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Parlementaire vragen 
Kamer van volksvertegenwoordigers

   De parlementaire vraag: 
een beleidsinformatief middel

Een van de opdrachten van de Kamer is de regering controleren. 
Om deze opdracht te kunnen waarmaken, is het onontbeerlijk dat 
parlementsleden precies geïnformeerd zijn over het beleid van die 
regering en haar ministers.

Een van de middelen die parlementsleden tot hun beschikking 
hebben om beleidsinformatie te verzamelen, is de parlementai-
re vraag.
Dit vragenrecht wordt niet uitdrukkelijk in de Grondwet vermeld, 
maar steunt op het principe van de ministeriële verantwoordelijk-
heid t.o.v. de Kamer. 
De techniek van de parlementaire vraag werd in 1897 ingevoerd. 
Dit systeem is geïnspireerd op de praktijk in het Verenigd Konink-
rijk. In het Hogerhuis werd in 1727 eerder toevallig de eerste par-
lementaire vraag gesteld. Hieruit is een zelfstandige parlementai-
re procedure gegroeid.

De parlementaire vragen leveren een rijke oogst aan informatie 
op, niet alleen ten behoeve van parlementsle den maar ook voor 
de pers en de burger.

   De parlementaire vraag 
is geen interpellatie

De parlementaire vraag verschilt fundamenteel van de interpel-
latie. Ze wordt niet gericht aan de regering maar aan een bepaal-
de minister.

Het antwoord op een parlementaire vraag kan geen aanleiding ge-
ven tot het indienen van een motie of het houden van een stem-
ming. De parlementaire vraag kan dus niet leiden tot het stellen 
van de vertrouwenskwes tie in de regering of een minister noch  tot 
het aftreden van de minister of de regering.

 Commissie Energie, Leefmilieu en Klimaat - 04/09/2019

02 Samengevoegde vragen van 
- de heer Marco Van Hees aan de minister van Energie, 
Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling over “het nieuwe 
belangenconfl ict op het kabinet-Marghem” (nr. 33C) 
- de heer Malik Ben Achour aan de minister van Energie, 
Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling over “het 
belangenconfl ict van een voormalig lid van uw beleidscel” 
(nr. 229C) 
- de heer Kris Verduyckt aan de minister van Energie, 
Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling over “het risico op 
concurrentievoordeel voor ENGIE Electrabel” (nr. 312C)

02.01 Marco Van Hees (PVDA-PTB): De heer Ruben Laleman 
heeft uw kabinet verlaten, waar hij werkte aan het CRM, het 
ondersteuningsmechanisme voor gascentrales, en is thans 
adviseur openbare zaken bij ENGIE Electrabel. 
Op welke datum heeft hij uw kabinet verlaten? Was u er toen 
van op de hoogte dat hij bij dit bedrijf zou gaan werken? Wat 
is de inhoud van het document dat de heer Lallemand heeft 
ondertekend wanneer hij uw kabinet verliet? Wordt er voorzien in 
sancties als de voorwaarden bij vertrek niet worden nageleefd? 
Hoe verklaart u het grote aantal dergelijke gevallen die verband 
houden met uw kabinet? Kunt u eindelijk antwoorden op mijn 
schriftelijke vraag van een jaar geleden over de maatregelen die 
er zijn genomen om

02.02 Malik Ben Achour (PS): U hebt me gezegd dat u een 
juridische studie hebt besteld over deze problematische situatie. 
Hebt u die ontvangen? Wat zijn de conclusies ervan?

02.03 Kris Verduyckt (sp.a): Na de overstap van haar 
kabinetsmedewerker Ruben Laleman naar het bedrijf ENGIE 
Electrabel kondigde de minister een studie aan over de invoering 
van een wettelijke afkoelingsperiode vooraleer medewerkers naar 
privébedrijven kunnen overstappen. 
Is die studie er al? Kan de commissie de resultaten ervan 
inkijken? Komt er daadwerkelijk zo een wettelijk verplichte 
afkoelingsperiode? Had de heer Laleman op het kabinet-Marghem 
toegang tot gevoelige informatie?

   De voorwaarden waaraan 
de vragen moeten voldoen

Volgens het reglement van de Kamer moeten de vragen nauwkeu-
rig en bondig zijn en beperkt blijven tot wat strikt noodzakelijk is 
om ze te begrijpen.
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In hetzelfde reglement is ook bepaald dat volgende vragen 
niet ontvankelijk zijn:

  vragen over zaken van particulier belang of over per-
soonlijke gevallen;

  vragen die uitsluitend strekken tot het verkrijgen van 
statistische gegevens;

  vragen die strekken tot het verkrijgen van documen-
tatie;

  vragen die juridische adviezen beogen;
  vragen over aangelegenheden waarover reeds een 
interpellatieverzoek, een wetsontwerp of -voorstel is 
ingediend.

  Soorten vragen

  Schriftelijke vragen en antwoorden

Per zitting stellen de Kamerleden duizenden schriftelijke vragen. 
Van oktober 2021 tot juli 2022 werden in totaal 4 266 schriftelij-
ke vragen aan de ministers voorgelegd.
De schriftelijke vraag wordt ondertekend door de vraagsteller en 
overgemaakt aan de Voorzitter die ze via de wetgevende diensten 
van de Kamer aan de betrokken minister toezendt. De minister 
moet binnen de 20 werkdagen het antwoord aan de Voorzitter of de 
wetgevende diensten meedelen.

De schriftelijke vragen en hun antwoorden worden in het Ne-
derlands en het Frans op de website van de Kamer gepubli ceerd. 
We vermelden ook de vragen waarop de ministers niet tijdig heb-
ben geantwoord.

 Mondelinge vragen en antwoorden
in plenaire vergadering

Doorgaans op donderdagnamiddag vanaf 14.15 u. kunnen de Ka-
merleden de ministers mondeling ondervragen (= vragenuurtje). 
De mondelinge vragen moeten op donderdag vóór 11 uur mee-
gedeeld worden aan de Kamervoorzitter, die over de ontvankelijk-
heid oordeelt.
Om de vraagstelling bondig en levendig te houden, moeten de 
sprekers hun vragen en antwoorden formuleren zonder “spiek-
nota’s”. Oppositie en meerderheid komen om de beurt aan het 
woord. De totale spreektijd voor vraag en antwoord mag niet meer 
dan vijf minuten bedragen. Deze techniek werd ingevoerd in 1979 
in navolging van de “question time” in het Britse parlement.
De mondelinge vragen moeten een actueel karakter 
hebben en van algemeen belang zijn.
Van oktober 2021 tot juli 2022 werden 728 mondelinge vragen 
gesteld.

  Actualiteitsdebat

Wanneer over een actualiteitsonderwerp verschillende monde-
linge vragen worden gesteld, kan de Kamervoorzitter, op eenslui-
dend advies van de fractievoorzitters of op advies van de Confe-
rentie van voorzitters, die vragen samenvoegen en behandelen tij-
dens een actualiteitsdebat dat eveneens meestal op donderdagna-
middag plaatsvindt.
Na een actualiteitsdebat worden geen moties ingediend. 
De invoering van de “question time” en het actualiteitsdebat zijn 
middelen waarmee de Kamer de parlementaire werkzaamheden 
toegankelijker wil maken voor burgers en pers. Van de mondelin-
ge vragen en het actualiteitsdebat in plenum wordt een integraal 
en een beknopt verslag gepubliceerd.

 Mondelinge vragen in commissie

De leden van vaste en bijzondere commissies hebben het recht 
om éénmaal per week een beperkt aantal vragen te stellen aan 
één of meerdere ministers bij het begin van de commissievergade-
ring. De vragen moeten een actualiteitswaarde hebben en van al-
gemeen belang zijn.
De Kamervoorzitter oordeelt over de ontvankelijkheid.  Als ten 
minste drie vragen over hetzelfde onderwerp gesteld worden, kan 
de commissievoorzitter een actualiteitsdebat in commissie orga-
niseren. Van oktober 2021 tot juli 2022 werden 5 387 mondelin-
ge vragen in commissie gesteld.

Van de vragen en antwoorden in commissie wordt een integraal  
verslag en een tweetalig beknopt verslag gemaakt.


