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Reglementering betreffende het gebruik van het kenteken, het zegel en andere grafische 

symbolen van de Kamer van volksvertegenwoordigers door de leden, ereleden, gewezen of 
plaatsvervangende leden, door de secretariaten, de medewerkers en de gewezen medewerkers 

van de fracties, alsook door de personeelsleden en de gewezen personeelsleden 

 
1° Het kenteken en het zegel van de Kamer van volksvertegenwoordigers, met inbegrip van de 

grafische symbolen die werden aangemaakt voor elektronische toepassingen (internetsite 
enzovoort), behoort toe aan die vergadering.  De Kamer van volksvertegenwoordigers bepaalt wie 
er gebruik van kan maken en onder welke voorwaarden.  De onderhavige reglementering heeft 
betrekking op de leden (vaste leden, ereleden, gewezen en plaatsvervangende leden) van de 
Kamer van volksvertegenwoordigers, de secretariaten, de medewerkers en de gewezen 
medewerkers van de fracties, alsook de personeelsleden en de gewezen personeelsleden van de 
Kamer van volksvertegenwoordigers. 

 
2° De vaste leden kunnen het briefpapier en de omslagen met het kenteken of het zegel van de 

Kamer van volksvertegenwoordigers gebruiken voor de briefwisseling die zij op naam versturen en 
dit onverminderd de regels van de plichtenleer die gelden voor de uitoefening van bepaalde 
beroepen. 

 
3° De vaste leden kunnen de grafische symbolen die werden aangemaakt voor elektronische 

toepassingen (internetsite enzovoort) van de Kamer van volksvertegenwoordigers gebruiken voor 
eigen gebruik, en dit onverminderd de regels van de plichtenleer die gelden voor de uitoefening 
van bepaalde beroepen. 

 
4° De regels die van toepassing zijn op de vaste leden, gelden eveneens voor de ereleden van de 

Kamer van volksvertegenwoordigers. 
 
5° De gewezen en plaatsvervangende leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de 

medewerkers en de gewezen medewerkers van de fracties, alsook de personeelsleden en de 
gewezen personeelsleden, mogen onder geen beding gebruik maken van het zegel of het 
kenteken van de Kamer van volksvertegenwoordigers, met inbegrip van de grafische symbolen die 
werden aangemaakt voor elektronische toepassingen (internetsite enzovoort). 

 
6° De regels die van toepassing zijn op de vaste leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers, 

gelden eveneens voor de secretariaten van de fracties.  De briefwisseling waarvoor gebruik wordt 
gemaakt van briefpapier met het kenteken, dient ondertekend te zijn door de fractievoorzitter of 
door de daartoe gevolmachtigde secretaris van de fractie. 

 

                                                 
1 Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het Bureau van 25 april 2007. 


