
 

Bijlagen bij het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers – Laatste bijwerking: 10 juni 2014 1/2 
 

PARLEMENTAIRE VERGOEDING 
 

Brief van de Kamervoorzitter van 16 september 2010 (uittreksel) 
 
De penalisatieregeling voor afwezigheden bij de naamstemmingen in de plenaire vergadering gaat uit 

van referentieperiodes die zich uitstrekken over de 12 voorafgaande maanden; de eerste 
referentieperiode loopt dus van 1 oktober 2010 tot 30 september 2011. De eerste inhouding wordt 
desgevallend uitgevoerd op de inkomsten vanaf de maand november 2011 (uitbetaald eind 
oktober 2011). 

 
De eventuele vermindering zal van toepassing zijn op de parlementaire vergoeding, op de forfaitaire 

kostenvergoeding en eveneens op de vergoeding voor verplaatsingskosten. Die drie vergoedingen 
worden vooraf en gelijktijdig uitbetaald. 

 
Ter verduidelijking dient te worden aangestipt dat de vergoeding voor verplaatsingskosten niet 

ambtshalve aan alle leden wordt uitgekeerd, maar enkel aan hen die daar op grond van een verklaring op 
eer om vragen. Verwijzingen naar die vergoeding in onderhavige tekst zijn derhalve niet op alle 
Kamerleden van toepassing. 

 
Hoe zal dit in de praktijk worden uitgevoerd? 
 
1. a) De aanwezigheid zal worden vastgesteld door de deelneming aan ten minste de helft van de 

naamstemmingen aangekondigd in de agenda van de plenaire vergaderingen (wit boekje). De 
stemmingen moeten betrekking hebben op het geheel van de wetsontwerpen en van de 
voorstellen alsook op de moties ingediend tot besluit van interpellaties en regeringsverklaringen 
of -mededelingen. 

 
b) Daarentegen worden de naamstemmingen over het geheel van de wetsontwerpen en voorstellen 

en over de moties die in één enkele stemming worden gegroepeerd (door de voorzitter als 
“zelfde stemming” aangekondigd), slechts als één stemming beschouwd. 

 
c) De stemmingen waarbij één of meer fractie(s) het halfrond verla(a)t(en), komen voor geen enkel 

lid van de Kamer in aanmerking. 
 
d) Afwezige leden met wie collega’s stemafspraken hebben gemaakt (in principe een lid van de 

oppositie dat zich onthoudt om de afwezigheid van een lid van de meerderheid te compenseren), 
worden niet als aanwezig geregistreerd. 

 
2.  Zullen worden beschouwd als aanwezig, de leden die niet aan de stemmingen hebben 

deelgenomen om reden van: 
▪ een zending: 

o ter uitvoering van een beslissing van de Kamer (Conferentie van voorzitters); 
o om deel te nemen aan de werkzaamheden van de internationale parlementaire 

assemblees; 
▪ een deelneming, op uitnodiging: 

o aan vergaderingen van internationale politieke partijen; 
o aan vergaderingen georganiseerd door een wetgevende assemblee; 

▪ een ongeval, een langdurige ziekte of een bevallingsverlof. 
 

Over de niet voorziene of twijfelachtige gevallen alsook de betwistingen inzake aanwezigheden zal 
door de Kamervoorzitter worden beslist, die deze kan verwijzen naar de Conferentie van voorzitters. 

 
De leden moeten vooraf schriftelijk meedelen dat ze verhinderd zijn en zulks uitdrukkelijk motiveren. 
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3. Het verminderingspercentage is het volgende: 

 

Deelneming aan de 
stemmingen 

 

Verminderingspercentage toegepast op de 
parlementaire vergoeding, de forfaitaire 

kostenvergoeding en de vergoeding voor 
verplaatsingskosten 

Ten minste 80 % 0 % 

Minder dan 80 % 10 % 

Minder dan 70 % 30 % 

Minder dan 50 % 60 % 

 
4.  Verder moet nog worden onderstreept dat de inhoudingen wegens ongerechtvaardigde 

afwezigheden geen invloed hebben op het bedrag van het pensioen. De bijdragen voor de 
Pensioenkas worden berekend op grond van de parlementaire vergoeding in haar geheel. 

 
Met collegiale groeten, 
 
André FLAHAUT 

 


