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VERZOEKSCHRIFTEN 

 

Reglement van orde van de commissie voor de Verzoekschriften 

(opgesteld met toepassing van artikel 142, zevende lid1, van het Reglement van de Kamer) 

 

Aangenomen door de commissie op 8 december 2020 

 

 

HOOFDSTUK I – DE VERZOEKSCHRIFTEN 

(Reglement, artikel 143) 

 

1.1. Wanneer de voorzitter van de Kamer aan de commissie voor de Verzoekschriften een verzoekschrift 

overzendt, stuurt de voorzitter van de commissie de verzoeker een ontvangbewijs. 

 

Om ontvankelijk te zijn, moet een verzoekschrift voldoen aan de volgende vereisten qua inhoud en vorm: 

 

a) De indiener van het verzoekschrift moet duidelijk zijn naam, voornamen, geboortedatum, verblijf-

plaats, handtekening of elektronische identificatie vermelden en zijn verzoek toelichten. 

 

b) Het verzoekschrift moet deels of geheel betrekking hebben op een aangelegenheid die onder een fe-

derale bevoegdheid ressorteert. 

 

1.2. De leden van de commissie voor de Verzoekschriften kunnen gedurende ten minste een week vóór de 

commissievergadering die uitspraak over de verzoekschriften doet, die verzoekschriften op het secretariaat 

van de commissie inzien.  

 

1.3. Ten minste vijf volle dagen vóór de vergadering van de commissie bezorgt de voorzitter de leden een 

samenvatting van de tot de commissie gerichte verzoekschriften. 

 

1.4. Elk verzoekschrift wordt toegelicht en afzonderlijk behandeld; verzoekschriften over hetzelfde onder-

werp kunnen gezamenlijk worden behandeld. 

 

1.5. De commissie doet uitspraak overeenkomstig de bepalingen van artikel 143,nrs. 2 en 32, van het Regle-

ment.  

                                                 
1 Art. 142, zevende lid: 

 “De commissie voor de Verzoekschriften stelt in haar reglement van orde de nadere regelen vast van haar werking in het algemeen 

en voor de behandeling van de verzoekschriften in het bijzonder. Dat reglement van orde wordt als bijlage in het onderhavige Regle-

ment opgenomen.” 
2 Art. 143, nrs. 2 en 3: 

“2. Wanneer is voldaan aan de voorwaarden om als petitionaris te worden gehoord, verwijst de commissie voor de Verzoekschriften 

het verzoekschrift naar de commissie die bevoegd is voor de aangelegenheid waarop het verzoekschrift betrekking heeft. De 

hoofdpetitionaris wordt daarvan in kennis gesteld. 

De bevoegde commissie bepaalt datum, uur en plaats van de hoorzitting, en kan ook vastleggen welke spreektijd de petitionaris-
sen krijgen toegekend. De hoofdpetitionaris of de door hem aangewezen petitionaris wordt daarvan in kennis gesteld. 

Artikel 28, nr. 2bis, is eveneens van toepassing wanneer petitionarissen worden gehoord. 

Er wordt een verslag opgesteld over elk onder dit nummer bedoeld verzoekschrift. De Kamer kan beslissen dat verslag in plenaire 

zitting te bespreken. 

3.  Wanneer niet is voldaan aan de voorwaarden om als petitionaris te worden gehoord, neemt de commissie voor de Verzoekschriften 
zo spoedig mogelijk een van de volgende beslissingen: 

1°  zij verwijst het verzoekschrift naar: 

—  hetzij de minister, voor schriftelijke uitleg; 

—  hetzij het College van de federale ombudsmannen, voor klachtenbehandeling met toepassing van de wet tot instelling 

van de federale ombudsmannen; 
—  hetzij de commissie die bevoegd is voor de aangelegenheid waarop dat verzoekschrift betrekking heeft; 

2°  zij legt het verzoekschrift bij de Kamer ter tafel; 

3°  zij seponeert het verzoekschrift. 

De hoofdpetitionaris wordt in kennis gesteld van de beslissing. 
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1.6. Zo het verzoekschrift voor (schriftelijke) uitleg aan de minister wordt overgezonden, verloopt de pro-

cedure, naar gelang van het geval, als volgt: 

 

a) De door de minister verstrekte schriftelijke verduidelijkingen worden ter kennis gebracht van de com-

missie, die ze onderzoekt en nagaat of ze volstaan om de behandeling van het verzoekschrift af te slui-

ten. 

 

b) Indien de commissie de door de minister verschafte uitleg ontoereikend acht, kan zij beslissen dat het 

verzoekschrift een diepgaander behandeling vergt. Hiertoe heeft zij het recht om: 

–  de minister om aanvullende verduidelijkingen te verzoeken; 

–  de minister of zijn afgevaardigde te horen; 

–  het verzoekschrift, alsmede de schriftelijke uitleg van de minister, door te verwijzen naar een vaste 

commissie; 

–  naar analogie van de procedure als vervat in artikel 28, nr. 13, van het Reglement, het advies in te 

winnen van personen die haar nader kunnen informeren; 

–  een afzonderlijk verslag over het verzoekschrift uit te brengen; 

–  een aanbeveling te formuleren in het raam van haar jaarverslag. 

 

c) Indien de minister de gevraagde schriftelijke uitleg na een termijn van twee maanden niet heeft kunnen 

verschaffen, herinnert de voorzitter van de commissie voor de Verzoekschriften hem/haar aan de be-

slissing van de commissie en stelt een nieuwe termijn vast. 

 

d) Indien de commissie ook na die nieuwe termijn nog geen antwoord heeft ontvangen, kan zij beslissen 

de minister of zijn afgevaardigde te horen. 

 

1.7. Zo het verzoekschrift wordt overgezonden aan het College van de federale Ombudsmannen, wordt de 

door het College verstrekte informatie bezorgd aan de leden van de commissie, die, overeenkomstig artikel 

143, nr. 3, vierde lid4, kan beslissen de federale Ombudsmannen te horen. 

 

Nadat zij van het antwoord van het College kennis heeft genomen, kan de commissie handelen overeen-

komstig de in punt 1.6. beschreven procedure. 

 

Bij ontstentenis van een antwoord, kan de commissie handelen overeenkomstig de in punt 1.6. beschreven 

procedure.  

                                                 
Indien het verzoekschrift naar de minister werd verwezen, verstrekt deze binnen zes weken of binnen een andere termijn vastge-
steld door de commissie voor de Verzoekschriften schriftelijk uitleg aan de laatstgenoemde commissie. Heeft de minister zijn ant-

woord niet binnen die termijn overgezonden aan de voorzitter van de commissie, dan kan de commissie, overeenkomstig het be-

paalde in de artikelen 26, nr. 6, en 30, de aanwezigheid van de minister vorderen. 

Indien het verzoekschrift naar het College van de federale ombudsmannen werd verwezen, informeert dit College de commissie 

voor de Verzoekschriften geregeld en schriftelijk over het gevolg dat het daaraan geeft. De gemotiveerde beslissing om de klacht 
niet te behandelen wordt onverwijld schriftelijk medegedeeld aan de commissie, die te allen tijde kan beslissen om de federale 

ombudsmannen te horen. 

Indien het verzoekschrift werd verwezen naar de commissie die bevoegd is voor de aangelegenheid waarop dat verzoekschrift 

betrekking heeft, informeert die commissie de commissie voor de Verzoekschriften geregeld en schriftelijk over het gevolg dat 

eraan is gegeven. 
Indien het verzoekschrift bij de Kamer ter tafel is gelegd, informeert de griffier van de Kamer de commissie voor de Verzoekschrif-

ten geregeld en schriftelijk over het gevolg dat eraan is gegeven.” 
3 Art. 28, nr. 1: 

 “Een commissie kan, voor de voorbereiding van wetgevend werk dat tot haar specifieke bevoegdheid behoort, het advies inwinnen 

van personen of instellingen die niet tot het Parlement behoren, hun om documentaire inlichtingen vragen, hun medewerking aan-
vaarden of erom verzoeken. 

 Deze tussenkomst mag alleen een raadgevend karakter hebben. 

 Ze wordt alleen dan toegestaan als de volstrekte meerderheid van de leden van de commissie zulks beslist heeft. 

 De voorzitter van de Kamer wordt op de hoogte gebracht van die beslissing.” 
4 Art. 143, nr. 3, vierde lid: 
 “Indien het verzoek naar het College van de federale Ombudsmannen werd verwezen, informeert dit College de commissie voor de 

Verzoekschriften geregeld en schriftelijk over het gevolg dat het daaraan geeft. De gemotiveerde beslissing om de klacht niet te be-

handelen wordt onverwijld schriftelijk medegedeeld aan de commissie, die te allen tijde kan beslissen om de federale Ombudsman-

nen te horen.” 
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1.8. Wordt het verzoekschrift naar een commissie doorverwezen, dan wordt de commissie voor de Verzoek-

schriften in kennis gesteld van het gevolg dat die commissie aan dat verzoekschrift wil geven; zo de voorzitter 

van de commissie voor de Verzoekschriften binnen twee maanden ter zake geen antwoord heeft ontvangen 

of zo het antwoord ontoereikend is, kan de commissie voor de Verzoekschriften handelen overeenkomstig de 

in punt 1.6. beschreven procedure. 

 

1.9. De voorzitter stelt de verzoeker in kennis van de door de commissie genomen beslissingen en brengt 

hem op haar advies op de hoogte van de haar verschafte verduidelijkingen. 

 

1.10. Driemaandelijks of na afloop van de vergadering waarop een aantal verzoekschriften werden behan-

deld wordt een lijst gepubliceerd met een bondige samenvatting van de verzoekschriften alsmede van de 

door de commissie voor de Verzoekschriften genomen beslissingen. Conform artikel 143, nr. 4, eerste lid5, 

wordt deze lijst aan de leden van de Kamer overgezonden. De eerste tien indieners of ondertekenaars van 

elke taalrol worden in kennis gesteld van de door de commissie genomen beslissing. Al naar gelang het aantal 

indieners of het onderwerp van het verzoekschrift, kan de commissie beslissen het aantal eerste indieners of 

ondertekenaars te verhogen die aldus moeten worden geïnformeerd, of nog een perscommuniqué met de 

door haar genomen beslissing te verspreiden. 

 

1.11. Een tabel met het overzicht van de behandeling van elk verzoekschrift wordt ter beschikking van de 

commissie gesteld. Die tabel bevat de basisgegevens ter identificatie van het verzoekschrift (registratienum-

mer, onderwerp, naam van de verzoeker of van de eerste ondertekenaar van elke taalrol, aantal handteke-

ningen), alsmede de datum waarop het verzoekschrift in commissie werd besproken en de na afloop daarover 

genomen beslissing, de uiterste datum waarop de geadresseerden van het verzoekschrift moeten hebben ge-

reageerd en de aard van de eventuele maatregelen die na die uiterste datum moeten worden genomen. 

 

1.12. Het jaarverslag van de commissie voor de Verzoekschriften (artikel 143, nr. 5)6 geeft een overzicht van 

de activiteiten van de commissie en bevat de aanbevelingen die de commissie eventueel heeft geformuleerd 

naar aanleiding van een of meer verzoekschriften. 

 

 

HOOFDSTUK II – HET COLLEGE VAN DE FEDERALE OMBUDSMANNEN 

(Reglement, artikel 144) 

 

2.1. Door de Kamer aan het College van de federale Ombudsmannen gevraagde onderzoeken naar de wer-

king van de federale administratieve diensten (artikel 144, eerste lid, a)7. 

 

2.2. Onderzoek van het jaarverslag van het College van de federale Ombudsmannen (artikel 144, eerste lid, 

b)8 

 

                                                 
5 Art. 143, nr. 4, eerste lid: 

 “Driemaandelijks wordt een lijst met de samenvatting van de verzoekschriften en met de onder nrs. 1 tot 3 bedoelde beslissingen van 

de commissie voor de Verzoekschriften aan de leden van de Kamer rondgedeeld.” 
6 Art. 143, nr. 5: 

 “De commissie voor de Verzoekschriften brengt jaarlijks aan de Kamer verslag uit over haar werkzaamheden tijdens het afgelopen 
jaar en kan bij die gelegenheid aanbevelingen formuleren. Zij kan bovendien driemaandelijkse tussentijdse verslagen uitbrengen, 

indien zij het nuttig acht.” 
7 Art. 144, eerste lid, a): 

 “De commissie voor de Verzoekschriften is tevens belast met de volgende aangelegenheden betreffende het College van de federale 

Ombudsmannen: 
 a) zij brengt verslag uit, eventueel nadat het advies van de andere commissies is ingewonnen, over de voorstellen van verzoeken van 

de Kamer aan het College van de federale Ombudsmannen om een onderzoek in te stellen naar de werking van federale administra-

tieve diensten.” 
8  Art. 144, eerste lid, b): 

 “De commissie voor de Verzoekschriften is tevens belast met de volgende aangelegenheden betreffende het College van de federale 
Ombudsmannen: 

b) zij brengt verslag uit over het jaarverslag en de tussentijdse verslagen die door het College van de federale Ombudsmannen 

worden uitgebracht of zij verwijst die verslagen of delen ervan naar vaste commissie die, na de federale Ombudsmannen even-

tueel te hebben gehoord, verslag uitbrengen aan de Kamer.” 
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a) Zodra het jaarverslag van het College van de federale Ombudsmannen is uitgebracht, begint de com-

missie voor de Verzoekschriften met de behandeling ervan en hoort zij de federale Ombudsmannen. 

 

b) Tijdens de bespreking van het jaarverslag van het College van de federale Ombudsmannen, bespreekt 

de commissie en doet zij uitspraak over elke aanbeveling afzonderlijk teneinde daarover een eigen ver-

slag op te stellen. 

 

c) Het verslag van de commissie bevat de aanbevelingen die zij heeft weerhouden naar aanleiding van de 

door het College van de federale Ombudsmannen geformuleerde opmerkingen en aanbevelingen. 

 

d) Die aanbevelingen worden integraal overgezonden aan de leden van de Kamer en telkens aan de mi-

nister(s) onder wiens/wier bevoegdheid de aangelegenheid ressorteert. 

 
2.3. Follow-up van de door de commissie voor de Verzoekschriften aangenomen aanbevelingen. 

 

a) Een tabel met het overzicht van de behandeling van iedere aanbeveling wordt in oktober en april ter 

beschikking van de commissie gesteld. Deze bevat de basisgegevens ter identificatie van de aanbeve-

ling, de datum waarop ze door de commissie voor de Verzoekschriften is aangenomen, alsmede, des-

gevallend, de aan de betrokken minister verzonden schriftelijke en mondelinge vragen zoals bedoeld 

in het punt 2.3.b). 

 

b) Blijft een door de commissie voor de Verzoekschriften aangenomen aanbeveling zonder gevolg, of is 

de commissie de mening toegedaan dat de betrokken minister en/of bestuur onvoldoende rekening 

hebben gehouden met die aanbevelingen, dan kan de commissie 

– na een periode gelijk aan of langer dan een jaar na goedkeuring ervan door de commissie voor de 

Verzoekschriften, de betrokken minister om een schriftelijke toelichting te vragen; 

– na een periode gelijk aan of langer dan twee jaar na goedkeuring ervan door de commissie voor 

de Verzoekschriften, de minister en/of de leden van het betrokken bestuur te horen. 

 

2.4. Tussentijdse verslagen van het College van de federale Ombudsmannen (artikel 144, eerste lid, b)9 

 

a) Conform artikel 15, eerste lid, van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen, 

kan het College van de federale Ombudsmannen zelf het initiatief nemen om tussentijdse verslagen uit 

te werken. 

 

b) Die tussentijdse verslagen worden behandeld zoals bepaald in voormelde punten 2.2.b), 2.2.c) en 

2.2.d). 

 

                                                 
9 Zie vorige voetnoot. 


