vrouwen in de congreszaal van de Kamer samen voor hun 
algemene vergadering, met de voorstelling van het cultureel jaarthema “Europa in kaart, Europa à la carte”.

Woensdag 17 maart 2010
Onder de titel “Internet: veiligheid en bescherming van de privacy” werd in zaal 10 van het Huis van 
de Parlementsleden een colloquium georganiseerd door Kamerleden Karine Lalieux, François Bellot en 
Roel Deseyn, in samenwerking met de Belgische vereniging voor Internet Service Providers (ISPA). Het 
colloquium was vooral toegespitst op het zogenaamde “cloud computing” en de gevolgen daarvan op het 
internetlandschap.

Donderdag 25 maart 2010
Kamerlid Katrien Partyka organiseerde in de congreszaal een middagconferentie onder de titel “Wie kan er 
onder het derde pakket nog toezicht houden op de (nationale) toezichthouder?”. De conferentie ging over 
de vraag in welke mate nationale energie-toezichthouders (in België is dat de CREG) zelf nog - politiek 
dan wel gerechtelijk – kunnen gecontroleerd worden nu het Europees Parlement het zogenaamde “derde 
pakket” voor de regulering van de energiesector heeft goedgekeurd. Dr. Tom Vanden Borre, medewerker 
van het Directoraat-Generaal Energie en vrijwillig wetenschappelijk medewerker van het Instituut voor 
Milieu- en Energierecht van de K.U.Leuven, leidde de conferentie in.

Donderdag 25 maart 2010
Naar aanleiding van de twintigste verjaardag van de wet op de vrijwillige zwangerschapsonderbreking 
organiseerde het Institut Emile Vandervelde (IEV), het studiecentrum van de PS, een debatontmoeting 
in het Huis van de Parlementsleden, met onder andere vice-premier en minister van sociale zaken en 
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volksgezondheid Laurette Onkelinx. Aan bod kwamen onder meer de invloed van economische en � nanciële 
crisis op de beslissing om een abortus te ondergaan, en de inspanningen om preventie te stimuleren door 
contraceptie en sexuele opvoeding. Ook werd nagegaan op welke punten de wet nog kan aangepast worden.

Vrijdag 26 maart 2010
In het kader van de 50e verjaardag van het Centre Communautaire Laïc Juif vond in de Europazaal een 
colloquium plaats onder de titel “Historiens et pédagogues au dé�  de l’enseignement de la Shoah: Pour un 
mieux vivre (scolaire) ensemble”.
Het thema – het belang van historici, pedagogen en musea voor het bewaren van de herinnering aan de 
Shoah – werd door tal van internationaal gerenommeerde specialisten uitvoerig behandeld.

Vrijdag 26 maart 2010
De vzw VC-CS (Veiligheidscoördinatoren-Coordinateurs de Sécurité), de beroepsvereniging die de 
belangen van de coördinatoren veiligheid en gezondheid behartigt, hield in de congreszaal haar algemene 
vergadering, gevolgd door een academische zitting onder de titel “Redt de veiligheidscoördinatie levens?”.

Dinsdag 30 maart 2010
De Federale Ombudsmannen overhandigden aan Kamervoorzitter Patrick Dewael en aan de voorzitster 
van de commissie voor de Verzoekschriften, hun jaarverslag voor 2009. Dit gebeurde in de ambtswoning 
van de Kamervoorzitter in aanwezigheid van Quaestor Colette Burgeon, Kamerlid Mia De Schamphelaere 
(die ombudspromotor is), leden van de commissie voor de Verzoekschriften van de Kamer en de Regionale 
Ombudsmannen.

Dinsdag 30 maart 2010
De Belgische Coalitie Waardig Werk organiseerde in de congreszaal een seminarie over ‘waardig werk’. 
Verschillende vertegenwoordigers van ngo’s en vakbonden hadden het onder meer over de resolutie 
betre� ende de toepassing van sociale en milieunormen in het kader van de globalisering (goedgekeurd 
door de Kamer van volksvertegenwoordigers op 16 juli 2009), en de rol van de Nationale Delcrederedienst.

Dinsdag 30 maart 2010
De sp.a-fractie organiseerde, in samenwerking met OXFAM-Solidariteit, een seminarie rond het 
thema “investeringsakkoorden en mensenrechten”. Behandelde onderwerpen waren onder meer de 
bevoegdheidsverdeling tussen de lidstaten en de Europese Unie inzake het sluiten van investeringsakkoorden, 
en de ontwikkeling van het BLEU-model.

Woensdag 31 maart 2010
In samenwerking met de Beroepsvereniging van fabrikanten, invoerders en verdelers van medische 
hulpmiddelen (UNAMEC) organiseerde Kamerlid en quaestor Luc Goutry in rotonde 1 van het Huis van 
de Parlementsleden een conferentie over klinische biologie. Aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden 
werd de rol van de klinische biologie in de gezondheidszorg van morgen geïllustreerd, en aangetoond hoe 
deze een meerwaarde kan betekenen.

Dinsdag 27 april 2010
De subcommissie Rekenhof van de commissie voor de Financiën en Begroting organiseerde in de Europazaal 
een colloquium onder de titel “Europese Unie: opbrengst of kost”, geleid door Kamerlid Luc Van Biesen, 
die voorzitter van genoemde subcommissie is. De voorzitter van de Europese Rekenkamer Vitor da Silva 
Caldeira en de voorzitter van het Belgische Rekenhof Philippe Roland gaven een uiteenzetting over de 
externe audit van geldstromen tussen de Europese Unie en België, terwijl medewerkers van de verschillende 
Belgische ministers van Begroting de interne audit van deze geldstromen behandelden.

Dinsdag 27 april 2010
Op initiatief van Kamerlid Denis Ducarme werd in de congreszaal een colloquium georganiseerd onder 
de titel “Une laïcité pour la Belgique?”. Dit gebeurde in samenwerking met de krant Le Soir en Jean-Pol 
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Hecq van de uitzending “Et Dieu dans tout ça?”. Een tiental specialisten van uiteenlopende strekking gaf 
er lezingen en debatteerden er over de plaats van de niet-confessionele levensbeschouwing(en) en religie in 
het Belgische bestel. De unieke Belgische benadering van het vraagstuk van de scheiding tussen kerk en 
staat, met haar mix van scheiding op sommige niveaus en controle door de Staat op andere niveaus, werd 
geëvalueerd en vergeleken met de Franse oplossing van absolute, wettelijk verankerde scheiding.

Woensdag 28 april 2010
Een colloquium rond het thema vergrijzing onder de titel “Le dé�  de l’allongement de la vie: travailler 
plus longtemps?” vond plaats in de congreszaal en werd georganiseerd door het Centrum voor Politieke, 
Economische en Sociale Studies (CEPESS). De tewerkstellingsgraad van 55-/65-jarigen is momenteel 
bijzonder zwak. Om ons pensioensysteem te behouden zal een verhoging van het aantal werkenden in deze 
leeftijdscategorie noodzakelijk zijn. Tijdens het colloquium werd enkele mogelijke oplossingen onderzocht.

Vrijdag 30 april 2010
De Ecolo-Groen!-fractie organiseerde in de Europazaal een re� ectievoormiddag over voorlopige hechtenis 
met getuigenissen van betrokkenen en bijdragen van specialisten ter zake.
Door steeds meer een beroep te doen op de voorlopige hechtenis en de duur ervan almaar te verlengen raken 
de gevangenissen overbevolkt. Alternatieve maatregelen en/of het beperken van de toepassingsvoorwaarden 
voor voorlopige hechtenis werden gesuggereerd als mogelijke oplossing. Een wetsvoorstel dat onder meer 
de aanwezigheid van een advocaat vanaf het moment van de arrestatie toestaat, moet de rechten van 
verdediging versterken.

Woensdag 5 mei 2010
De jongerenwerking van Plan België organiseerde in zaal 10 van het Huis van de Parlementsleden een 
seminarie over kleuteronderwijs en ontwikkelingssamenwerking, onder het voorzitterschap van Senator 
Olga Zrihen en Kamerlid Geert Versnick. Kleuteronderwijs draagt in grote mate bij tot de fysieke, cognitieve, 
emotionele en sociale ontwikkeling van het kind. Aldus vormt ook en vooral in ontwikkelingslanden de 
uitbouw van het kleuteronderwijs een belangrijk instrument in de strijd tegen armoede en discriminatie.
Aansluitend op het seminarie werd een receptie gehouden in het peristilium, waar ook een tentoonstelling 
met foto’s in kleuterscholen in Peru en België te bewonderen was.

Vrijdag 21 mei 2010
De Commissie Modernisering voor de Rechterlijke Orde stelde in de congreszaal het project JustPAX voor. 
JustPAX is een programmatuur waarmee de kostprijs van de gerechtelijke “producten” (zoals vonnissen 
en andere gerechtelijke akten) van vredegerechten worden berekend. De positieve ervaringen met het 
project kunnen een aanzet zijn om het model ook voor andere gerechtelijke instanties te gebruiken. In zijn 
slotwoord situeerde uittredend minister van Justitie Stefaan Declerck JustPax in het geheel van de projecten 
ter hervorming van de justitie.

Woensdag 2 juni 2010
In de congreszaal organiseerde de PS-fractie, in samenwerking met de POD Maatschappelijke integratie 
– dienst Grootstedenbeleid, een colloquium onder de titel “Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) 
en bemiddeling: middel in strijd tegen overlast in de steden?”. Verschillende sprekers belichtten in theorie 
en in praktijk het systeem van de GAS, dat in 1999 werd ingevoerd als niet-strafrechtelijk middel voor de 
gemeenten om kleine vergrijpen en storend gedrag te bestrijden, en dat in 2004 werd aangevuld met de 
bemiddelingsprocedure. Door deze bemiddelingsprocedure kunnen nu ook minderjarigen vanaf 16 jaar met 
GAS aangepakt worden. Het debat ging over de wenselijkheid van het verlagen van de minimumleeftijd 
voor de toepassing van het systeem tot 14 jaar.

Donderdag 10 juni 2010
De Coalitie tegen de Honger organiseerde in rotonde 2 van het Huis van de Parlementsleden een rondetafel 
rond landbouwontwikkeling in de Democratische Republiek Congo (DRC) en de verschillende Belgische 
actoren daarin. Naast vertegenwoordigers van ngo’s actief rond de voedsel- en landbouwproblematiek 
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waren ook een aantal prominente Congolezen op het gebied van landbouw aanwezig. Gepleit werd voor 
een versterking van de samenwerking en synergie tussen de Belgische en Congolese ontwikkelingsactoren, 
met respect voor de prioriteiten van beide.

6.5. BOEK- EN MULTIMEDIAVOORSTELLINGEN

Donderdag 17 september 2009
In de congreszaal vond een debat plaats naar aanleiding van de voorstelling van het boek “Réforme au 
Congo, attentes et désillusions”. Het boek, samengesteld door � eodore Trefon, directeur van het Belgisch 
Referentiecentrum voor de expertise over Centraal-Africa (CRE-AC/E-CA), vormt de neerslag van 
de in februari 2008 in het Egmontpaleis gehouden internationale conferentie over het problematische 
hervormingsproces van de Congolese staat.

Donderdag 1 oktober 2009
Minister van Staat Charles-Ferdinand Nothomb stelde in zaal 5 van het Paleis der Natie zijn boek met 
de titel “Mon plan de paix pour la Belgique. Entretiens avec Christian Laporte.” aan de pers voor in 
aanwezigheid van Eerste minister Herman Van Rompuy en Kamervoorzitter Patrick Dewael.

Vrijdag 9 oktober 2009
In de ambtswoning van de Kamervoorzitter werd het boek “De Croo met twee nullen. 1001 Decrooismen 
verzameld door Karel Cambien” aan de pers voorgesteld. Het boek is een amusante selectie neologismen, 
spitsvondigheden en wijsheden die gewezen Kamervoorzitter en minister van Staat Herman De Croo in 
de loop der jaren liet optekenen.

Donderdag 6 mei 2010
Ivan De Vadder, VRT-journalist en Wetstraatkenner, stelde in de ambtswoning van de Kamervoorzitter 
zijn boek “Pleidooi voor een eerlijke politiek” voor. Het boek, dat het relaas doet van de malaise die België 
de laatste jaren meemaakt als gevolg van de communautaire spanningen en de � nanciële crisis, reikt ook 
oplossingen aan om het vertrouwen van de burger in de politiek te herstellen. Zo pleit De Vadder onder 
meer voor samenvallende verkiezingen en voor de afscha�  ng van het systeem van opvolgers.

6.6. TENTOONSTELLINGEN

Donderdag 22 oktober tot 5 november 2009
Het IRIBA ASBL organiseerde in het kader van het zesde Noord-Zuid Jongerenforum voor de 
wederopbouw van Burundi een fototentoonstelling in het peristilium onder de titel “15 ans d’hiver … 
et en� n, le printemps”. Al voor de vijfde keer is dit samenwerkingsverband van jongeren van Afrikaanse, 
Canadese en Europese origine in Burundi in het Federaal Parlement te gast om zijn werkzaamheden voor 
te stellen. Centraal stond dit jaar een bouwproject waaraan jongeren uit België deelnamen.
De vernissage vond plaats in aanwezigheid van de Burundese president Nkurunziza, die op o�  cieel bezoek 
in België was, met toespraken van Kamervoorzitter Patrick Dewael, van de voorzitter van de Senaat 
Armand De Decker, alsmede van enkele Burundese prominenten.

Dinsdag 17 november tot vrijdag 20 november 2009
Naar aanleiding van twintig jaar Kinderrechtenverdrag en de tiende verjaardag van het project “What do 
you think?” richtte UNICEF België in het peristilium een interactieve tentoonstelling in waarin kinderen 
en jongeren, ook uit zogenaamd kwetsbare groepen (niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, zieke 
kinderen, kinderen in instellingen, kinderen met een handicap…), via groepswerken (video’s, tekeningen, 
foto’s, teksten, toneel...) hun mening uitten en hierover in gesprek gingen met de genodigden op de 
inhuldiging. Tijdens de inhuldiging op 18 november 2009 waren er toespraken van de voorzitter van de 
Senaat, van de Kamervoorzitter, van algemeen directeur van Unicef België Yves Willemot en, tot slot, van 
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H.K.H. prinses Mathilde, erevoorzitster van Unicef België, die het belang van participatie benadrukte.

Februari 2010
Expositie van werken van Roemeense kunstenaars in het kader van het bezoek van de Roemeense Groep 
van de Interparlementaire Unie aan het Belgisch Federaal Parlement en de viering van 130 jaar bilaterale 
betrekkingen tussen België en Roemenië.
Drie Roemeense kunstenaars, de heer Val Trifan, een Roemeense beeldend kunstenaar die in België woont, 
de heer Vasile Soponariu, beeldend kunstenaar, en de heer Gheorghe Dican, kunstschilder, hebben hun 
werken een week lang tentoongesteld in het peristilium.

Maandag 3 mei tot vrijdag 7 mei 2010
De jongerenwerking van Plan België zette in het peristilium een fototentoonstelling die aansloot bij het 
seminarie van woensdag 5 mei 2010 over het belang van het kleuteronderwijs in de ontwikkeling van de 
landen van het Zuiden. De geëxposeerde foto’s van kleuterscholen in België en Peru vormden een prachtige 
illustratie van dit thema.

6.7. CULTURELE MIDDAGEN

Maandag 1 februari, dinsdag 9 februari en vrijdag 26 februari 2010
In de videozaal werd enkele keren over de middag de � lm “IANCHELEVICI, une vie à l’œuvre» vertoond, 
op initiatief van quaestor Colette Burgeon.
De Kamer en de Senaat bezitten meerdere marmeren borstbeelden gemaakt door de Belgische kunstenaar 
van Roemeense afkomst Idel Ianchelevici (1909-1994).
Naar aanleiding van de honderdste verjaardag van zijn geboorte, trokken Bernard Balteau en zijn � lmploeg 
in juli 2009 naar Roemenië om er de landschappen en sfeer van zijn jeugdjaren vast te leggen. De � lm 
schetst een beeld van het buitengewoon creatief parcours van Ianchelevici, waarvan het werk bekend staat 
om zijn elegante lijn en zijn sterke, gestroomlijnde vormen. De borstbeelden van de oud-eerste-ministers 
Achille Van Acker, Pierre Harmel, Edmond Leburton in de Kamer en die van koning Boudewijn en 
koningin Fabiola in de Senaat getuigen hiervan.
De eerste vertoning van de � lm op maandag 1 februari 2010 werd ingeleid door Valérie Formery, conservator 
van het Ianchelevici Museum in La Louvière, en Bernard Balteau, regisseur van de � lm.

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.
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