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Beleidscontrole: interpellaties
Kamer van volksvertegenwoordigers

 Wat is een interpellatie?

Een interpellatie is een parlementair controlemiddel waar-
mee een Kamerlid één of meer federale ministers kan ver-
zoeken zich te verantwoorden over een beleidsdaad, over 
een bepaalde situatie, over algemene en specifi eke aspec-
ten van het regeringsbe leid. 

Kenmerkend voor interpellaties is dat ze besloten kunnen 
worden met een motie die de verantwoordelijkheid van de 
regering of van een regeringslid in het gedrang brengt, of 
die een aanbeveling inhoudt voor de regering. Ministers mo-
gen alleen worden geïnterpelleerd over hun beleid, niet over 
hun intenties. 

Het recht om federale regeringsleden te interpelleren is voor-
behouden aan de kamerleden. Alleen de Kamer is immers 
bevoegd voor de politieke controle op de federale regering. 
Het interpellatierecht wordt niet uitdrukkelijk in de grond-
wet vermeld. Het vindt zijn grondslag in het grondwette-
lijk beginsel van de ministeriële verantwoordelijkheid t.a.v. 
de Kamer. 

 Waarom interpelleren?

De Kamerleden interpelleren om een belangrijk probleem 
op te werpen. Aanleiding zijn zowel actuele binnenlandse 
als internationale gebeurtenissen. 

   Hoe verloopt een interpellatie 
in de praktijk?

De procedure wordt geregeld in het reglement van de Kamer.

  Indiening

Een Kamerlid dat de regering wil interpelleren, geeft zijn 
voornemen schriftelijk te kennen aan de voorzitter van de 
Kamer. De voorzitter leest in plenaire vergadering deze 
schriftelijke verklaring voor. De interpellant stelt vervolgens 
een nota op voor de Kamervoorzitter, waarin hij het onder-
werp van zijn interpellatie uiteenzet en de feiten waarover 

15 Interpellatie van mevrouw Evita Willaert tot de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fi scale fraude over 
“de benoeming van de heer Steven Vanackere als directeur bij de Nationale Bank van België” (nr. 286)

15.01 Evita Willaert (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, collega’s, mijnheer de minister, de voorbije weken waren geen mooi schouwspel 
voor de politiek. Het verdelen van postjes, puur op basis van ons kent ons en niet op basis van objectief geteste kwaliteiten, is echt politiek uit 
de vorige eeuw.
De prioriteiten van de traditionele machtspartijen zijn duidelijk. Sommige partijvoorzitters zijn vooral verontwaardigd en woedend wanneer 
een collega-partijgenoot een bepaald postje niet krijgt. Wanneer het echter gaat over de stijgende armoede in dit land of wanneer het over de 
luchtvervuiling gaat die al onze kinderen parten speelt, dan is die verontwaardiging een heel stuk minder.
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opheldering wordt gevraagd aanhaalt. Die nota wordt via de 
griffi e van de Kamer naar de minister gezonden. Zo kan hij 
zijn antwoord voorbereiden.

  Ontvankelijkheid

De voorzitter van de Kamer oordeelt over de ontvankelijk-
heid van een interpellatie. Op advies van de Conferentie van 
voorzitters kan de voorzitter een interpellatie omzetten in 
een mondelinge vraag.

  Verzending

  Naar een openbare commissievergadering
In de regel worden de interpellaties behandeld in 
een openbare commissievergadering.

  Naar de plenaire vergadering
De Conferentie van voorzitters kan, op grond van het po-
litieke belang of de publieke belangstelling, beslissen dat 
de interpellatie in plenaire vergadering wordt gehouden.

  Bespreking

Zowel in openbare commissievergadering als in plenaire 
vergadering wordt dezelfde procedure gevolgd.
De interpellant voert als eerste het woord gedurende maxi-
maal tien minuten, waarna eventueel mede-interpellan-
ten volgen. Er kunnen ook vragen toegevoegd worden. De 
spreektijd van mede-interpellanten en vraagstellers is be-
perkt tot vijf minuten elk. De Conferentie van voorzitters 
kan, rekening houdend met het belang van de interpella-
tie, wel beslissen de spreektijd voor de interpellan ten te ver-
lengen. Vervolgens beantwoordt de minister de interpellatie. 
Daarna krijgt de interpellant (of de interpellanten, wanneer 
meerdere leden over hetzelfde onderwerp interpelleren) de 
gelegenheid tot repliek. 

 Moties

Tegen het einde van de bespreking, wanneer alle standpun-
ten aan bod zijn gekomen, worden eventueel moties inge-
diend. Er bestaan verschillende mogelijkheden:

  een eenvoudige motie: dit is een motie die ertoe 
strekt over te gaan tot de orde van de dag (d.w.z. de 
werkzaamheden gewoon voort te zetten). Zij heeft 
voorrang op alle andere moties. De aanneming ervan 
heeft tot gevolg dat alle andere moties vervallen.

  een constructieve motie van wantrouwen: dit is een 
motie waarin de Kamer niet alleen haar vertrouwen 
ontneemt aan de regering, maar tegelijkertijd een op-
volger voor de eerste minister voor benoeming aan 
de Koning voordraagt.

  een motie van wantrouwen: dit is een motie waarin 
de Kamer haar vertrouwen ontneemt aan een minis-
ter of aan de regering.

  een motie van aanbeveling: dit is een gemotiveerde 
motie waarin de Kamer zich noch uitspreekt over het 
vertrouwen, noch over het wantrouwen t.a.v. de re-
gering of een minister, maar wel beleidsdaden sugge-
reert aan de regering.  

  Stemming

Het reglement bepaalt dat over moties niet onmiddellijk 
wordt gestemd, maar wel de week na de vergadering waar-
in de interpellatie werd behandeld. Die bezinningstermijn 
moet de indieners toelaten hun motie aan te passen.
Doorgaans wordt de eenvoudige motie, gesteund door de 
meerderheidspartijen, aangenomen.

 Waar vind je interpellaties terug?

De interpellaties en de antwoorden van de regering worden 
gepubliceerd in het integraal verslag en het beknopt verslag 
van de openbare commissievergaderingen en van de plenai-
re vergadering. Iedereen kan die verslagen inkijken op de 
website van de Kamer.

Een motie van aanbeveling werd ingediend door mevrouw Evita Willaert en luidt als volgt:
“De Kamer,
gehoord de interpellatie van mevrouw Evita Willaert
en het antwoord van de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fi scale fraude, verzoekt de regering om 
de heer Steven Vanackere niet te benoemen als directeur bij de Nationale Bank van België.”;
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