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MEDEWERKERS 
 

Fractiemedewerkers / medewerkers van regeringsleden 
 
Definitie “medewerker van een politieke fractie” en toegang van de medewerkers van de politieke 

fracties en van de regeringsleden tot de commissievergaderingen
1
 

 
“Het Bureau, 
 
gelet op de beslissingen van 21 november 1979, 9 oktober 1980, 13 januari 1981, 21 januari 1982 en 

28 januari 1982 betreffende de toegang van de medewerkers van de politieke fracties tot de commissies; 
 
gelet op het laatste lid van artikel [29] van het Reglement van de Kamer; 
 
beslist dat: 
 
— onder fractiemedewerkers dient te worden verstaan: de secretaris van elke fractie, de universitaire 

medewerkers van de fracties of de deskundigen van het studiecentrum van de overeenkomstige 
partij; 

 
— één medewerker van elke fractie de commissievergaderingen mag bijwonen; in voorkomend geval 

kan de commissievoorzitter een tweede medewerker de toestemming verlenen de vergaderingen 
bij te wonen. De medewerkers mogen in geen geval het woord nemen; 

 
— de medewerkers van de fracties plaats mogen nemen in de onmiddellijke nabijheid van de leden 

van hun fractie; de beste plaatsen moeten evenwel aan de Kamerleden worden voorbehouden; 
 
— de lijst met alle fractiemedewerkers die door een fractie geaccrediteerd zijn om de 

commissievergaderingen bij te wonen, dient bij het begin van elke zitting aan de Griffier te worden 
overgemaakt; elke eventuele wijziging dient hem schriftelijk door de fractievoorzitter te worden 
meegedeeld; 

 
— vóór het begin van de vergadering dienen de fractiemedewerkers zich aan de commissievoorzitter 

en aan de administratieve secretaris voor te stellen, met opgave van hun naam en hoedanigheid; 
 
— de fractiemedewerkers krijgen slechts toegang tot de vergaderingen voor zover een lid van hun 

fractie aanwezig is. In beginsel mogen zij enkel de vergadering bijwonen als een lid van hun fractie 
aanwezig is. De commissievoorzitter kan echter bij tijdelijke afwezigheid van de leden van de 
fractie van die regel afwijken; 

 
herinnert eraan, 
 
— dat het tijdens zijn vergadering van 21 januari 1982 van mening was dat elk lid van de regering dat 

op de vergadering aanwezig is zich slechts door maximum twee medewerkers mag laten bijstaan, 
gelet op het feit dat het de commissievoorzitters toekomt te oordelen of dat aantal kan worden 
vermeerderd; het is nochtans van oordeel dat het aantal medewerkers ter beschikking van de 
regering in haar geheel niet meer dan vier mag bedragen, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden.” 

 

                                                 
1 Uittreksel uit de notulen van het Bureau van 25 april 1990. 


