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Activiteiten van de bijzondere commissies, werkgroepen en 
adviescomités 
 
 
 
 
PARLEMENTAIRE OVERLEGCOMMISSIE 
 
 
De parlementaire overlegcommissie is tijdens de bijzondere zitting 2010 en de gewone zittingen 
2010-2011 en 2011-2012 zevenentwintig maal bijeengekomen. 
 
Bij de commissie is tijdens deze zittingen geen formeel bevoegdheidsconflict (toepassing van 
artikel 11 van de wet van 6 april 1995) aanhangig gemaakt.  Ze heeft zich evenmin over de te 
volgen wetgevingsprocedure moeten uitspreken. 
 
In de loop van de onderzochte periode heeft de parlementaire overlegcommissie negenenvijftig 
verzoeken tot spoedbehandeling van een wetsontwerp behandeld (toepassing van artikel 80 van 
de Grondwet en artikel 12, § 2, van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de 
parlementaire overlegcommissie). 
 
Ze heeft zich voorts over twee verzoeken tot verlenging van de onderzoekstermijn uitgesproken 
(toepassing van de artikelen 2, 2°, en 12, § 1, van de wet van 6 april 1995). 
 
De overlegcommissie heeft tot slot elf maal toepassing gemaakt van artikel 10, § 1, 3°, van 
voornoemde wet van 6 april 1995, dat haar de mogelijkheid biedt om de termijnen van onderzoek 
en evocatie op te schorten. 
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COMMISSIE VOOR DE COMPTABILITEIT 
 
 
De Commissie voor de Comptabiliteit verifieert en vereffent alle rekeningen van de Kamer en 
stelt, op voorstel van het College van quaestoren, de begroting van de Kamer vast (art. 172 van 
het Reglement van de Kamer). 
 
Zij doet zulks met inbegrip van de rekeningen en begrotingen voor de financiering van de 
politieke partijen. 
 
De bevoegdheid van de commissie voor de Comptabiliteit werd in de loop der jaren uitgebreid 
tot de volgende dotatiegerechtigde instellingen: 
 
- het Rekenhof (sinds 1984);  
- de Vaste Comités van toezicht op de politie- en inlichtingendiensten (Comité P en Comité I) 

(sinds 1993); 
- de Federale ombudsmannen (sinds 1997); 
- het Grondwettelijk Hof en de Hoge Raad voor de Justitie (sinds 2000); 
- de Benoemingscommissies voor het notariaat (sinds 2001); 
- de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (sinds 2003). 
 
De commissie voor de Comptabiliteit, voorgezeten door de Kamervoorzitter, vergaderde in de 
zitting 2010-2011 op 16 november 2010, 7 december 2010, 3 mei 2011 en 10 mei 2011. De 
verslagen van de commissie werden opgenomen in de DOC 53K0825/001, 53K1440/001 en 
53K1452/001 
 
In de zitting 2011-2012 vergaderde de commissie op 22 november 2011, 14 december 2011, 
10 januari 2012 en 24 januari 2012. De verslagen werden opgenomen in de DOC 53K2015/001 
en 53K2018/001.  
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=53&dossierID=0825
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=53&dossierID=1440
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=53&dossierID=1452
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=53&dossierID=2015
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=53&dossierID=2018
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CONTROLECOMMISSIE BETREFFENDE DE VERKIEZINGSUITGAVEN EN DE BOEKHOUDING VAN DE 
POLITIEKE PARTIJEN 
 
 
De opdrachten en de bevoegdheden van de Controlecommissie zijn: 
 
1. controle van de naleving door de politieke partijen en de individuele kandidaten van de 

wettelijke bepalingen inzake beperking van de verkiezingsuitgaven en herkomst van de 
daaraan bestede geldmiddelen voor de verkiezingen van de federale Kamers en het 
Europees Parlement; 

 
2. controle van de naleving door politieke partijen en hun componenten, lijsten, kandidaten en 

politieke mandatarissen van de registratieplicht inzake giften van natuurlijke personen van 
125 euro en meer; 

 
3. toezicht op de officiële mededelingen van de leden van de federale regering en de 

voorzitters van Kamer en Senaat; 
 
4. onderzoek van de financiële verslagen over de boekhouding van de politieke partijen en hun 

componenten. 
 
De Controlecommissie werd op 26 oktober 2010 geïnstalleerd. 
 
Activiteiten tijdens de zitting 2010-2011 : 
 
De controlecommissie heeft : 
 
1. met betrekking tot de eerste opdracht: 
 
naar aanleiding van de verkiezingen van de federale Kamers op 13 juni 2010, de verslagen van 
de voorzitters van de collegehoofdbureaus over de verkiezingsuitgaven en de herkomst van de 
daaraan bestede geldmiddelen goedgekeurd, met dien verstande dat bij de bevoegde parketten 
aangifte werd gedaan tegen de kandidaten die geen aangifte van verkiezingsuitgaven hadden 
ingediend. Het gaat om 72 kandidaten voor de Kamer en 21 voor de Senaat. 
 
2. met betrekking tot haar tweede opdracht: 
 
de geregistreerde giften van 125 euro en meer gecontroleerd die in 2009 werden gedaan door 
natuurlijke personen aan politieke partijen en hun componenten, lijsten, kandidaten en politieke 
mandatarissen. Voor de giften gedaan in 2010 werd de controleprocedure opgestart; 
 
3. met betrekking tot haar derde opdracht: 
 
20 adviezen uitgebracht over synthesenota’s ingediend met toepassing van artikel 4bis van de 
wet van 4 juli 1989; 
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4. met betrekking tot haar vierde opdracht : 
 
- twaalf financiële verslagen goedgekeurd die zijn ingediend over de boekhouding van de 

politieke partijen en hun componenten voor het boekjaar 2009 (DOC 52K2592/001 en 
DOC 53K1267/001). Aangezien één partij geen wettelijk conform financieel verslag heeft 
ingediend binnen de wettelijk bepaalde termijn, heeft de commissie de dotatie van die partij 
verbeurdverklaard voor de maximumperiode van vier maanden; 

 
- beslist dat een partij met ingang van 1 februari 2011 niet langer op de door de wet van 4 juli 

1989 bepaalde dotatie gerechtigd is; op een verzoek tot herziening van deze beslissing 
m.b.t. de dotatie voor de maand februari 2011, is de Controlecommissie niet ingegaan. 

 
- de controleprocedure opgestart met betrekking tot de financiële verslagen over de 

boekhouding van de politieke partijen en hun componenten betreffende het boekjaar 2010 
(DOC 53K1425/001). 

 
5. Met betrekking tot de evaluatie van de wetgeving, onder meer ingevolge de aanbevelingen 

die de Raad van Europa (“Groupe d’États contre la Corruption –GRECO”) aan België heeft 
gericht, de werkgroep “Politieke Partijen” weer opgericht met als opdracht: 

 
- na te gaan op welke wijze tegemoet kan worden gekomen aan de aanbevelingen die de 

Raad van Europa – GRECO op 15 mei 2009 aan België heeft gericht inzake de 
transparantie in de financiering van de politieke partijen.); 

 
- de eventuele prioriteiten vast te stellen betreffende de wijziging van andere onderdelen van 

de wetgeving inzake verkiezingsuitgaven en boekhouding van de politieke partijen. 
 
Activiteiten tijdens de zitting 2011-2012 : 
 
De controlecommissie heeft : 
 
1. met betrekking tot haar eerste opdracht : 
 
naar aanleiding van de verkiezingen van de federale Kamers van 13 juni 2010 :  
het verslag van de dames Wouters en Genot, na een schriftelijke procedure, goedgekeurd op 
4 juni 2012 (DOC 53K2398/001); 
 
2. met betrekking tot haar tweede opdracht : 
 
de geregistreerde giften van 125 euro en meer gecontroleerd die in 2010 werden gedaan door 
natuurlijke personen aan politieke partijen en hun componenten, lijsten, kandidaten en politieke 
mandatarissen. Voor de giften gedaan in 2011 werd de controleprocedure opgestart;  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=fr&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=52&dossierID=2592
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=53&dossierID=1267
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=53&dossierID=1425
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=53&dossierID=2398
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3. met betrekking tot haar derde opdracht : 
 
30 adviezen uitgebracht over synthesenota’s ingediend met toepassing van artikel 4bis van de 
wet van 4 juli 1989; 
 
4. met betrekking tot haar vierde opdracht : 
 

- dertien financiële verslagen goedgekeurd die zijn ingediend over de boekhouding van de 
politieke partijen en hun componenten voor het boekjaar 2010 (DOC 53K1425/001). 
Aangezien één partij geen wettelijk conform financieel verslag heeft ingediend binnen de 
wettelijk bepaalde termijn, heeft de commissie de dotatie van die partij verbeurdverklaard 
voor de maximumperiode van vier maanden. Het verslag van de heren Frédéric en 
Tommelein (S) werd na een schriftelijke procedure, goedgekeurd op 19 april 2012; 

 
- de controleprocedure opgestart met betrekking tot de financiële verslagen over de 

boekhouding van de politieke partijen en hun componenten voor het boekjaar 2011 (zie 
DOC 53K2173/001); 

 

 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=53&dossierID=1425
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=53&dossierID=2173
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COMMISSIE VOOR DE NATURALISATIES 
 
 
Tijdens de vergadering van 20 oktober 2010 werd mevrouw Jacqueline Galant benoemd tot 
voorzitster van de commissie voor de Naturalisaties. 
Tijdens dezelfde vergadering heeft de commissie bij loting de leden van de diverse kamers 
aangewezen. 
 
Op haar vergadering van 27 oktober 2010 heeft de commissie beslist een werkgroep op te 
richten, belast met de herziening van de algemene criteria voor de beoordeling van de 
naturalisatieaanvragen. In deze werkgroep werd elke politieke fractie door een van haar leden 
vertegenwoordigd. 
 
De werkgroep heeft op 9, 16 en 30 november 2010 vergaderingen gehouden met 
vertegenwoordigers van sommige parketten, van de Dienst Vreemdelingenzaken en van de 
Veiligheid van de Staat. 
 
De werkgroep heeft op 11 januari 2011 zijn eindverslag uitgebracht. 
 
Op basis van dit verslag heeft de commissie haar vergadering van 18 januari 2011 gewijd aan 
de bespreking van de algemene criteria voor de beoordeling van de naturalisatieaanvragen. Op 
hetzelfde datum heeft ze de herziene tekst inzake de criteria goedgekeurd. 
 
Tijdens de vergadering van 19 juli 2012 heeft mevrouw Galant afstand gedaan van het 
voorzitterschap en heeft de commissie bij unanimiteit de heer Georges Dallemagne 
aangewezen als nieuwe voorzitter. 
 
De commissie heeft de naturalisatieaanvragen besproken op 1 februari 2011, 28 juni 2011, 
22 november 2011, 6 maart 2012 en 15 mei 2012. 
 
Tijdens haar vergadering van 10 mei 2011 heeft de commissie beslist 226 namen uit het 
wetsvoorstel DOC 53K1256/001 te schrappen en de betrokken dossiers na een bijkomend 
onderzoek te herbekijken. 
 
De door de commissie aanvaarde aanvragen werden door de Kamer in plenaire vergadering 
aangenomen op 9 juni 2011, 10 november 2011, 22 december 2011, 26 april 2012 en 5 juli 
2012. 
 
De respectieve publicaties in het Belgisch Staatblad vonden plaats op 31 augustus 2011, 
15 februari 2012, 1 maart 2012, 15 juni 2012 en 1 augustus 2012. 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=53&dossierID=1256


 
 

-7- 
 

 
 

 
 Aanvragen (1) 

 
 VOORGELEGD TOEGEKEND VERDAAGD VERWORPEN 

1990-1991  2 389  2 114  618  227 
1991-1992  823  578  /  63 
S.E. 1991-1992  2 092  1 842  391  199 
1992-1993  2 403  2 381  525  84 
1993-1994  2 545  2 938  672  230 
1994-1995  2 596  3 357  743  218 
S.E. 1995  1 419  1 298  368  / 
1995-1996  14 316  4 842  935  219 
1996-1997  15 233  10 167  2 085  813 
1997-1998  13 066  11 780  3 578  824 
1998-1999  10 682  4 472  2 613  1 180 
S.E. 1999  6 648    
1999-2000  16 972  10 611  3 502  1 518 
2000-2001  12 117  10 755  3 782  1 758 
2001-2002  11 935  8 484  6 117  1370 
2002-2003  6 026  4 222  2 165  2962 
S.E. 2003  5 039    
2003-2004  12 099  6 716  2 653  2421 
2004-2005  13 565  6 650  2 933  3027 
2005-2006  13 905  6 095  4 020  2392 
2006-2007  13 898  8 278  2 638  2143 
S.E. 2007  13 251    
2007-2008  7 885  4 907  1934 
2008-2009  11 932  4 433  3 371  4159 
2009-2010  13 102  3 958  3 507  1779 
S.E. 2010  13 508    
2010-2011  2 636  1 698  2226 
2011-2012         13865           4513           3165            3146 
 

(1) Er zij opgemerkt dat het aantal onderzochte aanvragen gedurende een bepaalde zitting niet noodzakelijk 
overeenstemt met het aantal gedurende dezelfde zitting ingediende aanvragen. 
Sinds 1 januari 1996 worden de aanvragen ingediend bij de Kamer. De administratieve procedure wordt volledig 
beheerd door de diensten van de assemblee. Uitsluitend de Kamer is bevoegd voor het verlenen van de 
naturalisaties (monocamerale procedure – art. 74 van de Grondwet). 
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COMMISSIE VOOR DE VERZOEKSCHRIFTEN 
 
 
Artikel 28 van de Grondwet bekrachtigt in België het petitierecht. Dat artikel stelt: “Ieder heeft 
het recht verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, bij de openbare overheden 
in te dienen”. Artikel 57 van de Grondwet vormt daarop een aanvulling door te bepalen: "(…) 
Elke Kamer heeft het recht de bij haar ingediende verzoekschriften naar de ministers te 
verwijzen. De ministers zijn verplicht omtrent de inhoud uitleg te verstrekken, zo dikwijls als de 
Kamer het eist.". 
 
Artikel 142 van het Kamerreglement bepaalt dat de Voorzitter van de Kamer een verzoekschrift 
overzendt aan de commissie voor de Verzoekschriften of aan de commissie die bevoegd is voor 
de aangelegenheid waarop het verzoekschrift betrekking heeft. De Voorzitter kan ook beslissen 
het aan de Kamer voor te leggen. 
 
Zoals bepaald bij artikel 143 van het Reglement kan de commissie voor de Verzoekschriften 
een overgezonden verzoekschrift op haar beurt verwijzen naar de bevoegde minister, naar het 
College van federale ombudsmannen of naar een andere commissie van de Kamer. Zij kan ook 
beslissen het verzoekschrift aan de Kamer voor te leggen of het te seponeren. 
 
Tijdens de zitting 2010-2011 heeft de commissie zeven verzoekschriften ontvangen, die zij aan 
de verschillende bevoegde commissies heeft doorgezonden. 
 
Tijdens de zitting 2011-2012 heeft de commissie twaalf verzoekschriften ontvangen, die zij aan 
de verschillende bevoegde commissies heeft doorgezonden. 
 
Ombudspromotoren 
 
Artikel 38 van het Reglement van de Kamer bepaalt dat iedere vaste commissie een 
ombudspromotor aanwijst, die tot taak heeft binnen de vaste commissie de werkzaamheden op 
te volgen van het College van federale ombudsmannen die onder haar bevoegdheid vallen, 
evenals van de verzoekschriften die haar door de commissie voor de Verzoekschriften werden 
overgezonden. Elke vaste commissie heeft een ombudspromotor aangewezen. 
 
Jaarverslag van de federale ombudsmannen 
 
De federale ombudsmannen, opgericht bij de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale 
ombudsmannen, moeten nagaan of de werking van de administratie strookt met de beginselen 
van behoorlijk bestuur. De ombudsmannen publiceren een jaarverslag, dat wordt besproken in 
de commissie voor de Verzoekschriften, overeenkomstig artikel 144, tweede lid, van het 
Reglement van de Kamer. Zij stellen de problemen inzake de werking van de administratie aan 
de orde en doen aanbevelingen. 
 
Het jaarverslag 2010 werd op 29 maart 2011 officieel aan de Kamervoorzitter overhandigd en 
door de commissie voor de Verzoekschriften op 13 juli 2011 onderzocht. 
 
Het jaarverslag 2011 werd op 26 maart 2012 officieel aan de Kamervoorzitter overhandigd en 
door de commissie voor de Verzoekschriften op 2 mei 2012 onderzocht. 
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COMMISSIE VOOR DE VERVOLGINGEN 
 
 
De plenaire vergadering heeft 3 dossiers voor advies naar de commissie verzonden. 
 
Het eerste dossier betrof een door een lid, met toepassing van artikel 59, vijfde lid, van de 
Grondwet, ingediend verzoek tot schorsing van de vervolging te zijnen laste. 
De commissie adviseerde dit verzoek te verwerpen. 
 
De beide andere dossiers betroffen verzoeken die door de procureurs-generaal van 
respectievelijk Bergen en Brussel werden ingediend in het kader van artikel 59, eerste lid, van 
de Grondwet, teneinde het grondwettelijk verlof van de Kamer te verkrijgen om twee leden te 
verwijzen naar de correctionele rechtbank. 
Beide dossiers zijn momenteel nog in behandeling. 
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BIJZONDERE COMMISSIE BELAST MET DE PARLEMENTAIRE BEGELEIDING VAN HET VAST COMITÉ VAN 
TOEZICHT OP DE POLITIEDIENSTEN (COMITÉ P) 
 
 
De vergaderingen van de bijzondere commissie verlopen met gesloten deuren. 
 
De bijzondere commissie heeft vergaderd onder het voorzitterschap van de heer André Flahaut. 
 
Het jaarverslag 2009 van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten (Comité I), het activiteitenverslag en het observatoriumverslag 2009 van het 
Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten (Comité P) werden respectievelijk op 
23 november en 15 december 2010 besproken in gemeenschappelijke vergadering met de 
commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité van Toezicht op de Inlichtingen- en 
Veiligheidsdiensten van de Senaat, met toepassing van artikel 66bis, § 3, 1°, van de wet van 
18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het 
Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. 
 
De commissie heeft op 22 december 2010 een perscommuniqué opgesteld over een 
strafdossier. 
 
De begeleidingscommissie heeft op 15 maart 2011 vertegenwoordigers van de Hoge Raad voor 
de Justitie gehoord over een strafdossier. 
 
De verenigde begeleidingscommissies van Kamer en Senaat hebben op 14 mei 2011 het 
activiteitenverslag 2010 van het Comité I besproken. 
 
De verenigde begeleidingscommissies van Kamer en Senaat hebben op 28 november 2011 het 
activiteitenverslag 2010 en het observatoriumverslag 2010 van het Comité P evenals de 
toepassing van de aanbevelingen 2002-2010 besproken. 
 
De plenaire vergadering van 22 december 2011 heeft de heer Yves Keppens aangewezen als 
voorzitter van het Comité P, ter vervanging van de heer Bart Van Lijsebeth. 
 
De heer Keppens heeft de eed afgelegd op 5 januari 2012. 
 
Het activiteitenverslag 2011 van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten (Comité I) werd op 4 juli 2012 besproken, samen met de Senaatscommissie 
belast met de begeleiding van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten, met toepassing van artikel 66bis, § 3, 1°, van de wet van 18 juli 1991 tot 
regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de 
dreigingsanalyse. 
 
De commissie heeft tijdens de andere vergaderingen de rapporten besproken over 
verschillende toezichtsonderzoeken die haar, met toepassing van artikel 8, tweede lid, van de 
voormelde wet van 18 juli 1991, door het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten 
werden overgezonden. 
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COMMISSIE “LEGERAANKOPEN” 
 
 
De commissie voor de Legeraankopen oefent een controlerecht uit bij aankoopprocedures van 
het ministerie van Landsverdediging, meer in het bijzonder wat de materieelaankopen betreft. 
Zij oefent dit controlerecht uit volgens de bepalingen die werden vastgelegd in een 
administratief protocol dat op 15 september 1997 tussen de Kamer van 
volksvertegenwoordigers en de minister van Landsverdediging werd gesloten. Als gevolg van 
dit protocol dient de minister van Landsverdediging de belangrijkste geplande aankopen, vanaf 
1,5 miljoen euro, aan de commissie te melden, waarna zij vervolgens kan besluiten om over te 
gaan tot de bespreking van een aankoopdossier. Op 15 september 1997 werd eveneens een 
administratief protocol gesloten met de minister van Economie in verband met het verstrekken 
van gegevens over de met militaire aankopen eventueel gepaard gaande economische 
compensaties. 
 
De commissie die, voor de 53ste zittingsperiode, door de plenaire vergadering van 28 oktober 
2010 opnieuw werd opgericht besprak tijdens de periode 2010-2011 een aantal aankoop-
dossiers die betrekking hadden op het programma “BEST” (Belgian soldier in transformation), 
munitie voor AIV’s (armoured infantry vehicle), rijsimulatoren, MPPV’s (multipurpose protected 
vehicle), de internationale samenwerking in het kader van de F-16 update, het programma 
“Musis” (multinational space based imaging system for surveillance reconnaisance and 
observation), de consolidatie van de fregatten, de modernisering van de mijnenjagers, nieuwe 
mortiersystemen 60mm en gevechtskledij met geïntegreerde CBRN-bescherming. 
 
Tijdens de zitting 2011-2012 vergaderde de commissie vier keer. Naast de regelmatige 
voorstelling door de vertegenwoordigers van Defensie van de trimestriële voortgangsnota over 
de stand van zaken van de lopende aankoopdossiers besprak de commissie een aantal 
specifieke  aankoopdossiers diepgaander. Deze dossiers hadden betrekking op de levering van 
bommen voor de F16-vloot, munitie voor mortieren, lucht-grondwapensystemen, 
zelfbeschermingsystemen voor LMV-voertuigen, antiversterking-antipantservoertuigen-
wapensystemen voor korte en middellange dracht, precisiewapens en toebehoren, 
multifunctionele karabijnen, munitie voor de AIV DF 90-pantservoertuigen, brandweervoertuigen 
voor luchthavens, uitrusting voor F-16, kustvaartuigen en ondersteuning van de NH 90 
helikopters.  
 
Op 25 juni 2012 werd in de commissie het Plan voor Investeringen in Defensie en Veiligheid 
2012-2014 (PIDV) voorgesteld.  
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BIJZONDERE COMMISSIE BELAST MET HET ONDERZOEK NAAR DE VEILIGHEID VAN HET 
SPOORWEGENNET IN BELGIË NAAR AANLEIDING VAN HET DRAMATISCH TREINONGEVAL IN BUIZINGEN 
 
 
De Kamer heeft op 14 oktober 2010 beslist opnieuw een bijzondere commissie op te richten die 
de veiligheid van het spoorwegennet in België zou onderzoeken naar aanleiding van het 
dramatisch treinongeval in Buizingen (DOC 53K0444/001). 
 
De nieuwe bijzondere commissie had dezelfde taak als de commissie die haar was voorgegaan 
tijdens de 52e zittingsperiode. Niettemin werd aangegeven dat de commissie de reeds door de 
voorgaande bijzondere commissie georganiseerde hoorzittingen en het werk van de door die 
commissie aangewezen deskundigen zou opnemen in haar werkzaamheden. 
 
De commissie telde meer leden dan de commissie van de vorige zittingsperiode: ze bestond uit 
17 vaste leden en evenveel plaatsvervangers die de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft 
aangewezen onder haar leden, overeenkomstig de regel van de evenredige vertegenwoordiging 
van de fracties. 
 
De commissie werd voorgezeten door de heer David Geerts. 
De commissie heeft beslist de samenwerking met de drie tijdens de vorige zittingsperiode 
aangewezen deskundigen voort te zetten. Het betreft: 
 
- de heer Bart Van der Herten, ambtenaar bij de Vlaamse overheid; 
- de heer Patrick Lafontaine, Senior Project Manager bij Electrabel GDF Suez; 
- de heer Eddy Van de Voorde, hoogleraar aan de UFSIA 
 
De commissie heeft op 1 december 2010 voorgesteld een vierde deskundige aan te wijzen om 
de heer Bert Van der Herten bij te staan. Daarvoor werd de heer Paul Van Heesvelde, 
ambtenaar bij de Vlaamse overheid, voorgesteld. Hij heeft vanaf 4 januari 2011 die taak op zich 
genomen. 
 
Wat de werkzaamheden van de commissie betreft, kan een onderscheid worden gemaakt 
tussen vergaderingen gewijd aan de regeling van de werkzaamheden, uitleg van de 
deskundigen in commissie, hoorzittingen in het openbaar of met gesloten deuren (algemene 
hoorzittingen en zogenaamde “historische” hoorzittingen over een welbepaalde periode), 
werkbezoeken en de redactie van het verslag met de conclusies en de aanbevelingen. 
 
Tijdens de algemene hoorzittingen werden de volgende personen gehoord: de heren Anders 
Lundström, Bart Accou en Rob Rumping (Europees Spoorwegbureau), de heren Ignace 
Desomer, Michel de Fays, Serge Roland, Nikola Mirkovic, Stijn Strobbe en mevrouw Ella 
Desmedt (Rekenhof), de heer Marc Descheemaecker (NMBS), de heer Luc Lallemand 
(Infrabel), de heer Jannie Haek (NMBS-Holding), mevrouw Inge Vervotte (minister van 
Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven), de heer Etienne Schouppe (staatssecretaris voor 
Mobiliteit), mevrouw Carole Coune en de heren Pierre Forton en André Latruwe (FOD Mobiliteit 
en Vervoer), de heer Gérard Gelmini (ACOD-Spoor), de heer Dominique Dalne (ACV-
Transcom), de heer Roland Vermeulen (VSOA-Spoor), de heer Arthur Mercier (Autonoom 
Syndicaat van Treinbestuurders) en de heer Morten Sondergaard (Deense 
spoorwegmaatschappij). 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=53&dossierID=0444
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In het kader van de zogenaamde “historische” hoorzittingen werden de volgende personen 
gehoord: 
 
- de operationele leiding: de heer Honoré Paelinck (afgevaardigd bestuurder van de NMBS in 
1987), de heer Etienne Schouppe (directeur-generaal en afgevaardigd bestuurder van de 
NMBS van 1988 tot 2002) en de heer Karel Vinck (afgevaardigd bestuurder van de NMBS van 
2002 tot 2004); 
 
- de voorzitters van de raden van bestuur: de heer Didier Reynders (voorzitter van de raad van 
bestuur van de NMBS van 1986 tot 1991), de heer Michel Damar (voorzitter van de raad van 
bestuur van de NMBS van 1991 tot 2002), de heer Alain Deneef (voorzitter van de raad van 
bestuur van de NMBS van 2002 tot 2004), de heer Jean-Claude Fontinoy (voorzitter van de 
raad van bestuur van de NMBS-Holding sinds 2005), de heer Antoine Colpaert (voorzitter van 
de raad van bestuur van Infrabel van 2005 tot 2009), mevrouw Christine Vanderveeren 
(voorzitster van de raad van bestuur van Infrabel sinds 2009), mevrouw Edmée Degroeve 
(voorzitster van de raad van bestuur van de NMBS van 2005 tot 2009) en mevrouw Laurence 
Bovy (voorzitster van de raad van bestuur van de NMBS sinds 2009); 
 
- de bevoegde ministers: de heer Herman De Croo (minister van Verkeerswezen van 1981 tot 
1988), de heer Jean-Luc Dehaene (minister van Verkeerswezen van 1988 tot 1992), de 
heer Guy Coëme (minister van Verkeerswezen en Overheidsbedrijven van 1992 tot 1994), de 
heer Elio Di Rupo (minister van Verkeerswezen en Overheidsbedrijven van 1994 tot 1995), de 
heer Michel Daerden (minister van Vervoer van 1995 tot 1999), mevrouw Isabelle Durant 
(minister van Mobiliteit en Vervoer van 1999 tot 2003), de heer Renaat Landuyt (minister van 
Mobiliteit van 2004 tot 2007), de heer Bruno Tuybens (staatssecretaris voor Overheidsbedrijven 
van 2005 tot 2007) en de heer Steven Vanackere (minister van Overheidsbedrijven in 2009). 
 
De heer Johan Vande Lanotte, minster van Overheidsbedrijven van 2003 tot 2005, kon wegens 
agendaproblemen niet worden gehoord. 
 
De commissie heeft op 2 februari 2011 haar rapport met conclusies en aanbevelingen 
aangenomen (DOC53K0444/002). 
 
Overeenkomstig de opdrachten waarmee ze was belast, heeft ze vervolgens haar 
werkzaamheden voortgezet met het oog op de follow-up van de toepassing van de 
aanbevelingen. 
 
Daartoe heeft ze tijdens haar vergadering van 21 februari 2011 beslist de verschillende 
betrokken instanties schriftelijk te ondervragen over de inhoud van hun respectieve 
verantwoordelijkheden inzake de toepassing van de aanbevelingen, de voortgang van de 
uitvoering ervan en de daaraan gerelateerde planning. 
 
Op 29 juni 2011 vond een gedachtewisseling plaats met de minister van Ambtenarenzaken en 
Overheidsbedrijven over de totstandkoming van het door de minister aangekondigde derde 
bijvoegsel bij de beheersovereenkomsten tussen de Staat en de vennootschappen van de 
NMBS-Groep met betrekking tot veiligheid (53K0444/006).  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=53&dossierID=0444
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=fr&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=53&dossierID=0444
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Tijdens de zitting 2011-2012 organiseerde de commissie zes hoorzittingen en 
gedachtewisselingen: 
 
- zij evalueerde met de CEO’s van de NMBS-Groep het masterplan voor spoorwegveiligheid; 
- zij ging na hoe private spoorwegoperatoren die in de sector van het goederenvervoer actief 
zijn ertoe kunnen worden aangemoedigd om hun vloot met automatische 
treinbeveiligingssystemen uit te rusten; 
- zij behandelde het jaarverslag van de Dienst voor de Veiligheid en de Interoperabiliteit van 
de Spoorwegen; 
- zij besprak het verslag van het Onderzoeksorgaan voor Ongevallen en Incidenten op het 
Spoor over de ramp in Buizingen op 15 februari 2010, die de aanleiding voor de oprichting van 
de bijzondere commissie was geweest; 
- zij evalueerde met de staatssecretaris voor Mobiliteit en met de minister van 
Overheidsbedrijven in welke mate reeds uitvoering is gegeven aan de aanbevelingen van de 
commissie. 
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BIJZONDERE COMMISSIE BETREFFENDE DE BEHANDELING VAN SEKSUEEL MISBRUIK EN FEITEN VAN 
PEDOFILIE BINNEN EEN GEZAGSRELATIE, INZONDERHEID BINNEN DE KERK 
 
 
Verschillende leden hebben een voorstel ingediend om, overeenkomstig artikel 21, tweede lid, 
van het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers, een bijzondere commissie op 
te richten (stuk nr. 53 0520/001). Dat voorstel strekte ertoe een bijzondere commissie op te 
richten die zich zou buigen over de behandeling van seksueel misbruik en feiten van pedofilie 
binnen een gezagsrelatie, inzonderheid binnen de Kerk. 
 
In hun toelichting hebben de indieners van dat voorstel gewezen op verschillende feiten: 
 
- de publicatie van het rapport van de Commissie Seksueel Misbruik in een Pastorale Relatie 

(onder het voorzitterschap van professor Peter Adriaenssens), alsook de omvang en de ernst 
van de daarin vervatte onthullingen, hebben de hele Belgische samenleving geschokt; 
 

- het is onontbeerlijk te onderzoeken hoe het gerecht gedurende al die jaren de feiten van 
pedofilie binnen de Kerk, in het kader van een pastorale relatie, al dan niet heeft aangepakt; 

 
- alleen het gerecht is bevoegd om een onderzoek in te stellen naar de strafbare feiten van 

seksuele aard en om zich uit te spreken over de strafrechtelijke bestraffing van de daders, 
ongeacht de context waarin de feiten werden gepleegd. Het protocol dat tussen de 
commissie-Adriaenssens en het openbaar ministerie werd gesloten, wekt de indruk dat 
tussen de katholieke Kerk en het gerecht een filter bestaat. Die indruk moet worden 
weggenomen en er moet een einde worden gemaakt aan de onduidelijkheid omtrent het 
sluiten van die overeenkomst en de draagwijdte ervan; 

 
- de inachtneming van twee grondbeginselen is essentieel om de rechtsstaat te waarborgen, 

met name het principe van de scheiding der machten en het principe van de scheiding van 
Kerk en Staat; 

 
- die beginselen moeten in acht worden genomen bij het onderzoek naar en de vervolging en 

berechting van ongeacht welke feiten van seksueel misbruik, evenals in het kader van de 
werkzaamheden van de beoogde bijzondere commissie; 

 
- de commissie zal ervoor moeten zorgen dat de afhandeling van de lopende gerechtelijke 

onderzoeken niet wordt belemmerd en dat voor het gerecht de onafhankelijkheid geldt die 
onmisbaar is voor de goede werking ervan; 

 
- de commissie zal antwoorden moeten aanreiken op de gewettigde vragen die de slachtoffers 

zich stellen. Om een beter zicht te krijgen op wat er is gebeurd en wat de slachtoffers hebben 
meegemaakt, zal de commissie hoorzittingen organiseren met vertegenwoordigers van die 
slachtoffers (advocaten, verenigingen), alsook met psychiaters, kinderpsychiaters, 
specialisten enzovoort. 

 
Op 28 oktober 2010 heeft de plenaire vergadering van de Kamer van volksvertegenwoordigers 
dat voorstel eenparig aangenomen. 
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De bijzondere commissie werd op 28 oktober 2010 opgericht, onder het voorzitterschap van de 
heer André Flahaut (PS), voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers. 
 
Vervolgens werd het bureau benoemd. Mevrouw Karine Lalieux (PS) werd aangesteld tot 
voorzitter, de heer Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen!) tot eerste ondervoorzitter en mevrouw 
Carina Van Cauter (Open Vld) tot tweede ondervoorzitter. Tijdens diezelfde vergadering werden 
vier rapporteurs aangewezen: de dames Sophie De Wit (N-VA) en Marie-Christine Marghem 
(MR) en de heren Raf Terwingen (CD&V) en Renaat Landuyt (sp.a). 
 
Twee deskundigen hebben de werkzaamheden van de bijzondere commissie begeleid: 
- de heer Paul Martens, erevoorzitter van het Grondwettelijk Hof; 
- de heer Ivo Aertsen, hoogleraar aan de KU Leuven. 
 
Er werden hoorzittingen georganiseerd, waarop in totaal 112 personen werden gehoord. Die 
hoorzittingen kunnen in negen verschillende groepen worden opgedeeld: 
 
- eerste groep: personen en organisaties die opkomen voor de slachtoffers; 
- tweede groep: verantwoordelijke personen en deskundigen inzake pastorale relaties; 
- derde groep: verantwoordelijke personen op het vlak van andere gezagsrelaties; 
- vierde groep: politiediensten; 
- vijfde groep: magistratuur; 
- zesde groep: politiek mandatarissen; 
- zevende groep: diensten voor slachtofferhulp en –begeleiding; 
- achtste groep: daderbehandeling; 
- negende groep: specialisten op het gebied van het beroepsgeheim. 
 
De bijzondere commissie heeft een aantal bijzondere inlichtingen opgevraagd om de 
onderwerpen die ze behandelde te verdiepen. Naast hun antwoord op de verzoeken om 
inlichtingen, hebben de gehoorde personen haar ofwel uit eigen beweging, ofwel op verzoek 
van de voorzitster dan wel een lid van de bijzondere commissie, DOCumentatie bezorgd. Ook 
de deskundigen hebben ten behoeve van de leden een verzameling DOCumenten bezorgd. 
 
Het verslag van de bijzondere commissie werd ingediend op 31 maart 2011 
(DOC 53K0520/001). De bijzondere commissie heeft het verslag en de erin vervatte voorstellen 
en aanbevelingen eenparig aangenomen. In totaal gaat het om een zeventigtal hervormingen. 
Vervolgens heeft de Kamer met een ruime meerderheid een motie aangenomen om de 
aanbevelingen goed te keuren (DOC 53K0520/003). 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=53&dossierID=0520
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=53&dossierID=0520
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f 
OPVOLGINGSCOMMISSIE BETREFFENDE DE BEHANDELING VAN SEKSUEEL MISBRUIK EN FEITEN VAN 
PEDOFILIE BINNEN EEN GEZAGSRELATIE, INZONDERHEID BINNEN DE KERK 
 
 
Op voorstel van de Conferentie van voorzitters heeft de Kamer een opvolgingscommissie 
betreffende de behandeling van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een 
gezagsrelatie, inzonderheid binnen de Kerk opgericht "die de uitvoering van de aanbevelingen 
van de bijzondere commissie (...) zal controleren" (CRIV 53 PLEN 030, blz.96 (104). 
 
Enerzijds heeft die opvolgingscommissie verschillende vergaderingen gewijd aan 
gedachtewisselingen met de (op dat ogenblik ontslagnemende) ministers van de federale 
regering en met Child Focus.  Anderzijds heeft die commissie aan de conferentie van voorzitters 
van de Kamer voorgesteld twee deskundigen aan te wijzen.  De conferentie van voorzitters 
heeft daarmee ingestemd.  De opdracht van de heren Paul Martens en Herman Verbist bestond 
erin samen met door de katholieke Kerk aangewezen deskundigen een arbitrageorgaan op te 
richten dat ermee belast was voldoening te geven aan de slachtoffers van verjaarde feiten1. 
 
Gedachtewisseling over de nieuwe samenwerkingsvormen tussen gerecht, politie en 
hulpverlening, wat seksueel misbruik en feiten van pedofilie betreft (DOC 53K0520/006). 
 
De opvolgingscommissie heeft een informatievergadering georganiseerd met de heer Peter 
Adriaenssens, hoofddocent aan de KULeuven, over de nieuwe nadere regels inzake de 
samenwerking tussen de verschillende betrokken sectoren in de domeinen waarvoor de 
opvolgingscommissie bevoegd is. 
 
In het huidige model zijn die actoren onafhankelijk en niet gestructureerd, en er bestaat geen 
hiërarchische verhouding tussen hen.  De spreker heeft een ander model voorgesteld, waarin 
ze samenwerken en geïntegreerd zijn, maar wel gelijk blijven.  Bedoeling is de hulp en de 
bijstand aan de slachtoffers te stroomlijnen. 
 
 
 

                                                           
1 Dat orgaan, dat de naam Centrum voor arbitrage inzake seksueel misbruik draagt, heeft een eigen internetsite : 
http://centre-arbitrage-abus.be 

http://www.lachambre.be/doc/PCRI/pdf/53/ip030.pdf
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=53&dossierID=0520
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BIJZONDERE COMMISSIE “KLIMAAT EN DUURZAME ONTWIKKELING” 
 
 
De bijzondere commissie heeft in de zitting 2010-2011 een aantal vergaderingen gewijd aan de 
vraag hoe ze zal deelnemen aan de uitwerking van de langetermijnvisie inzake duurzame 
ontwikkeling. Deze moet in uitvoering van de wet van 30 juli 2010 tegen eind oktober 2012 na 
bespreking in het parlement worden aangenomen. 
 
De commissie heeft een gedachtewisseling georganiseerd over de uitdagingen inzake 
duurzame ontwikkeling in 2011 (DOC 53K1691/001). 
 
Tijdens de zitting 2011-2012 heeft de commissie voortgewerkt aan de opvolging van de 
uitwerking van de langetermijnvisie inzake duurzame ontwikkeling. Tot slot van haar 
werkzaamheden heeft ze een resolutie aangenomen (DOC 53K2367/001). 
 
De commissie heeft tevens een aantal vergaderingen gewijd aan de voorbereiding en de 
opvolging van de VN klimaatconferentie van Durban. Ze heeft daarover een voorstel van 
resolutie uitgewerkt en aangenomen (DOC 53K1898/001 en DOC 53K2080/001).    
 
De commissie heeft een vergadering gewijd aan de gedachtewisseling over het  Federaal plan 
2009-2013 voor de integratie van de biodiversiteit in vier federale sleutelsectoren 
(DOC 53K2101/001). 
 
Met het oog op de voorbereiding van de conferentie "Rio+20" van de Verenigde Naties over 
duurzame ontwikkeling heeft de commissie een aantal vergaderingen aan dit thema gewijd en 
een voorstel van resolutie aangenomen (DOC 53K2110/001). 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=53&dossierID=1691
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=53&dossierID=2367
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=53&dossierID=1898
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=53&dossierID=2080
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=53&dossierID=2101
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=53&dossierID=2110
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COMMISSIE VOOR DE OPVOLGING VAN DE BUITENLANDSE MISSIES 
 
Tijdens de vergaderingen van deze commissie van de Senaat, waaraan ook Kamerleden 
deelnemen, geeft de minister van Landsverdediging, achter gesloten deuren, een overzicht van 
en toelichting bij de buitenlandse operaties waarin Belgische militairen participeren. Er wordt 
onder meer dieper ingegaan op de technische aspecten van het verloop van de missies onder 
meer wat betreft de geldende inzetregels (rules of engagement). 
 
Vanaf maart 2011 werd bijzondere aandacht geschonken aan de operatie in Libië waar België 
aan deelnam met 6 F-16 jachtvliegtuigen en de mijnenjager BNS Narcis. Op regelmatige basis 
werden de parlementsleden in detail ingelicht over de missies van de F-16’s, die van op de 
militaire luchthaven van Araxos (Griekenland) opereerden en de opdracht van de Narcis. Deze 
informatie kadert in de door de Kamer op 21 maart 2011 aangenomen resolutie betreffende de 
toestand in Libië (DOC 53K1308/001). De bijzondere commissie bracht op 27 april 2011 een 
bezoek aan het Belgische F-16 detachement in Araxos. 
 
Naast de regelmatige overzichten van de operaties, werd tijdens één van de vergaderingen van 
de zitting 2011-2012 dieper ingegaan op de organisatie en werkzaamheden van het 
stafdepartement Inlichtingen en Veiligheid (ACOS IS).   
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=53&dossierID=1308


 
 

-21- 
 

 
BIJZONDERE COMMISSIE DIE ERMEE WORDT BELAST DE OMSTANDIGHEDEN TE ONDERZOEKEN DIE 
HEBBEN GELEID TOT DE ONTMANTELING VAN DEXIA. 
 
 
Op 27 oktober 2011 nam de plenaire vergadering  een voorstel aan tot oprichting van de 
bijzondere commissie die ermee wordt belast de omstandigheden te onderzoeken die hebben 
geleid tot de ontmanteling van Dexia N.V. overeenkomstig artikel 21, tweede lid, van het 
reglement van de Kamer (CRIV 53 PLEN 052 en DOC 53K1862/001). 
 
De commissie bestond uit 15 leden en evenveel plaatsvervangende leden. Voor haar 
werkzaamheden werd de commissie bijgestaan door twee experten. De commissie heeft naast 
haar bureauvergaderingen en de vergaderingen waar met de experten de vorderingen van hun 
werk en de problemen werden besproken, enerzijds hoorzittingen georganiseerd met het oog 
op het verzamelen van informatie en gegevens voor het onderzoek en de analyse en anderzijds 
vergaderingen gewijd aan het bespreken van de vaststellingen en het formuleren van 
aanbevelingen.  
 
Op 29 maart 2012 heeft de commissie haar eindverslag met inbegrip van de aanbevelingen 
voorgelegd aan de plenaire vergadering (DOC 53K1862/002).  
 
 

http://www.lachambre.be/doc/PCRI/pdf/53/ip052.pdf
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=53&dossierID=1862
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=53&dossierID=1862
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ADVIESCOMITÉ VOOR MAATSCHAPPELIJKE EMANCIPATIE 
 
 
Tijdens de zitting 2010-2011 heeft het adviescomité de problematiek van de bestrijding van de 
loonkloof tussen vrouwen en mannen onderzocht (DOC 53K1675/001). 
 
Op 9 november 2011 heeft een gedachtewisseling plaatsgevonden met leden van de 
Commissie Vrouwenrechten en Gendergelijkheid (FEMM) van het Europees Parlement. 
(gemeenschappelijke vergadering met het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en 
mannen van de Senaat). 
 
Op 10 november 2011 vond een debriefing plaats over de Conferentie over de gelijkheid van 
mannen en vrouwen, in het kader van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie 
(25/26 oktober 2010). 
 
Voorts werden ook hoorzittingen gehouden over de verbetering van de werking van de Dienst 
voor alimentatievorderingen (DAVO). De commissie neemt zich voor om over de 
wetsvoorstellen die over dit thema aanhangig zijn advies uit te brengen aan de commissie voor 
de Financiën en de Begroting . 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=53&dossierID=1675
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ADVIESCOMITÉ VOOR WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNOLOGISCHE VRAAGSTUKKEN 
 
 
Op basis van de door de fracties ingediende voorstellen heeft het adviescomité besloten om het 
thema “cyberveiligheid” te onderzoeken en in dat kader meer specifiek de beveiliging van 
elektronische datadragers (zoals e-ID, RFID, MOBIB-kaart, enz.), onder meer vanuit het 
oogpunt van de privacy. In deze context werden hoorzittingen georganiseerd met de volgende 
personen: 
 
- de heer Peter Strickx (FEDICT); 
- professorJean-Jacques Quisquater (UCL); 
- professor Yves Dumortier (ICRI-KUL). 
 
Een delegatie van het adviescomité heeft op 28 februari 2011 een bezoek gebracht aan het 
CERN (European Organisation for Nuclear Research) te Genève. 
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PARLEMENTAIR COMITÉ BELAST MET DE WETSEVALUATIE 
 
 
Het Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie, opgericht bij de wet van 25 april 2007 tot 
oprichting van een Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie 
(http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm), nam op 16 november 2011 zijn huishoudelijk 
reglement aan.  
 
Het Comité nam de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof uit 2011 in overweging. Het startte 
tevens het onderzoek van de verslagen van de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie en 
het College van procureurs-generaal.Een procedure voor de behandeling van verzoekschriften 
werd uitgewerkt. Een eigen website, waarop zich onder meer de modelformulieren voor de 
verzoekschriften zullen bevinden, is in ontwikkeling.  
 
Ten slotte hield het Comité op 21 november 2011 en 23 januari, 27 februari, 7 mei en 16 juli 
2012 hoorzittingen over zijn opdrachten met:  
- de heren Liégeois en de le Court, vertegenwoordigers van het College van procureurs-

generaal  
- de heer Leclercq, procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, en de heer De Swaef, eerste 

advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie;  
- de heren Bossuyt en Henneuse, voorzitters van het Grondwettelijk Hof:  
- de heer Andersen, eerste voorzitter van de Raad van State;  
- de heer Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging;  
- de heer Ignace Desomer, voorzitter van het Rekenhof. 
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WERKGROEP “BELGISCH FONDS VOOR DE VOEDSELZEKERHEID” 
 
 
Op woensdag 20 juli 2011 heeft de Werkgroep “Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid” haar 
eerste jaarlijkse vergadering gehouden, in uitvoering van de wet van 19 juni 2011 houdende 
uitvoering en wijziging van de wet van 19 januari 2010 tot opheffing van de wet van 9 februari 
1999 tot oprichting van het Belgisch Overlevingsfonds en tot oprichting van een Belgisch Fonds 
voor de Voedselzekerheid (B.S. 7 juli 2011). 

 
De vertegenwoordigers van DGOS hebben voor elk van de volgende punten een uiteenzetting 
gegeven en hebben daarna vragen beantwoord van de leden: 

 
- Voorstelling van het jaarverslag 2010; 
- Voorstelling van de strategienota; 
- Voorstelling van keuze van de partnerlanden waar een nieuw programma zal worden 

opgestart in 2012, 2013 en 2014. 
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WERKGROEP BELAST MET HET ONDERZOEK NAAR HET TAALEVENWICHT BIJ HET LEGER 
 
 
Op 17 november 2010 heeft de commissie voor de Landsverdediging de Werkgroep belast met 
het onderzoek naar het taalevenwicht bij het leger opgericht. De commissie besliste dat de 
werkgroep zou worden samengesteld uit 9 leden (een lid per fractie). Het betrof de heren Bert 
Maertens (N-VA), voorzitter, Patrick Moriau (PS), Denis Ducarme (MR), ondervoorzitter, Gerald 
Kindermans (CD&V), David Geerts (sp.a), Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen!), Patrick Dewael 
(Open Vld), mevrouw Annick Ponthier (VB) en de heer Christophe Bastin (cdH). De heren 
Gerald Kindermans en Patrick Moriau werden door de werkgroep tot rapporteur benoemd. 
 
Tijdens zijn eerste vergadering op 2 december 2010 omschreef de werkgroep zijn opdracht als 
het onderzoek naar het taalevenwicht bij de Krijgsmacht, op alle niveaus en in ruime zin, voor 
de periode 1995-2010, en dit met het oog op de formulering van conclusies en aanbevelingen. 
Er werd gekozen voor het principe van de openbaarheid van de vergaderingen. 
 
De werkgroep organiseerde tijdens de zitting 2010-2011 hoorzittingen met de volgende 
personen: 
 
op 26 januari 2011: 
- prof.dr. Luc De Vos, Hoogleraar aan de Koninklijke Militaire School (KMS) en de Katholieke 

Universiteit Leuven (KUL); 
 
op 2 februari 2011: 
- luitenant-generaal Baudouin Somers, directeur-generaal Human resources, DGHR ; 
- kolonel Jean Massart, hoofd afdeling personeel, DGHR; 
- luitenant-generaal Hugo Coene, directeur-generaal Vorming, DGFmn; 
- generaal-majoor Guy Buchsenschmidt, adjunct Acos Ops & Trg., Taalinspecteur van 

Defensie; 
 

op 9 februari 2011: 
- generaal-majoor Harry Vindevogel, Commandant van de Koninklijke Militaire School; 
- de heer Marc Isselé, directeur van het Centrum voor taalonderwijs (KMS), Hoofd Afdeling 

Engels; 
- de heer Thierry Stainier, Centrum voor taalonderwijs (KMS), Hoofd Afdeling Nederlands; 
- de heer Jean Hargot, Centrum voor taalonderwijs (KMS), Hoofd Afdeling Frans; 
- de heer Marc Van Hemelrijck, gedelegeerd bestuurder, SELOR; 
- de heer Benedikt Verhaeghe, verantwoordelijke taalcertificering, SELOR; 
 
op 16 februari 2011: 
- generaal-majoor Claude Van de Voorde, commandant van de Luchtcomponent; 
- brigadegeneraal Patrice Laurent, deputy director, European Air Group; 
- kolonel Michel Colles, commandant van de 2de Tactische Wing; 
- kolonel Frederik Vansina, commandant van de 10de Tactische Wing; 
- kolonel Luc Gennart, commandant van het Aviation Safety Directorate; 
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op 23 februari 2011: 
- kolonel Richard Marchal, Interne Audit Defensie; 
- kolonel Robert Brecx, commandant van de 1ste Wing; 
- kolonel Henk Robberecht, commandant van de Mediane Brigade; 
- kolonel William Hoeven, commandant van de Lichte Brigade; 
- kolonel Roger Housen, Task Force Structuren en Ambitieniveau; 
- adjudant Jean-Paul Slaets, adjunct material resources (KMS); 
- de heer Joseph Henrotin, Doctor in de politieke wetenschappen, onderzoeker aan het 

"Centre d'Analyse et de Prévision des Risques internationaux (Paris)"; 
- de heer Emmanuel Jacob, secretaris-generaal van de ACMP; 
- kolonel b.d. Francis Germain; 
 
op 23 maart 2011: 
- Generaal Charles-Henri Delcour, Chef Defensie ; 
- Generaal b.d. August Van Daele, gewezen Chef Defensie; 
- Admiraal b.d. Willy Herteleer, gewezen Chef Defensie; 
 
op 30 maart 2011: 
- mevrouw Godelieve Poriau, directeur-generaal van de Algemene directie Juridische Steun 

en Bemiddeling van het ministerie van Landsverdediging en voorzitter van de Directieraad 
van het burgerpersoneel van Defensie; 

 
op 29 juni 2011: 
- de heer André Flahaut, voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers, gewezen 

minister van Landsverdediging; 
- de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging. 
 
De werkgroep is tijdens de zitting 2011-2012 niet bijeengekomen. 
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WERKGROEP «POLITIEKE PARTIJEN” (CONTROLECOMMISSIE BETREFFENDE DE VERKIEZINGS-
UITGAVEN EN DE BOEKHOUDING VAN DE POLITIEKE PARTIJEN) 
 
 
De werkgroep, opnieuw opgericht door de Controlecommissie op 14 december 2010, heeft een 
aanvang gemaakt met de bespreking van de standpunten van de politieke partijen over de 
aanbevelingen die de Raad van Europa – GRECO op 15 mei 2009 aan België heeft gericht 
inzake de transparantie in de financiering van de politieke partijen (zie Controlecommissie 
betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen, punt 5). In dat 
verband werd besloten hoorzittingen te houden met het Instituut der Bedrijfsrevisoren en 
academici. 
 
Tijdens de zitting 2011-2012 heeft de werkgroep: 
 
- hoorzittingen gehouden met : 
 

- de heer Jean Faniel, onderzoeker bij het CRISP; 
- professor dr. Herman Matthijs, hoogleraar openbare financiën & bestuurs-

wetenschappen aan de UGent en de VUB; 
- professor dr. Marc Verdussen, gewoon hoogleraar staatsrecht aan de UCL; 
- mevrouw Karolien Weekers, vrijwillig medewerkster aan de KU Leuven; 
- de heer Daniel Kroes, ondervoorzitter van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren; 
- de heer Jean-François Cats, erevoorzitter van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, 

voorzitter van de coördinatiecel van de politieke partijen; 
- de heer David Szafran, secretaris-generaal van het Instituut van de 

Bedrijfsrevisoren; 
- professor dr. Jan Velaers, gewoon hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit 

Antwerpen; 
- professor dr. Dajo De Prins, DOCent staatsrecht aan de Universiteit Utrecht. 

 
- ontwerpen van wettekst besproken met betrekking tot punten uit de aanbevelingen van de 

GRECO waarover consensus bestaat. 
 


	- professor dr. Herman Matthijs, hoogleraar openbare financiën & bestuurs-wetenschappen aan de UGent en de VUB;

