
 

Bijlagen bij het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers – Laatste bijwerking: 11 juni 2014 1/1 
 

TOEGANGS- EN BEZOEKRECHT 
 

2) Gesloten opvangcentra beheerd door de dienst Vreemdelingenzaken  
 

Beslissing van het Bureau van 14 februari 2001
1
 

 
“Het Bureau van 14 februari 2001, 
 
overwegende: 
 
— dat de Conferentie van voorzitters van 17 oktober 2000 heeft gevraagd dat het Bureau de regels 

zou omschrijven die de Kamerleden in acht moeten nemen bij de uitoefening van hun bezoekrecht 
aan gesloten opvangcentra beheerd door de dienst Vreemdelingenzaken, 

 
— dat het bedoelde bezoekrecht gestoeld is op de artikelen 38 tot 43 van het K.B. van 4 mei 1999 

houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op de plaatsen 
gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar een 
vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de regering of vastgehouden, 
overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen (B.S., 3 juni 1999), 

 
herinnert eraan: 
 
— dat parlementsleden het bezoekrecht kunnen uitoefenen tussen 8 uur ’s morgens en 19 uur ’s 

avonds, dat zij daartoe van hun hoedanigheid van parlementslid moeten doen blijken, maar dat niet 
gespecificeerd wordt op welke wijze parlementsleden zich dienen te legitimeren (identiteitskaart 
met melding van de hoedanigheid van Kamerlid / legitimatiekaart uitgereikt door de Kamer van 
volksvertegenwoordigers aan elk Kamerlid), 
 

— dat parlementsleden tijdens het bezoek worden vergezeld door de centrumdirecteur, zijn 
plaatsvervanger of een personeelslid en dat de bewoners van het centrum niet aan publieke 
belangstelling mogen onderworpen worden noch dat er van hen beeldopnamen mogen gemaakt 
worden, 
 

— dat het voornoemde K.B. geen onderzoeksbevoegdheid verleent aan parlementsleden en dat zij 
alleen vragen mogen stellen aan bewoners voor zover die daarmee instemmen, 
 

— dat de centrumdirecteur (of zijn plaatsvervanger) het bezoekrecht van parlementsleden kan 
beperken, met name indien er ernstige aanwijzingen zijn dat het bezoek aan het centrum een 
gevaar vormt voor ’s lands veiligheid of de openbare orde; of indien dit noodzakelijk is ter 
voorkoming van strafbare feiten, ter bescherming van de gezondheid of de goede zeden, ter 
bescherming van de rechten en vrijheden van anderen of ter bescherming van de veiligheid van 
het centrum. De centrumdirecteur (of zijn plaatsvervanger) kan in dergelijke gevallen de 
parlementsleden mondeling waarschuwen, het bezoek doen afbreken of de toegang tot het 
centrum weigeren, 

 
dringt er op aan dat de Kamerleden het bezoekrecht zouden uitoefenen met inachtneming van 

bovenstaande principes en dat zij daarbij de nodige discretie aan de dag zouden leggen, 
 
vraagt dat de Voorzitter van de Kamer de Kamerleden zou herinneren aan deze bepalingen en dat 

deze als bijlage in het Reglement van de Kamer zouden worden opgenomen.” 
 

                                                 
1 Uittreksel uit de notulen van het Bureau van 14 februari 2001. 


