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Activiteiten van de bijzondere commissies, werkgroepen en adviescomités 
 

PARLEMENTAIRE OVERLEGCOMMISSIE 

 

De parlementaire overlegcommissie is tijdens de gewone zitting 2013-2014 elfmaal 

bijeengekomen. 

 

Bij de commissie is tijdens deze zitting geen formeel bevoegdheidsconflict aanhangig gemaakt 

(toepassing van artikel 11 van de wet van 6 april 1995).  Ze heeft zich evenmin over de te volgen 

wetgevingsprocedure moeten uitspreken. 

 

In de loop van de onderzochte periode heeft de parlementaire overlegcommissie vijfenzestig 

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). 

 

Er werden voorts geen verzoeken tot verlenging van de onderzoekstermijn ingediend (toepassing 

van de artikelen 2, 2°, en 12, § 1, van de wet van 6 april 1995) en de commissie heeft geen 

termijnen moeten vaststellen waarbinnen de Kamer van volksvertegenwoordigers zich moet 

uitspreken (toepassing van de artikelen 2, 4°, en 12, § 3, van de wet van 6 april 1995). 

 

De overlegcommissie heeft tot slot driemaal 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. 

 
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 (sinds 26 mei 2014 vervangen door het 

Bestuurscomité), 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 : 
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- 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 Bestuurlijke commissie belast met de controle op de specifieke en uitzonderlijke 

methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten (BIM-commissie) (sinds 2014) ; 

- de Federale Deontologische Commissie (sinds 2014). 

 

De commissie voor de Comptabiliteit, voorgezeten door de Kamervoorzitter, vergaderde in de 

zittingsperiode 2013-2014 op 24 juni 2013, 20 november 2013, 4 december 2013 en 18 februari 

2014. De verslagen van de commissie werden opgenomen in DOC 53K3237/001, DOC 

53K3244/001, DOC 53K3437/001 en 002). 
 

CONTROLECOMMISSIE BETREFFENDE DE VERKIEZINGSUITGAVEN EN DE BOEKHOUDING VAN DE 

POLITIEKE PARTIJEN  

 

De opdrachten en 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. controle van de financiële verslagen over de boekhouding van de politieke partijen en hun 

componenten. 

Tijdens de zitting 2013-2014 heeft de Controlecommissie: 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=53&dossierID=3237
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=53&dossierID=3244
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=53&dossierID=3244
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=53&dossierID=3437
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1. met betrekking tot haar eerste opdracht: 

-  praktische vragen besproken over de toepassing van de wetgeving inzake de 

verkiezingscampagne en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de samenvallende 

verkiezingen van 25 mei 2014; 

- kennis genomen van de twee protocolakkoorden die de Conferentie van de negen 

parlementsvoorzitters op 21 januari 2014 heeft gesloten, namelijk: 

-   het protocolakkoord betreffende de controle, tijdens de referentieperiode van drie 

maanden voorafgaand aan de verkiezingen van de Kamer van 

volksvertegenwoordigers, het Europees Parlement en de Gemeenschaps- en 

Gewestparlementen op 25 mei 2014, van de voor het publiek bestemde 

mededelingen en voorlichtingscampagnes van de parlements- en 

assembleevoorzitters, van de federale Regering of één of meer van haar leden, van 

de Gemeenschaps- en Gewestregeringen of één of meer van hun leden, van de 

Colleges van de Franse en de Vlaamse Gemeenschapscommissie of één of meer 

van hun leden, van één of meer gewestelijke staatssecretarissen bedoeld in artikel 41 

van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse 

instellingen, alsmede van de leden van het Verenigd College bedoeld in artikel 60, 

vierde lid, van dezelfde bijzondere wet; 

 

- het protocolakkoord betreffende de uniforme interpretatie van de wet van 4 juli 1989 

betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de 

verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van 

de politieke partijen, van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de 

controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement 

en van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot 

beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het 

Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en 

het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de 

toetsingsnorm inzake officiële mededelingen van de overheid, met het oog op de 

verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers, het Europees Parlement 

en de Gemeenschaps- en Gewestparlementen op 25 mei 2014; 

2. met betrekking tot haar tweede opdracht: 

de geregistreerde giften van 125 euro en meer gecontroleerd die in 2012 werden gedaan 

door natuurlijke personen aan politieke partijen en hun componenten, lijsten, kandidaten en 
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politieke mandatarissen. De Controlecommissie heeft beslist de controleprocedure af te 

sluiten; 

3. met betrekking tot haar derde opdracht: 

21 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:  

de twaalf financiële verslagen goedgekeurd over de boekhouding van de politieke partijen 

en hun componenten voor het boekjaar 2012 (DOC 53K2786/1 en 2). Het verslag van de 

heer Laaouej (S) en mevrouw Lalieux (K) werd goedgekeurd op 18 februari 2014 (DOC 

53K2786/3). 

 

NATURALISATIES 

 

De commissie heeft de naturalisatieaanvragen besproken op 12 november 2013 en 20 februari 
2014. 

De door de commissie aanvaarde aanvragen werden op 19 december 2013 en 27 maart 2014 
door de Kamer in plenaire vergadering aangenomen. 

De respectieve publicaties in het Belgisch Staatsblad vonden plaats op 27 januari en 2 mei 
2014. 

 

 

 
Aanvragen (1) 

 

 
INGEDIEND 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 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=53&dossierID=2786
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=53&dossierID=2786
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=53&dossierID=2786
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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 
2012-2013         11565           8168           4268            3210 
2013-2014           185           3005           2264            2668 
 

(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). 

 

 

 

 

COMMISSIE VOOR DE VERZOEKSCHRIFTEN  
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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 

Kamer van volksvertegenwoordigers, 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. 

  

In de loop van het zittingsjaar 2013-2014 heeft de commissie negen 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.  
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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 2013 werd op 24 maart 2014 officieel aan de Kamervoorzitter overhandigd. 

 

COMMISSIE VOOR DE VERVOLGINGEN 

 

De plenaire vergadering heeft één dossier voor advies naar de commissie verzonden. 

Het dossier betrof een verzoek van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel, 

ingediend in het kader van artikel 59, eerste lid, van de Grondwet, om het grondwettelijk verlof 

van de Kamer te verkrijgen ten einde een lid te kunnen verwijzen naar het bevoegde 

rechtscollege. 

De commissie adviseerde dit verzoek in te willigen (DOC 53K3241). 

 

BIJZONDERE COMMISSIE BELAST MET DE PARLEMENTAIRE BEGELEIDING VAN HET VAST COMITÉ VAN 

TOEZICHT OP DE POLITIEDIENSTEN (KAMER) 

 

De bijzondere commissie vergadert met gesloten deuren. 

De bijzondere commissie vergaderde met de heer André Flahaut als voorzitter. 

Op 22 oktober 2013 heeft de bijzondere commissie het jaarverslag 2012 van het Vast Comité 

van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Comité I) besproken, in 

gemeenschappelijke vergadering met de Senaatscommissie belast met de begeleiding van het 

Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten; dat gebeurde met 

toepassing van artikel 66bis, § 3, 1°, van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op 

de politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. Het 

jaarverslag 2012 van het vast Comité van Toepzicht op de Politiediensten (Comité P) werd op 

11 december 2013 besproken. 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=53&dossierID=3241
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Tijdens andere vergaderingen werden de verslagen besproken van verschillende 

toezichtsonderzoeken die de bijzondere commissie kreeg overgezonden door het Vast Comité 

van Toezicht op de politiediensten, in uitvoering van artikel 8, tweede lid, van de voormelde wet 

van 18 juli 1991. 

Sinds de zesde staatshervorming in april 2013 werd de parlementaire begeleiding van het Vast 

Comité I, die oorspronkelijk was toegewezen aan de Senaat, overgedragen aan de Kamer van 

volksvertegenwoordigers. Artikel 66bis van de voormelde wet van 18 juli 1991 werd 

dienovereenkomstig gewijzigd, alsook artikel 149 van het Reglement van de Kamer van 

volksvertegenwoordigers. Voortaan zorgt één commissie, in de Kamer van 

volksvertegenwoordigers, voor het toezicht op de Comités P en I. 

 

COMMISSIE VOOR DE LEGERAANKOPEN 

 

De commissie voor de Legeraankopen bezit een controlerecht bij bepaalde aankoopprocedures 

van het ministerie van Landsverdediging, meer in het bijzonder wat de materiaal- en 

munitieaankopen 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. 

 

Tijdens de zitting 2013-2014 werd de commissie door de minister van Landsverdediging van 

vier aankoopdossiers op de hoogte gebracht. De commissie werd niet bijeengeroepen. 
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BIJZONDERE OPVOLGINGSCOMMISSIE BELAST MET HET ONDERZOEK NAAR DE FINANCIËLE CRISIS 

 

Na de publicatie van een eerste en een tweede tussentijds verslag (DOC 53K2372/001 tot 003)  

van haar werkzaamheden, heeft de commissie op 16 april 2014 haar eindverslag (DOC 

53K2372/004) uitgebracht. Dit bevat de synthese van de hoorzittingen waarmee de commissie 

haar werkzaamheden bij het einde van de 53ste zittingsperiode heeft afgesloten. Hierin worden 

naast de geactualiseerde overzichten van de genomen en te nemen maatregelen op Belgisch 

en Europees niveau, ook enkele specifieke aspecten belicht zoals de stresstests die de 

financiële instellingen moeten ondergaan en de problematiek rond het Libor-/Euribor-schandaal 

dat zich bij enkele van de grootste financiële instellingen in 2007 en 2008 heeft voorgedaan en 

aanleiding gaf tot het opleggen van aanzienlijke boetes. Het deel dat betrekking heeft op de 

situatie op het Europees niveau omvat ook een toelichting over het Gemeenschappelijk 

Afwikkelingsmechanisme voor de Bankenunie en de rol van de ECB hierin. In dit verslag wordt 

ook een geactualiseerd beeld geschetst van de Belfius Bank.  

 

BIJZONDERE COMMISSIE BELAST MET HET ONDERZOEK NAAR DE VEILIGHEID VAN HET 

SPOORWEGENNET IN BELGIË NAAR AANLEIDING VAN HET DRAMATISCH TREINONGEVAL IN BUIZINGEN 

 

Overeenkomstig de opdracht die de plenaire vergadering van de Kamer haar heeft 

toevertrouwd (DOC 53K0444), zette de commissie na de aanneming van haar verslag met 

besluiten en aanbevelingen, haar werkzaamheden voort om toe te zien op de uitvoering van 

haar aanbevelingen. 

 

In het zittingsjaar 2013-2014 organiseerde de commissie in het kader van haar reguliere 

opvolgingsopdracht de volgende hoorzittingen: 

- op 19 februari 2014 besprak zij het jaarverslag 2012 van de dienst Veiligheid en 

Interoperabiliteit der Spoorwegen (DVIS) met de heer Thierry Breyne, directeur van die 

dienst; 

- op 10 maart 2014 evalueerde zij de uitvoering van het masterplan voor 

spoorwegveiligheid in een hoorzitting met mevrouw Ann Billiau (directeur-generaal 

Toegang tot het Net bij Infrabel), de heren Richard Gayetot en Michaël Vanloubbeeck 

(resp. algemeen directeur Technics en hoofd van communicatie en publieke zaken bij de 

NMBS) en de heer Michel Bovy (algemeen directeur van HR Rail). 

 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=53&dossierID=2372
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=53&dossierID=2372
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=53&dossierID=2372
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=53&dossierID=444
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Daarnaast organiseerde zij op 29 januari 2014 een hoorzitting met mevrouw Leslie Mathues, 

hoofdonderzoeker bij het Onderzoeksorgaan voor Ongevallen en Incidenten op het Spoor, om 

lessen te trekken uit de verslagen van het Onderzoeksorgaan over de ongevallen in Godinne en 

Tintigny. 

 

Door de ontbinding van de Wetgevende Kamers met het oog op de verkiezingen van 25 mei 

2014 kwam er een einde aan de werkzaamheden van de bijzondere commissie. 

 

OPVOLGINGSCOMMISSIE BETREFFENDE DE BEHANDELING VAN SEKSUEEL MISBRUIK EN FEITEN VAN 

PEDOFILIE BINNEN EEN GEZAGSRELATIE, INZONDERHEID BINNEN DE KERK 

 

De opvolgingscommissie heeft tijdens deze zittingsperiode een aantal gedachtewisselingen 

georganiseerd met het oog op de follow-up van de voorstellen en aanbevelingen van de 

gelijknamige bijzondere commissie (DOC 53K0520/009).  Ze heeft daartoe de voor Justitie, 

Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid bevoegde ministers gehoord.  Ze heeft ook 

onderzocht in hoeverre het arbitrageorgaan dat als gevolg van het aan de katholieke Kerk 

gedane voorstel werd opgericht, zijn dossiers heeft behandeld. 

De opvolgingscommissie heeft bovendien een delegatie bestaande uit voorzitter Karine Lalieux 

en de heer Herman Verbist (door de Kamer aangewezen lid van het Wetenschappelijk Comité 

van het Centrum voor Arbitrage inzake seksueel misbruik) afgevaardigd om de tijdens de 65e 

zitting van het VN-Comité voor de Rechten van het Kind in Genève gehouden hoorzitting met 

de Heilige Stoel bij te wonen en er verslag over uit te brengen (DOC 53K0520/010, rubriek I).  

Voorts heeft de door de opvolgingscommissie afgevaardigde delegatie vertegenwoordigers 

ontmoet van de Zwitserse slachtoffers van seksueel misbruik binnen een gezagsrelatie. 

Tot slot werd het jaarverslag 2013 van het Centrum voor Arbitrage inzake seksueel misbruik 

voorgesteld en besproken (DOC 53K0520/010, rubriek II). 

BIJZONDERE COMMISSIE KLIMAAT EN DUURZAME ONTWIKKELING 

 

Tijdens de zittingsperiode heeft de  bijzondere commissie een vergadering georganiseerd over 

het ‘Vijfde evalutatierapport van het “Intergouvernemental Panel on Climate Change” (IPCC). 

Na de uiteenzettingen van de heer Jean-Pascal van Ypersele, Professor aan de UCLouvain en 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=53&dossierID=520
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=53&dossierID=520
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=53&dossierID=520
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ondervoorzitter van het IPCC en de heer Thierry Fichefet, hoogleraar aan de UCLouvain volgde 

een gedachtewisseling met de leden (DOC 53K3265/001). 

 

COMMISSIE VOOR DE OPVOLGING VAN DE BUITENLANDSE MISSIES (SENAAT) 

 

Tijdens de vergaderingen van deze commissie van de Senaat, waaraan ook een delegatie van 

leden van de Kamer deelneemt, geeft de minister van Landsverdediging op regelmatige basis, 

achter gesloten deuren, een overzicht van en toelichting bij de buitenlandse operaties waarin 

Belgische militairen participeren. Hierbij wordt vooral de nadruk gelegd op het internationaal 

kader en de technische aspecten van het verloop van de missies. Tijdens de zitting 2013-2014 

kwam de commissie drie keer samen. 

 

ADVIESCOMITÉ VOOR DE MAATSCHAPPELIJKE EMANCIPATIE 

 

Op vraag van de commissie voor de Justitie heeft het adviescomité een advies uitgebracht over 

het wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de 

gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de wijze van naamsoverdracht aan het kind en aan de 

geadopteerde (DOC 53K3145). 

Daarvoor werden een reeks hoorzittingen georganiseerd op 8 15 en 21 januari 2014.  

Tijdens de eerste hoorzitting werden een aantal professoren gehoord en meer bepaald.  

- de heer Patrick Senaeve, professor aan de KULeuven  

- de heer Yves-Henri Leleu,hoogleraar aan de ULg  

- de heer Frederik Swennen, hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen  

- de heer Jean-Louis Renchon, hoogleraar aan de UCL  

- de heer Alain-Charles Van Gysel, hoogleraar aan de ULB  

- mevrouw Jehanne Sosson, hoogleraar aan de UCL  

Tijdens de tweede hoorzitting kregen een reeks gespecialiseerde instellingen de kans hun 

standpunt over het wetsontwerp  te verdedigen. 

- mevrouw Vera Claes, voorzitster van de Raad van Bestuur van het Instituut voor de 

Gelijkheid van Vrouwen en Mannen  

- de heer Bernard De Vos, algemeen afgevaardigde voor kinderrechten van de Franse 

Gemeenschap  

En gedurende de hoorzitting van 21 januari 2014 kregen instellingen die de wet in concreto 

moeten toepassen het woord.  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=53&dossierID=3265
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=53&dossierID=3145
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- de heer Steve Heylen, voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Ambtenarenen 

Beambten van de Burgerlijke Stand vzw, VLAVABBS 

- mevrouw  Danielle Adriaenssens, voorzitster van de Groupement des Agents Population 

État Civil (GAPEC) 

- mevrouw Francine Vandenhende, secretaris van de Groupement des Agents de la 

Population et de l’État Civil (GAPEC).  

De vergaderingen van 5 en 12 februari hebben dan geleid tot het formuleren van het gevraagde 

advies.  

 

COMITÉ WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNOLOGISCHE VRAAGSTUKKEN 

 

Het adviescomité heeft de bespreking verder gezet van het thema “de sociale media en de 
potentiële risico’s voor jongeren, o.a. met betrekking tot de privacy”. 

In dit kader werden hoorzittingen georganiseerd met : 

- mevrouw WILLAERTS, internetspecialiste (12 november 2013); 
- de heer Luc BEIRENS, Federaal Computer Crime Unit (18 februari 2014). 

 

PARLEMENTAIR COMITÉ BELAST MET DE WETSEVALUATIE 

 

Conform zijn wettelijke opdracht heeft het Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie 

tijdens de gewone zitting van 2013-2014 de arresten van het Grondwettelijk Hof die “een 

invloed hebben op de doeltreffende werking van het rechtsbestel” onderzocht. Het heeft, na 

analyse, de arresten aan de verschillende commissies overgezonden en hen uitgenodigd om de 

opvolging ervan te bespreken met het bevoegde regeringslid. Er wordt opgemerkt dat deze 

opdracht niet alleen betrekking heeft op de arresten die tijdens de lopende zitting werden 

uitgesproken, doch eveneens op eerdere arresten (2011, 2012 en 2013) waaraan nog geen 

passend gevolg werd gegeven. Het Comité heeft hierover vergaderd op 13 januari en 24 

februari 2014. Tijdens deze laatste vergadering heeft het Comité bovendien van gedachten 

gewisseld met de ministers die, ondanks aangekondigde wetswijzigingen ter uitvoering van 

sommige arresten, tot dan geen wetgevend initiatief hadden ingediend. 

 

Tijdens diezelfde vergaderingen werden de verslagen van het College van procureurs-generaal 

onderzocht. Die bevatten het overzicht van de wetten die voor de hoven en rechtbanken tijdens 
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het voorbije gerechtelijk jaar moeilijkheden bij de toepassing of de interpretatie ervan hebben 

opgeleverd. Het verslag van de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie werd rechtstreeks 

ter bespreking voorgelegd aan de commissies voor de Justitie van Kamer en Senaat.  

 

Daarnaast heeft het Comité de behandeling van de tijdens de lopende en voorgaande zitting 

ingediende verzoekschriften met het oog op de evaluatie van federale wetten voortgezet. In de 

praktijk worden de verzoekschriften een eerste maal op de agenda van het Comité 

ingeschreven teneinde te beslissen over de ontvankelijkheid en een selectie te maken van de 

dossiers die ten gronde zullen worden onderzocht. De geselecteerde verzoekschriften worden 

vervolgens onderzocht door de diensten en nadien opnieuw ingeschreven op de agenda, 

waarna het Comité beslist over de initiatieven die zullen worden genomen. In de periode tussen 

de dag waarop de activiteiten van het Comité inzake verzoekschriften van start zijn gegaan door 

het openstellen van de website voor de indiening van elektronische verzoekschriften (29 april 

2013) en het einde van de 53ste zittingsperiode heeft het Comité tweeëntachtig verzoekschriften 

ontvangen en onderzocht tijdens de vergaderingen van 10 juni en 15 juli 2013 en 13 januari en 

24 februari 2014.  Bij de opvolging van de verzoekschriften heeft het Comité de volgende acties 

ondernomen (bron: Activiteitenverslag januari 2013-april 2014 van het Parlementair Comité 

belast met de wetsevaluatie – DOC 53K1969/3, 11-13): 

 

- In 38 % van de gevallen heeft het Comité onmiddellijk vastgesteld dat het verzoekschrift 

niet voldeed aan de bij wet bepaalde ontvankelijkheidsvoorwaarden. In dergelijke 

gevallen heeft het Comité het verzoekschrift onontvankelijk verklaard en het dossier 

gesloten. 

- 35 % van de dossiers werden gesloten na een onderzoek ten gronde. Anders gesteld: 

het Comité heeft de bestreden wetsbepalingen geëvalueerd, en geoordeeld dat op 

grond van de door de verzoeker aangevoerde bezwaren niet kon worden besloten dat 

een wetswijziging noodzakelijk was. 

- 21 % van de verzoekschriften werden naar een andere instantie doorverwezen. 

- Voor 3 % van de verzoekschriften besloot het Comité zelf een voorstel van wetgevend 

initiatief op te stellen. 

- 3 % van de verzoekschriften zullen het voorwerp uitmaken van een grondige evaluatie. 

- Van de dossiers die zijn doorverwezen naar een andere instantie, werd 56 % 

doorverwezen binnen het federale Parlement. Tot een dergelijke verwijzing wordt 

besloten wanneer het Comité constateert dat de bestreden bepaling al wordt besproken 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=53&dossierID=1969
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in een andere Kamer- of Senaatscommissie. Voorts heeft het Comité enkele 

verzoekschriften naar de commissie voor de Verzoekschriften van de Kamer van 

volksvertegenwoordigers verwezen (25 % van de doorverwijzingen); het ging daarbij om 

dossiers die volgens het Comité meer te maken hadden met kritiek op de beleidsopties 

van de wetgever (en dus op het traditionele petitierecht) dan met de evaluatie zoals die 

is bepaald bij de organieke wet aangaande het Comité. 

- Tevens heeft het Comité een reeks dossiers aan de bevoegde minister toegezonden (13 

% van de doorverwijzingen). 

- Tot slot kreeg het Comité enkele verzoekschriften toegezonden in verband met 

aangelegenheden die in het kader van de Zesde Staatshervorming naar de gewesten 

worden overgeheveld. Het Comité had niet de tijd om de desbetreffende bepalingen 

vóór de bevoegdheidsoverdracht te kunnen evalueren. Derhalve heeft het Comité beslist 

de aandacht van de betrokken gewesten te vestigen op de door de verzoekers 

ingediende klachten. 

 

Ten slotte heeft het Comité, overeenkomstig de artikelen 8, 9 en 13 van de wet van 25 april 

2007 tot oprichting van een Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie, vijf voorstellen 

van wetgevend initiatief aangenomen (DOC 53K2580/002) die aanleiding hebben gegeven tot 

de indiening van drie voorstellen van “reparatiewet”. Deze wetsvoorstellen werden alle door de 

Wetgevende Kamers aangenomen: 

- wet 5 mei 2014 ter verbetering van verschillende wetten inzake justitie, B.S. 8 juli 2014 

(DOCDOC 53K3531); 

- wet 5 mei 2014 ter verbetering van verschillende wetten die een aangelegenheid 

regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, B.S. 8 juli 2014 (DOC 53K3530); 

- wet 25 april 2014 ter verbetering van verschillende wetten die een aangelegenheid 

regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet, B.S. 19 augustus 2014 (DOC 

53K3098). 

 

Meer informatie over de activiteiten van het Parlementair Comité tijdens de gewone zitting 

2013-2014 is opgenomen in het Activiteitenverslag januari 2013-april 2014 van het Parlementair 

Comité belast met de wetsevaluatie (DOC 53K1969/3). 

 

WERKGROEP “BELGISCH FONDS VOOR DE VOEDSELZEKERHEID” 

 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=53&dossierID=2580
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=53&dossierID=3531
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=53&dossierID=3530
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=53&dossierID=3098
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=53&dossierID=3098
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=53&dossierID=1969
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1) De werkgroep heeft vergaderd op 23 oktober 2013 en 21 maart 2014. Deze 

vergaderingen waren o.a. gewijd aan de voorbereiding en de opvolging van de zending 

naar Burundi (zie punt 2). 

 

2) Van 17 tot 24 november 2013 heeft de werkgroep een bezoek gebracht aan 6 projecten 

van het Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid in Burundi (Verslag zie DOC 

53K3554/1). 

 

WERKGROEP “POLITIEKE PARTIJEN”  

 

De werkgroep Politieke Partijen die in de schoot van de Controlecommissie is 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 (zie het evaluatieverslag); 

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

de wetgeving inzake verkiezingsuitgaven en boekhouding van de politieke partijen; 

heeft, op verzoek van de Controlecommissie en de vice-eersteminister en minister van 

Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, een advies uitgebracht over het voorstel voor een 

verordening van het Europees Parlement en de Raad d.d. 12 september 2012 betreffende het 

statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen 

(COM(2012) 499 final - 2012/0237 (COD)).  

 

GEMENDE PARLEMENTAIRE COMMISSIE “FEDERALE KIESKRING” 

 

 
De oprichting van een gemengde parlementaire commissie op 20 februari 2014 gaf uitvoering 

aan de beleidsverklaring van 21 november 2012, waarin was bepaald dat een gemengde 

parlementaire commissie “de kwestie van een federale kieskring voor de Kamer [zal] bekijken”. 

 

De gemengde parlementaire commissie werd  voorgezeten door de voorzitter van de Kamer, de 

heer André Flahaut, en de voorzitster van de Senaat, mevrouw Sabine de Bethune.  

 

De commissie heeft de volgende personen gehoord: 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=53&dossierID=3554
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=53&dossierID=3554
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3%282008%298_Belgium_Two_NL.pdf
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- op 17 maart 2014 : de heren Philippe Van Parijs, hoogleraar aan de Université catholique de 

Louvain, Dave Sinardet, hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel, Bart Maddens, hoogleraar 

aan de Katholieke Universiteit Leuven, Laurent de Briey, hoogleraar aan de Université de 

Namur, Pascal Delwit, hoogleraar aan de Université libre de Bruxelles, en mevrouw Petra 

Meier, hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen; 

- op 24 maart 2014: de heren Christian Behrendt, hoogleraar aan de Université de Liège, Luc 

Detroux, assistent aan de Facultés universitaires Saint-Louis, Stefan Sottiaux, hoogleraar aan 

de Katholieke Universiteit Leuven, en Jan Velaers, hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen. 

 

Het rapport dat de heren Benoît Hellings (S) en Daniel Bacquelaine (K) en mevrouw Caroline 

Gennez (K) namens de gemengde parlementaire commissie hebben opgesteld, werd op 24 

april 2014 ingediend (DOC 53K3446). 

 

BIJZONDERE OPVOLGINGSCOMMISSIE BELAST MET HET ONDERZOEK NAAR DE FINANCIËLE CRISIS 

 

Na de publicatie van een eerste en een tweede tussentijds verslag (DOC 53K2372/001 tot 003)  

van haar werkzaamheden, heeft de commissie op 16 april 2014 haar eindverslag (DOC 

53K2372/004) uitgebracht. Dit bevat de synthese van de hoorzittingen waarmee de commissie 

haar 

werkzaamheden bij het einde van de 53ste zittingsperiode heeft afgesloten. Hierin worden naast 

de geactualiseerde overzichten van de genomen en te nemen maatregelen op Belgisch en 

Europees niveau, ook enkele specifieke aspecten belicht zoals de stresstests die de financiële 

instellingen moeten ondergaan en de problematiek rond het Libor-/Euribor-schandaal dat zich 

bij enkele van de grootste financiële instellingen in 2007 en 2008 heeft voorgedaan en 

aanleiding gaf tot het opleggen van aanzienlijke boetes. Het deel dat betrekking heeft op de 

situatie op het Europees niveau omvat ook een toelichting over het Gemeenschappelijk 

Afwikkelingsmechanisme voor de Bankenunie en de rol van de ECB hierin. In dit verslag wordt 

verder een geactualiseerd beeld geschetst van de Belfius Bank.  

 
BIJZONDERE COMMISSIE VOOR HET REGLEMENT EN VOOR DE HERVORMING VAN DE PARLEMENTAIRE 

WERKZAAMHEDEN 

 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=53&dossierID=3446
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=53&dossierID=2372
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=53&dossierID=2372
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=53&dossierID=2372
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De bijzondere commissie nam in het kader van de zesde staatshervorming  op 13 december 

2013 vijf voorstellen tot wijziging van het Reglement van de Kamer aan. 

 

Deze voorstellen hadden betrekking op: 

- de tweede lezing in commissie en in plenaire vergadering, ter uitvoering van artikel 76, 

derde lid, van de Grondwet (Voorstel tot wijziging van de artikelen 82, 93 en 94 van het 

Reglement wat de tweede lezing betreft, DOC 53K3157); 

- de invoering van de beleidsverklaring die elk regeringslid aan de Kamer moet 

overzenden en die moet worden besproken binnen zes weken na de eerste vergadering 

van de Kamer na hun benoeming door de Koning (Voorstel tot wijziging van het 

Reglement met betrekking tot de beleidsverklaring namens een regeringslid, DOC 

53K3158); 

- de invoering van het inleidend verslag op parlementair initiatief, dat tot doel heeft 

informatie te verzamelen over een belangrijk maatschappelijk probleem en hierover 

beleidsaanbevelingen te formuleren (Voorstel tot wijziging van het Reglement wat het 

inleidend verslag op parlementair initiatief betreft, DOC 53K3159); 

- de invoering van een deontologische code voor de leden van de Kamer (Voorstel tot 

wijziging van het Reglement om daarbij een deontologische code voor de leden van de 

Kamer van volksvertegenwoordigers te voegen,DOC 53K3160); 

- de vermindering van het aantal bestuursfuncties binnen de Kamer en de daarmee 

gepaard gaande hervorming van haar bestuursstructuur (Voorstel tot wijziging van het 

Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers, met het oog op de vermindering 

van het aantal bijzondere functies, DOC 53K3242). 

 

Op 25 maart 2014 nam de bijzondere commissie nog vier voorstellen aan die deels de 

voornoemde voorstellen aanvulden en verfijnden en deels voortvloeiden uit diverse 

wetswijzigingen waaraan het Reglement moest worden aangepast. 

 

 

 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=53&dossierID=3157
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=53&dossierID=3158
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=53&dossierID=3158
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=53&dossierID=3159
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=53&dossierID=3160
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=53&dossierID=3242
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