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VOORWOORD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Het voorliggende jaarverslag is tevens het laatste van de 51ste zittingsperiode die met de 
ontbinding van de Kamers op 2 mei 2007 werd afgesloten. 
 
 
Als nieuwe Kamervoorzitter is het voor mij een grote eer om de werkzaamheden van de 
assemblee waarvan ik jarenlang lid was en nu voorzitter ben, te kunnen voorstellen. 
 
 
In de eerste plaats sta ik erop hulde te brengen aan mijn voorganger, de heer Herman 
De Croo, erevoorzitter. Ik wil mijn waardering uitspreken voor het uitstekende werk dat hij 
gedurende twee zittingsperiodes verricht heeft. In dit verband verwijs ik naar een speciale 
uitgave van de “Parlementaire mededelingen” die de diensten van de Kamer hebben gewijd 
aan de innovaties die tussen 1999 en 2007 in de Kamer van volksvertegenwoordigers 
werden doorgevoerd. 
Uit de inhoud van die publicatie blijkt dat de Kamer van volksvertegenwoordigers steeds 
voeling met de maatschappij heeft willen houden. Daarbij werd er onder meer bijzondere 
aandacht besteed aan de contacten met de pers en de media en aan de modernisering van 
het parlementaire werk. Die vernieuwingen hebben bijvoorbeeld betrekking op de verbetering 
van de parlementaire verslagen, de ondersteuning bij de uitoefening van het controlerecht en 
een versterkte aanwezigheid van de Kamer op het internationale diplomatieke toneel. Zo is 
België momenteel lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, voor een periode van 
twee jaar. Die innovaties bewijzen – voor zover dat nog nodig is – dat de huidige rol van een 
parlement, in het licht van de maatschappelijke evolutie niet langer tot het louter wetgevende 
aspect mag worden beperkt. 
 
 
Op een ogenblik dat Europa de pijnlijke crisis van de Europese Grondwet te boven komt, is 
het interessant na te gaan wat er op nationaal vlak gerealiseerd is. 
Dit jaarverslag sluit een zittingsperiode af en zal een waardevol document zijn voor de burger 
die zich wil documenteren over de activiteiten van onze assemblee. Het zal hem tevens de 
mogelijkheid bieden onze verwezenlijkingen te beoordelen. Voorts zal de lezer kunnen 
vaststellen dat de Kamer van volksvertegenwoordigers de democratische ontmoetingsplaats 
bij uitstek is geweest, met ruimte voor dialoog en serene confrontaties. Die ruimte is nodig 
voor de goede werking van ons democratisch bestel. De werkzaamheden van onze 
assemblee verdienen bijgevolg alle mogelijke aandacht. 
 
 





 
 
 
 
 
De zitting 2006-2007 werd ook gekenmerkt door het uitzonderlijke bezoek van de Koning en 
de Koningin aan het Parlement naar aanleiding van het Koningsfeest. Het was de eerste 
keer sinds zijn eedaflegging op 9 augustus 1993 dat de Koning het Parlement bezocht.  
 
 
Namens mezelf en mijn voorganger, de heer Herman De Croo, wens ik iedereen – het 
personeel van de Kamer en de politieke fracties – te danken die aan de totstandkoming van 
dit jaarverslag heeft meegewerkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Herman VAN ROMPUY 

Voorzitter van de 
Kamer van volksvertegenwoordigers 
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1 .1 .2 .  P O L I T I E K E  S AM E N S T E L L I N G  
 
 
De 150 zetels in de Kamer van volksvertegenwoordigers zijn als volgt verdeeld (toestand op 
02.05.2007): 
 
  1. VLD  25 
  2. PS 25 
  3. MR 25 
  4. sp•a- spirit                 23 
  5. CD&V 21 
  6. VB  18 
  7. cdH 7 
  8. Ecolo 4 
  9. N-VA  1 
 10. FN   1 
   
 
 

CD&V

PS

VLD

sp.a-spirit

MR

cdH
FN

VB
ECOLON-VA
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1 .1 .3 .  S O C I O L O G I S C H E  K AAR T  V AN  D E  K AM E R  
 
 
Beroepen en diploma's 
 
  a) Diploma's 
 
  Universitair 104 
  Hoger niet-universitair 33 
  Secundair onderwijs 13 
  Zonder diploma -- 
 
  b) Beroepscategorieën 
 
  Burgemeesters 27 
  Schepenen 27 
 
  Vrije beroepen 40 
  Onderwijs 28 
  Bedienden 40 
  Ambtenaren 18 
  Zelfstandigen 9 
  Journalisten 2 
  Gepensioneerden 2 
  Arbeiders 2 
  Zonder 9 
 
 
Lijst gemaakt op basis van de gegevens verstrekt door de leden. 
Het feit dat een lid tot een bepaalde beroepscategorie behoort, wil niet zeggen dat het op dit ogenblik dat beroep 
nog uitoefent. 
 
 
1 .1 .4 .   D E  V R O U W E N  I N  H E T  H AL F R O N D  
 
 
Aantal vrouwelijke kamerleden 
 
 
1995-1996 19 
1996-1997 21 
1997-1998 20 
1998-1999 (op 04.05.99) 20 
B.Z. 1999 (op 11.10.99) 35 
1999-2000 (op 09/10/2000) 36 
2000-2001 (op 17.07.2001) 36 
2001-2002 (op 09.10.2002) 35 
2002-2003 (op 09.04.2003) 36 
B.Z. 2003 (op 13.10.2003) 54 
2003-2004 (op 11.10.2004) 52 
2004-2005 (op 10.10.2005) 53 
2005-2006 (op 09.10.2006) 53 
2006-2007 (op 02.05.2007) 53 
 



6 – SAMENSTELLING EN WERKZAAMHEDEN  Hoofdstuk 1  
 

 
1.2. WERKZAAMHEDEN VAN DE KAMER IN CIJFERS 

 
 
 
1 .2 .1 .  P L E N AI R E  V E R G AD E R I N G  
 
 
Tijdens de gewone zitting 2006-2007 :  
 
namen 5 leden ontslag :  
  CLAES, Hilde (vervangen door BAEKE, Anne-Marie) 
  JIROFLÉE, Karine (vervangen door MUES, Yvette) 
  VERHAERT, Inga (vervangen door DE CONINCK, Monica) 
  VISEUR, Jean-Jacques (vervangen door LAVAUX, David) 
  BARZIN, Anne (vervangen door VAN ROY, Dominique) 
 
overleed 1 lid : 
  TASTENHOYE, Guido (vervangen door MEEUS, Paul) 
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ACTIVITEITEN   
 

PLENAIRE 
VERGADERINGEN INGEDIENDE AANGENOMEN  

AANTAL 
 

DUUR 
 

ONTWER-
PEN 
(2) 

VOORSTEL-
LEN 
(1) 

VOORSTEL-
LEN TOT 

HERZIENING 
VAN DE 

GRONDWET 

ONTWER-
PEN 
(2) 

VOORSTEL-
LEN 
(1) 

VOORSTEL-
LEN TOT 

HERZIENING 
VAN DE 

GRONDWET

 
2006-
2007 

56 172 u 55 216 161 4 247 58 3 

(1)  Wetsvoorstellen, resoluties, voorstellen tot wijziging van het reglement, voorstellen tot oprichting van 
onderzoekscommissies  

(2)  Ontwerpen ingediend in de Kamer, overgezonden door de Senaat en geamendeerd door de Senaat. 
 
 
EVOLUTIE SEDERT 1985-1986   
 

 
ZITTING AANTAL DUUR 

1985-1986 
1986-1987 
1987-1988 
B.Z. 1988 
1988-1989 
1989-1990 
1990-1991 
1991-1992 
B.Z. 1991-1992 
1992-1993 
1993-1994 
1994-1995 
B.Z. 1995 
1995-1996 
1996-1997 
1997-1998 
1998-1999 
B.Z. 1999 
1999-2000 
2000-2001 
2001-2002 
2002-2003 
B.Z. 2003 
2003-2004 
2004-2005 
2005-2006 
2006-2007 

63 
68 
 6 
46 
66 
75 
71 
 7 
46 
81 
56 
41 
12 
90 
85 
79 
77 
 7 
65 
88 

109 
89 
13 
71 
74 
72 
56 

266 u 35 
256 u 45 
 13 u 44 
175 u 05 
199 u 13 
239 u 24 
252 u 33 
 16 u 00 
150 u 35 
289 u 59 
184 u 35 
138 u 00 
 38 u 52 
353 u 32 
272 u 40 
267 u 50 
222 u 27 
 26 u 24 
227 u 40 
288 u 04 
332 u 52 
267 u 11 
 33 u 21 
219 u 28 
239 u 30 
217 u 01 
172 u 55 
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PLENAIRE VERGADERINGEN 
 

 Een gewone zitting is de jaarlijkse periode gedurende dewelke de Kamer vergadert.  Deze loopt van 
 de tweede dinsdag van oktober (begin van het parlementaire jaar) tot de dag vóór  de tweede dinsdag 

van oktober van het daaropvolgend jaar. 
 Men spreekt van een buitengewone zitting wanneer de Kamer wordt ontbonden en parlementaire 
 verkiezingen worden gehouden.  De nieuw verkozen Kamer vergadert dan gedurende de rest van de 
 lopende zitting in buitengewone zitting. 
 
       periode van: 
 1985-1986             31 oktober 1985 tot 13 oktober 1986 
 1986-1987     14 oktober 1986 tot 12 oktober 1987 
 1987-1988      13 oktober 1987 tot 8 november 1987 
 B.Z. 1988    5 januari 1988 tot 10 oktober 1988 
 1988-1989    11 oktober 1988 tot 9 oktober 1989 
 1989-1990    10 oktober 1989 tot 8 oktober 1990 
 1990-1991   9 oktober 1990 tot 7 oktober 1991 
 1991-1992    8 oktober 1991 tot 17 oktober 1991 
 B.Z. 1991-1992     16 december 1991 tot 12 oktober 1992 
 1992-1993    13 oktober 1992 tot 11 oktober 1993 
 1993-1994    12 oktober 1993 tot 10 oktober 1994 
 1994-1995     11 oktober 1994 tot 12 april 1995 
  (wetgevende verkiezingen op 21 mei 1995) 
 B.Z. 1995   8 juni 1995 tot 9 oktober 1995 
 1995-1996       10 oktober 1995 tot 7 oktober 1996 
 1996-1997     8 oktober 1996 tot 12 oktober 1997 
 1997-1998     14 oktober 1997 tot 12 oktober 1998 
 1998-1999    13 oktober 1998 tot 5 mei 1999 
 B.Z. 1999 6 mei 1999 tot 11 oktober 1999 

1999-2000 12 oktober 1999 tot 9 oktober 2000 
2000-2001 10 oktober 2000 tot 8 oktober 2001 
2001-2002 9 oktober 2001 tot 7 oktober 2002 
2002-2003 8 oktober 2002 tot 10 april 2003 
B.Z. 2003 5 juni 2003 tot 13 oktober 2003 
2003-2004 14 oktober 2003 tot 11 oktober 2004 
2004-2005 12 oktober 2004 tot 10 oktober 2005 
2005-2006 11 oktober 2005 tot 9 oktober 2006 
2006-2007 10 oktober 2006 tot 2 mei 2007 
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1 .2 .2 .  P AR L E M E N T AI R E  O V E R L E G C O M M I S S I E  
 
 
De parlementaire overlegcommissie is paritair samengesteld (art. 82 van de Grondwet) uit 
leden van de Kamer en de Senaat.  Zij heeft als taak het regelen van bevoegdheidsconflicten 
tussen beide Kamers en het verlengen van de termijnen van onderzoek voorgeschreven in 
de artikelen 78 tot 81 van de Grondwet. 
 
De parlementaire overlegcommissie werd bij wet van 6 april 1995 opgericht. 
 
 

 
 AANTAL VERGADERINGEN TOTALE DUUR 

 
2006-2007 
 

 
11 

 
4 u 25 

 
 
 
1 .2 .3 .  C O M M I S S I E S  
 
 
ACTIVITEITEN  
 

2006-2007  
 
 
 
 

AANTAL DUUR 

 
Vergaderingen met gesloten deuren 
 

46 61 u 49 

 
Openbare vergaderingen 
 

505 924 u 11 

 
TOTAAL 
 

551 986 u 00 

 
Gedachtewisselingen en 
uiteenzettingen 
 

35 -- 

 
Behandelde interpellaties 
 

103 -- 

Tot besluit van een interpellatie 
ingediende moties 138 -- 

 
Hoorzittingen 
 

55 -- 
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STATISTIEKEN PER COMMISSIE – GEWONE ZITTING 2006-2007 

 
 

COMMISSIES  
 

OPENBARE 
VERGADERINGEN 

VERGADERINGEN MET 
GESLOTEN DEUREN 

INTERPEL-
LATIES 

 
 AANTAL DUUR AANTAL DUUR  

Commissie voor het Bedrijfsleven, het 
Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de 
nationale wetenschappelijke en culturele 
Instellingen, de Middenstand en de Landbouw 

47 89 u 45   7 

Commissie voor de Binnenlandse Zaken, de 
Algemene Zaken en het Openbaar Ambt  42 85 u 25   18 

Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen 22 35 u 34 1 0 u 02 2 
Commissie voor de Comptabiliteit 4 4 u 50    
Federaal adviescomité voor Europese 
aangelegenheden 4 5 u 00    

Commissie voor de Financiën en de Begroting 51 90 u 05   26 
Subcommissie van de commissie voor de 
Financiën belast met het onderzoek van het 
boek van opmerkingen van het Rekenhof 

3 2 u 53    

Commissie belast met de problemen inzake 
Handels- en Economisch Recht 

18 18 u 40    

Commissie voor de Herziening van de 
Grondwet en de Hervorming van de 
Instellingen 

7 9 u 44    

Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer 
en de Overheidsbedrijven 

45 84 u 00   7 

Commissie voor de Justitie 80 194 u 17   8 
Commissie voor de Landsverdediging 20 35 u 34   8 
Commissie ad hoc “Legeraankopen”   2 0 u 45  
Adviescomité voor de Maatschappelijke 
Emancipatie 

7 7 u 45    

Commissie voor de Naturalisaties 2 0 u 55 5 8 u 30  
Bijzondere commissie voor het Reglement en 
voor de Hervorming van de Parlementaire 
Werkzaamheden 

4 4 u 05    

Parlementaire Overlegcommissie   11 4 u 25  
Bijzondere commissie belast met de 
parlementaire begeleiding van het vast comité 
van Toezicht op de Politiediensten  

  3 3 u 05  

Commissie voor de Sociale Zaken 52 97 u 26   10 
Controlecommissie betreffende de 
Verkiezingsuitgaven en de Boekhouding van 
de politieke partijen 

3 2 u 30    

Commissie voor de Verzoekschriften 4 2 u 40    
Commissie voor de Volksgezondheid, het 
Leefmilieu en de Maatschappelijke 
Hernieuwing 

51 98 u 04   17 

Adviescomité voor wetenschappelijke en 
technologische aangelegenheden 3 2 u 51    

Globalisering 5 8 u 25    
Subcommissie “Familierecht” 7 7 u 50 6 2 u 55  
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COMMISSIES  

 
OPENBARE 

VERGADERINGEN 
VERGADERINGEN MET 

GESLOTEN DEUREN 
INTERPEL-

LATIES 

 
 AANTAL DUUR AANTAL DUUR  

Werkgroep “Titel II van de Grondwet” 4 6 u 10    
Werkgroep belast met de evaluatie van de wet 
van 8 juni 2006 houdende regeling van 
economische en individuele activiteiten met 
wapens 

8 11 u 23    

Werkgroep "Nucleaire veiligheid"   17 41 u 02  
Werkgroep "Belgisch Overlevingsfonds" 2 4 u 25    
Werkgroep "Reglementswijziging betreffende 
de opvolging van de Europese besluitvorming" 1 1 u 00    

Gemeenschappelijke vergadering van het 
federaal adviescomité voor Europese 
Aangelegenheden en van de commissie voor 
de Buitenlandse Betrekkingen 

4 5 u 30    

Gemeenschappelijke vergadering van de 
commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen 
en van de commissie voor de 
Landsverdediging 

2 2 u 45 1 1 u 05  

Gemeenschappelijke vergadering van de 
commissie voor het Bedrijfsleven, het 
Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de 
nationale wetenschappelijke en culturele 
Instellingen, de Middenstand en de Landbouw 
en van de commissie voor de Sociale Zaken  

1 1 u 25    

Gemeenschappelijke vergadering van het 
federaal adviescomité voor Europese 
Aangelegenheden en van de commissie voor 
de Sociale Zaken 

1 1 u 40    

Gemeenschappelijke vergadering van het 
federaal adviescomité voor Europese 
Aangelegenheden,  de commissie voor de 
Buitenlandse Betrekkingen en de commissie 
voor de Landsverdediging 

1 1 u 35    

TOTAAL 505 924 u 11 46 61 u 49 103 
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EVOLUTIE SEDERT 1985-1986 
 
 

 
 
 
 

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN BESLOTEN 
 COMMISSIEVERGADERINGEN 

 
 AANTAL DUUR AANTAL DUUR 

1985-1986 159   423 u 30 255 gegevens niet 
beschikbaar 

1986-1987 216   460 u 35 242 gegevens niet 
beschikbaar 

1987-1988  16    26 u 55   12 gegevens niet 
beschikbaar 

B.Z. 1988  87   192 u 46 217 392 u 45 
1988-1989 291   682 u 11 249 431 u 20 
1989-1990 231   408 u 35 349 681 u 21 
1990-1991 346   562 u 01 368 622 u 08 
1991-1992    8      6 u 51   10   16 u 20 
B.Z. 1991-1992 166   283 u 40 235 337 u 08 
1992-1993 292   486 u 46 463 857 u 06 
1993-1994 385   735 u 45 248 492 u 26 
1994-1995 266   486 u 36 117 185 u 34 
B.Z. 1995    7     12 u 30   36   49 u 35 
1995-1996 487 1 148 u 02 165 318 u 42 
1996-1997 771 1 780 u 16 308 662 u 40 
1997-1998 679 1 472 u 11 186 379 u 21 
1998-1999 507 1 053 u 13   57   77 u 20 
B.Z. 1999  41   101 u 36   31   51 u 25 
1999-2000 630 1 465 u 35 101 237 u 38 
2000-2001 718 1 521 u 19   87 161u 53 
2001-2002 814 1 766 u 09 126 228 u 41 
2002-2003 555 1 121 u 20 79 171 u 25 
B.Z. 2003  52      86 u 12 18    8 u 19 
2003-2004 670 1 395 u 12 95 127 u 38 
2004-2005 697 1422 u 15 76 77 u 58 
2005-2006 716 1369 u 11 64 70 u 41 
2006-2007 505 924 u 11 46 61 u 49 
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OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN 

 
BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN 
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1 . 2 .4 .  W E T S O N T W E R P E N  E N  – V O O R S T E L L E N  

 
 

AANTAL INGEDIENDE 
 

 
 
 

WETSONTWERPEN 
(2) 

WETSVOOR-
STELLEN (1) 

VOORSTELLEN TOT 
HERZIENING VAN DE 

GRONDWET 
VERSLAGEN 

 
2006-2007 
 

216 161 4 473 

 
(1) Wetsvoorstellen, resoluties, voorstellen tot wijziging van het reglement, voorstellen tot oprichting van 
onderzoekscommissies  
(2) Wetsontwerp ingediend bij de Kamer, overgezonden door de Senaat et geamendeerd door de Senaat. 
 
EVOLUTIE SEDERT 1985-1986 
 

 
 WETSONTWERPEN WETSVOORSTELLEN 

 
INGEDIEND AAN-

GENOMEN 

VERWORPEN
INGETROKKEN
VERVALLEN 

INGEDIEND AAN-
GENOMEN 

VERWORPEN
INGETROKKEN
VERVALLEN 

1985-1986 123  61  1 509 14  9 
1986-1987  86  81 17 224 22  7 
1987-1988   9   5 --  19  1  1 
B.Z. 1988  99  43 -- 476  9 19 
1988-1989 135 131 -- 183 18 31 
1989-1990 120 113 -- 193 27 18 
1990-1991 139 140  2 229 34 73 
1991-1992   6   6 --  17 -- -- 
B.Z. 1991-1992  92  36 -- 539 10 13 
1992-1993 108  98 -- 294 69 30 
1993-1994  96 104  1 198 43 55 
1994-1995  88 100 -- 126 35 65 
B.Z. 1995   6 -- --  69 -- -- 
1995-1996 119  91  1 437 21 20 
1996-1997 177 139  1 296 44 32 
1997-1998 203 205  2 293 59 33 
1998-1999 221 257  5 202 71 84 
B.Z. 1999   1   105  1  1 
1999-2000 150 127  1 499 52 30 
2000-2001 156 138  5 331 49 56 
2001-2002 223 185 3 352 55 51 
2002-2003 212 221 4 196 61 135 
B.Z. 2003   7   4 -- 241 --   5 
2003-2004 206 173 2 842 38 52 
2004-2005 173 158 1 404 33 48 
2005-2006 228 207 1 400 40 82 
2006-2007 216 247 -- 161 58 135 
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Aantal wetsontwerpen en -voorstellen geëvoceerd door de Senaat (art. 78 van de Grondwet)  
  1995-1996  18 
  1996-1997  26 
  1997-1998  38 
  1998-1999  47 
  B.Z. 1999     / 
  1999-2000  29 
  2000-2001  32 
  2001-2002  50 
  2002-2003  74 
  B.Z. 2003    1 
  2003-2004  30 

 2004-2005  25 
 2005-2006  35 

  2006-2007  75 
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WETSONTWERPEN 
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1 .2 .5 .  P U B L I C AT I E  V AN  D E  AAN G E N O M E N  W E T T E N  
 
 
A.   Wetsontwerpen door beide Kamers aangenomen  
 
 
 

 
 
 

INGEDIEND DOOR 
DE REGERING 

GEPUBLICEERD IN 
HET BELGISCH 
STAATSBLAD ∗ 

INGEDIEND DOOR 
PARLEMENTSLEDEN 

GEPUBLICEERD IN 
HET BELGISCH 
STAATSBLAD * 

 
2006-2007 
 

195 68 49 5 

 
 
 
B.   Ontwerpen van herziening van de Grondwet door beide Kamers aangenomen 
 
 
 

 
 
 

INGEDIEND DOOR 
DE REGERING 

GEPUBLICEERD IN 
HET BELGISCH 
STAATSBLAD * 

INGEDIEND DOOR 
PARLEMENTSLEDEN 

GEPUBLICEERD IN 
HET BELGISCH 
STAATSBLAD * 

 
2006-2007 
 

-- -- -- -- 

 

                                                 
∗ Tot 02.05.2007 
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1 .2 .6 .  I N T E R P E L L AT I E S  
 
 
IN DE PLENAIRE VERGADERING  
 
 

 
 

AANTAL 
INGEDIENDE 

INTERPELLATIES 

AANTAL 
AFGEHANDELDE 
INTERPELLATIES 

AANTAL TOT 
BESLUIT VAN 

INTERPELLATIES 
INGEDIENDE MOTIES 

AANTAL 
STEMMINGEN 

 
2006-2007 
 

179 7 188 469 

 
 
 
IN DE COMMISSIES  
 
 
 

 
 

AANTAL AFGEHANDELDE 
INTERPELLATIES 

AANTAL TOT BESLUIT VAN 
INTERPELLATIES INGEDIENDE 

MOTIES 
 
2006-2007 
 

103 138 
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EVOLUTIE SEDERT 1985-1986 
 
 

 
 AFGEHANDELDE INTERPELLATIES 

 
 IN PLENAIRE VERGADERING IN OPENBARE COMMISSIEVERGADERING 

1985-1986 56 140 
1986-1987 64 209 
1987-1988 --  15 
B.Z. 1988  9  24 
1988-1989 35 113 
1989-1990 46 156 
1990-1991 33 284 
1991-1992 --   7 
B.Z. 1991-1992 34  97 
1992-1993 67 361 
1993-1994 79 324 
1994-1995 33 222 
B.Z. 1995  5   3 
1995-1996 44 533 
1996-1997 78 686 
1997-1998 60 286 
1998-1999 15 208 
B.Z. 1999   32 
1999-2000  16 228 
2000-2001 46 280 
2001-2002 38 337 
2002-2003 9 159 
B.Z. 2003 -- 32 
2003-2004 10 289 
2004-2005 -- 190 
2005-2006 15 202 
2006-2007 7 103 
 
 

AFGEHANDELDE INTERPELLATIES 
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1.2.7.  M O N D E L I N G E  E N  S C H R I F T E L I J K E  V R AG E N  
 
 

 
IN PLENAIRE VERGADERING 

 
IN COMMISSIE-
VERGADERING 

 
 
 
 
 

 
AANTAL MONDELINGE 

VRAGEN 
 

AANTAL SCHRIFTELIJKE 
VRAGEN 

AANTAL MONDELINGE 
VRAGEN 

 
2006-2007 
 

378 1583 2099 
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EVOLUTIE SEDERT  1985-1986 
 
 

 
 MONDELINGE VRAGEN SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

1985-1986 144 4 353 
1986-1987 188 4 558 
1987-1988 --   207 
B.Z. 1988  56 1 796 
1988-1989 162 2 822 
1989-1990 206 2 546 
1990-1991 247 2 318 
1991-1992 --    40 
B.Z. 1991-1992 149 1 709 
1992-1993 310 3 052 
1993-1994 293 2 727 
1994-1995 223 1 432 
B.Z. 1995  11   668 
1995-1996 448 3 144 
1996-1997 435 2 874 
1997-1998 483 2 386 
1998-1999 293 1 038 
B.Z. 1999  96   364 
1999-2000 487 1 969 
2000-2001 458 2 210 
2001-2002 493 2 450 
2002-2003 293 905 
B.Z. 2003    4   454 
2003-2004 504 2 752 
2004-2005 464 3 662 
2005-2006 517 3369 
2006-2007 378 1583 
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1 .2 .8 .  N AT U R AL I S AT I E S  ( 8 )  

 
 
 AANVRAGEN 

 
 OVERGEZONDEN VERLEEND VERDAAGD VERWORPEN 

1985-1986  2 017  2 371   573    91 
1986-1987  2 282  2 099   420    83 
1987-1988    562    558   127    29 
B.Z. 1988  2 047  1 797   697   113 
1988-1989  1 523  1 669   508   110 
1989-1990  1 572  1 747   486   138 
1990-1991  2 389  2 114   618   227 
1991-1992    823    578 /    63 
B.Z. 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 
B.Z. 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 
B.Z. 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 2 791 * 
2002-2003 6 026 4 222 2 165 4 001 ** 
B.Z. 2003 5 039    
2003-2004 12 099 6 716 2 653 5 452 *** 
2004-2005 13 565 6 650 2 933 6 876 **** 
2005-2006 13 905 6 095 4 020 5 583 ***** 
2006-2007 13 898 8 278 2 638 4986 ****** 
(8)  Er zij opgemerkt dat het aantal onderzochte aanvragen gedurende een bepaalde zitting niet noodzakelijk 

overeenstemt met het aantal gedurende dezelfde zitting ingediende aanvragen. 
Sedert 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 naturalisaties (monocamerale procedure - art. 74 van de Grondwet).  

* waarvan 1421 voorstellen tot verwerping 
** waarvan 1039 voorstellen tot verwerping 
*** waarvan 3031 voorstellen tot verwerping 
**** waarvan 3849 voorstellen tot verwerping 
***** waarvan 3191 voorstellen tot verwerping 
****** waarvan 2843 voorstellen tot verwerping 
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 2. BEVOEGDHEDEN VAN DE KAMER 
 
 
 
 2.1. WETGEVENDE BEVOEGDHEID 
 
 
2.1.1.  COMMENTAAR BIJ DE DOOR DE KAMER AANGENOMEN WETSONTWERPEN 

EN WETSVOORSTELLEN VAN GROOT ALGEMEEN BELANG  
 
 
2.1.1.1. GRONDWET 
 
 
Commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming der Instellingen 
 
 
♦ 25 APRIL 2007 – HERZIENING VAN DE GRONDWET (TITEL I BIS, ART. 7BIS) 
 
Doc. 51 2647/2005-2006 
Onderzocht in de commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming der 
Instellingen 
Rapporteurs : de heren Charles Michel en Geert Lambert 
Aangenomen door de Senaat op 13.07.2006 
Aangenomen door de Kamer op 19.04.2007 
Belgisch Staatsblad : 26.04.2007 
 
De voorliggende herziening behelst de invoeging in de Grondwet van een nieuwe titel I bis 
met als opschrift «Algemene beleidsdoelstellingen van het federale België, de 
gemeenschappen en de gewesten», en van een nieuw artikel 7bis met betrekking tot de 
duurzame ontwikkeling. 
Aldus wordt de sociale, economische en milieudimensie van het concept duurzame 
ontwikkeling als algemene doelstelling van het overheidsbeleid in de Grondwet opgenomen. 
Die doelstelling draagt een toekomstproject voor de samenleving uit dat is ingegeven door 
een reflex van solidariteit met de toekomstige generaties. 
 
♦ 7 MEI 2007 – HERZIENING VAN ARTIKEL 142, ALINEA 1, VAN DE GRONDWET EN WIJZIGING 

VAN DE TERMINOLOGIE VAN DE GRONDWET 
 
Doc. 51 1727 en 1728/2004-2005 
Onderzocht in de commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming der 
Instellingen 
Zonder verslag 
Aangenomen door de Senaat op 21.04.2005 
Aangenomen door de Kamer op 25.04.2007 
Belgisch Staatsblad : 08.05.2007 
 
Met deze herziening wordt de naam “Arbitragehof” vervangen door “Grondwettelijk Hof”. 
De benaming die sinds 1980 aan het Arbitragehof werd gegeven, leidde tot verwarring, in die 
zin dat arbitrage in het zakenrecht en de internationale betrekkingen gebruikt wordt als een 
manier om geschillen te beslechten. 
Bovendien was die benaming niet langer adequaat gelet op de nieuwe bevoegdheden die 
door de grondwetsherziening van 15 juli 1988 en de bijzondere wet van 9 maart 2003 tot 



26 - BEVOEGDHEDEN   Hoofdstuk 2   
 

wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof aan het Hof werden 
toegekend. 
De naamswijziging van “Arbitragehof” in “Grondwettelijk Hof” verandert helemaal niets aan 
de bevoegdheden en de opdrachten van het Hof. 
 
♦ VERKLARING TOT HERZIENING VAN DE GRONDWET 
 
Doc. 51 3056/2006-2007 
Onderzocht in de commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming der 
Instellingen 
Rapporteurs : de heren Hervé Hasquin en Paul Tant 
Aangenomen door de Kamer op 25.04.2007 
Belgisch Staatsblad : 02.05.2007 
 
De verklaring tot herziening van de Grondwet strekt ertoe een reeks bepalingen die reeds in 
de verklaring tot herziening van 2003 waren opgenomen, voor herziening vatbaar te 
verklaren. 
Tijdens de huidige zittingsperiode werden er immers slechts enkele grondwetsartikelen 
herzien of ingevoegd (afschaffing van de doodstraf, inschrijving in de Grondwet van 
duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling, naamsverandering van 
“Arbitragehof” in “Grondwettelijk Hof”,…). 
 
De krachtlijnen van de voorliggende verklaring zijn :  
- een eerste reeks bepalingen betreft de rechten en vrijheden (invoeging van nieuwe 

bepalingen met het oog op de bescherming van de rechten en vrijheden die door het 
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 
gewaarborgd worden, inlassing van een bepaling die de personen met een handicap het 
genot van hun rechten en vrijheden moet waarborgen,…); 

- een tweede reeks bepalingen heeft betrekking op diverse artikelen in verband met de 
hervorming van gerecht en politie (afwijking op de verplichte integrale voorlezing van 
vonnissen door de rechter in openbare terechtzitting, hervorming van het tuchtrecht voor 
magistraten,…); 

- met een derde reeks bepalingen ten slotte wordt de aanpassing van het 
tweekamerstelsel aan de structuren van een moderne federale staat beoogd. 

 
Tot slot wordt ook artikel 195 van de Grondwet (procedure voor de herziening van de 
Grondwet), net als in 2003, voor herziening vatbaar verklaard. 
 
 
Bijzondere commissie voor het Reglement en voor de Hervorming van de 
parlementaire werzkaamheden 
 
 
♦ VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN HET REGLEMENT WAT BETREFT DE OPVOLGING VAN DE 

EUROPESE BESLUITVORMING 
 
Doc. 51 2337/2005-2006 
Onderzocht in de bijzondere commissie voor het Reglement en voor de Hervorming van de 
parlementaire werkzaamheden 
Rapporteur : mevrouw Annemie Roppe 
Aangenomen door de Kamer op 26.04.2007 
Belgisch Staatsblad : 14.06.2007 
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Het is noodzakelijk gebleken het Reglement te wijzigen wat het onderzoek van de Europese 
wetgeving in voorbereiding betreft. De nationale parlementen houden daar doorgaans te 
weinig rekening mee en reageren pas wanneer het te laat is. 
 
De procedure beperkt zich tot de subsidiariteits- en het evenredigheidscriteria. Het advies 
dat de Kamer in dat verband kan uitbrengen draagt ertoe bij dat in België de “twee 
parlementaire stemmen” in balans worden gebracht, overeenkomstig het 
samenwerkingsakkoord van 19 december 2005 tussen de federale wetgevende kamers, de 
parlementen van de Gemeenschappen en de parlementen van de Gewesten ter uitvoering 
van het Protocol betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en 
evenredigheid, gehecht aan het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa. 
 
Op grond van die tekst, die in het Reglement een nieuw artikel 37bis invoegt, wordt het 
toezicht op de inachtneming van het subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel voortaan 
grotendeels aan de vaste commissies toevertrouwd, bijgestaan door de diensten voor wat 
het technische onderzoek van de teksten betreft (voorbereidende nota’s). Wanneer een 
vaste commissie een advies goedkeurt, wordt dit slechts op de agenda van de plenaire 
vergadering gezet wanneer een derde van de leden van de commissie daarom verzoekt. De 
adviezen worden aan de bevoegde Europese instellingen alsook aan de federale regering 
overgezonden.  
 
 
2.1.1.2. WETSONTWERPEN EN WETSVOORSTELLEN  
 
 
 VASTE COMMISSIES EN SUBCOMMISSIES 
 
 
Commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de Nationale 
Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw 
 
♦ WETSVOORSTEL TOT ERKENNING EN BESCHERMING VAN HET BEROEP VAN AUTO-EXPERT EN 

TOT OPRICHTING VAN EEN INSTITUUT VAN DE AUTO-EXPERTS 
 
Doc. 51 799/2003-2004 
Onderzocht in de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de 
Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw  
Rapporteurs : de dames Karine Lalieux en Valérie Déom 
Aangenomen door de Kamer op 22.03.2007 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
 
Dit wetsvoorstel strekt  ertoe de beroepstitel van auto-expert te beschermen en het beroep te 
organiseren. Daartoe wordt een instituut van de auto-experts opgericht dat waakt over de 
opleiding van de experts en over de naleving van de vereiste waarborgen inzake 
bekwaamheid, onafhankelijkheid en beroepseer, evenals de deontologische regels. Het 
wetsvoorstel bepaalt de rechten en de plichten van de auto-experts, het beheer en de 
organisatie en de werking van het instituut, de vereisten inzake de beroepsopleiding en de 
uitoefening van de functie van auto-experts en de tuchtprocedure. Er werden een reeks 
amendementen ingediend en aangenomen die het wetsvoorstel op een aantal kleinere 
technische punten wijzigen.  
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♦ WET VAN 16 MAART 2007 BETREFFENDE HET VERBOD OP DE FABRICAGE EN DE 
COMMERCIALISERING VAN PRODUCTEN DIE AFGELEID ZIJN VAN ZEEHONDEN 

 
Doc. 51 2412/2006-2007 
Onderzocht in de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de 
Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw  
Rapporteur : mevrouw Magda De Meyer 
Aangenomen door de Kamer op 25.01.2007 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 18.04.2007 
 
De wet beoogt enerzijds de bevestiging van de principes van de richtlijn van de Raad van 28 
maart 1983 (83/129/EEG), gewijzigd bij de richtlijn van de Raad van 8 juni 1989 
(89/370/EEG) betreffende de invoer in de lidstaten van huiden van bepaalde 
zeehondenjongen en daarvan vervaardigde producten, dat een verbod ingesteld heeft op de 
invoer van huiden van zadelrobjongen (whitecoats) en klapmutsjongen (bluebacks) en 
anderzijds de uitbreiding van het verbod op de invoer en de handel tot alle producten op 
basis van zeehonden van welke soort en van welke leeftijdscategorie ook, met uitzondering 
van de soorten die reeds het voorwerp vormen van een beschermingsmaatregel. 
 
De afwijking van dit verbod voor de fabricage en de commercialisering van producten die 
afgeleid zijn van zeehonden afkomstig van de traditionele jacht van de Eskimobevolking die 
door de richtlijn 83/129/EEG bepaald werd, wordt echter behouden. 
 
Tijdens de bespreking van het wetsontwerp heeft de commissie hoorzittingen georganiseerd 
met vertegenwoordigers van dierenrechtenorganisaties, consumentenorganisaties, van de 
bontfederatie en met een dierenarts. 
 
♦ WET VAN 4 DECEMBER 2006 HOUDENDE DE OMZETTING IN BELGISCH RECHT VAN DE 

RICHTLIJN 2001/84/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN 
27 SEPTEMBER 2001 BETREFFENDE HET VOLGRECHT TEN BEHOEVE VAN DE AUTEUR VAN 
EEN OORSPRONKELIJK KUNSTWERK 

 
Doc. 51 2464/2006-2007 
Onderzocht in de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de 
Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw  
Rapporteur : mevrouw Magda De Meyer 
Aangenomen door de Kamer op 16.11.2006 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 23.01.2007 
 
Deze wet heeft als doel het Belgische recht in overeenstemming te brengen met richtlijn 
2001/84/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 betreffende 
het volgrecht ten behoeve van de auteur van een oorspronkelijk kunstwerk. Het Belgische 
recht voorzag reeds in een volgrecht ten behoeve van de auteurs van werken van beeldende 
kunst. Niettemin zijn enkele wetgevende aanpassingen noodzakelijk om te voldoen aan de 
verplichtingen neergelegd in deze richtlijn. Deze aanpassingen betreffen voornamelijk het 
toepassingsgebied en de tarieven van het volgrecht. 
 
Tijdens de bespreking van het wetsontwerp heeft de commissie hoorzittingen gehouden met 
vertegenwoordigers van de kunstenaars, kunsthandelaren, veilinghuizen en 
beheersvennootschappen. 
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Er werden enkele amendementen aangenomen die de Koning toelaten het drempelbedrag 
van het volgrecht te wijzigen en de inwerkingstredingsdatum van elk artikel van de wet te 
bepalen. 
 
♦ WET VAN 12 JANUARI 2007 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 21 NOVEMBER 1989 

BETREFFENDE DE VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN 
 
Doc. 51 2653/2006-2007 
Onderzocht in de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de 
Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw  
Rapporteur : de heer Georges Lenssen 
Aangenomen door de Kamer op 16.11.2006 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 07.03.2007 
 
Deze wet strekt ertoe een wijziging aan te brengen aan de onbeperkte dekking die geldt in 
de B.A. motorrijtuigenverzekering. De herverzekeraars hebben aangekondigd niet langer 
bereid te zijn een onbeperkte herverzekeringsdekking te bieden met als gevolg dat de 
verzekeringsondernemingen, die krachtens de wet verplicht zijn een onbeperkte dekking te 
verschaffen, in moeilijkheden dreigen te geraken, althans bij grote schadegevallen. 
 
De motorrijtuigenverzekeraar is verplicht de slachtoffers integraal te vergoeden, terwijl hij 
slechts op een beperkte herverzekeringsdekking kan terugvallen. 
 
De wet behoudt de onbeperkte dekking wat de vergoeding van de schade voortvloeiend uit 
lichamelijke letsels betreft, maar creëert de mogelijkheid voor de 
verzekeringsondernemingen om de dekking van de stoffelijke schade te beperken tot 
minimum 100 miljoen euro per schadegeval. 
 
De wet bevat eveneens een bepaling die voorziet dat de Staat wettelijk gesubrogeerd is in 
de rechten van de slachtoffers wanneer deze, zonder op de vrijwillige of gedwongen betaling 
door de verzekeraar te wachten, deze om solidariteitsredenen vergoed heeft. 
 
♦ WET VAN 20 JULI 2007 TOT WIJZIGING, WAT DE PRIVATE ZIEKTEVERZEKERINGS- 

OVEREENKOMSTEN BETREFT, VAN DE WET VAN 25 JUNI 1992 OP DE LANDVERZEKERINGS- 
OVEREENKOMST 

 
Doc. 51 2689/2006-2007 
Onderzocht in de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de 
Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw  
Rapporteur : mevrouw Magda De Meyer 
Aangenomen door de Kamer op 29.03.2007 
Aangenomen door de Senaat op 12.04.2007 
Belgisch Staatsblad : 10.08.2007 
 
De wet strekt ertoe de rechten van de verzekerden (ook zieken en gehandicapten) in de 
private ziekteverzekering (hospitalisatieverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering, 
invaliditeitsverzekering, verzekering gewaarborgd inkomen) aanzienlijk te verbeteren en te 
beschermen. De individuele ziekteverzekering wordt levenslang gemaakt zowel voor de 
verzekeringnemer als voor zijn gezinsleden (doorgaans partner en kinderen) die mede in zijn 
verzekering opgenomen zijn. 
 
De «onbetwistbaarheid» van de individuele ziekteverzekering wordt nu wettelijk geregeld. Er 
wordt een recht op individuele voortzetting van de verzekering gecreëerd voor elke 
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verzekerde (zijnde zowel de werknemer als zijn familieleden) in een groepsverzekering. Dit 
recht kan uitgeoefend worden zodra de verzekerde (werknemer of elk van zijn familieleden) 
om gelijk welke reden het voordeel van de groepsverzekering verliest (bv. vrijwillig of 
gedwongen ontslag, faillissement of vereffening van de werkgever, pensionering). 
Desbetreffend wordt een informatieplicht opgelegd aan de werkgever (eventueel de curator 
of de vereffenaar). 
 
In het kader van de besprekingen van het wetsontwerp heeft de commissie hoorzittingen 
georganiseerd tijdens dewelke vertegenwoordigers van de verzekeringssector, mutualiteiten 
en consumentenorganisaties, evenals enkele professoren hun visie op het wetsontwerp 
hebben toegelicht. 
 
Er werden een aantal amendementen aangenomen die de wet op een aantal technische 
punten wijzigen. 
 
♦ WET VAN 8 DECEMBER 2006 TOT VASTSTELLING VAN EEN HEFFING TER BESTRIJDING VAN 

HET NIET BENUTTEN VAN EEN SITE VOOR DE PRODUCTIE VOOR ELEKTRICITEIT DOOR EEN 
PRODUCENT 

 
Doc. 51 2711/2006-2007 
Onderzocht in de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de 
Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw  
Rapporteur : mevrouw Karine Lalieux 
Aangenomen door de Kamer op 23.11.2006 
Aangenomen door de Senaat op 07.12.2006 
Belgisch Staatsblad : 13.12.2006 
 
Met deze wet wordt de invoering van een heffing op niet-benutte sites voor de productie van 
elektriciteit, beoogd. Deze heffing beoogt de concurrentie inzake de productie van 
elektriciteit, te verhogen. De wet van 20 juli 2005, houdende diverse bepalingen, voert reeds 
de mogelijkheid in om nieuwe producenten te ondersteunen. 
 
Om alle misbruik van een dominante positie ten nadele van de consument te vermijden 
wordt met deze wet het ter beschikking stellen van niet-benutte of onderbenutte sites voor de 
productie van elektriciteit geactiveerd en versneld via het opleggen van een heffing op niet-
benutte sites voor de productie van elektriciteit. Het betreft met name, niet-benutte of 
onderbenutte potentiële productiecapaciteit die ter beschikking wordt gesteld aan nieuwe of 
andere producenten. De verkoop van deze sites aan andere marktspelers levert alleen maar 
voordelen op : er komt meer productiecapaciteit bij in België, oude milieuonvriendelijke 
productie-eenheden worden omgevormd tot milieuvriendelijke productie-eenheden. 
 
Elke nieuwe productie-eenheid zorgt ook voor extra werkgelegenheid, meer economische 
activiteit en vooral, zorgt voor meer concurrentie op het vlak van de productie, wat dus lagere 
prijzen voor de consument voor gevolg heeft. 
 
Er werden een aantal amendementen aangenomen die er hoofdzakelijk toe strekken om de 
heffing op de niet-benutte of onderbenutte sites voor de productie van elektriciteit jaarlijks te 
maken. 
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♦ WET VAN 8 DECEMBER 2006 TOT INRICHTING VAN EEN BEROEP TEGEN DE ADMINISTRATIEVE 
BOETE OPGELEGD IN HET RAAM VAN DE TOEPASSING VAN DE WET VAN … TOT VASTSTELLING 
VAN EEN HEFFING TER BESTRIJDING VAN HET NIET BENUTTEN VAN EEN SITE VOOR DE 
PRODUCTIE VAN ELEKTRICITEIT DOOR EEN PRODUCENT 

 
Doc. 51 2712/2006-2007 
Onderzocht in de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de 
Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw  
Rapporteur : mevrouw Karine Lalieux 
Aangenomen door de Kamer op 23.11.2006 
Aangenomen door de Senaat op 07.12.2006 
Belgisch Staatsblad : 13.12.2006 
 
Deze wet vervolledigt de wet van 8 december 2006 tot vaststelling van een heffing ter 
bestrijding van het niet benutten van een site voor de productie van elektriciteit door een 
producent. Zij heeft tot doel een beroepsmogelijkheid te creëren bij het Hof van Beroep te 
Brussel, zetelend zoals in kortgeding, tegen de administratieve boete die kan worden 
opgelegd aan wie een heffing verschuldigd is op een niet benutte of onderbenutte site voor 
productie van elektriciteit. 
 
♦ WET VAN 26 MAART 2007 HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN MET HET OOG OP DE 

INTEGRATIE VAN DE KLEINE RISICO’S IN DE VERPLICHTE VERZEKERING VOOR 
GENEESKUNDIGE VERZORGING VOOR DE ZELFSTANDIGEN 

 
Doc. 51 2764/2006-2007 
Onderzocht in de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de 
Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw  
Rapporteur : de heer Denis Ducarme 
Aangenomen door de Kamer op 18.01.2007 
Aangenomen door de Senaat op 15.02.2007 
Belgisch Staatsblad : 27.04.2007 
 
Deze wet heeft tot doel de kleine risico’s te integreren in de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging voor de zelfstandigen. Dit gebeurt in twee fases. Vanaf 1 juli 2006 
worden de kleine risico’s geïntegreerd voor de starters en de meest kwetsbare zelfstandigen 
die de begunstigden zijn van het IGO (Inkomensgarantie voor Ouderen). Vanaf 1 januari 
2008 zullen de kleine risico’s voor alle andere zelfstandigen gedekt worden door de 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging. Op deze manier zal er een uniforme 
dekking zijn onafhankelijk of een persoon onderworpen is aan het werknemersstelsel of aan 
het stelsel van de zelfstandigen. Hiertoe werden een aantal bestaande wetten gewijzigd. 
 
♦ WET VAN 25 APRIL 2007 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 14 JULI 1991 BETREFFENDE DE 

HANDELSPRAKTIJKEN EN DE VOORLICHTING EN BESCHERMING VAN DE CONSUMENT, 
BETREFFENDE DE STILZWIJGENDE VERLENGING VAN OVEREENKOMSTEN VAN BEPAALDE 
DUUR 

 
Doc. 51 2790/2006-2007 
Onderzocht in de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de 
Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw  
Rapporteur : de heer Guy Hove 
Aangenomen door de Kamer op 01.03.2007 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 15.05.2007 
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Deze wet beoogt de wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming 
van de consument aan te vullen, opdat na een stilzwijgende verlenging van een 
dienstenovereenkomst van bepaalde duur de consument de mogelijkheid heeft om, mits 
naleving van een opzeggingstermijn van hoogstens één maand, de overeenkomst op te 
zeggen. 
 
Er werd een amendement aangenomen dat aan de Koning de mogelijkheid geeft om het 
toepassingsgebied van deze wet uit te breiden naar bepaalde categorieën van producten. 
 
♦ WET VAN 1 APRIL 2007 BETREFFENDE DE VERZEKERING TEGEN SCHADE VEROORZAAKT 

DOOR TERRORISME 
 
Doc. 51 2848/2006-2007 
Onderzocht in de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de 
Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw  
Rapporteur : de heer Richard Fournaux 
Aangenomen door de Kamer op 15.02.2007 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 15.05.2007 
 
Deze wet beoogt de verwezenlijking van twee doelstellingen : enerzijds, de slachtoffers van 
terrorisme snel te vergoeden en, anderzijds, het niet in gevaar brengen van de financiële 
stabiliteit van de verzekeringssector en van de financiële sector in het algemeen. 
 
De wet garandeert de dekking van door terrorisme veroorzaakte schade tot een globale 
limiet van 1 miljard euro (geïndexeerd). Dit bedrag kan gewijzigd worden. 
 
Terrorisme dient voortaan verplicht gedekt te zijn in de arbeidsongevallenverzekering, 
autoverzekering, brandverzekering eenvoudige risico’s, hospitalisatieverzekering, 
levensverzekering, enz… 
 
♦ WET VAN 15 MEI 2007 BETREFFENDE DE CONSUMENTENAKKOORDEN 
 
Doc. 51 2940/2006-2007 
Onderzocht in de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de 
Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw  
Rapporteur : de heer Koen T’Sijen 
Aangenomen door de Kamer op 29.03.2007 
Aangenomen door de Senaat op 19.04.2007 
Belgisch Staatsblad : 21.06.2007 
 
Deze wet beoogt de wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming 
van de consument aan te vullen teneinde de mogelijkheid te voorzien 
consumentenakkoorden af te sluiten binnen de Raad voor het Verbruik. 
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Commissie voor de  Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt 
 
 
♦ WET VAN 13 FEBRUARI 2007 HOUDENDE VERSCHEIDENE WIJZIGINGEN INZAKE VERKIEZINGEN 
 
Doc. 51 2548/2006-2007 
Onderzocht in de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het 
Openbaar Ambt 
Rapporteurs : de heren Philippe De Coene en Jean-Claude Maene (aanvullend verslag) 
Aangenomen door de Senaat op 14.12.2006 
Aangenomen door de Kamer op 25.01.2007 
Belgisch Staatsblad : 07.03.2007 
 
De twee belangrijkste nieuwigheden van deze wet betreffen de aanpassing van de 
verkiezingsagenda voor de federale parlementsverkiezingen en de digitale transmissie van 
de processen-verbaal van de verschillende hoofdbureaus. 
 
De wet voert bovendien een aantal punctuele wijzigingen in zoals het digitaal doorsturen van 
de contactgegevens van de kiesbureaus, de nummering van de kandidaten op de 
stembiljetten en op de schermen voor de geautomatiseerde stemming, het verlagen tot 18 
jaar van de leeftijd om lid te mogen zijn van een stembureau, de aanwijzing van de leden van 
de stembureaus door de voorzitter van het kantonhoofdbureau en de versoepeling van de 
voorwaarden om volmacht te geven in geval van een vertrek naar het buitenland. 
 
♦ WET VAN 21 MAART 2007 TOT REGELING VAN DE PLAATSING EN HET GEBRUIK VAN 

BEWAKINGSCAMERA’S 
 
Doc 51 2799/2006-2007 
Onderzocht in de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het 
Openbaar Ambt 
Rapporteur : mevrouw Corinne De Permentier 
Aangenomen door de Senaat op 07.12.2006 
Aangenomen door de Kamer op 01.03.2007 
Belgisch Staatsblad : 31.05.2007 
 
Deze wet regelt de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s op : 
- niet-besloten plaatsen; 
- voor het publiek toegankelijke besloten plaatsen; 
- niet voor het publiek toegankelijke besloten plaatsen. 
 
Voor elk van die plaatsen wordt bepaald op welke wijze de plaatsing en het gebruik van 
camera’s moet worden aangemeld en aangeduid, wie de beelden kan bekijken en met welke 
doeleinden deze bewaard kunnen worden. 
 
Daarnaast voorziet de wet in een aantal uitdrukkelijke verbodsbepalingen, zoals het verbod 
om heimelijk te filmen. 
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♦ WET VAN 4 MEI 2007 TOT WIJZIGING VAN DE ARTIKELEN 39/20, 39/79 EN 39/81 VAN DE WET 
VAN 15 DECEMBER 1980 BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET GRONDGEBIED, HET 
VERBLIJF, DE VESTIGING EN DE VERWIJDERING VAN VREEMDELINGEN 

 
♦ WET VAN 25 APRIL 2007 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 15 DECEMBER 1980 

BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET GRONDGEBIED, HET VERBLIJF, DE VESTIGING EN DE 
VERWIJDERING VAN VREEMDELINGEN 

 
Doc.  51 2845/2006-2007 
Onderzocht in de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het 
Openbaar Ambt 
Rapporteurs :  de heer Willy Cortois en mevrouw Katrien Schryvers 
Aangenomen door de Kamer op 22.03.2007 
Aangenomen door de Senaat op 12.04.2007 
Belgisch Staatsblad : 10.05.2007 
 
De commissie heeft het initiële wetsontwerp gesplitst. Een aantal ontworpen artikelen moest 
immers behandeld worden volgens de in artikel 77 van de Grondwet bedoelde procedure, 
terwijl de andere bepalingen onder de procedure als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet 
ressorteerden. Deze teksten zijn respectievelijk de wet van 4 mei en van 25 april 2007 
geworden. 
 
Ten gronde worden met deze wetten twee grote doelstellingen gerealiseerd, met name: 
 
- de invoeging van het begrip “langdurig ingezetene” in de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 
ingevolge de Richtlijn 2003/109/EG betreffende de status van langdurig ingezeten 
onderdanen van derde landen en  

- de reglementering van het verblijf van EU-onderdanen en hun familieleden die 
voortvloeit uit de richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf 
op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden. 

 
Aansluitend bij dit tweede punt wordt ook het verblijf voor familieleden van Belgen gewijzigd. 
 
Ten slotte worden met deze wetten ook de onregelmatige grensoverschrijding, de fouillering 
en het eventueel gebruik van dwang ten aanzien van bepaalde vreemdelingen 
gereglementeerd. 

 
♦ WET VAN 17 MEI 2007 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 3 JULI 1967 BETREFFENDE DE 

PREVENTIE VAN OF DE SCHADEVERGOEDING VOOR ARBEIDSONGEVALLEN, VOOR 
ONGEVALLEN OP DE WEG NAAR EN VAN HET WERK EN VOOR BEROEPSZIEKTEN IN DE 
OVERHEIDSSECTOR VAN DE ARBEIDSONGEVALLENWET VAN 10 APRIL 1971 

 
Doc. 51 2917/2006-2007 
Onderzocht in de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het 
Openbaar Ambt 
Rapporteur : mevrouw Jacqueline Galant 
Aangenomen door de Kamer op 12.04.2007 
Aangenomen door de Senaat op 26.04.2007 
Belgisch Staatsblad : 14.06.2007 
 
Met deze wet wordt het vergoedingsstelsel voor arbeidsongevallen in de overheidssector 
geactualiseerd. 
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Dit gebeurt in de eerste plaats door het toepassingsgebied ervan uit te breiden tot nieuwe 
personeelscategorieën. 
 
Daarnaast worden de rechten van de slachtoffers versterkt. In concreto gebeurt dit door het 
opheffen van verschillende discriminaties, het verhogen van de loongrens die voor de 
berekening van de renten in aanmerking wordt genomen, het creëren van nieuwe bijslagen, 
het uitbreiden van de wettelijke vermoedens van het ongeval en het uitbreiden van de 
rechtstreekse vordering door de slachtoffers tegen de werkgever. 
 
Het toezicht op de naleving van de wet van 3 juli 1967 wordt toevertrouwd aan de sociaal 
inspecteurs, de sociaal controleurs en de geneesheren van het Fonds voor 
arbeidsongevallen, bedoeld in artikel 87 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971. 
 
♦ WET VAN 15 MEI 2007 OP DE ALGEMENE INSPECTIE EN HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN 

BETREFFENDE DE RECHTSPOSITIE VAN SOMMIGE LEDEN VAN DE POLITIEDIENSTEN 
 
Doc.  51 2947/2006-2007 
Onderzocht in de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het 
Openbaar Ambt 
Rapporteurs :  mevrouw Annick Saudoyer en de heer Koen T'Sijen 
Aangenomen door de Kamer op 25.04.2007 
Aangenomen door de Senaat op 26.04.2007 
Belgisch Staatsblad : 15.06.2007 
 
In de eerste plaats bundelt deze wet de artikelen betreffende de Algemene Inspectie van de 
federale politie en van de lokale politie uit de wet van 7 december 1998 tot organisatie van 
een geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, in een afzonderlijke wet. 
 
Dit vormt de formele erkenning van de autonomie van de Algemene Inspectie ten aanzien 
van de politie. Deze autonomie is echter geen doel op zich maar zij laat toe de werking van 
de gecontroleerde diensten te verbeteren. 
 
Daarnaast wordt tegemoet gekomen aan de opmerkingen van de Raad van State 
aangaande het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de werking en het personeel 
van de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie. In dit advies wordt 
verwezen naar artikel 184 van de Grondwet waardoor de organisatie van deze dienst, met 
inbegrip van het statuut van het personeel, bij wet moet worden geregeld. 
 
In de tweede plaats bevat deze wet diverse bepalingen betreffende de rechtspositie van 
sommige leden van de politiediensten. 
 
In dit raam wordt in de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt de aansprakelijkheid voor 
de schade veroorzaakt door de personeelsleden van Algemene Inspectie van de federale 
politie en van de lokale politie ingeschreven. 
 
Tevens krijgen de aangestelde hoofdcommissarissen houders van de proportionele 
toegekende gezagsambten via een vereenvoudigde procedure drie kansen om buiten quota 
toch in de graad van hoofdcommissaris van politie te kunnen worden benoemd. Hierbij 
worden alle bestaande categorieën van aangestelde hoofdcommissarissen bedoeld : zij die 
in die graad werden aangesteld ingevolge de proportionele verdeling van de gezagsambten 
bij de totstandkoming van de federale politie, de aangestelde hoofdcommissarissen en de 
commissarissen eerste klasse die nog later tot hoofdcommissaris zouden kunnen worden 
aangesteld. 
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Ook wordt een wettelijke rechtsgrond aangereikt voor de statutaire inschaling van de 
personeelsleden van de voormalige luchtvaartpolitie die destijds, op hun verzoek, 
overgegaan zijn naar het operationeel korps van de voormalige rijkswacht.  
 
Ten slotte beoogt de wet de politiepersoneelsleden die op datum van het in voege treden 
van deze wet deel uitmaken van de Algemene Inspectie van de federale politie en van de 
lokale politie of van de Dienst Enquêtes van het Vast Comité van Toezicht op de 
politiediensten, gelijk te stellen met de titularissen van het brevet van onderzoeker dat 
bekomen wordt na een functionele opleiding in gerechtelijke politie. 
 
♦ WET VAN 15 MEI 2007 BETREFFENDE DE CIVIELE VEILIGHEID 
 
Doc. 51 2928/2006-2007 
Onderzocht in de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het 
Openbaar Ambt 
Rapporteurs : de heer Jean-Claude Maene, mevrouw Jacqueline Galant, de heer Jan 
Peeters en mevrouw Katrien Schryvers 
Aangenomen door de Kamer op 12.04.2007 
Aangenomen door de Senaat op 26.04.2007 
Belgisch Staatsblad : 31.07.2007 
 
Deze wet vervangt de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele veiligheid en legt de 
algemene krachtlijnen van de civiele veiligheid vast. 
 
De operationele diensten van de civiele veiligheid zijn belast met de hulpverlening aan en de 
bescherming van personen, hun goederen en hun leefomgeving. 
 
De civiele veiligheid ressorteert onder de algemene bevoegdheid van de minister van 
Binnenlandse Zaken. De bevoegdheid van de minister van Volksgezondheid is beperkt tot de 
dringende geneeskundige hulpverlening. 
 
De organisatie van de civiele veiligheid omvat twee administratief-juridische niveaus: de 
federale regering, die bevoegd is voor de reglementering, en de (hulpverlenings)zones, die 
belast zijn met de organisatie van de diensten. 
 
Tegelijk is de civiele veiligheid opgedeeld in drie operationele niveaus :  
- de federale regering, die beschikt over de civiele bescherming, het Federaal 

Kenniscentrum en een Inspectiedienst; 
- de (hulpverlenings)zone, die posten opricht en aan risicoanalyse doet; 
- de louter operationele (hulpverlenings)posten, die tot een zone behoren. 
 
In dit raam dient opgemerkt dat voortaan het brandweerkorps uitrukt dat het snelst ter 
plaatse kan zijn, zonder rekening te houden met grenzen van gemeenten, zones of 
provincies. 
 
De wet richt de hulpverleningszones in. Met name worden de volgende aspecten geregeld: 
- de algemene organisatie (met o.a. de bepalingen over de raad en het college); 
- de financiering; 
- het budgettair, financieel en boekhoudkundig beheer; 
- het personeel; 
- het gezag en de leiding; 
- de uitrusting en het materieel; 
- het specifiek toezicht. 
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Deze wet bekrachtigt de beginselen dat de operationele eenheden van de civiele 
bescherming op federaal niveau georganiseerd zijn en dat zowel beroepsmensen als 
vrijwilligers er gezamenlijk actief zijn. 
 
De vrijwilligers en de beroepsmensen van de brandweer en van de civiele bescherming zijn 
alleen persoonlijk aansprakelijk voor de schade die zij veroorzaken bij de uitoefening van 
hun werkzaamheden ingeval zij zich hebben bezondigd aan bedrog, zware schuld of 
herhaaldelijke lichte schuld. 
 
De werkgever is aansprakelijk voor de schade die zijn personeelsleden aan derden 
veroorzaken op grond van artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek. 
 
De coördinatie van de civiele veiligheid gebeurt in principe door de provinciegouverneur. 
 
Deze wet stelt binnen de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken een algemene 
inspectie van de operationele diensten van de civiele veiligheid in. Deze wordt rechtstreeks 
onder het gezag van de minister geplaatst en zij beschikt over de nodige onafhankelijkheid 
om haar opdracht uit te oefenen. 
Binnen de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt ook het Federaal 
Kenniscentrum van de civiele veiligheid ingesteld. 
 
Deze wet, waarin de taken ter preventie van brand en ontploffing zijn opgenomen, laat de 
aansprakelijkheid van de burgemeester inzake de brandpreventie ongemoeid. Het biedt de 
mogelijkheid om de met de uitvoering van de werkzaamheden gepaard gaande kosten te 
verhalen op derden. 
 
Deze wet omvat ook de bepalingen over de opvordering van personen en goederen, de 
maatregelen ter evacuatie van bepaalde plaatsen, en over de eventuele 
afzonderingsmaatregelen. De bijzondere maatregelen die van toepassing zijn in oorlogstijd 
en de strafmaatregelen zijn eveneens opgenomen. 
 
♦ WET VAN 21 APRIL 2007 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 15 DECEMBER 1980 

BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET GRONDGEBIED, HET VERBLIJF, DE VESTIGING EN DE 
VERWIJDERING VAN VREEMDELINGEN 

 
Doc.  51 2976/2006-2007 
Onderzocht in de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het 
Openbaar Ambt 
Rapporteur : mevrouw Dalila Douifi 
Aangenomen door de Kamer op 29.03.2007 
Aangenomen door de Senaat op 12.04.2007 
Belgisch Staatsblad : 26.04.2007 
 
Deze wet zet de richtlijn 2005/71/EG betreffende een specifieke procedure voor de toelating 
van onderdanen van derde landen met het oog op wetenschappelijk onderzoek om in de wet 
van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging 
en de verwijdering van vreemdelingen. 
 
Naast een aantal relevante definities wordt ook de concrete procedure bepaald. Deze laatste 
is gebaseerd op de samenwerking tussen de erkende onderzoeksinstellingen en de 
bevoegde nationale immigratie-instanties. Deze onderzoeksinstellingen krijgen hierbij een 
sleutelrol toebedeeld. Zij dienen immers voorafgaandelijk met de betrokken aspirent-
onderzoeker een gastovereenkomst af te sluiten voor het uitvoeren van een project. Op 
basis van deze overeenkomst zal vervolgens de verblijfstitel worden uitgereikt. 
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♦ WET VAN 15 MEI 2007 TOT INSTELLING VAN DE FUNCTIE VAN GEMEENSCHAPSWACHT, TOT 
INSTELLING VAN DE DIENST GEMEENSCHAPSWACHTEN EN TOT WIJZIGING VAN 
ARTIKEL 119BIS VAN DE NIEUWE GEMEENTEWET 

 
Doc. 51 3009/2006-2007 
Onderzocht in de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het 
Openbaar Ambt 
Rapporteur : mevrouw Katrien Schryvers 
Aangenomen door de Kamer op 19.04.2007 
Aangenomen door de Senaat op 26.04.2007 
Belgisch Staatsblad : 29.06.2007 
 
Deze wet vormt het wettelijk kader voor al de publieke niet-politionele veiligheids- en 
preventiefuncties, waaraan de algemene benaming «gemeenschapswacht» wordt 
toegekend. 
 
Hierbij worden de volgende doelstellingen nagestreefd :  
- het nauwkeurig bepalen van het werkterrein en de bevoegdheden van de 

gemeenschapswachten; 
- een duidelijk onderscheid maken tussen de gemeenschapswachten en de overige 

gereglementeerde toezichtsfuncties; 
- het organiseren van de functionele relaties tussen de gemeenschapswachten en de 

politiediensten; 
- het voorzien van een wettelijk kader tot regeling van de toegangs- en 

uitoefeningsvoorwaarden, inclusief de veiligheids- en opleidingsvoorwaarden, en het 
toezicht op de gemeenschapswachten; 

- het verbeteren van de zichtbaarheid van de gemeenschapswachten door een uniforme 
werkkleding en een identificatiekaart; 

- het afstemmen van deze nieuwe functie op artikel 119bis van de Nieuwe 
Gemeentewet. 

 
♦ WET VAN 15 MEI 2007 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 15 APRIL 1994 BETREFFENDE DE 

BESCHERMING VAN DE BEVOLKING EN VAN HET LEEFMILIEU TEGEN DE UIT IONISERENDE 
STRALINGEN VOORTSPRUITENDE GEVAREN EN BETREFFENDE HET FEDERAAL AGENTSCHAP 
VOOR NUCLEAIRE CONTROLE  

 
Doc.  51 3072/2006-2007 
Onderzocht in de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het 
Openbaar Ambt 
Rapporteur : de heer Jacques Chabot 
Aangenomen door de Kamer op 26.04.2007 
Aangenomen door de Senaat op 27.04.2007 
Belgisch Staatsblad : 08.06.2007 
 
In zijn arrest nr. 164.522 heeft de Raad van State de artikelen 2 en 7 van het koninklijk 
besluit van 24 augustus 2001 tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de 
retributies, geheven met toepassing van de reglementering betreffende de ioniserende 
stralingen, vernietigd in de mate dat die betrekking hadden op de inrichtingen van klasse II 
en de deskundigen in medische stralingsfysica. De Raad van State oordeelde immers dat de 
Belgische Staat niet had aangetoond dat de opgelegde retributies een werkelijke 
tegenprestatie vormden voor door het Fanc verleende diensten. 
 
Aangezien zo de basis voor de inkomsten van het Fanc gedeeltelijk werd vernietigd, is het 
wenselijk om door middel van een wet een meer rechtszekere grondslag aan de betrokken 
bijdragen te verlenen. 
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De wet heft het koninklijk besluit van 24 augustus 2001 impliciet op in de mate dat dit 
betrekking heeft op de jaarlijkse retributies. Voor de begrotingsjaren 2001 tot 2008 wordt in 
een heffingsregeling voorzien waarvan de heffingsplichtigen en de tarieven identiek zijn aan 
de jaarlijkse retributieregeling bepaald in het koninklijk besluit van 24 augustus 2001. De 
heffingsplichtigen die op basis van dit koninklijk besluit een jaarlijkse retributie hebben 
betaald, worden vrijgesteld van de heffingen bedoeld in het wetsontwerp. Uiteraard geldt dit 
niet voor diegenen die hun jaarlijkse retributie met succes hebben teruggevorderd op basis 
van het hoger genoemd arrest van de Raad van State. 
 
Het Agentschap zal uiterlijk 1 januari 2009 moeten kunnen aantonen welke prestaties aan 
een welbepaalde categorie van exploitanten kunnen aangerekend worden. 
 
 
Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen 
 
 
Er werd geen enkel wetsontwerp van groot algemeen belang behandeld. 
 
 
Commissie voor de Financiën en de Begroting 
 
 
♦ WET VAN 28 DECEMBER 2006 HOUDENDE DE RIJKSMIDDELENBEGROTING VOOR HET 

BEGROTINGSJAAR 2007 
 
♦ WET VAN 28 DECEMBER 2006 HOUDENDE DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VOOR HET 

BEGROTINGSJAAR 2007 
 
Doc. 51 2704 en 2705/2006-2007 
Onderzocht in de commissie voor de Financiën en de Begroting 
Rapporteur : mevrouw Annemie Roppe 
Aangenomen door de Kamer op 21.12.2006 
Belgisch Staatsblad : 29.12.2006 en 09.03.2007 
 
Overeenkomstig de artikelen 108 en 110 van het Reglement van de Kamer heeft de 
commissie deze begrotingen gezamenlijk behandeld.  
 
De algemene uitgavenbegroting werd tegelijk verzonden naar elk van de overige vaste 
commissies, voor advies over de programma’s die hen aanbelangen (artikelen 108, 110 en 
111 van het Reglement). 
 
Ook de commentaar en de opmerkingen van het Rekenhof bij de ontwerpen werden aan de 
commissie voor de Financiën en de Begroting evenals aan de overige vaste commissies 
overgezonden en staan vervat in het verslag van mevrouw Annemie Roppe (DOC 51 
2704/003). 
 
Tijdens de bespreking werd meer bepaald aandacht besteed aan :  
- de verkoop van overheidsgebouwen; 
- de gevolgen van de invoering van een verpakkingsheffing; 
- de strijd tegen fiscale fraude en tegen het witwassen van geld; 
- de budgettaire weerslag van de aftrek van notionele intresten; 
- de effectisering van belastingsschulden;  
- de evolutie van de fiscale druk;  
- de door het Rekenhof gemelde kredietoverschrijdingen;  
- het ankerprincipe en de vertraging bij de betaling van facturen;  
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- de onderbenutting van begrotingskredieten;  
- de evolutie van de kredieten voor het wetenschappelijk onderzoek; 
- de evolutie van de pensioenuitgaven;  
- de opbrengst van de niet-structurele begrotingsmaatregelen; 
- de evolutie van het primair saldo;  
- de financiering van het Zilverfonds en  
- de nucleaire provisies (SYNATOM). 
 
♦ WET VAN 4 MEI 2007 BETREFFENDE HET FISCAAL STATUUT VAN DE BEZOLDIGDE 

SPORTBEOEFENAARS 
 
Doc 51 2787/2006-2007 
Onderzocht in de commissie voor de Financiën en de Begroting 
Rapporteurs : de heren Carl Devlies en Alain Courtois 
Aangenomen door de Kamer op 12.04.2007 
Aangenomen door de Senaat op 19.04.2007 
Belgisch Staatsblad: 15.05.2007 
 
Deze wet spruit voort uit een wetsvoorstel van de heren François-Xavier de Donnea, Carl 
Devlies, David Geerts, Luk Van Biesen, Dirk Claes, Eric Massin, Melchior Wathelet en Alain 
Courtois. Dat wetsvoorstel kwam tot stand na hoorzittingen in de Commissie met onder meer 
vertegenwoordigers van de Koninklijke Belgische Voetbalbond, de Koninklijke Belgische 
Basketbalbond, de “Belgian League of Basketball”, het Koninklijk Belgisch Volleyballverbond, 
de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond en de “Association francophone de tennis”.  
 
De wet houdt een fiscale aanmoediging in van de sportbeoefenaars en de vrijwilligers 
(scheidsrechters, opleiders, trainers en begeleiders) die in die hoedanigheid bijkomende 
inkomsten verwerven. Ze voorziet ook in een afzonderlijke aanslag voor jonge 
sportbeoefenaars. Voor de sportclubs houdt zij een  vrijstelling van doorstorting van de 
bedrijfsvoorheffing in tot beloop van 50 procent, op voorwaarde dat die gelden voor de 
opleiding van jonge amateursportbeoefenaars worden aangewend. De Koning kan, bij een 
besluit vastgelegd na overleg in de Ministerraad, dit percentage verhogen tot maximum 60 
procent of het verlagen tot minimum 40  procent. Ten slotte stelt een nieuwe bepaling in de 
belasting der natuurlijke personen de sportbeoefenaars die gedurende een periode van meer 
dan 30 dagen aan sportwedstrijden deelnemen, op gelijke voet, of het nu Belgische inwoners 
of niet-inwoners zijn. 
 
♦ WET VAN 1 APRIL 2007 OP DE OPENBARE OVERNAMEBIEDINGEN 
 
♦ WET VAN 1 APRIL 2007 TOT WIJZIGING VAN ARTIKEL 220 VAN DE WET VAN 

4 DECEMBER 1990 OP DE FINANCIËLE TRANSACTIES EN DE FINANCIËLE MARKTEN, VAN 
ARTIKEL 121, § 1, VAN DE WET VAN 2 AUGUSTUS 2002 BETREFFENDE HET TOEZICHT OP DE 
FINANCIËLE SECTOR EN DE FINANCIËLE DIENSTEN EN VAN ARTIKEL 584 VAN HET 
GERECHTELIJK WETBOEK EN TOT INVOEGING VAN ARTIKEL 41 IN DE WET VAN 1 APRIL 2007 
OP DE OPENBARE OVERNAMEBIEDINGEN 

 
Doc 51 2834 en 2835/2006-2007 
Onderzocht in de commissie voor de Financiën en de Begroting 
Rapporteur : de heer Luk Van Biesen 
Aangenomen door de Kamer op 15.02.2007 
Aangenomen door de Senaat op 15.03.2007 
Belgisch Staatsblad : 26.04.2007 
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Op de eerste plaats strekken deze wetten tot omzetting van de Richtlijn 2004/25/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende het openbaar overnamebod 
(de OBA-richtlijn).  
 
Die richtlijn beoogt binnen de Europese Unie de harmonisatie van de regelen aangaande 
openbare overnamebiedingen op de effecten met stemrecht van een genoteerde 
onderneming te verwezenlijken. Dergelijke biedingen worden hetzij vrijwillig, hetzij verplicht 
na een wijziging van zeggenschap, uitgebracht. De OBA-richtlijn bevat geen exhaustieve 
regeling van alle aspecten inzake overnamebiedingen; ze laat voor de omzetting van de 
geharmoniseerde bepalingen een brede appreciatiemarge aan de lidstaten, die zelfs, voor 
wat de verweermaatregelen betreft, de mogelijkheid behelst om in principe bepaalde regelen 
niet toe te passen op Belgische vennootschappen.  
 
Op de tweede plaats beogen de wetten om de regulering van de overnamebiedingen te 
moderniseren. In die zin hernemen zij de wet  bepalingen inzake de biedprocedure, die 
voordien waren opgenomen in de wet van 2 maart 1989, het koninklijk besluit van 8 
november 1989 en de wet van 22 april 2003.  
 
♦ WET VAN 15 MEI 2007 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 22 MAART 1993 OP HET STATUUT 

VAN EN HET TOEZICHT OP DE KREDIETINSTELLINGEN, VAN DE WET VAN 6 APRIL 1995 INZAKE 
HET STATUUT VAN EN HET TOEZICHT OP DE BELEGGINGSONDERNEMINGEN, DE 
BEMIDDELAARS EN DE BELEGGINGSADVISEURS, EN VAN DE WET VAN 20 JULI 2004 
BETREFFENDE BEPAALDE VORMEN VAN COLLECTIEF BEHEER VAN 
BELEGGINGSPORTEFEUILLES 

 
Doc 51 3047/2006-2007 
Onderzocht in de commissie voor de Financiën en de Begroting 
Rapporteur : de heer Jacques Chabot 
Aangenomen door de Kamer op 19.04.2007 
Aangenomen door de Senaat op 26.04.2007 
Belgisch Staatsblad: 18.06.2007 
 
Deze wet beoogt de omzetting van Richtlijn 2006/48/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 14 juni 2006 betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden 
van de kredietinstellingen en van Richtlijn 2006/49/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 14 juni 2006 inzake de kapitaaltoereikendheid van beleggingsondernemingen en 
kredietinstellingen. 
Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG wijzigen de Europese wetgeving inzake de toegang 
tot en de uitoefening van de werkzaamheden van de kredietinstellingen en 
beleggingsondernemingen binnen de Europese Economische Ruimte. Richtlijn 2006/48/EG 
regelt het prudentieel statuut van de kredietinstellingen. Richtlijn 2006/49/EG omvat 
bepalingen met betrekking tot het prudentieel toezicht op de beleggingsondernemingen en 
kapitaalvereisten voor de kredietinstellingen en beleggingsondernemingen met betrekking tot 
hun handelsportefeuille en hun marktrisico’s.  
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Commissie belast met de problemen inzake Handels- en Economisch Recht 
 
♦ WET VAN 27 DECEMBER 2006 HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN (I) (ARTIKELEN 86 TOT 89) 
 
Doc. 51 2760/2006-2007 
Onderzocht in de commissie belast met de problemen inzake Handels- en Economisch Recht 
Rapporteur : mevrouw Véronique Ghenne 
Aangenomen door de Kamer op 20.12.2006 
Aangenomen door de Senaat op 23.12.2006 
Belgisch Staatsblad : 28.12.2006 
 
Deze artikelen wijzigen de artikelen 265, 409 en 530 van het Wetboek van vennootschappen 
die reeds een eerste maal werden gewijzigd door de programmawet van 20 juli 2006. Om 
een goede uitvoerving hiervan mogelijk te maken is deze wijziging noodzakelijk, die 
betrekking heeft op de persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid van de zaakvoerders en 
bestuurders van vennootschappen, in geval van faillissement, ten aanzien van de RSZ en de 
curator inzake schulden van sociale zekerheid, in twee gevallen : 
1. als vaststaat dat die zaakvoerders of bestuurders dan wel personen die daadwerkelijk de 
bevoegdheid hadden om de vennootschap te beheren, een grove fout hebben gemaakt 
waaraan het faillissement te wijten is; 
2. als die zaakvoerders, gewezen zaakvoerders, bestuurders of personen die daadwerkelijk 
de bevoegdheid hadden om de vennootschap te beheren,  zich in de loop van de vijf jaar 
voorafgaand aan de uitspraak van het faillissement hebben bevonden in een situatie bedoeld 
in artikel 38, §3, octies, 8°, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen 
van de sociale zekerheid voor werknemers die het verlies van het voordeel van de 
verlagingen van de socialezekerheidsbijdragen met zich heeft gebracht. 
 
♦ WET VAN 25 APRIL 2007 HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN (IV) (ARTIKELEN 85 TOT 96) 
 
Doc. 51 2873/2006-2007 
Onderzocht in de commissie belast met de problemen inzake Handels- en Economisch Recht 
Rapporteur : mevrouw Véronique Ghenne 
Aangenomen door de Kamer op 15.03.2007 
Aangenomen door de Senaat op 12.04.2007 
Belgisch Staatsblad : 08.05.2007 
 
Deze artikelen voeren een aantal aanpassingen door aan de wet van 14 december 2005 
houdende afschaffing van de effecten aan toonder. Het betreft in hoofdzaak een aantal 
technische verbeteringen die berusten op operationele overwegingen. De wetsaanpassing 
komt in feite tegemoet aan twee bezorgdheden, in het kader van de aan de gang zijnde 
modernisering: ten eerste, het veiligstellen van de doeltreffendheid van dit proces, en, ten 
tweede, het maximaal vergemakkelijken van de eruit voortvloeiende formaliteiten. 
 
In essentie komt het neer op : 
- het preciezer definiëren van het toepassingsveld van de hervorming; 
- het uitbreiden van het principe van de dematerialisering van rechtswege en het 

aanpassen van de toepassing aan de realiteit van de betrokken uitgevers; 
-  het versmelten van de twee omzettingsperiodes in één enkele periode; 
- indien nodig, het kunnen oprichten van een gecentraliseerde gegevensbank om het 

goede verloop van de hervorming te garanderen en na te gaan.    
 
Verder is, in de mate dat de aanwending van de wet een wijziging noodzakelijk maakt van de 
statuten van de betrokken ondernemingen, met het oog op het verminderen van de 
administratieve last, voorzien in een vereenvoudigde procedure van de wijziging van de 
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statuten van de ondernemingen naar het voorbeeld van wat werd ingesteld bij de invoering 
van de euro. 

 
♦ WETSONTWERP TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 9 JULI 1975 BETREFFENDE DE CONTROLE 

DER VERZEKERINGSONDERNEMINGEN, WAT DE FUSIE DOOR OVERNEMING VAN DE 
ONDERLINGE VERZEKERINGSVERENIGINGEN BETREFT 

 
Doc. 51 2842/2006-2007 
Onderzocht in de commissie belast met de problemen inzake Handels- en Economisch Recht 
Rapporteur : mevrouw Anne-Marie Baeke 
Aangenomen door de Kamer op 29.03.2007 
Aangenomen door de Senaat op 12.04.2007 
 
Door dit wetsontwerp krijgen onderlinge verzekeringsverenigingen eveneens de mogelijkheid 
om te fuseren door overneming. Hierdoor kan er een einde komen aan de bestaande 
discriminatie met de ondernemingen die ressorteren onder het toepassingsgebied van het 
Wetboek van Vennootschappen en die thans wel over de mogelijkheid beschikken om te 
fuseren. Om de doelstelling te bereiken, worden de voor vennootschappen geldende 
rechtsregels van toepassing gemaakt op de onderlinge verzekeringsverenigingen, althans voor 
zover deze regels verenigbaar zijn met de specificiteit van de verenigingen. Door de onderlinge 
maatschappijen de mogelijkheid te geven om op dezelfde wijze als handelsvennootschappen 
door overneming te fuseren, zullen ze in staat zijn om op de verzekeringsmarkt een grotere rol 
te spelen, in het bijzonder omdat de eisen inzake financiële soliditeit almaar strikter worden, 
waardoor ze meer dan vroeger kapitaal moeten kunnen aantrekken.  
 
♦ WETSONTWERP TOT WIJZIGING VAN HET GERECHTELIJK WETBOEK MET HET OOG OP HET 

INSTELLEN VAN EEN IMMUNITEIT VAN TENUITVOERLEGGING TEN OVERSTAAN VAN TEGOEDEN 
VAN BUITENLANDSE CENTRALE BANKEN EN INTERNATIONALE MONETAIRE AUTORITEITEN 

 
Doc. 51 2903/2006-2007 
Onderzocht in de commissie belast met de problemen inzake Handels- en Economisch Recht 
Rapporteur : de heer Claude Marinower 
Aangenomen door de Kamer op 19.04.2007 
 
Dit wetsontwerp strekt ertoe in de Belgische wetgeving uitdrukkelijk op te nemen dat er een 
immuniteit van tenuitvoerlegging bestaat voor tegoeden van buitenlandse centrale banken en 
internationale monetaire autoriteiten. Thans, onder de gelding van het internationaal 
gewoonterecht, genieten de tegoeden van vreemde staten en publiekrechtelijke entiteiten 
reeds van een immuniteit, niet alleen van tenuitvoerlegging maar ook van rechtsmacht of 
jurisdictie. Bijgevolg komt de wet erop neer te vermijden dat België formeel niet dezelfde 
expliciete wettelijke verankering zou hebben als een aantal buurlanden. Zij beoogt te 
verhinderen dat buitenlandse of internationale monetaire autoriteiten zouden uitwijken naar 
andere rechtsstelsels.  
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Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven 
 
 
♦ WET VAN 4 DECEMBER 2006 BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE SPOORWEG-

INFRASTRUCTUUR 
 
Doc. 51 2649/2005-2006 
Onderzocht in de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven 
Rapporteur : mevrouw Camille Dieu 
Aangenomen door de Kamer op 16.11.2006 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 23.01.2007  
 
De wet strekt ertoe aangelegenheden te regelen die tot dusver in het koninklijk besluit van 
12 maart 2003 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur 
waren vervat. Het betreft echter geen loutere overname van bepalingen: de geldende 
regelingen worden immers verfijnd en uitgebreid. Bepaalde opdrachten, die vroeger 
uitsluitend tot de verantwoordelijkheid van de NMBS behoorden, worden voortaan over 
verschillende actoren verdeeld.  
Een belangrijke vernieuwing is de oprichting van een toezichthoudende instantie, die 
voortaan voor de overheid controle zal uitoefenen op de spoorweginfrastructuurbeheerder 
(die alle marktactoren gelijk moet behandelen) en op de verschillende 
spoorwegondernemingen (die allerlei verplichtingen moeten naleven). De toezichthoudende 
instantie krijgt in voorliggend ontwerp de bevoegdheid om vergunningen toe te kennen, terwijl 
de controle op de exploitatieveiligheid van de spoorwegen in het wetsontwerp betreffende de 
exploitatieveiligheid van de spoorwegen (DOC 51 2643/001) wordt geregeld.  
 
♦ WET VAN 19 DECEMBER 2006 BETREFFENDE DE EXPLOITATIEVEILIGHEID VAN DE 

SPOORWEGEN 
 
Doc. 51 2643/2005-2006 
Onderzocht in de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven 
Rapporteur : mevrouw Camille Dieu 
Aangenomen door de Kamer op 16.11.2006 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 23.01.2007  
 
De veiligheid van het spoorvervoer, die in België hoog aangeschreven staat, moet in het 
raam van de Europese marktwerking gegarandeerd blijven. Daarom worden in plaats van één 
enkele veiligheidsinstantie, zoals die thans bestaat, drie nieuwe organen in het leven 
geroepen : een nationale veiligheidsinstantie, die veiligheidsvergunningen en -attesten 
aflevert en onafhankelijk is zowel van de beheerder van de infrastructuur als van de 
exploitant, een permanent onderzoeksorgaan dat de oorzaken van ongevallen en incidenten 
in kaart moet brengen en een opleidingscentrum voor treinbestuurders, waardoor de 
vaardigheden van deze laatsten op peil worden gehouden. Het algemeen reglementair kader 
zal door koninklijke besluiten en plannen worden ingevuld. 
 
♦ WET VAN 21 DECEMBER 2006 HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN MET HET OOG OP DE 

OPRICHTING VAN DE OMBUDSDIENST VOOR DE POSTSECTOR EN TOT WIJZIGING VAN DE WET 
VAN 13 JUNI 2006 BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE 

 
Doc. 51 2679/2005-2006 
Onderzocht in de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven 
Rapporteur : de heer Philippe De Coene 
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Aangenomen door de Kamer op 23.11.2006 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 23.01.2007  
 
De wet strekt ertoe de bevoegdheid van de Ombudsdienst bij De Post uit te breiden tot de 
volledige postsector. Hiertoe worden de betreffende bepalingen van de wet van 
21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven 
gewijzigd.  
 
Door de voortschrijdende liberalisering van de postsector winnen de activiteiten van privé-
operatoren aan belang: consumenten doen, in functie van hun specifieke behoeften, in 
toenemende mate beroep op diverse postale operatoren. Hieruit volgt dat de Ombudsdienst 
bij De Post niet langer geschikt is om op efficiënte wijze de relaties tussen de gebruikers en 
leveranciers van postdiensten te behartigen. De ombudsman is in het huidige kader immers 
enkel bevoegd voor het onderzoek van klachten die tegen De Post gericht zijn. 
 
Deze wet is er derhalve op gericht de Ombudsdienst bij De Post aan te passen aan de 
marktevolutie door : 
- het werkgebied van de dienst uit te breiden naar alle ondernemingen die op de 

Belgische postale markt actief zijn; 
- de onafhankelijkheid van de dienst te verzekeren door, enerzijds, een loskoppeling van 

De Post van de bestaande Ombudsdienst bij De Post, en, anderzijds, de 
totstandbrenging van een financiering door de sector; 

- de overlappingen met de bevoegdheden van ombudsdiensten uit andere sectoren weg 
te werken. 

 
De hervorming wordt geïnspireerd door de praktijk van de Ombudsdienst voor 
telecommunicatie, waar in 1998 een soortgelijke operatie werd doorgevoerd. De regels met 
betrekking tot de werking en de organisatie van de ombudsdiensten van de 
overheidsbedrijven werden vastgelegd in de artikelen 43 tot 46 van de wet van 21 maart 
1991, zodat door het ontwerp in die artikelen wijzigingen worden aangebracht. 
 
♦ WET VAN 22 JANUARI 2007 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 5 JUNI 1972 OP DE VEILIGHEID 

DER SCHEPEN EN VAN DE WET VAN 30 JULI 1926 TOT INSTELLING VAN EEN 
ONDERZOEKSRAAD VOOR DE SCHEEPVAART 

 
Doc. 51 2746/2006-2007 
Onderzocht in de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven 
Rapporteur : de heer Ludo Van Campenhout 
Aangenomen door de Kamer op 07.12.2006 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 16.03.2007 
 
De wet creërt een wettelijk kader voor binnenvaart en mengvormen van binnen- en zeevaart. 
Concreet betreft het vooral binnenschepen die tussen Antwerpen en Zeebrugge op de 
Westerschelde mogen varen. 
Daarnaast creëert de wet de rechtsgrond om de modernisering van een aantal verouderde 
politiereglementen met betrekking tot de scheepvaart te realiseren. Daardoor krijgen 
reglementen die op grond van de zelfstandige verordenende bevoegdheid van de Koning 
werden uitgevaardigd een specifieke rechtsgrond en kunnen bepaalde regelingen als 
zelfstandige reglementen worden uitgevaardigd. 
De toekenning van eenzelfde rechtsgrond aan die verschillende reglementen zal ook leiden 
tot grotere rechtszekerheid en tot de uitsluiting van de misbruiken waartoe de bestaande 
incoherenties aanleiding geven. 
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♦ WET VAN 16 MAART 2007 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 30 MAART 1995 BETREFFENDE 

DE NETTEN VOOR DISTRIBUTIE VOOR OMROEPUITZENDINGEN VAN DE UITOEFENING VAN 
OMROEPACTIVITEITEN IN HET TWEETALIG GEBIED BRUSSEL-HOOFDSTAD ALSOOK VAN DE WET 
VAN 17 JANUARI 2003 MET BETREKKING TOT HET STATUUT VAN DE REGULATOR VAN DE 
BELGISCHE POSTEN TELECOMMUNICATIESECTOR 

 
Doc. 51 2763/2006-2007 
Onderzocht in de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven 
Rapporteur : mevrouw Karine Lalieux 
Aangenomen door de Kamer op 21.12.2006 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 05.04.2007 
 
Deze wet regelt uitsluitend wat met een ruim begrip “de omroep” kan worden genoemd via 
een elektronisch-communicatienetwerk in Brussel-Hoofdstad. Het Overlegcomité heeft zich 
over de tekst gebogen. Er werden een aantal definities toegevoegd en er werd nauwlettend 
toegezien op het coherent gebruik van de termen doorheen heel de wetgeving (van Europese 
richtlijn tot gemeenschapsdecreet). Om de in de wet nader omschreven activiteiten uit te 
oefenen is niet langer een individuele vergunning vereist. Een kennisgeving volstaat 
voortaan. Een aantal technische bepalingen uit de richtlijnen werden overgenomen met het 
oog op interoperabiliteit. Er werd voorzien in bepalingen die de eerlijke mededinging moeten 
garanderen. Het BIPT staat in voor de tenuitvoerlegging en het toezicht. Er werden ook 
garanties ingebouwd om te vermijden dat uitzendingen met racistische inslag of die 
anderszins de openbare orde en de goede zeden in het gedrang kunnen brengen, hun weg 
tot bij de gebruiker vinden. Ook de verplichte doorgifte van regionale tv (de zogeheten “must-
carry”) wordt wettelijk verankerd. Het koninklijk besluit terzake wordt vastgesteld na overleg in 
de Ministerraad om te garanderen dat de lijst van deze stations evenwichtig is en geen 
aanleiding geeft tot polemiek. 
 
♦ WET VAN 5 FEBRUARI 2007 BETREFFENDE DE MARITIEME BEVEILIGING 
 
Doc. 51 2755/2006-2007 
Onderzocht in de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven 
Zonder verslag 
Aangenomen door de Kamer op 07.12.2006 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 27.04.2007 
 
Deze wet strekt tot implementatie van verordening (EG) nr. 725/2004 van het Europees 
Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de verbetering van de beveiliging van 
schepen en havenfaciliteiten en tot omzetting van richtlijn 2005/65/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 betreffende het verhogen van de veiligheid van 
havens. 
Ze behelst een geheel van maatregelen ter verbetering van de beveiliging van de in de 
internationale handel en voor binnenlands zeescheepvaartverkeer gebruikte schepen, 
havenfaciliteiten en havens tegen de dreiging van veiligheidsincidenten en tegen 
terroristische acties. 
 
♦ WET VAN 21 APRIL 2007 TOT WIJZIGING VAN DE GECOÖRDINEERDE WETTEN VAN 

16 MAART 1968 BETREFFENDE DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER 
 
Doc. 51 2836/2006-2007 
Onderzocht in de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven 
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Rapporteur : mevrouw Hilde Vautmans 
Aangenomen door de Kamer op 08.02.2007 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 26.07.2007 
 
De wet vormt het sluitstuk van de in september 2006 van kracht gegane hervorming van de 
rijopleiding. De rechter moet het verval van het recht tot sturen uitspreken en het herstel in 
dit recht minstens afhankelijk maken van het slagen voor het theoretische en het praktische 
examen of voor een van die twee examens, indien hij veroordeelt wegens een overtreding 
die begaan is met een motorvoertuig en aanleiding kan geven tot een verval van het recht tot 
sturen, en de schuldige sinds minder dan twee jaar houder is van het rijbewijs B. De rechter 
beslist of hij de sanctie koppelt aan een praktisch en/of theoretisch examen. De wijze waarop 
wordt vastgesteld dat een bepaalde zware overtreding tijdens het eerste jaar dat de 
bestuurder zijn rijbewijs bezit is dezelfde als bij herhaling. Er wordt nagetrokken of tussen de 
uitreiking van het definitieve – en niet het voorlopige – rijbewijs en het proces-verbaal dat de 
betreffende overtreding vaststelt een jaar is verlopen, of niet.  
 
♦ WET VAN 1 APRIL 2007 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 6 JULI 1971 HOUDENDE OPRICHTING 

VAN DE POST EN TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 26 DECEMBER 1956 OP DE POSTDIENST 
 
Doc. 51 2780/2006-2007 
Onderzocht in de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven 
Rapporteur : mevrouw Yvette Mues 
Aangenomen door de Kamer op 08.02.2007 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 14.05.2007 
 
De wet hervormt de bestaande postwetgeving, inzonderheid de wet van 6 juli 1971 
houdende oprichting van de De Post en de wet van 26 december 1956 op de Postdienst. 
Deze laatste wet wordt volledig opgeheven. 
Met de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige overheidsbedrijven 
is het principe van de autonomie van De Post in de wet ingeschreven. De oudere wettelijke 
en reglementaire teksten waren evenwel niet volledig aangepast aan dit principe. 
Ten slotte onderstreept de wet de belangrijke rol die De Post heeft als aangewezen 
leverancier van de universele dienst alsook van andere overheidsbedrijven die ressorteren 
onder de wet van 21 maart 1991 houdende hervorming van sommige economische 
bedrijven. 
 
♦ WET VAN 26 MAART 2007 TOT INVOERING VAN DE MOGELIJKHEID TOT ONMIDDELLIJKE INNING 

BIJ VERKEERSOVERTREDINGEN BEGAAN DOOR MILITAIREN 
 
Doc. 51 2527/2006-2007 
Onderzocht in de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven 
Rapporteur : mevrouw Valérie De Bue 
Aangenomen door de Kamer op 26.03.2007 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 09.05.2007 
 
De wet herstelt een wettelijke ongelijkheid tussen militairen en burgers : voortaan is ook de 
onmiddellijke inning van toepassing op militairen die in het raam van een dienstverplaatsing 
een verkeersovertreding begaan. Voorheen moesten militairen, zelfs voor een kleine inbreuk, 
automatisch voor de politierechter verschijnen, waardoor zij geen gebruik konden maken van 
de mildere beboeting in het raam van de onmiddellijke inning. 
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♦ WET VAN 21 DECEMBER 2006 HOUDENDE OMZETTING VAN RICHTLIJN 2004/52/EG VAN HET 
EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN 29 APRIL 2004 BETREFFENDE DE  
INTEROPERABILITEIT VAN ELEKTRONISCHE TOLHEFFINGSSYSTEMEN VOOR HET WEGVERKEER 
IN DE GEMEENSCHAP  

 
Doc. 51 2717/2006-2007 
Onderzocht in de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven 
Rapporteur : de heer Guido De Padt 
Aangenomen door de Kamer op 16.11.2006 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 29.12.2006 
 
Deze wet, die louter technisch van aard is, strekt tot de omzetting van een Europese richtlijn, 
die de interoperabiliteit van de verschillende elektronische tolheffingssystemen beoogt. In het 
licht van de interne bevoegdheidsverdeling in België is het noodzakelijk dat ook de gewesten 
sommige bepalingen van de richtlijn omzetten.  
 
♦ WET VAN 19 DECEMBER 2006 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 6 APRIL 1995 BETREFFENDE 

DE VOORKOMING VAN VERONTREINIGING VAN DE ZEE DOOR SCHEPEN MET BETREKKING TOT 
AANGELEGENHEDEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 78 VAN DE GRONDWET 

 
Doc. 51 2725/2006-2007 
Onderzocht in de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven 
Rapporteur : de heer Roel Deseyn 
Aangenomen door de Kamer op 23.11.2006 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 16.02.2007 
 
Deze wet beoogt de overeenstemming van de wet van 6 april 1995 betreffende de 
voorkoming van verontreiniging door schepen (de zogeheten ‘Marpol-wet’),  met bijlage VI 
van het Internationaal Verdrag van 1973 ter Voorkoming van Verontreiniging door Schepen, 
zoals gewijzigd door het Protocol van 1978. Bijlage VI werd aangenomen met een Protocol 
van 1997. Tevens zet de wet in nationaal recht de Europese richtlijn 2005/35/EG van 
7 september 2005 om teneinde de strafrechtelijke sancties ter bestrijding van verontreiniging 
vanaf schepen te verscherpen. 
 
♦ WET VAN 9 MEI 2007 BETREFFENDE DE MINIMALE TECHNISCHE VEILIGHEIDSNORMEN VOOR 

TUNNELS IN HET TRANS-EUROPESE WEGENNET 
 
Doc. 51 3063/2006-2007 
Onderzocht in de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven 
Zonder verslag 
Aangenomen door de Kamer op 19.04.2007 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 25.05.2007 
 
De wet vertrouwt de Koning de bevoegdheid toe de maatregelen betreffende de infrastructuur 
bedoeld in bijlage I van de Europese richtlijn 2004/54/EG van 29 april 2004 inzake 
minimumveiligheidseisen voor tunnels in het trans-Europese wegennet in nationaal recht om 
te zetten. 
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Commissie voor de Justitie 
 
 
♦ WET VAN 15 MEI 2007 TOT WIJZIGING VAN HET BURGERLIJK WETBOEK MET BETREKKING TOT 

HET HUWELIJK TUSSEN AANVERWANTEN 
 
Doc. 51 2293/2005-2006 
Onderzocht in de commissie voor de Justitie 
Rapporteur : mevr. Annelies Storms 
Aangenomen door de Kamer op 12.04.2007 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 29.06.2007 
 
Deze wet laat, in navolging van een arrest van het Arbitragehof van 18 oktober 2006, de 
Koning toe om het verbod van een huwelijk tussen stiefouders en stiefkinderen op te heffen. 
 
♦ WET VAN 27 APRIL 2007 BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE ECHTSCHEIDING 
 
Doc. 51 2341/2005-2006 
Onderzocht in de commissie voor de Justitie 
Rapporteurs : de heer Servais Verherstraeten en mevrouw Valérie Déom 
Aangenomen door de Senaat op 22.03.2007 
Aangenomen door de Kamer op 12.04.2007 
Belgisch Staatsblad : 07.06.2007 
 
Vandaag bestaan er drie soorten van echtscheiding : de scheiding op grond van bepaalde 
feiten (EBF), de scheiding op grond van meer dan twee jaar feitelijke scheiding (EFS) en de 
echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT).  
 
De nieuwe echtscheidingsprocedure laat de echtscheiding door onderlinge toestemming in 
een versoepelde vorm bestaan : het is niet meer nodig dat beide partners 20 jaar oud zijn op 
het ogenblik van de neerlegging van het verzoekschrift tot echtscheiding (opheffing van 
artikel 275 van het Burgerlijk Wetboek) en het is ook niet meer vereist dat de partners twee 
jaar gehuwd zijn geweest (opheffing van artikel 276 van het Burgerlijk Wetboek).  
 
De echtscheiding op grond van bepaalde feiten en de scheiding op grond van meer dan twee 
jaar feitelijke scheiding worden vervangen door de echtscheiding op basis van onherstelbare 
ontwrichting.  
De echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting kan :  
- wanneer de voortzetting van het samenleven tussen de echtgenoten en de hervatting 

ervan redelijkerwijze onmogelijk is geworden ingevolge die ontwrichting. Het bewijs van 
de onherstelbare ontwrichting kan met alle wettelijke middelen worden geleverd (het 
nieuwe artikel 229, §1, van het Burgerlijk Wetboek);  

- wanneer de aanvraag gezamenlijk wordt gedaan door de twee echtgenoten (het nieuwe 
artikel 229, §2, van het Burgerlijk Wetboek) :  
- na meer dan zes maanden feitelijke scheiding; of 
- wanneer de echtgenoten minder dan zes maanden feitelijk gescheiden zijn, stelt de 

rechter een nieuwe zitting vast die plaatsheeft op een datum die onmiddellijk volgt op 
het verstrijken van de termijn van zes maanden, of drie maanden na de eerste 
verschijning van de partijen; 

- wanneer de aanvraag wordt gedaan door een enkele echtgenoot (het nieuwe artikel 229, 
§3, van het Burgerlijk Wetboek) :  
- na meer dan een jaar feitelijke scheiding; of 
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- wanneer de echtgenoten minder dan een jaar feitelijk gescheiden zijn, stelt de rechter 
een nieuwe zitting vast die plaatsheeft op een datum die onmiddellijk volgt op het 
verstrijken van de termijn van een jaar, of een jaar na de eerste zitting. 

 
Inzake de onderhoudsuitkering kunnen de echtgenoten op elk ogenblik een overeenkomst 
sluiten over het bedrag ervan en over de regels volgens dewelke het overeengekomen 
bedrag zal herzien kunnen worden.  
Wanneer de ex-echtgenoten onderling hierover geen overeenkomst hebben gesloten, kan de 
rechter in het vonnis dat de echtscheiding uitspreekt of bij een latere beslissing, op verzoek 
van de behoeftige echtgenoot een onderhoudsgeld opleggen. De rechtbank kan dit verzoek 
weigeren wanneer de andere echtgenoot bewijst dat de verzoeker een zware fout heeft 
begaan die de voorzetting van het samenleven onmogelijk heeft gemaakt. 
De rechter bepaalt het bedrag van de onderhoudsuitkering dat ten minste de staat van 
behoefte van de uitkeringsgerechtigde moet dekken. Hij doet dit op basis van verschillende 
elementen. De onderhoudsuitkering mag evenwel niet hoger zijn dan een derde van het 
inkomen van de uitkeringsplichtige echtgenoot. Voorts mag de duur van de uitkering niet 
langer zijn dan die van het huwelijk. Ingeval van buitengewone omstandigheden kan de 
rechter evenwel de termijn verlengen maar het bedrag mag niet hoger zijn dan dat 
noodzakelijk om de staat van behoefte van de uitkeringsgerechtigde te dekken.  
De rechter kan de uitkering later verhogen, verminderen of afschaffen indien ten gevolge van 
nieuwe omstandigheden onafhankelijk van de wil van de partijen het bedrag niet meer 
aangepast is. 
Bij een nieuw huwelijk of een nieuwe wettelijke samenwoning van de uitkeringsgerechtigde 
eindigt de uitkering. De rechter kan de onderhoudsverplichting beëindigen wanneer de 
uitkeringsgerechtigde samenleeft met een andere persoon als waren zij gehuwd.  
 
De wet treedt in werking op 1 september 2007. De lopende procedures worden afgehandeld 
overeenkomstig de oude procedure. Wanneer een van de echtgenoten evenwel beroep 
instelt, is de nieuwe regeling van toepassing.   
Wie nu onderhoudsgeld betaalt, moet vanaf 1 september 2007 nog onderhoudsgeld betalen 
volgens de duur van het huwelijk. Werd de onderhoudsuitkering echter overeengekomen in 
het kader van een EOT verandert er niets. 
 
♦ WET VAN 31 JANUARI 2007 INZAKE DE GERECHTELIJKE OPLEIDING EN TOT OPRICHTING VAN 

HET INSTITUUT VOOR GERECHTELIJKE OPLEIDING  
 
Doc. 51 2829/2006-2007 
Onderzocht in de commissie voor de Justitie 
Rapporteur : de heer Claude Marinower 
Aangenomen door de Senaat op 21.12.2006 
Aangenomen door de Kamer op 25.01.2007 
Belgisch Staatsblad : 02.02.2007 
 
Deze wet creëert enerzijds expliciet enkele rechten en, in specifieke gevallen, bijkomende 
plichten inzake opleiding; het begrip gerechtelijke opleiding wordt duidelijk gedefinieerd, het 
gaat om de initiële opleiding, de permanente opleiding en de loopbaanbegeleiding. 
Anderzijds strekt deze wet tot de oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding. Dit 
federaal Instituut telt drie organen: de raad van bestuur, de directie en het wetenschappelijk 
comité. Het is onafhankelijk van de uitvoerende en de rechterlijke macht.  
Het Instituut is bevoegd zowel voor de magistratuur en de gerechtelijke stagiairs als voor het 
gerechtelijk personeel.  
Het bezit rechtspersoonlijkheid en beschikt over een eigen wettelijk gewaarborgd budget 
waarover het volledig autonoom kan beslissen mits evenwel a posteriori toezicht van de 
minister van Justitie.  
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Het Instituut wordt belast met het opstellen van de opleidingsprogramma’s en met de 
uitvoering ervan. De programma’s moeten overeenstemmen met de richtlijnen die door de 
Hoge Raad voor de Justitie als extern controleorgaan van de rechterlijke macht zijn 
vooropgesteld voor de magistraten en voor de gerechtelijke stagiairs. Deze programma’s 
moeten beantwoorden aan de richtlijnen van de minister van Justitie wanneer het andere 
personeelscategorieën betreft. 
 
♦ WET VAN 21 APRIL 2007 BETREFFENDE DE VERHAALBAARHEID VAN DE ERELONEN EN 

KOSTEN VERBONDEN AAN DE BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT 
 
Doc. 51 2891/2006-2007 
Onderzocht in de commissie voor de Justitie 
Rapporteur : de heer Claude Marinower 
Aangenomen door de Senaat op 01.02.2006 
Aangenomen door de Kamer op 29.03.2007 
Belgisch Staatsblad : 31.05.2007 
 
Deze wet is een gevolg van het arrest van het Hof van Cassatie van 2 september 2004, dat 
erkent dat de erelonen van de advocaten deel kunnen uitmaken van de vergoedbare schade 
in het kader van de contractuele verantwoordelijkheid. 
Deze wet verheft het principe van de verhaalbaarheid tot regel. De verhaalbaarheid wordt 
verankerd in het procesrecht via de rechtsplegingsvergoedingen, zijnde de forfaitaire 
bedragen die zijn vastgelegd door de Koning, rekening houdend met onder meer de aard en 
het belang van het geschil. De rechtsplegingsvergoeding wordt «een forfaitaire 
tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde 
partij.» 
Op verzoek van een van de partijen en op een met bijzondere redenen omklede beslissing, 
kan de rechter de vergoeding verminderen of verhogen, zonder de door de Koning bepaalde 
maximum- en minimumbedragen te overschrijden. De rechter moet bij zijn beoordeling 
rekening houden met specifieke in de wet opgesomde criteria. 
De wet breidt het systeem van de verhaalbaarheid voorts uit tot de relaties tussen de 
beklaagde en de burgerlijke partij. 
 
♦ VOORSTEL VAN RESOLUTIE BETREFFENDE EEN AANTAL KNELPUNTEN INZAKE DE 

IMPLEMENTATIE VAN DE WET VAN 8 JUNI 2006 HOUDENDE REGELING VAN ECONOMISCHE EN 
INDIVIDUELE ACTIVITEITEN MET WAPENS 

 
Doc. 51 2991/2006-2007 
Onderzocht in de commissie voor de Justitie 
Rapporteur : de heer Philippe Monfils 
Aangenomen door de Kamer op 12.04.2007 
 
Dit voorstel van resolutie werd door verscheidene leden ingediend tot besluit van de 
werkzaamheden van de werkgroep belast met de evaluatie van de wapenwet. Het omvat een 
aantal aanbevelingen aan de regering, met de bedoeling de tenuitvoerlegging en de 
doeltreffendheid van de wapenwet te verbeteren. 
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Commissie voor de Landsverdediging 
 
 
♦ WET VAN 21 DECEMBER 2006 TOT VASTSTELLING VAN HET LEGERCONTINGENT VOOR HET 

JAAR 2007 
 
Doc. 51 2768/2006-2007 
Onderzocht in de commissie voor de Landsverdediging 
Rapporteur : de heer Walter Muls 
Aangenomen door de Kamer op 14.12.2006 
Belgisch Staatsblad : 17.01.2007 
 
Deze wet bepaalt, overeenkomstig artikel 183 van de Grondwet,  - voor het jaar 2007 - het 
maximum aantal militairen die op een zelfde dag van het jaar gelijktijdig onder de wapens 
mogen zijn op 40.935. 
 
♦ WET VAN 27 DECEMBER 2006 HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN (I) (ARTIKELEN 7 TOT 21 EN 

24 TOT 30) 
 
Doc. 51 2760/2006-2007 
Onderzocht in de commissie voor de Landsverdediging 
Rapporteur : de heer Yvon Harmegnies 
Aangenomen door de Kamer op 20.12.2006 
Aangenomen door de Senaat op 23.12.2006 
Belgisch Staatsblad : 28.12.2006 
 
Deze artikelen wijzigen verscheidene wetten die betrekking hebben op het statuut van het 
personeel van het departement van Landsverdediging teneinde bepaalde specifieke 
problemen op te lossen. Aldus laat de wijziging van de wet van 10 april 1973 houdende 
oprichting van een Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van 
Landsverdediging ("CDSCA") toe om een evenwichtige syndicale afvaardiging te verzekeren, 
binnen het beheerscomité, zowel van militairen als van burgers van Landsverdediging. De 
wijziging van de wet van 13 juli 1976 betreffende de getalsterkte van officieren en de statuten 
van het personeel van de Krijgsmacht heeft betrekking op de verlenging van de postnatale 
rust, met één week, voor de vrouwelijke militair die niet in staat was te werken gedurende de 
hele periode van zes weken voorafgaand aan de bevalling. De wijzigingen van de wet van 11 
juli 1978 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakorganisaties van het 
militair personeel versterken de wettelijke basis die noodzakelijk is voor het 
uitvoeringsbesluit. De wijziging van de wet van 20 mei 1994 inzake de rechtstoestanden van 
het personeel van Defensie laat toe om op een proactieve wijze in de biotheek van het 
departement van Landsverdediging, de bewaarde stalen te gebruiken in het kader van 
wetenschappelijke of epidemiologische onderzoeken, na – of zelfs tijdens – een buitenlandse 
opdracht, zonder te wachten tot ziekten of aandoeningen zich manifesteren bij de 
personeelsleden die aan een dergelijke opdracht hebben deelgenomen. Tenslotte wordt ook 
nog het toepassingsgebied van de wet van 16 juli 2005 houdende de overplaatsing van 
sommige militairen naar een openbare werkgever verruimd (de NMBS en de autonome 
overheidsbedrijven worden opgenomen in de lijst van de ondernemingen naar dewelke 
Landsverdediging militairen kan overplaatsen). Tenslotte wordt de invoering van het systeem 
van managements- en staffuncties mogelijk gemaakt in de Centrale Dienst voor sociale en 
culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging en het Nationaal Geografisch 
Instituut. In het kader van de veralgemening van het principe van mandaten met het oog op 
de harmonisering van de regels inzake het federaal administratief openbaar ambt, werd dit 
systeem reeds ingevoerd in sommige instellingen van openbaar nut. 
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♦ PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (ARTIKEL 344) 
 
Doc. 51 2773/2006-2007 
Onderzocht in de commissie voor de Landsverdediging 
Rapporteur : de heer Yvon Harmegnies 
Aangenomen door de Kamer op 20.12.2006 
Aangenomen door de Senaat op 23.12.2006 
Belgisch Staatsblad : 28.12.2006 (erratum : 24.01.2007 en 13.02.2007) 
 
Dit artikel vormt de juridische basis voor het financieringsmechanisme ten behoeve van de 
militairen die naar de politie werden overgeplaatst en waarbij één derde van de weddenkost 
van de overgeplaatste militairen tot de leeftijd van 56 jaar, ten laste komt van het 
departement van Landsverdediging en twee derde ten laste van de betrokken politiezone die 
zelf de mogelijkheid heeft een derde te financieren via het fonds voor verkeersveiligheid.  Het 
kadert in het op 22 november 2005 tussen de ministers van Binnenlandse Zaken en van 
Landsverdediging gesloten protocolakkoord in uitvoering van de wet van 16 juli 2005 
houdende de overplaatsing van sommige militairen naar een openbare werkgever (Belgisch 
Staatsblad 10 augustus 2005). 
 
♦ WET VAN 28 FEBRUARI 2007 TOT VASTSTELLING VAN HET STATUUT VAN DE MILITAIREN VAN 

HET ACTIEF KADER VAN DE KRIJGSMACHT 
 
Doc. 51 2759/2006-2007 
Onderzocht in de commissie voor de Landsverdediging 
Rapporteurs : mevrouw Talbia Belhouari en de heer Theo Kelchtermans 
Aangenomen door de Kamer op 11.01.2007 
Aangenomen door de Senaat op 01.02.2007 
Belgisch Staatsblad : 10.04.2007 
 
Deze wet bepaalt het nieuwe statuut van de militairen van het actief kader gericht op de 
modernisering van de Krijgsmacht. Dit statuut biedt de mogelijkheid een leeftijdsbewust 
personeelsbeleid te voeren en over een grotere flexibiliteit te beschikken inzake 
personeelsbeheer teneinde over voldoende jong en fysiek geschikt personeel te beschikken 
voor het uitvoeren van militaire operaties. Het statuut is van toepassing op de militairen van 
alle personeelscategorieën en vervangt alle bestaande militaire statuten, met uitzondering 
van het statuut van de militairen van het reservekader 
 
Het nieuwe statuut is gebaseerd op de principes van de gemengde loopbaan: vanaf zijn 
aanwerving volgt een militair een "initiële militaire loopbaan" met een duur van maximum 
twaalf jaar. Tijdens de laatste jaren van  de initiële militaire loopbaan doorloopt de militair 
een "oriëntatieproces". Dit proces vormt een scharnier tussen het eerste en het tweede deel 
van de loopbaan. Het dient om te bepalen of de militair zijn militaire loopbaan verderzet en 
een "voortgezette militaire loopbaan" aanvangt, of dat hij het tweede deel van zijn loopbaan 
aanvangt als rijksambtenaar binnen Landsverdediging in het kader van de "interne 
overgang", of dat hij van begeleidingsmaatregelen geniet om buiten Landsverdediging een 
nieuwe loopbaan uit te bouwen in het kader van de "externe overgang". In het kader van 
deze externe overgang kan er de militair ofwel een betrekking aangeboden worden bij een 
partnerwerkgever van de privé-sector in het kader van de professionele heroriëntering, of bij 
een openbare werkgever in het kader van de overplaatsing, ofwel worden hem maatregelen 
van reclassering in het kader van de beroepsomschakeling voorgesteld. 
 
Een andere belangrijke nieuwigheid bestaat uit het creëren van een nieuw type militaire 
loopbaan: de vlakke loopbaan. Deze militairen zullen hun functies uitoefenen in 
expertisedomeinen zoals bijvoorbeeld medische technieken of juridische ondersteuning. De 
wet voorziet eveneens de mogelijkheid van een loopbaanwissel tussen de klassieke militaire 
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loopbaan en de vlakke loopbaan en omgekeerd. Een belangrijke statutaire innovatie bevindt 
zich in het nieuwe loopbaanprofiel: nieuwe graden, nieuwe intervallen voor de 
bevorderingen volgens anciënniteit en een nieuw bevorderingsmechanisme.  
 
Er worden eveneens nieuwigheden ingevoerd inzake pensioenen die betrekking hebben op 
de pensioenleeftijd en de berekeningswijze. De pensioenleeftijd wordt geharmoniseerd en 
bovendien zal de gewezen militair van het actief kader op eigen aanvraag tot het 
rustpensioen kunnen worden toegelaten vanaf de leeftijd van 58 jaar, voor zover hij een 
militaire loopbaan van 25 jaar doorlopen heeft en voor zover hij zijn loopbaan heeft 
verdergezet in het Openbaar ambt. De nieuwe berekeningswijze laat toe dat elke militair die 
een typeloopbaan heeft gevolgd en die op pensioen op leeftijd wordt gesteld van het 
maximum pensioenbedrag kan genieten. 
 
De wet bevat de noodzakelijke overgangsbepalingen die nodig zijn om een soepele transitie 
van de oude statuten naar het nieuwe statuut toe te laten. Enerzijds zullen de 
overgangsmaatregelen toegepast worden in functie van de leeftijd en de loopbaan van de 
militair. Anderzijds moet de militair in dienst voor de inwerkingtreding van het nieuwe statuut, 
in de mate van het mogelijke, van bepaalde garanties genieten in verband met 
werkzekerheid, zekerheid over zijn/haar kansen op slagen voor zijn/haar initiële vorming, en 
zekerheid over zijn/haar loopbaanmogelijkheden. 
 
♦ WET VAN 11 MEI 2007 TOT AANVULLING VAN DE WAPENWET, WAT HET VERBOD OP 

WAPENSYSTEMEN MET VERARMD URANIUM BETREFT 
 
Doc. 51 2199/2005-2006, 51 2053/2005-2006 en 51 107/B.Z. 2003 
Onderzocht in de commissie voor de Landsverdediging 
Rapporteur : mevrouw Ingrid Meeus 
Aangenomen door de Kamer op 22.03.2007 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 20.06.2007 
 
De wapenwet (de in 2006 ingevoerde nieuwe benaming van de wet van 3 januari 1933 op de 
vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie) werd 
in 2006 gewijzigd, eerst, door de twee wetten van 18 mei 2006 (Belgisch Staatsblad van 26 
juni 2006), en, vervolgens meer ingrijpend bij de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van 
economische en individuele activiteiten met wapens (de nieuwe “wapenwet”)(Belgisch 
Staatsblad van 9 juni 2006).  
 
De bedoeling van de wet van 11 mei 2007 is om, in navolging van eerder ingevoerde 
verboden op antipersoonsmijnen en submunitie (of clusterbommen), eveneens een verbod 
op wapensystemen die verarmd uranium bevatten in de Belgische wetgeving op te nemen 
met het oog op een eventuele latere uitbreiding van het verbod tot het internationale niveau, 
zoals dat met het verbod op antipersoonsmijnen reeds op  succesvolle wijze het geval is. 
 
De wet verhindert niet dat het mogelijk blijft voor Belgische militairen deel te nemen aan 
oefeningen en operaties met internationale partners die een dergelijk verbod niet of nog niet 
hebben uitgevaardigd.  De interoperabiliteit blijft in elk geval gewaarborgd, zodat de 
Belgische militairen niet met enige rechtsonzekerheid zullen worden geconfronteerd. Doordat 
de wet precies omschrijft welk wapen- of munitietype onder het toepassingsgebied valt is 
elke tegenstrijdigheid uitgesloten met internationale verplichtingen, verdragen en 
bondgenootschappen waarvan België deel uitmaakt. 
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♦ WET VAN 25 APRIL 2007 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 11 APRIL 2003 TOT INSTELLING 

VAN EEN VRIJWILLIGE DIENST VAN COLLECTIEF NUT 
 
Doc. 51 2967/2006-2007 
Onderzocht in de commissie voor de Landsverdediging 
Rapporteur : mevrouw Ingrid Meeus 
Aangenomen door de Kamer op 12.04.2007 
Aangenomen door de Senaat op 19.04.2007 
Belgisch Staatsblad : 01.06.2007 
 
De wet van 11 april 2003 (Belgisch Staatsblad van 13 mei 2003) die de vrijwillige dienst van 
collectief nut heeft ingevoerd was een beknopte wet die in hoofdzaak bepaalde dat een 
vrijwillige dienst van collectief nut bij het ministerie van Landsverdediging kon worden 
verricht alsook dat hij tot andere departementen en diensten kon worden uitgebreid. De 
oorspronkelijke wet, die zich in een militair kader situeerde, bevatte geen of een 
onvoldoende regeling in verband met de administratieve toestand van een jongere die een 
dienst van collectief nut verricht. De huidige wet regelt dit wel en is ook ruimer van opzet in 
de zin dat zij voor jonge mensen een mogelijkheid instelt tot inschakeling in het beroepsleven 
en tot maatschappelijke integratie: men richt zich hierbij tot jonge werkzoekenden of 
begunstigden van het leefloon. Essentieel is dat het verrichten van een vrijwillige dienst van 
collectief nut niet wordt bestraft door bijvoorbeeld een schorsing of een vermindering van de 
wacht- of werkloosheidsuitkeringen, of een verlies van andere socialezekerheidsrechten, 
zoals het recht op kinderbijslag voor de ouders van de werkzoekende of het recht om de 
betrokken persoon ten laste te blijven houden voor de ziekte- en invaliditeitsverzekering. De 
duur van de dienst wordt bepaald bij koninklijk besluit. De betrokkene zal een bescheiden 
soldij ontvangen die dient beschouwd te worden als zakgeld, wat impliceert dat dit bedrag 
niet wordt beschouwd als een inkomen, een loon of een winst en dat het dus niet kan worden 
belast of onderworpen aan inhoudingen voor de sociale zekerheid of aan een 
bedrijfsvoorheffing. De vrijwillige dienst van collectief nut is vrijwillig : het gaat in elk geval 
niet om een herinvoeren van de legerdienst. 
 
♦ WET VAN 11 MEI 2007 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 28 FEBRUARI 2007 TOT 

VASTSTELLING VAN HET STATUUT VAN DE MILITAIREN VAN HET ACTIEF KADER VAN DE 
KRIJGSMACHT 

 
Doc. 51 2989/2006-2007 
Onderzocht in de commissie voor de Landsverdediging 
Rapporteur : de heer Stef Goris 
Aangenomen door de Kamer op 12.04.2007 
Aangenomen door de Senaat op 26.04.2007 
Belgisch Staatsblad : 20.06.2007 
 
De wet strekt ertoe in de wet van 28 februari 2007 een aantal bepalingen op te nemen die 
betrekking hebben op de situatie waarin minderjarigen het statuut van militair hebben, 
teneinde te vermijden dat militairen die geen 18 jaar oud zijn, gezien hun hoedanigheid van 
militair, als doelwit zouden kunnen worden beschouwd in geval van ernstige nationale of 
internationale crises, in overeenstemming met het facultatief protocol bij het Verdrag voor de 
Rechten van het kind.  Voor de periode (van crisis) dat zij de hoedanigheid van militair 
zouden verliezen is er bepaald dat het behoud van hun sociale en geldelijke rechten wordt 
gewaarborgd.  
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Commissie voor de Sociale Zaken 
 
 
♦ WET VAN 11 MEI 2007 TOT WIJZIGING, WAT DE VASTSTELLING VAN DE GRAAD VAN BLIJVENDE 

ARBEIDSONGESCHIKTHEID NA DE LEEFTIJD VAN 65 JAAR BETREFT, VAN DE WETTEN 
BETREFFENDE DE SCHADELOOSSTELLING VOOR BEROEPSZIEKTEN, GECOÖRDINEERD OP 
3 JUNI 1970 

 
Doc. 51 1159/2006-2007 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur : mevrouw Maggie De Block 
Aangenomen door de Kamer op 29.03.2007 
Aangenomen door de Senaat op 19.04.2007 
Belgisch Staatsblad : 19.06.2007 
 
Deze wet, die er op initiatief van het Parlement is gekomen, kent een bijkomend percentage 
blijvende arbeidsongeschiktheid toe aan alle gepensioneerden die het slachtoffer waren van 
een beroepsziekte. Ze strekt er zodoende toe de gevolgen van opeenvolgende beslissingen 
inzake de berekening van de aan die categorie van werknemers toegekende vergoeding 
voor blijvende arbeidsongeschiktheid te milderen. 
 
♦ WET VAN 8 MAART 2007 TOT OPRICHTING VAN EEN FEDERALE ADVIESRAAD VOOR OUDEREN  
 
Doc. 51 2503/2006-2007 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur : mevrouw Danielle Van Lombeek-Jacobs 
Aangenomen door de Kamer op 15.02.2007 
Aangenomen door de Senaat op 18.05.2007 
Belgisch Staatsblad : 27.03.2007 
 
Deze wet, die er op initiatief van het Parlement is gekomen, strekt ertoe ook op het federale 
niveau een orgaan op te richten dat de opdracht krijgt alle tot de bevoegdheid van de 
federale overheid behorende aangelegenheden die betrekking hebben op personen van 60 
jaar en ouder te onderzoeken en daarover adviezen uit te brengen. 
 
♦ WET VAN 12 JANUARI 2007 STREKKENDE TOT CONTROLE OP DE TOEPASSING VAN DE 

RESOLUTIES VAN DE WERELDVROUWENCONFERENTIE DIE IN SEPTEMBER 1995 IN PEKING 
HEEFT PLAATSGEHAD EN TOT INTEGRATIE VAN DE GENDERDIMENSIE IN HET GEHEEL VAN DE 
FEDERALE BELEIDSLIJNEN 

 
Doc. 51 2546/2006-2007 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteurs : de dames Talbia Belhouari en Nahima Lanjri 
Aangenomen door de Kamer op 16.11.2006 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 13.02.2007 
 
De wet creëert een raamwerk voor de oprichting van instrumenten voor een 
gelijkekansenbeleid in alle sectoren van het federale overheidsambt, zowel op het vlak van 
de uitwerking van maatregelen als op dat van de evaluatie van de impact ervan. 
 
Ze zet de ministers ertoe aan bij de aanvang van elke regeerperiode de beleidsdoelstellingen 
inzake gelijkheid te bepalen, in elk domein waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Daarnaast 
wordt bij elke algemene uitgavenbegroting een nota gevoegd waarin duidelijk wordt 
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aangegeven welke kredieten zullen worden besteed aan de verwezenlijking en de 
bevordering van de gendergelijkheid door de diensten van algemeen bestuur van de Staat 
en waarin een opsomming wordt gegeven van de specifieke regeringsacties ter bevordering 
van de gendergelijkheid.  
 
♦ WET VAN 15 MEI 2007 TOT VERBETERING VAN HET SOCIAAL STATUUT VAN DE BETAALDE 

SPORTBEOEFENAAR 
 
Doc. 51 2586/2006-2007 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur : mevrouw Annemie Turtelboom 
Aangenomen door de Kamer op 12.04.2007 
Aangenomen door de Senaat op 26.04.2007 
Belgisch Staatsblad : 30.08.2007 
 
De wet beoogt de sociale bescherming van de betaalde sportbeoefenaars te verbeteren; 
daartoe wordt het bedrag van de socialezekerheidsbijdragen voortaan berekend op basis 
van het maximumbedrag dat in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de 
werkloosheidsuitkering en niet langer op basis van het bedrag van het gewaarborgd 
minimummaandinkomen voor werknemers van minstens 21 jaar. 
 
Bovendien zullen transfers voortaan ook toegestaan zijn tijdens het lopende seizoen 
wanneer de speler van reeks verandert en er een einde werd gemaakt aan zijn 
overeenkomst. 
 
♦ WET VAN 31 JANUARI 2007 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 23 DECEMBER 2005 

BETREFFENDE HET GENERATIEPACT MET HET OOG OP DE INVOERING VAN EEN NIEUW 
FINANCIERINGSSYSTEEM VOOR DE ZIEKTEVERZEKERING  

 
Doc. 51 2597/2006-2007 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur : mevrouw Annemie Turtelboom 
Aangenomen door de Kamer op 07.12.2006 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 20.04.2007 
De wet voert een nieuw mechanisme voor de financiering van de begroting van de 
ziekteverzekering in, gebaseerd op de principes van de nota «Het generatiepact». Daartoe 
worden een aantal bepalingen ingevoerd met betrekking tot de beperking van de door de 
diverse stelsels van globaal beheer van de werknemers en de zelfstandigen verschuldigde 
bijdragen tot de financiering van de gezondheidszorg. 
 
♦ WET VAN 10 JANUARI 2007 TOT WIJZIGING VAN VERSCHILLENDE BEPALINGEN BETREFFENDE 

HET WELZIJN VAN DE WERKNEMERS BIJ DE UITVOERING VAN HUN WERK WAARONDER DEZE 
BETREFFENDE DE BESCHERMING TEGEN GEWELD, PESTERIJEN EN ONGEWENST SEKSUEEL 
GEDRAG OP HET WERK 

 
Doc. 51 2686/2006-2007 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur : mevrouw Danielle Van Lombeek-Jacobs 
Aangenomen door de Kamer op 30.11.2006 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 06.06.2007 
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♦ WET VAN 6 FEBRUARI 2007 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 4 AUGUSTUS 1996 

BETREFFENDE HET WELZIJN VAN DE WERKNEMERS BIJ DE UITVOERING VAN HUN WERK, WAT 
DE GERECHTELIJKE PROCEDURES BETREFT 

 
Doc. 51 2687/2006-2007 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur : mevrouw Danielle Van Lombeek-Jacobs 
Aangenomen door de Kamer op 30.11.2006 
Aangenomen door de Senaat op 25.01.2007 
Belgisch Staatsblad : 06.06.2007 
 
De wetten van 10 januari en 6 februari 2007 brengen een aantal correcties aan aan de 
wettelijke bepalingen betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst 
seksueel gedrag op het werk, met de bedoeling : 
- meer nadruk te leggen op primaire preventie; 
- het statuut van de vertrouwenspersoon te versterken; 
- voorrang te verlenen aan de interne procedures; 
- de rol van de inspectie Toezicht over het welzijn op het werk te verduidelijken; 
- de middelen van de rechtbank te verduidelijken; 
- de bepaling betreffende de bescherming tegen ontslag te verduidelijken; 
- bijzondere aandacht te besteden aan de werknemers die het slachtoffer zijn van 

grensoverschrijdend gedrag gepleegd door derden; 
- de toegang tot de stukken en de informatie te verduidelijken. 
 
♦ WET VAN 27 DECEMBER 2006 HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN 
 
Doc. 51 2760/2006-2007 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur : mevrouw Pierrette Cahay-André 
Aangenomen door de Kamer op 20.12.2006 
Aangenomen door de Senaat op 23.12.2006 
Belgisch Staatsblad : 28.12.2006 
 
Inzake pensioenen brengt de wet een aantal technische wijzigingen aan aan de bestaande 
bepalingen. 
 
Inzake sociale zaken, omvat de wet bepalingen met betrekking tot de volgende thema’s: 
- de mededelingsplicht in geval van schulden bij de inningsinstelling van de 

socialezekerheidsbijdragen; 
- een betere inning van de socialezekerheidsbijdragen, alsook de harmonisering en de 

modernisering van de sociale zekerheid; 
- de kinderbijslag; 
- het suppletief sociaal statuut van de lokale mandatarissen; 
- het plus-minusconto; 
- de in het buitenland gevestigde verzekeringsondernemingen. 

 
Op het stuk van arbeid en werkgelegenheid wijzigt de wet de wetten betreffende de 
administratieve geldboetes, de arbeidsinspectie en de collectieve arbeidsbetrekkingen. 
Voorts 
- worden de erkenningsvoorwaarden van de dienstenchequeondernemingen aangevuld; 
- wordt de preventie van arbeidsongevallen aangemoedigd, door middel van een 

verplichte aanpassing van de premie voor arbeidsongevallen aan het werkelijke aantal 
arbeidsongevallen van de onderneming; 
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- worden in de arbeidsovereenkomstenwet een aantal juridische waarborgen ingevoegd 
waaraan een scholingsbeding moet voldoen om rechtsgeldig te zijn; 

- wordt uitvoering gegeven aan advies nr. 1563 van de NAR van 18 juli 2006 betreffende 
de sociale verkiezingen 2008; 

- wordt het activeren van de wetgeving betreffende de inspanningen ten voordele van 
risicogroepen en de actieve begeleiding en opvolging van werklozen aan de sociale 
partners overgelaten; 

- beoogt de wet de structurele financiering van het betaald educatief verlof veilig te 
stellen en de uitgaven in dit stelsel te controleren. 

 
♦ WET VAN 26 MAART 2007 HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN MET HET OOG OP DE 

INTEGRATIE VAN DE KLEINE RISICO’S IN DE VERPLICHTE VERZEKERING VOOR 
GENEESKUNDIGE VERZORGING VOOR DE ZELFSTANDIGEN  

 
Doc. 51 2764/2006-2007 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur : de heer Denis Ducarme 
Aangenomen door de Kamer op 18.01.2007 
Aangenomen door de Senaat op 15.02.2007 
Belgisch Staatsblad : 27.04.2007 
 
Krachtens deze wet zullen alle zelfstandigen met ingang van 1 januari 2008 recht hebben op 
een algemene dekking inzake geneeskundige verzorging. Daartoe: 
- zorgt de wet voor de verzekering van alle zelfstandigen tegen de kleine risico’s, door 

deze in de verplichte verzekering op te nemen; 
- wordt alle zelfstandigen de mogelijkheid geboden integraal gebruik te maken van zowel 

de maximumfactuur als de voorkeurregeling; 
- maakt de wet een eind aan de debatten betreffende de aansluitingsregels bij het “meest 

gunstige” stelsel, aangezien dit begrip zal verdwijnen; 
- worden de regels inzake verzekerbaarheid vereenvoudigd. In de praktijk zal iedere 

rechthebbende, ongeacht zijn statuut, om gedekt te zijn, rechtstreeks of onrechtstreeks 
een certificaat van verzekerbaarheid aan het RIZIV moeten bezorgen; 

- organiseert de wet de teruggave van financiële reserves “vrije verzekering kleine risico’s” 
van de ziekenfondsen aan hun leden. 
 

♦ WET VAN 21 APRIL 2007 TOT WIJZIGING VAN ARTIKEL 107 VAN DE SAMENGEORDENDE 
WETTEN BETREFFENDE DE KINDERBIJSLAG VOOR LOONARBEIDERS 

 
Doc. 51 2769/2006-2007 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur : mevrouw Danielle Van Lombeek-Jacobs 
Aangenomen door de Kamer op 01.02.2007 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 22.06.2007 
 
De wet wijzigt de tegemoetkoming van het FCUD met betrekking tot de buitenschoolse 
kinderopvang, om tegemoet te komen aan een arrest van het Arbitragehof naar aanleiding 
van een procedure ingesteld door de Vlaamse Gemeenschap. 
 
De hervorming berust op volgende krachtlijnen :  
- de financiering en de toekenning van de prestaties van het FCUD binnen de sociale 

zekerheid, met behoud van een paritair beheer; 
- het behoud van de vier bestaande opvangvoorzieningen voor de tegemoetkoming van 

het FCUD; 
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- de bevestiging dat het FCUD ageert in het kader van een betere combinatie 
beroepsleven-gezinsleven; 

- de modulering van het forfaitair bedrag per type opvang afgestemd op de kenmerken van 
het kind; 

- de verwijzing naar een samenwerkingsakkoord dat desgevallend moet worden gesloten 
tussen de federale Staat en de bevoegde deelgebieden, om te bepalen op welke 
diensten het systeem geheel of gedeeltelijk niet van toepassing is, teneinde het risico op 
“versnippering” van de middelen van het FCUD te vermijden. 

 
♦ WET VAN 6 MAART 2007 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 27 FEBRUARI 1987 BETREFFENDE 

DE TEGEMOETKOMINGEN AAN PERSONEN MET EEN HANDICAP 
 
Doc. 51 2772/2006-2007 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur : mevrouw Danielle Van Lombeek-Jacobs 
Aangenomen door de Kamer op 18.01.2007 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 23.02.2007 
 
De wet strekt ertoe de elektronische inzameling van de voor de dossiers noodzakelijke 
gegevens uit te breiden, zodat de personen met een handicap niet langer verplicht zijn die 
gegevens zelf over te zenden. 
 
♦ PROGRAMMAWET VAN 27 DECEMBER 2006 
 
Doc. 51 2773/2006-2007 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur : mevrouw Pierrette Cahay-André 
Aangenomen door de Kamer op 20.12.2006 
Aangenomen door de Senaat op 23.12.2006 
Belgisch Staatsblad : 28.12.2006 
 
Inzake pensioenen bekrachtigt de wet volgende bepalingen :  
- het wettelijk kapitalisatiestelsel ingesteld bij de pensioeninstellingen die gefusioneerd zijn 

met de RVP wordt door het Globaal Beheer van de Sociale Zekerheid overgenomen; 
- de renten die door de Rijksdienst voor Pensioenen in het raam van het wettelijk 

kapitalisatiestelsel periodiek worden uitgekeerd, zullen voortaan mee evolueren met de 
pensioenen; 

- de kleine pensioenen van minder dan 99,16 euro die vandaag niet worden toegekend, 
zullen voortaan wel worden toegekend en uitbetaald; 

- wat de overdrachten van bijdragen tussen de verschillende pensioeninstellingen 
(particuliere en openbare sector) betreft, wordt bepaald dat de overdracht pas kan 
plaatsvinden op het ogenblik dat het pensioen van de belanghebbende daadwerkelijk en 
voor de eerste maal ingaat; 

- teneinde misbruiken inzake het recht op een gewaarborgd inkomen voor bejaarden of 
een inkomensgarantie voor ouderen bij langdurig verblijf in het buitenland te voorkomen 
en tegen te gaan, zal een gestructureerde samenwerking met de gemeenten worden 
uitgebouwd; 

- de Koning wordt gemachtigd bij in Ministerraad overlegde besluiten alle nuttige 
maatregelen te treffen om alle of bepaalde wettelijke pensioenverplichtingen ten aanzien 
van het statutair personeel over te dragen; 

- er wordt een gegevensbank “Opbouw aanvullende pensioenen” opgericht, waarvan het 
beheer aan de vzw SIGeDIS wordt toevertrouwd. 
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Op het stuk van sociale zaken, behelst de wet de volgende maatregelen :  
- er wordt uitvoering gegeven aan de “negatieve bijdrage” ingevolge de gecumuleerde 

toepassing van de doelgroepvermindering “jongere” en van de jongerentoeslag van 30 
tot 300 euro waarin het Generatiepact voorziet; 

- er wordt uitvoering gegeven aan de budgettaire beslissingen die tijdens het conclaaf over 
de alternatieve financiering van de sociale zekerheid werden genomen; 

- het aanvullend bedrag 2007 van het provisiefonds voor geneesmiddelen van het RIZIV 
wordt overgedragen naar het Globaal Beheer, zoals dat in 2006 is gebeurd; 

- er wordt een nieuw fonds, het “Fonds voor de toekomst van de geneeskundige 
verzorging” opgericht: het gaat om een financiële reserve waarvan het gebruik wordt 
beperkt tot de noodzakelijke investeringen om het systeem van geneeskundige 
verzorging aan te passen aan de vergrijzing; 

- de wet geeft uitvoering aan het in 2005 gesloten sociaal akkoord over de federale 
gezondheidssectoren met betrekking tot de financiering van de tweede pensioenpijler; 

- ze voorziet in de oprichting van het Asbestfonds en bepaalt de basisregels voor de 
tegemoetkoming van dit Fonds; 

- het dagbedrag van de minimale invaliditeitsuitkering wordt verhoogd tot het gewaarborgd 
minimumbedrag van het pensioen voor werknemers; 

- met de invoering van de voorafgaande aangifte van tewerkstelling voor naar België 
gedetacheerde buitenlandse werknemers (Limosa) voert de wet een van de 
begeleidende maatregelen uit die de regering in het kader van de openstelling van de 
grenzen bij de uitbreiding van de Europese Unie heeft genomen; 

- er wordt een jaarlijkse toeslag op de kinderbijslag toegekend, ook wel "premie voor het 
nieuwe schooljaar” genaamd; 

- de wet wijzigt de wet betreffende het Generatiepact teneinde de bepalingen inzake de 
welvaartvastheid in overeenstemming te brengen met de financiële bepalingen; 

- het enkel vertrekvakantiegeld voor bedienden wordt onderworpen aan 
socialezekerheidsbijdragen; 

- de wet bevat bepalingen die tot doel hebben de indienstneming van nieuwe 
onderzoekers in de sector van het fundamenteel onderzoek in ruime mate te 
ondersteunen; 

- ze bevat bepalingen die de inactiviteitsvallen moeten bestrijden waarmee de 
rechthebbenden op kinderbijslag en sociale toeslagen af te rekenen krijgen wanneer ze 
opnieuw werk vinden; 

- ze bekrachtigt een sinds jaren bestaande praktijk inzake jaarlijkse voorschotten voor de 
verzekeringsinstellingen; 

- om sociale fraude tegen te gaan, zwartwerk minder aantrekkelijk te maken en de strijd 
tegen sociale fraude en illegale arbeid in al zijn vormen beter te coördineren wordt de 
Federale Raad voor de strijd tegen de sociale fraude vervangen door een sociale 
informatie- en opsporingsdienst, die de strijd tegen de sociale fraude, zowel wat de 
bijdragen als wat de uitkeringen betreft, nog efficiënter moet coördineren. 

 

In het beleidsdomein werk ten slotte behelst de wet volgende maatregelen :  
- het begrotingsfonds sociale Maribel bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 

Overleg wordt opgeheven. De werkingsmiddelen voor de cel sociale Maribel zullen 
voortaan worden opgenomen als vaste kredieten; 

- er wordt een opleidingsfonds dienstencheques opgericht, met het oog op de 
terugbetaling van de kosten die de erkende ondernemingen gemaakt hebben voor de 
opleiding van hun werknemers met een arbeidsovereenkomst dienstencheques; 

- het maximale loonplafond dat in aanmerking wordt genomen om de uitkeringen inzake 
arbeidsongevallen te berekenen wordt vanaf 1 januari 2007 met 1 procent verhoogd. 
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♦ WET VAN 1 MAART 2007 HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN (III) 
 
Doc. 51 2788/2006-2007 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur : mevrouw Maggie De Block 
Aangenomen door de Kamer op 08.02.2007 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 14.03.2007 
 
Inzake werkgelegenheid bevat de wet volgende maatregelen :  
- de uitwerking van het juridische statuut voor personen die activiteiten verrichten in een 

activiteitencoöperatie, welke tot doel heeft kandidaat-ondernemers te begeleiden en te 
coachen met het oog op het opstarten van een zelfstandige zaak; 

- de regels inzake de toekenning van adoptieverlof worden aangepast, teneinde in de 
praktijk voor meer gelijkheid te zorgen inzake het recht op adoptieverlof. 

 
Op het stuk van sociale zaken worden er enerzijds wijzigingen aangebracht aan de wetten 
betreffende de Kruispuntbank van de sociale zekerheid (KSZ) :  
- de OCMW’s worden in de wetgeving betreffende de KSZ opgenomen; 
- de benaming van het sectoraal comité van de sociale zekerheid wordt gewijzigd en 

vervangen door “sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid”; 
- de rol van de Kruispuntbankregisters wordt verduidelijkt; 
- de mogelijkheid om persoonsgegevens mee te delen aan andere instanties dan de 

socialezekerheidsinstellingen wordt ingevoerd; 
- de KSZ zal verplicht optreden bij het meedelen van persoonsgegevens aan 

socialezekerheidsinstellingen; 
- de respectieve bevoegdheden van beide afdelingen van het sectoraal comité van de 

sociale zekerheid en van de gezondheid wat betreft de mededeling van 
persoonsgegevens inzake de gezondheid worden afgebakend; 

- de oprichting en de samenstelling van het sectoraal comité van de sociale zekerheid, de 
werking ervan, de benoeming van zijn leden en hun statuut worden nader bepaald; 

- er komt een wijziging inzake de bevoegdheidsverdeling tussen beide afdelingen van het 
sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid; 

- er wordt een wijziging aangebracht aan de bevoegdheden van de afdeling gezondheid 
van het sectoraal comité; 

- ten slotte wordt een strafrechtelijke bepaling in de organieke KSZ-wet ingevoerd. 
Anderzijds wordt de RIZIV-wet aangepast met het oog op de vereenvoudiging van de 
procedure voor de aanpassing van de normatieve verdeelsleutel waardoor de financiële 
middelen die overeenstemmen met de globale begrotingsdoelstelling kunnen worden 
verdeeld tussen de verzekeringsinstellingen bij de jaarlijkse afsluiting van de rekeningen van 
de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging. 
 
♦ WET VAN 25 APRIL 2007 HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN (IV) 
 
Doc. 51 2873/2006-2007 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur : mevrouw Magda Raemaekers 
Aangenomen door de Kamer op 15.03.2007 
Aangenomen door de Senaat op 12.04.2007 
Belgisch Staatsblad : 08.05.2007 
 
Wat het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers in loondienst betreft, 
bepaalt de wet voortaan dat de sectoren zelf van de leeftijdsvereiste (de leerovereenkomst 
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dient te worden gesloten vóór de leerling de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt) mogen 
afwijken, zonder dat de NAR daartoe eerst toestemming moet geven. 
 
De wet van 7 januari 1958 betreffende de Fondsen voor Bestaanszekerheid bepaalt 
voortaan dat het volledige adres van het Fonds moet worden vermeld. 
 

Het Fonds voor Arbeidsongevallen valt voortaan onder de bepalingen van het koninklijk 
besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de 
openbare socialezekerheidsinstellingen, en de boekhouding van het Fonds moet 
overeenkomstig dat besluit worden gevoerd. 
 
Wat de behandeling van klachten en bemiddelingsverzoeken door het Fonds voor 
Arbeidsongevallen betreft, wordt de bij het koninklijk besluit van 21 juni 2006 houdende 
wijziging van de klachtenbehandeling in de verzekeringssector opgerichte Ombudsdienst 
Verzekeringen ook bevoegd inzake arbeidsongevallen. 
 
♦ WET VAN 25 APRIL 2007 BETREFFENDE DE PENSIOENEN VAN DE OPENBARE SECTOR 
 
Doc. 51 2877/2006-2007 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur : mevrouw Annemie Turtelboom 
Aangenomen door de Kamer op 15.03.2007 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 11.05.2007 
 
De wet omvat wijzigingsbepalingen inzake de rust- en overlevingspensioenen. Het betreft 
hoofdzakelijk technische bepalingen en bepalingen die tot doel hebben de wetgeving te 
verduidelijken of te actualiseren. 
 
De wet wijzigt voorts op substantiële wijze de perequatie, die een belangrijk onderdeel vormt 
van de wetgeving betreffende de pensioenen van de openbare sector. De gepensioneerden 
halen voordeel uit de wetmatigheden van de arbeidsmarkt, hoewel ze daar niet langer deel 
van uitmaken. De evolutie van de voorbije decennia leidde tot een aantal 
onrechtvaardigheden, die moesten worden bijgestuurd. Daarom wordt een op korven 
gebaseerd perequatiemechanisme ingevoerd, dat om de twee jaar in werking wordt gesteld, 
om de onvolmaaktheden of de kwalijke gevolgen van de huidige regeling te ondervangen.  
 
♦ WET VAN 27 APRIL 2007 HOUDENDE INSTEMMING MET HET SAMENWERKINGSAKKOORD 

TUSSEN DE FEDERALE STAAT, DE FRANSE GEMEENSCHAP EN HET WAALS GEWEST MET 
BETREKKING TOT HET ADMINISTRATIEF EN FINANCIEEL BEHEER VAN DE PROVINCIALE 
COÖRDINATIES VOOR DE GELIJKHEID VAN VROUWEN EN MANNEN 

 
Doc. 51 2920/2006-2007 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur : mevrouw Danielle Van Lombeek-Jacobs 
Aangenomen door de Kamer op 29.03.2007 
Aangenomen door de Senaat op 19.04.2007 
Belgisch Staatsblad : 08.06.2007 
 
Krachtens het samenwerkingsakkoord dat voortaan de Franse Gemeenschap, het Waals 
Gewest en de Federale Staat verenigt, wordt het administratief en boekhoudkundig beheer 
van de aan de provincies voor gelijkekansenprojecten verleende subsidies aan het Instituut 
voor de gelijkheid van vrouwen en mannen opgedragen. 
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De Vlaamse Gemeenschap en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest wilden niet deelnemen 
aan zo een samenwerkingsakkoord, maar hebben zich ook niet tegen het bij de wet van 
27 april 2007 goedgekeurde akkoord verzet.  
 
♦ WET VAN 11 MEI 2007 TOT WIJZIGING VAN DIVERSE BEPALINGEN BETREFFENDE 

ARBEIDSONGEVALLEN, BEROEPSZIEKTEN EN HET ASBESTFONDS MET BETREKKING TOT 
WETTELIJK SAMENWONENDEN 

 
Doc. 51 2984/2006-2007 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur : mevrouw Greet van Gool 
Aangenomen door de Kamer op 12.04.2007 
Aangenomen door de Senaat op 19.04.2007 
Belgisch Staatsblad : 26.06.2007 
 
De wet zorgt ervoor dat sommige wettelijk samenwonenden met echtgenoten worden 
gelijkgesteld ten aanzien van het Asbestfonds, alsmede, wat de privésector betreft, ten 
aanzien van het Fonds voor Arbeidsongevallen en van het Fonds voor de beroepsziekten. 
 
♦ WET VAN 17 MEI 2007 HOUDENDE UITVOERING VAN HET INTERPROFESSIONEEL AKKOORD 

VOOR DE PERIODE 2007-2008 
 
Doc. 51 3011/2006-2007 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur : de heer Jean-Marc Delizée 
Aangenomen door de Kamer op 25.04.2007 
Aangenomen door de Senaat op 26.04.2007 
Belgisch Staatsblad : 19.06.2007 
 
Het interprofessioneel akkoord waaraan de wet uitvoering geeft, heeft betrekking op 
volgende onderwerpen :  
- de dossiers uit het Generatiepact (gelijkgestelde dagen, tijdskrediet en zware 

beroepen); 
- de kwaliteit van de arbeid, en in het bijzonder het streven naar meer gendergelijkheid 

en diversiteit; 
- de noodzaak een alcohol- en drugsbeleid uit te werken; 
- de Europese kaderrichtlijn betreffende de toepassing van het principe “loon volgens 

leeftijd”; 
- het optrekken van de werkgeversbijdrage voor het betaald educatief verlof met 0,04 

procent; 
- inzake onderwijs en opleiding werden voordien aangegane verbintenissen opnieuw 

bevestigd. 
 
♦ WET VAN 11 MEI 2007 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 6 AUGUSTUS 1990 BETREFFENDE DE 

ZIEKENFONDSEN EN DE LANDSBONDEN VAN ZIEKENFONDSEN 
 
Doc. 51 3057/2006-2007 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur : mevrouw Maggie De Block 
Aangenomen door de Kamer op 25.04.2007 
Aangenomen door de Senaat op 26.04.2007 
Belgisch Staatsblad : 31.05.2007 
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De wet bevestigt de principiële verplichting voor elk ziekenfonds om iedereen te aanvaarden 
die vraagt aan te sluiten bij de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering; zo ook mag geen 
enkele kandidaat voor aansluiting bij een dienst ziekenhuisopname worden geweigerd, óók 
niet wanneer hij een chronische ziekte of een handicap heeft, tot de leeftijd van 64 jaar. Er 
wordt ook gezorgd voor de continuïteit van het principe van de verplichte aansluiting en 
dekking; het beginsel van de continuïteit van de dekking wordt uitgebreid tot de aanvullende 
verzekeringsdiensten waarop facultatief kan worden ingetekend. 
 
De wet bevat verscheidene maatregelen om het probleem te regelen waarmee inzonderheid 
chronisch zieken en personen met een handicap worden geconfronteerd, namelijk de 
problematiek van de voorheen bestaande gezondheidstoestand. 
 
Wat de dekking zelf en het bedrag van de daarmee samenhangende bijdragen betreft, 
voorziet de wet, wat de diensten ziekenhuisopname en dagvergoedingen betreft, in twee 
nieuwe garanties voor de leden. 
 
♦ PROGRAMMAWET VAN 27 APRIL 2007 
 
Doc. 51 3058/2006-2007 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur : mevrouw Annelies Storms 
Aangenomen door de Kamer op 25.04.2007 
Aangenomen door de Senaat op 26.04.2007 
Belgisch Staatsblad : 08.05.2007 
 
Wat het hoofdstuk arbeid en werkgelegenheid betreft, bevat de wet volgende maatregelen: 
- de registratieprocedure voor de bouwsector wordt vereenvoudigd; deze wordt 

losgekoppeld van de inhoudingen en van de hoofdelijke aansprakelijkheid; 
- er wordt de werknemer een recht op afwezigheid van het werk toegekend met het oog op 

het verstrekken van pleegzorg; 
- de wettelijke grondslag wordt gelegd voor de financiering van de start- en stagebonussen 

vanuit de RSZ-Globaal Beheer ten behoeve van de RVA voor het begrotingsjaar 2007; 
- er komt moederschapshulp ten gunste van vrouwelijke zelfstandigen onder de vorm van 

dienstencheques, en de RVA krijgt daartoe de nodige financiële middelen. 
 
Inzake pensioenen voert de wet in de eerste plaats bijkomende regels in betreffende de 
fiscale aftrekbaarheid voor de werkgever van de bijdrage voor het aanvullend pensioen. 
 
Wat de hulp aan personen met een handicap betreft, voorziet de wet in een vermindering 
van de inhouding op de tegemoetkoming wanneer een persoon met een handicap die een 
integratietegemoetkoming, of een inkomensvervangende tegemoetkoming plus een 
integratietegemoetkoming geniet, wordt opgenomen in een instelling. 

 
In het hoofdstuk sociale zaken voorziet de wet in de toekenning van een maandelijkse 
toeslag op de kinderbijslag ten gunste van eenoudergezinnen en in een aantal maatregelen 
ten gunste van bepaalde sectoren die gelegenheidswerknemers tewerkstellen. 
 
♦ WET VAN 3 JUNI 2007 HOUDENDE DIVERSE ARBEIDSBEPALINGEN 
 
Doc. 51 3067/2006-2007 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur : mevrouw Annemie Turtelboom 
Aangenomen door de Kamer op 25.04.2007 
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Aangenomen door de Senaat op 26.04.2007 
Belgisch Staatsblad : 23.07.2007 
 
De wet bevat een aantal maatregelen, die er inzonderheid toe strekken :  
- buitenlandse werknemers die naar België worden gedetacheerd, beter te 

beschermen; 
- de elektronische totstandkoming van een arbeidsovereenkomst mogelijk te maken, 

zonder de rechtszekerheid in het gedrang te brengen; 
- de strijd tegen de arbeidsongevallen op te voeren door ook de uitzendkrachten aan 

de maatregelen met betrekking tot het zogenaamde “verzwaard risico” te 
onderwerpen; 

- de regeling voor de tewerkstelling van studenten te vereenvoudigen; 
- de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst aan boord van zeeschepen te 

moderniseren; 
- de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) en de (lokale) sociale 

huisvestingsmaatschappijen aan de bepalingen tot regeling van de collectieve 
betrekkingen tussen werkgever en vakbonden te onderwerpen; 

- de sociale balans te verfijnen via inlichtingen uit de multifunctionele aangifte (DmfA). 
- de verplichtingen en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen duidelijk vast 

te leggen wanneer verschillende ondernemingen gelijktijdig aanwezig zijn op de 
arbeidsplaats.  

 
♦ WET VAN 27 APRIL 2007 HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN 
 
Doc. 51 3074/2006-2007 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur : mevrouw Annemie Turtelboom 
Aangenomen door de Kamer op 25.04.2007 
Aangenomen door de Senaat op 26.04.2007 
Belgisch Staatsblad : 08.05.2007 
 
De wet verduidelijkt de gevolgen van de arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of een 
ongeval, waardoor het voor de werknemer definitief onmogelijk wordt om het 
overeengekomen werk te verrichten: het ontslag wegens overmacht om medische redenen 
zal enkel nog aanvaard worden indien het bekrachtigd is door een geneesheer-inspecteur 
van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. 
 
 
 
Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke 
Hernieuwing 
 
 
♦ WET VAN 12 JANUARI 2007 BETREFFENDE DE OPVANG VAN ASIELZOEKERS EN VAN 

BEPAALDE ANDERE CATEGORIEËN VAN VREEMDELINGEN 
 
Doc. 51 2565/2006-2007 
Onderzocht in de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke 
Hernieuwing 
Rapporteurs : de dames Hilde Dierickx en Nahima Lanjri 
Aangenomen door de Kamer op 23.11.2006 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 07.05.2007 
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De wet regelt de omzetting van de richtlijn nr. 2003/9/EG van de Raad van 27 januari 2003 tot 
vaststelling van minimumnormen voor de opvang van asielzoekers in lidstaten. De 
opvangregeling in België wordt aangepast. Er wordt voorzien in de opvang  voor niet-
begeleide minderjarigen, ongeacht hun statuut.  
 
De wet bepaalt dat een evaluatie moet worden gemaakt over de specifieke noden van de 
asielaanvrager,  en geeft aan dat informatie moet worden verstrekt over de rechten en 
plichten van de asielzoeker en regelt de opleiding van het personeel in het opvangcentrum.  
 
De wet verduidelijkt en bevestigt reeds bestaande praktijken. De gebruiken die een ruimere 
bescherming geven dan deze die worden bepaald in de richtlijn blijven behouden. De wet  
zal vernieuwingen aanbrengen in het bestaande opvangsysteem waarvan de belangrijkste 
het gefaseerde opvangmodel is.  
 
De wet zal de samenhang van de opvang, de gelijke behandeling tussen de asielzoekers en 
een geïndividualiseerde begeleiding, ongeacht de opvangstructuur die wordt aangewezen 
om de maatschappelijke hulp te verlenen, waarborgen. Tevens worden de 
opvangmodaliteiten geregeld die deel uitmaken van de materiële hulp die wordt verleend 
tijdens de hele asielprocedure, zowel tijdens de administratieve als in de jurisdictionele fase 
ervan.  
 
♦ WET VAN 6 JULI 2007 BETREFFENDE DE MEDISCHE BEGELEIDE VOORTPLANTING EN DE 

BESTEMMING VAN DE OVERTALLIGE EMBRYO’S EN DE GAMETEN 
 
Doc. 51 2567/2006-2007 
Onderzocht in de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke 
Hernieuwing 
Rapporteurs : de heren Jacques Germeaux en Miguel Chevalier 
Aangenomen door de Senaat op 15.06.2006 
Aangenomen door de Kamer op 15.03.2007 
Belgisch Staatsblad : 17.07.2007 
 
De wet strekt ertoe de procedures voor de medisch begeleide voortplanting eenvormig en 
dus ook doorzichtiger te maken. Het laat evenwel heel wat bewegingsvrijheid aan de arts of 
het geraadpleegde vruchtbaarheidscentrum, die tevens een ruime informatieplicht opgelegd 
krijgen. 
 
De tekst omschrijft de regels met betrekking tot de bewaring door invriezing van de 
overtallige embryo’s en tot de latere bestemming ervan, maar behandelt eveneens een reeks 
fundamentele vragen, zoals de maximumleeftijd voor het toelaten van een medisch 
begeleide voortplanting, de anonieme en niet-anonieme gift van gameten, de uitklaring van 
de afstammingsregels in geval van gift, het verbod op het verhandelen van gameten en 
embryo’s, de op het onderzoek van toepassing zijnde regels, de post mortem inseminatie. 
De tekst verbiedt de genetische pre-implantatiediagnostiek met het oog op eugenetische 
selectie of op geslachtsselectie om niet-medische redenen. Anderzijds wordt de pre-
implantiediagnostiek voor de conceptie van een embryo met specifieke immunologische 
eigenschappen, zodat het kind, eenmaal geboren, de ideale donor kan zijn voor een zieke 
broer of zus, uitdrukkelijk toegestaan.  
 
♦ WET VAN 21 APRIL 2007 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 20 JANUARI 1999 TER 

BESCHERMING VAN HET MARIENE MILIEU IN DE ZEEGEBIEDEN ONDER DE 
RECHTSBEVOEGDHEID VAN BELGIË 
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Doc. 51 2748/2006-2007 
Onderzocht in de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke 
Hernieuwing 
Rapporteur : de heer Miguel Chevalier 
Aangenomen door de Kamer op 25.01.2007 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 10.05.2007 
 
De wet wijzigt niet alleen de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu 
in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België, maar de richtlijn nummer 
2004/35/EG betreffende de milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en 
herstellen van milieuschade wordt ook naar Belgisch recht omgezet.  
 
De wet heeft niet alleen tot doel technische wijzigingen aan te brengen aan de bestaande 
wetgeving maar beoogt ook meer bescherming te verlenen aan het mariene milieu. Er wordt 
een verantwoordelijkheid voor alle exploitanten van het mariene milieu ingericht en niet enkel 
voor de eigenaar van de boten.  
 
Bovendien wordt een wettelijke basis vastgelegd om preventieve herstelmaatregelen  op te 
leggen aan de verantwoordelijken voor de schade.  
 
Tenslotte wordt de Bef vervangen door de EUR. 
 
♦ WET VAN 9 APRIL 2007 BETREFFENDE DE VONDST EN DE BESCHERMING VAN WRAKKEN  
 
Doc. 51 2749/2006-2007 
Onderzocht in de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke 
Hernieuwing 
Rapporteur : de heer Miguel Chevalier 
Aangenomen door de Kamer op 25.01.2007 
Aangenomen door de Senaat op 03.03.2007 
Belgisch Staatsblad : 21.06.2007  
 
De wet heeft voor gevolg dat de oudste nog in België geldende wet, met name het edict van 
Karel V van 10 december 1547 betreffende de zeehonden, wordt opgeheven.  
 
Ze regelt de bescherming en de eigendom van wrakken in de zee. De regelgeving over de 
zee en toebehoren vallen onder de bevoegdheid van de Belgische federale overheid. 
Sommige wrakken worden beschermd als historisch erfgoed.   
 
Er wordt nu reeds een gegevensbank bijgehouden van de gekende wrakken in de Noordzee 
die onder de bevoegdheid van België vallen. 
 
Wanneer een wrak wordt ontdekt moet dit worden aangegeven bij de ontvanger der 
wrakken. De eigenaar heeft één jaar de tijd om aan te geven dat het wrak van hem is. Het is 
mogelijk het wrak te beschermen.  
 
♦ WETSONTWERP TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 14 AUGUSTUS 1986 BETREFFENDE DE 

BESCHERMING EN HET WELZIJN DER DIEREN TENEINDE HET SLUITEN VAN EEN 
OVEREENKOMST VOOR EEN VERKOOP OP AFBETALING MET HET OOG OP DE AANKOOP VAN 
EEN GEZELSCHAPSDIER TE VERBIEDEN 

 
Doc. 51 2771/2006-2007 
Onderzocht in de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke 
Hernieuwing 
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Rapporteurs : de dames Colette Burgeon en Magda Raemaekers 
Aangenomen door de Senaat op 23.10.2006 
Aangenomen door de Kamer op 12.04.2007 
Aangenomen door de Senaat op 19.04.2007 
 
Met het oog op de bescherming van het dierenwelzijn wordt een verbod opgelegd om 
gezelschapsdieren op krediet te verkopen. Bovendien mogen, om impulsaankopen te 
voorkomen, in de winkelruimte of aanhorigheden geen honden en katten meer in glazen 
bakken worden gehouden of tentoongesteld. Deze handelszaken mogen wel optreden als 
tussenpersonen voor het verhandelen van honden en katten. Ten slotte definieert het 
wetsontwerp ook de term honden- en kattenkwekerijen.  
 
♦ WET VAN 4 JUNI 2007 TOT WIJZIGING VAN DE WETGEVING MET HET OOG OP DE 

BEVORDERING VAN PATIËNTENMOBILITEIT 
 
Doc. 51 2966/2006-2007 
Onderzocht in de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke 
Hernieuwing 
Rapporteur : mevrouw Hilde Dierickx 
Aangenomen door de Kamer op 12.04.2007 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 25.07.2007 
 
Deze wet heeft tot doel een oplossing te geven voor de behandeling van buitenlandse 
patiënten zonder dat daardoor wachtlijsten zouden ontstaan voor de Belgische patiënten.  
Met toepassing van de huidige regeling worden de buitenlandse patiënten verzorgd maar ze 
moeten daarvoor vaak een prijs betalen die lager is dan de effectieve kost van  hun 
behandeling. Deze wet moet daarin een verandering brengen.  Tegelijkertijd moet er op 
worden toegezien dat de Belgische patiënten niet op de wachtlijst moeten. Daarom voorziet 
de wet in de oprichting van een observatorium voor patiëntenmobiliteit. Dit moet mogelijk 
maken om steeds te weten waar de mogelijke knelpunten zijn om de aanpassingen aan de 
organisatie en nodige investeringen beter te kunnen plannen.   
 
♦ WET VAN 15 MEI 2007 BETREFFENDE DE VERGOEDING VAN SCHADE ALS GEVOLG VAN 

GEZONDHEIDSZORG EN DE WET VAN 15 MEI 2007 TOT REGELING VAN DE GESCHILLEN IN HET 
KADER VAN DE WET BETREFFENDE VERGOEDING VAN SCHADE ALS GEVOLG VAN 
GEZONDHEIDSZORG 

 
Doc. 51 3012/2006-2007 
Onderzocht in de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke 
Hernieuwing 
Rapporteurs : de heer Luc Goutry en mevrouw Magda Raemaekers 
Aangenomen door de Kamer op 12.04.2007 
Aangenomen door de Senaat op 26.04.2007 
Belgisch Staatsblad : 06.07.2007 
Deze wet heeft als doel een Fonds op te richten voor de vergoeding van de schade als 
gevolg van gezondheidszorg en er zo voor te zorgen dat personen die schade hebben 
geleden tengevolge van een zorgverstrekking sneller zullen worden vergoed zonder dat ze 
daarbij moeten aantonen dat de zorgverstrekker een fout heeft gemaakt. Er zal enkel moeten 
worden aangetoond dat het slachtoffer vergoedbare schade heeft geleden en dat die schade 
te wijten is aan een zorgverstrekking.   
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De procedure die moet worden gevolgd kan als volgt worden omschreven :  
- de patiënt die meent slachtoffer te zijn van schade en in aanmerking te komen voor 

schadevergoeding richt zich tot het nieuwe “fonds voor de vergoeding van ongevallen 
bij geneeskundige verzorging”;  

- het fonds onderzoekt de aanvraag en stuurt deze door naar de verzekeraar die het 
bevoegd acht in functie van de betrokken zorgverlener(s);  

- de verzekeraar aanvaardt of weigert, met als reden dat er geen schade is;  
- hij deelt zijn beslissing onder de vorm van een voorstel mee aan de aanvrager die 

over een bepaalde termijn beschikt om zijn opmerkingen over dit voorstel mee te 
delen aan de verzekeraar en het fonds;  

- het fonds spreekt zich uit over het dossier en, indien er geen akkoord is met de 
verzekeraar, is er een arbitrageprocedure voorzien tussen deze twee instanties, 
alsook een beroep tegen de beslissing bij het college van arbiters; 
In deze twee laatste veronderstellingen, ontvangt de aanvrager het onbetwistbaar 
verschuldigd bedrag in afwachting van de beslissing van het college van arbiters of 
de rechtbank; 

- het slachtoffer kan beroep aantekenen tegen de gemeenschappelijke beslissing van 
de verzekeraar en het fonds. De rechtbank spreekt zich dan uit over het bestaan van 
een schade en, desgevallend over het bedrag van de te betalen schadevergoeding.  

 
♦ WET VAN 11 MEI 2007 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 21 DECEMBER 1998 BETREFFENDE 

DE PRODUCTNORMEN TER BEVORDERING VAN DUURZAME PRODUCTIE- EN 
CONSUMPTIEPATRONEN EN TER BESCHERMING VAN HET LEEFMILIEU EN DE 
VOLKSGEZONDHEID 

 
Doc. 51 3081/2006-2007 
Onderzocht in de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke 
Hernieuwing 
Rapporteur : mevrouw Maya Detiège 
Aangenomen door de Kamer op 25.04.2007 
Aangenomen door de Senaat op 26.04.2007 
Belgisch Staatsblad : 10.07.2007 
 
De wet strekt ertoe de richtlijn 2005/32/EG (beter bekend als de «ecodesignrichtlijn») om te 
zetten in Belgisch recht. Met deze richtlijn wordt een kader gecreëerd voor het vaststellen 
van communautaire voorschriften inzake ecologisch ontwerp voor energieverbruikende 
producten, teneinde het vrije verkeer van die producten in de interne markt te garanderen. 
De kaderrichtlijn legt de regels vast die in de toekomst zullen worden gehanteerd om 
uitvoeringsmaatregelen uit te vaardigen. Deze uitvoeringsbesluiten zullen productspecifiek 
zijn en kunnen o.a. prestatie-eisen opleggen inzake energieverbruik en ecologische 
eigenschappen van producten als verwarmingsketels, pc’s, printers, … De 
uitvoeringsbesluiten zullen worden uitgevaardigd door de Europese Commissie, die tijdens 
de voorbereidende fase zal worden bijgestaan door een comité bestaande uit 
vertegenwoordigers van de lidstaten. 
Er werd geopteerd voor een omzetting van de richtlijn via een aanpassing van de wet van 
1998 over de productnormen, niet via een koninklijk besluit. Concreet wordt een apart 
hoofdstuk in de wet van 1998 ingevoegd. Overeenkomstig de bepalingen van dit nieuwe 
hoofdstuk zal een apparaat dat niet aan de criteria van de toekomstige 
uitvoeringsmaatregelen voldoet, niet op de Europese markt mogen worden gebracht. De 
fabrikant zal een procedure voor overeenstemmingsbeoordeling moeten volgen om een 
verklaring van overeenstemming te bekomen. Op toestellen die aan de 
uitvoeringsmaatregelen voldoen, zal de passende CE-markering moeten worden 
aangebracht. 
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2.1.2.  WERKZAAMHEDEN VAN DE COMMISSIES 
 
 
 VASTE COMMISSIES, SUBCOMMISSIES EN WERKGROEPEN 
 
 
Commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de 
Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, de Middenstand en de 
Landbouw 
 
Naast de werkzaamheden in het kader van de begrotingsprocedure en verschillende 
ontwerpen van programmawet of houdende diverse bepalingen, heeft de Commissie voor 
het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de nationale wetenschappelijke en 
culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw, volgende wetsontwerpen 
aangenomen : 
 
- wetsontwerp houdende de omzetting in Belgisch recht van de richtlijn 2001/84/EG van 

het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 betreffende het volgrecht 
ten behoeve van de auteur van een oorspronkelijk kunstwerk, stuk nr. 2464-2006/2007; 

 
- wetsontwerp betreffende het verbod op de commerciële productie van en handel in 

honden- en kattenbont en hiervan afgeleide producten, stuk nr. 2411-2005/2006; 
Bijgevolg wordt het wetsvoorstel (de heer Philippe Monfils) tot wijziging van artikel 12 
van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der 
dieren, teneinde tot een betere bescherming van de gezelschapsdieren te komen, stuk 
nr. 95-2003 (B.Z.), zonder voorwerp; 

 
- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte 

aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, stuk nr. 2653-2005/2006; 
 
- wetsontwerp betreffende de taalkaders bij het Nationaal Orkest van België en de 

Koninklijke Muntschouwburg, stuk nr. 2405-2005/2006; 
 
- wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 1 en 2 van de wet van 8 april 1965 tot 

instelling van het wettelijk depot bij de Koninklijke Bibliotheek van België, teneinde de 
toepassingssfeer uit te breiden tot microfilms en numerieke dragers, stuk nr. 2467-
2005/2006 (overgezonden door de Senaat); 

 
- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken 

en de voorlichting en bescherming van de consument en tot instelling van een verbod 
om de prijs van een product of dienst te verhogen omwille van de weigering van de 
consument via bankdomiciliëring te betalen of zijn facturen via elektronische post te 
ontvangen, stuk nr. 2599-2005/2006; 
Bijgevolg wordt het wetsvoorstel (de dames Karine Lalieux, Magda De Meyer, Simonne 
Creyf, de heren Melchior Wathelet, Georges Lenssen, de dames Anne Barzin, Sophie 
Pécriaux, Véronique Ghenne, de heren André Frédéric en Eric Massin) tot wijziging 
van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en 
bescherming van de consument met het oog op de invoeging van twee nieuwe 
onrechtmatige bedingen, stuk nr. 2191-2005/2006, zonder voorwerp; 

 
- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken 

en de voorlichting en bescherming van de consument teneinde de verkopers te 
verbieden telefoonoproepen naar hun naverkoopdienst aan een hogere kost aan te 
rekenen dan deze van een geografisch nummer, stuk nr. 2600-2005/2006; 
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Bijgevolg wordt het wetsvoorstel (de dames Karine Lalieux, Véronique Ghenne, Sophie 
Pécriaux en de heren André Frédéric en Eric Massin)  tot wijziging van de wet van 14 
juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de 
consument, teneinde de verkopers te verbieden telefoonoproepen naar hun 
nazorgdienst duurder aan te rekenen dan oproepen naar een geografisch nummer, 
stuk nr. 1986-2005/2006, zonder voorwerp; 

 
- wetsontwerp betreffende het verbod op de fabricage en de commercialisering van 

producten die afgeleid zijn van zeehonden, stuk nr. 2412-2005/2006; 
Bijgevolg wordt het voorstel van resolutie (mevrouw Dominique Tilmans c.s.) tot 
instelling van een verbod op de invoer en het in de handel brengen van 
zeehondenhuiden, stuk nr. 1068-2003/2004, zonder voorwerp. 

 
- Samengevoegde wetsontwerpen : 

- wetsontwerp tot vaststelling van een heffing ter bestrijding van het niet benutten 
van een site voor de productie van elektriciteit door een producent, stuk nr. 2711-
2006/2007; 

- wetsontwerp tot inrichting van een beroep tegen de administratieve boete 
opgelegd in het raam van de toepassing van de wet van (...) tot vaststelling van 
een heffing ter bestrijding van het niet benutten van een site voor de productie 
van elektriciteit door een producent, stuk nr. 2712-2006/2007; 

 
- wetsontwerp tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, 

van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, stuk nr. 2689-
2006/2007; 
Bijgevolg worden het wetsvoorstel (mevrouw Simonne Creyf) betreffende de 
aanvullende verzekering voor gezondheidsverzorging, stuk nr. 266-2003/2004 en het 
wetsvoorstel (de heer Melchior Wathelet c.s.) strekkende tot een betere begeleiding 
van het gebruik van de gezondheidspersoonsgegevens bij het aangaan van een 
persoonsverzekering en teneinde de verzekerbaarheid mogelijk te maken van het 
overlijdensrisico voor personen die een verhoogd risico lopen als gevolg van hun 
gezondheidstoestand, stuk nr. 2542-2006/2007, zonder voorwerp; 

 

- wetsontwerp met betrekking tot de kosteloze borgtocht, stuk nr. 2730-2006/2007. 
Bijgevolg wordt het wetsvoorstel (mevrouw Annemie Roppe) tot wijziging van het 
Burgerlijk Wetboek met het oog op de bescherming van de borg, stuk nr. 2048-
2005/2006, zonder voorwerp. 

 
- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 maart 2003 tot instelling van een 

basisbankdienst, stuk nr. 2775-2006/2007; 
 
- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken 

en de voorlichting en bescherming van de consument, betreffende de stilzwijgende 
verlenging van overeenkomsten van bepaalde duur, stuk nr. 2790-2006/2007. 
Bijgevolg wordt het wetsvoorstel (de heer Koen T’Sijen) ter bevordering van de 
bescherming van de consument bij de stilzwijgende verlenging van overeenkomsten 
van bepaalde duur, stuk nr. 1803-2004/2005, zonder voorwerp. 

 
- wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende de procedure inzake indiening 

van Europese octrooiaanvragen en de gevolgen van deze aanvragen en van de 
Europese octrooien in België, stuk nr. 2747-2006/2007; 
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- wetsontwerp tot wijziging van de regeling betreffende de aflevering van het 
uitvindingsoctrooi en het takssysteem inzake uitvindingsoctrooien en inzake 
aanvullende beschermingscertificaten, stuk nr. 2756-2006/2007; 

 
- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van 

gasachtige en andere producten door middel van leidingen en van de wet van 29 april 
1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, stuk nr. 2710-2006/2007; 

 
- wetsontwerp tot wijziging van de procedure tot vaststelling van de maximale 

referentierentevoet voor verzekeringsverrichtingen van lange duur, stuk nr. 2844-
2006/2007; 

 
- wetsontwerp betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme, 

stuk nr. 2848-2006/2007; 
 
- wetsontwerp tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de 

Raad van State, stuk nr. 2849-2006/2007; 
 
- wetsontwerp betreffende de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele 

eigendomsrechten, stuk nr. 2852-2006/2007; 
 
- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken 

en de voorlichting en bescherming van de consument, stuk nr. 2843-2006/2007; 
 
- Samengevoegde wetsontwerpen : 

- wetsontwerp betreffende de burgerrechtelijke aspecten van de bescherming van 
intellectuele eigendomsrechten, stuk nr. 2943-2006/2007; 

- wetsontwerp betreffende de aspecten van gerechtelijk recht van de bescherming 
van intellectuele eigendomsrechten, stuk nr. 2944-2006/2007; 

 
- wetsontwerp betreffende de consumentenakkoorden, stuk nr. 2940-2006/2007; 
 
- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 26 januari 2006 betreffende de aanhouding 

van verplichte voorraden aardolie en aardolieproducten en de oprichting van een 
agentschap voor het beheer van een deel van deze voorraad en tot wijziging van de 
wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het 
voorhanden hebben, en het verkeer daarvan en de controles daarop, stuk nr. 2965-
2006/2007; 

 
- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire 

voorstellen 1979-1980, stuk nr. 2987-2006/2007; 
 
- wetsontwerp betreffende bepaalde bankdiensten, stuk nr. 2988-2006/2007; 
 
- wetsontwerp betreffende de bescherming van de consumenten inzake 

omroeptransmissie- en omroepdistributiediensten, stuk nr. 2978-2006/2007; 
 
- wetsontwerp tot wijziging van de kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de 

bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende 
intellectuele beroepen, stuk nr. 3073-2006/2007; 

 
- wetsontwerp houdende de instemming met het samenwerkingsakkoord van 9 februari 

2007 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 13 december 2002 tussen de 
Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brusselse 
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Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering en financiering van de bodemsanering 
van tankstations, stuk nr. 3085-2006/2007; 

 
- wetsontwerp houdende diverse bepalingen met het oog op de integratie van de kleine 

risico's in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor de 
zelfstandigen, stuk nr. 2764-2006/2007; 

 (In Verenigde commissies met de commissie voor de Sociale Zaken) 
 
 
De commissie heeft het wetsvoorstel (de heer Daniel Bacquelaine, mevrouw Annick 
Saudoyer, de heer Pierre-Yves Jeholet, mevrouw Jacqueline Galant, de heer Georges 
Lenssens, de dames Marie Nagy en Anne Barzin) tot erkenning en bescherming van het 
beroep van auto-expert en tot oprichting van een Instituut van de auto-experts, stuk nr. 
799/1-2003/2004, aangenomen. 
 
 
Naast de bespreking van wetsontwerpen en toegevoegde wetsvoorstellen, werd voor de 
volgende wetsvoorstellen de bespreking aangevat en/of voortgezet : 
 
- Samengevoegde wetsvoorstellen : 

- wetsvoorstel (de dames Karine Lalieux, Trees Pieters, Muriel Gerkens, de heren 
Melchior Wathelet, Servais Verherstraeten en Koen T’Sijen) tot reglementering 
van de boekenprijs, stuk nr. 579-2003/2004; 

- wetsvoorstel (de heer Olivier Maingain) tot reglementering van de boekenprijs, 
stuk nr. 1049-2003/2004. 

 
 
Hoorzittingen 
 
Op 8 november 2006, heeft de commissie, in het kader van de bespreking van het 
wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de 
naburige rechten wat het statuut en de controle op de vennootschappen voor het beheer van 
de rechten betreft, (stuk nr. 2481-2005/2006) hoorzittingen gehouden met volgende 
instanties : 
 
- Arthena (de heer Vloerberghs); 
- FOD Economie ( mevrouw D’Haeseleer en de heer Debrulle); 
- Repropress (de heer Criel); 
- SABAM (mevrouw Liebert); 
- ULB (de heer Berenboom); 
- SACD (de heer Young). 
 
Op 14 november 2006 heeft de commissie, in het kader van de bespreking van het 
wetsontwerp tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de 
wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, (stuk nr. 2689-2006/2007), 
volgende instanties gehoord : 
 
- Assuralia (de heer René D’Hondt); 
- Centrum voor Verzekeringswetenschap K.U. Leuven (Prof. Em. Hubert Claassens); 
- “Commission des Assurances” (Prof. Dubuisson); 
- FEPRABEL (de heer Patrick Cauwert); 
- FVF (de heer Christophe de Moraes); 
- LA LUSS (mevrouw Fierens); 
- “Mutualités Chrétiennes” (de heer Jean Hermesse); 
- “Mutualités Socialistes” (de heer Jean-Marc Laasman); 
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- Test-Aankoop (de heer Ivo Mechels en de heer Coteur). 
 
Op 20 november 2006 heeft de commissie een hoorzitting georganiseerd met de heer 
William D’Haeseleer, Voorzitter, en de heer Pierre Klees, Ondervoorzitter, van de 
“Commissie Energie 2030”.  Deze laatste hebben hierbij de voorlopige versie van het verslag 
“Energie 2030” toegelicht, na een inleidende commentaar van de minister van Economie. 
 
Op 21 november 2006 heeft de commissie met een delegatie van het Parlement van de 
Tsjechische Republiek gedachtewisseling gehouden over energie- en transportvraagstukken. 
 
Op 27 maart 2007, in het kader van de bespreking van het wetsontwerp tot wijziging van de 
wet van 14 juli betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de 
consument, nr. 2983-2006/2007, heeft de commissie volgende personen gehoord : 
 
- de heer Eric Balate (advocaat); 
- de heer Herman De Bauw (advocaat); 
- de heer Laurent De Brouwer (advocaat); 
- de heer Jean-Pierre Ducart (Test-aankoop); 
- de heer Charles Gheur (VBO); 
- de heer Robert Geurts (Raad voor het Verbruik); 
- de heer Jules Stuyck (Prof. KUL); 
- de heer Michel Verhamme (UNIZO). 
 
Op 21 april 2007 heeft de commissie een gedachtewisseling gehad met een parlementaire 
delegatie van Litouwen, over een aantal aspecten van de energieproblematiek (kernuitstap, 
alternatieve energievormen, duurzaamheidskwestie). 
 
 
Commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt 
 
 
Wetgevende werkzaamheden 
 
Naast haar werkzaamheden in het kader van de begrotingsprocedure en de diverse 
ontwerpen van programmawet en wetsontwerpen houdende diverse bepalingen, heeft de 
commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt 
volgende wetsontwerpen aangenomen : 
 
- wetsontwerp houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen, stuk nr. 2548/1-

2005/2006; 
Ingevolge de goedkeuring van het wetsontwerp zijn volgende toegevoegde 
wetsvoorstellen komen te vervallen : 
- wetsvoorstel inzake de verplichte inschrijving van kiezers uit het buitenland in de 

gemeente van hun laatste officiële verblijfplaats, stuk nr. 385/1-2003/2004; 
- wetsvoorstel inzake de opneming van de stemmen van kiezers uit het buitenland, 

stuk nr. 397/1-2003/2004; 
- wetsvoorstel tot instelling van het vrijwillig bijzitterschap in de stembureaus, stuk 

nr. 1287/1-2003/2004; 
- wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek inzake het bewijs tot machtiging 

van een andere kiezer bij tijdelijk verblijf in het buitenland, stuk nr. 1431/1-
2005/2006; 

- wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek met betrekking tot de aanwijzing 
van bijzitters en plaatsvervangende bijzitters in de stembureaus, stuk nr. 1978/1-
2004/2005; 



76 - BEVOEGDHEDEN   Hoofdstuk 2   
 

- wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek met betrekking tot de 
stembiljetten, stuk nr. 2149/1-2005/2006; 

 
- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een 

geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, en van de wet op het 
politieambt, stuk nr. 2555/1-2005/2006; 

- wetsontwerp tot omzetting van de richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie, stuk 
nr. 2634/1-2005/2006; 

- wetsontwerp tot oprichting van het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid, 
stuk nr. 2691/1-2005/2006; 

- wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 1 juni 2006 
tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 
tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware 
ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, stuk nr. 2798/1-2006/2007; 

- wetsontwerp tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, stuk 
nr. 2799/1-2006/2007. 
Ingevolge de goedkeuring van het wetsontwerp zijn volgende toegevoegde 
wetsvoorstellen komen te vervallen: 
- wetsvoorstel tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakings- en 

beveiligingscamera's in niet-besloten plaatsen, stuk nr. 2038/1-2005/2006; 
- wetsvoorstel om het gebruik van bewakingscamera's te regelen, stuk nr. 2187/1-

2005/2006; 
 
- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang 

tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, 
stuk nr. 2845/1-2005/2006; 

 
- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van 

de arbeid in de openbare sector, stuk nr. 2880/1-2006/2007; 
 
- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de 

schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het 
werk en voor beroepsziekten in de overheidssector en van de arbeidsongevallenwet 
van 10 april 1971, stuk nr. 2917/1-2006/2007. 
Ingevolge de goedkeuring van het wetsontwerp is het toegevoegde wetsvoorstel tot 
wijziging van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de 
schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het 
werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, wat de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid bij arbeidsongevallen betreft, stuk nr. 2892/1-2006/2007, komen te 
vervallen. 

 
- wetsontwerp betreffende de civiele veiligheid, stuk nr. 2928/1-2006/2007; 

Ingevolge de goedkeuring van het wetsontwerp zijn volgende toegevoegde 
wetsvoorstellen komen te vervallen: 
- wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1963 betreffende de 

civiele bescherming, teneinde de interventietijd van de hulpdiensten te 
verminderen, stuk nr. 2370/1-2005/2006; 

- voorstel van resolutie betreffende de verbetering van de diensten van civiele 
bescherming en van het statuut van de brandweerlieden, stuk nr. 2458/1-
2005/2006; 
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- voorstel van resolutie betreffende de vervrouwelijking van het personeel van de 
Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp (DBDMH), stuk nr. 2571/1-
2005/2006; 

 
- wetsontwerp waarbij de bevoegdheid om toegang te verlenen tot de 

informatiegegevens van het wachtregister en van het register van de identiteitskaarten 
toevertrouwd wordt aan het sectoraal comité van het Rijksregister, stuk nr. 2937/1-
2006/2007; 

 
- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang 

tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, 
stuk nr. 2976/1-2006/2007; 

 
- wetsontwerp tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de 

dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe 
gemeentewet, stuk nr. 3009/1-2006/2007. 

 
De commissie heeft de volgende wetsvoorstellen en een voorstel van resolutie goedgekeurd: 
 
- wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een 

geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, stuk nr. 2719/1-
2006/2007; 

 
- wetsvoorstel tot wijziging van artikel 14 van de wetten op de Raad van State, 

gecoördineerd op 12 januari 1973, stuk nr. 2863/1-2006/2007; 
 

- wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving wat betreft de vermelding van politieke 
partijen boven de kandidatenlijsten op de stembiljetten bij de verkiezingen van de 
federale wetgevende kamers, het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, 
stuk nr. 2878/1-2006/2007; 

 
- wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van 

het Europees parlement, wat betreft de vermelding van politieke partijen boven de 
kandidatenlijsten op de stembiljetten, stuk nr. 2879/1-2006/2007; 

 
- wetsvoorstel op de Algemene Inspectie en houdende diverse bepalingen betreffende 

de rechtspositie van sommige leden van de politiediensten, stuk nr. 2947/1-2006/2007; 
 
- wetsvoorstel tot wijziging 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 en van de wet van 27 
juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, stuk nr. 2996/1-2006/2007; 

 
- wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming 

van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen 
voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire 
Controle voor wat betreft de financiering van het Agentschap, stuk nr. 3072/1-
2006/2007. 

 
- voorstel van resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal 

Agentschap voor nucleaire controle, stuk nr. 3089/1-2006/2007. 
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De commissie heeft de behandeling van volgende door de Senaat overgezonden 
wetsontwerpen aangevat: 
 
- wetsontwerp tot aanvulling van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een 

geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, met het oog op de 
openbaarheid van de criminalitieitsgegevens in poiltiezones, , stuk nr. 1503/1-
2004/2005; 

- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de 
ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd worden, stuk nr. 1929/1-
2006/2007; 

 
Tenslotte heeft de commissie de behandeling van volgende voorstellen aangevat : 
 
- voorstel aan het College van de federale ombudsmannen om, met toepassing van 

artikel 1, eerste lid, 2°, van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale 
ombudsmannen, een onderzoek in te stellen naar de werking van de zes door de 
Dienst Vreemdelingenzaken beheerde gesloten centra, stuk nr. 2797/1-2006/2007 en  

- voorstel van verzoek aan het College van de federale ombudsmannen om een audit te 
houden over de werking van de gesloten centra van de Dienst Vreemdelingenzaken, 
stuk nr. 2828/1-2006/2007, met het oog op het formuleren van een advies op aanvraag 
van de commissie voor de Verzoekschriften. 

 
Zending 
 
- Van 13 tot 17 november 2006 werd een delegatie van de commissie, onder leiding van 

de heer André Frédéric, naar Rome gezonden met het doel de volgende thema’s te 
bestuderen: 
- de veiligheid (civiele bescherming en politie); 
- de immigratie; 
- de verkiezingen (organisatie van de verkiezingen en geautomatiseerde 

stemopneming). 
 
- De heer Willy Cortois, commissielid, heeft de heer André Frédéric, 

commissievoorzitter, vervangen tijdens de Conferentie van de voorzitters van de 
commissies voor de Binnenlandse Zaken van de Europese Unie, die van 6 tot 7 mei 
2007 te Berlijn plaatsvond. 

 
 
Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen 
 
Naast haar werkzaamheden in het kader van de begrotingsprocedure (met inbegrip van de 
bespreking van in een ontwerp van programmawet opgenomen bepalingen) keurde de 
commissie een groot aantal door de Senaat overgezonden wetsontwerpen houdende 
instemming met internationale overeenkomsten goed. 
 
In de commissie kwamen ook heel wat vragen en interpellaties over de belangrijkste 
onderwerpen in de internationale actualiteit aan bod. 
 
De commissie volgde nauwlettend de evolutie van de toestand in de Democratische 
Republiek Congo, naar aanleiding van de verschillende verkiezingen die er werden 
gehouden, en hoorde, samen met de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor 
de Landsverdediging van de Senaat, de minister van Buitenlandse Zaken (bij twee 
gelegenheden), de minister van Ontwikkelingssamenwerking, Europees commissaris Michel 
en de minister van Landsverdediging (in een gemeenschappelijke vergadering met de 
commissie voor de Landsverdediging). Tijdens een andere gemeenschappelijke vergadering 
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met de commissie voor de Landsverdediging werden de ministers van Buitenlandse Zaken 
en van Landsverdediging ondervraagd naar aanleiding van de gebeurtenissen in Kinshasa. 
 
Diezelfde ministers kwamen voor de commissie, in een ook door de commissie voor de 
Landsverdediging van de Kamer en de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en 
voor de Landsverdediging van de Senaat bijgewoonde vergadering, verslag uitbrengen over 
de resultaten van de NAVO-top in Riga. Met het Adviescomité voor de Europese 
Aangelegenheden erbij hielden die commissies een gedachtewisseling met de leden van de 
Parlementaire Assemblee van de WEU. 
 
De minister van Buitenlandse Zaken kwam de Belgische voornemens in het kader van het 
Belgische lidmaatschap van de VN-Veiligheidsraad voor de periode 2007-2008 toelichten 
tijdens een gemeenschappelijke vergadering van de commissies voor de Buitenlandse 
Betrekkingen van de Kamer en van de Senaat. 
 
Voorts besprak de commissie de Europese dossiers met de eerste minister, zowel voor als 
na de Europese top van december, tijdens een aantal gemeenschappelijke vergaderingen 
met het Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden en met de overeenkomstige 
organen van de Senaat. 
 
Tijdens een vergadering met dezelfde organen lichtte de Belgische permanente 
vertegenwoordiger het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2007 toe. 
 
De minister van Ontwikkelingssamenwerking stelde een beleidsnota voor over “de Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking op het gebied van Seksuele en Reproductieve Gezondheid en 
Rechten”. De Kamer had in een in juli 2005 goedgekeurde resolutie uitdrukkelijk gevraagd 
een dergelijke beleidsnota op te stellen.  
 
Tijdens deze regeerperiode werden een aantal nieuwe voorstellen van resolutie 
goedgekeurd:  
- “betreffende het terugdringen van de kindersterfte in de landen waar de Belgische 

ontwikkelingssamenwerking actief is” (stuk nr. 2672-2005/2006); 
- “betreffende de versterking van de rol van de vrouw in het vredesproces” (stuk nr. 

2521-2005/2006); 
- “betreffende maatregelen voor een beter beheer van de bosbouwsector in de 

Democratische Republiek Congo (DRC)” (stuk nr. 2997-2006/2007); 
- “betreffende de politieke en religieuze overtuigingen van Nawal El Saadawi en de 

daaruit voortvloeiende doodsbedreigingen aan haar adres” (stuk nr. 2973-2006/2007); 
- “betreffende tienerzwangerschappen in ontwikkelingslanden” (stuk nr. 2974-2006-

2007); 
- “betreffende het leren uit evaluaties van ontwikkelingsprojecten” (stuk nr. 3071-

2006/2007); 
- “betreffende de vrede en veiligheid in het Verre Oosten” (stuk nr. 2921-2006/2007); 
- “betreffende het statuut van Taiwan in de Wereldgezondheidsorganisatie” (stuk nr. 

2375-2005/2006). 
 
Ten slotte bracht een delegatie van de commissie een bezoek aan Washington en New 
York. Het bezoek aan New York had tot doel een beter inzicht te krijgen in de uitdagingen en 
de moeilijkheden waarmee het mandaat van ons land in de Veiligheidsraad (2007-2008) 
gepaard zal gaan; de verkiezing van een nieuwe meerderheid in het Amerikaanse Congres 
had de delegatie ertoe gebracht haar bezoek aan de zetel van de Verenigde Naties door een 
aantal ontmoetingen in Washington te laten voorafgaan. 
 
 



80 - BEVOEGDHEDEN   Hoofdstuk 2   
 

Commissie voor de Financiën en de Begroting 
 
De commissie heeft volgende wetsontwerpen goedgekeurd : 
 
- wetsontwerp tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992 betreffende de tax shelter-regeling ten gunste van de 
audiovisuele productie, stuk nr. 2614/1-2005/2006; 

- wetsontwerp betreffende het statuut van de bedienden der hypotheekbewaarders, stuk 
nr. 2616/1-2005/2006; 

- wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde 
waarde, stuk nr. 2632/1-2005/2006; 

- wetsontwerp tot aanvulling van artikel 149 van het Wetboek der successierechten, wat 
betreft de vrijstelling van de taks tot vergoeding van successierechten voor 
verenigingen zonder winstoogmerk die natuurterreinen openstellen voor algemeen 
gebruik, stuk nr. 2648/1-2005/2006; 

- wetsontwerp betreffende de investeringsaftrek ten gunste van de horecasector, stuk nr. 
2665/1-2005/2006; 

- wetsontwerp houdende wijziging van artikel 51 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992, stuk nr. 2674/1-2005/2006; 

- wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal 
stelsel van gefabriceerde tabak, stuk nr. 2675/1-2005/2006; 

- wetsontwerp houdende wijziging van de accijnstarieven van bepaalde 
energieproducten, stuk nr. 2676/1-2005/2006; 

- wetsontwerp tot aanpassing van de wetgeving inzake de bestrijding van omkoping (art. 
8 tot 20), stuk nr. 2677/1-2005/2006; 

- wetsontwerp tot vervanging van artikel 230, eerste lid, 3°, van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992, stuk nr. 2692/1-2005/2006; 

- wetsontwerp houdende een begeleidingsmaatregel voor de voorraadactualisering door 
de erkende diamanthandelaars, stuk nr. 27071-2006/2007; 

- wetsontwerp tot wijziging van artikel 249 van het Wetboek van registratie-, hypotheek- 
en griffierechten, stuk nr. 2700/1-2006/2007; 

- wetsontwerp tot wijziging van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 
voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006, stuk nr. 2715/1-2006/2007; 

- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 juni 2006 betreffende de gunning, 
informatie aan kandidaten en inschrijvers en wachttermijn inzake overheidsopdrachten 
en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, stuk nr. 2716/1-
2006/2007; 

- wetsontwerp tot omvorming van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen 
tot het Wetboek diverse rechten en taksen, tot opheffing van het Wetboek der 
zegelrechten en houdende verscheidene andere wetswijzigingen, stuk nr. 2743/1-
2006/2007; 

- wetsontwerp betreffende de bijdrage van België aan de veertiende wedersamenstelling 
van de werkmiddelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie, stuk nr. 2745/1-
2006/2007; 

- wetsontwerp houdende toekenning van een toelage voor het aanschaffen van 
huisbrandolie, van propaangas in bulk, van lamppetroleum en van aardgas bestemd 
voor de verwarming van een privéwoning, stuk nr. 2753/1-2006/2007; 

- wetsontwerp houdende diverse bepalingen I (art. 9, 350 à 382 et 387 à 440), stuk nr. 
2760/1-2006/2007; 

- ontwerp van programmawet I (art. 1 tot 96), stuk nr. 2773/1-2006/2007. 
Bijgevolg wordt het wetsvoorstel (de heren Mark Verhaegen en Carl Devlies) tot 
wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde een 
belastingvermindering toe te kennen bij de verwerving van een voertuig met 
dieselmotor met een lage uitstoot van verontreinigende deeltjes (stuk nr. 2023/1-
2005/2006) zonder voorwerp; 
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- ontwerp van domaniale wet, stuk nr. 2779/1-2006/2007. 
- Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2007, stuk nr. 2704/1-2006/2007. 
- ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2007, stuk nr. 2705/1 

tot 6-2006/2007; 
- wetsontwerp houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het 

begrotingsjaar 2006, stuk nr. 2770/1-2006/2007; 
- wetsontwerp houdende vierde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor 

het begrotingsjaar 2006, stuk nr. 2803/1-2006/2007; 
- wetsontwerp houdende diverse bepalingen III (art. 114 tot 123), stuk nr. 2788/1 en 2-

2006/2007; 
- wetsontwerp houdende eindregeling van de begrotingen van de instellingen van 

openbaar nut van het jaar 1997, stuk nr. 2791/1-2006/2007; 
- wetsontwerp houdende eindregeling van de begrotingen van de instellingen van 

openbaar nut van het jaar 1998, stuk nr. 2792/1-2006/2007; 
- wetsontwerp houdende eindregeling van de begrotingen van de diensten van 

algemeen bestuur van de Staat van het jaar 2005 en van Staatsdiensten met 
afzonderlijk beheer van voorgaande jaren, stuk nr. 2824/1-2006/2007; 

- wetsontwerp houdende diverse wijzigingen inzake accijnzen, stuk nr. 2831/1-
2006/2007; 

- wetsontwerp op de openbare overnamebiedingen, stuk nr. 2834/1-2006/2007; 
- wetsontwerp tot wijziging van artikel 220 van de wet van 4 december  op de financiële 

transacties en de financiële markten, van artikel 121, §1, van de wet van 2 augustus 
2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en van 
artikel 584 van het Gerechtelijk Wetboek en tot invoeging van artikel 41 in de wet van 
… op de openbare overnamebiedingen, stuk nr. 2835/1-2006/2007; 

- wetsontwerp inzake het verbod op de financiering van de productie, het gebruik en het 
bezit van antipersoonsmijnen en submunitie, stuk nr. 2833/1-2006/2007; 

- wetsontwerp houdende diverse bepalingen IV (art. 5 tot 10 en 102 tot 139), stuk nr. 
2873/1-2006/2007; 
Bijgevolg wordt het wetsvoorstel (mevrouw Anne-Marie Baeke, de heren Bart 
Tommelein, Carl Devlies, Servais Verherstraeten, Dirk Van der Maelen, Johan Vande 
Lanotte, mevrouw Annemie Roppe, de heren Melchior Wathelet, Éric Massin, François-
Xavier de Donnea) ter bevordering van de commercialisatie van wetenschappelijk 
onderzoek (stuk nr. 2273/1-2005/2006), zonder voorwerp; 

- wetsontwerp tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de 
federale staatsstructuur, stuk nr. 2894/1-2006/2007; 

- wetsontwerp betreffende de bijdrage van België aan het HIPC Initiatief (“Heavily 
Indebted Poor Countries Initiative”) in het kader van de veertiende wedersamenstelling 
van de werkmiddelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie (IOA), stuk nr. 
2876/1-2006/2007; 

- ontwerp van domaniale wet, stuk nr. 2931/1-2006/2007; 
- wetsontwerp houdende wijziging van de bepalingen inzake de investeringsaftrek, stuk 

nr. 2936/1-2006/2007; 
- wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992 teneinde ze in overeenstemming te brengen met bepaalde 
principes van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en de 
Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, stuk nr. 2951/1-
2006/2007; 

- wetsontwerp op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten 
waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt 
en houdende diverse bepalingen, stuk nr. 2963/1-2006/2007; 

- wetsontwerp tot opheffing van artikel 8 van de wet van 2 maart 1989 op de 
openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde 
vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnamebiedingen, en tot 
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wijziging van artikel 121 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op 
de financiële sector en de financiële diensten, stuk nr. 2964/1-2006/2007; 

- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1979 betreffende de wederzijdse 
bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit bepaalde 
bijdragen, rechten, belastingen en andere maatregelen, in uitvoering van de richtlijn 
2006/84/EG van de Commissie van 23 oktober 2006, stuk nr. 2971-2006/2007; 

- wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake 
de vergoedingen toegekend aan kunstenaars, stuk nr. 2994/1-2006/2007; 

- wetsontwerp tot oprichting van een commerciële vastgoedmaatschappij door de Staat, 
stuk nr. 2995/1-2006/2007; 

- wetsontwerp houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 
2007-2008 (art. 23 tot 38), stuk nr. 3011/1-2006/2007; 

- ontwerp van programmawet (art. 38-103, 107-129 en 192), stuk nr. 3058/1-2006/2007; 
- wetsontwerp tot invoering van een belastingvermindering voor passiefhuizen, stuk nr. 

3024/1-2006/2007; 
- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het 

toezicht op de kredietinstellingen, van de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van 
en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de 
beleggingsadviseurs, en van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van 
collectief beheer van beleggingsportefeuilles, stuk nr. 3047/1-2006/2007; 

- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 augustus 1987 houdende waarborg van 
werken uit edele metalen, stuk nr. 3060/1-2006/2007;  

- wetsontwerp tot wijziging van een aantal wetten betreffende de dotaties aan het 
Rekenhof, de federale ombudsmannen, de benoemingscommissies voor het notariaat 
en de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, stuk nr. 608/7-
2003/2004; 

- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in 
bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten, stuk nr. 
62/1-2003 (B.Z.); 

- wetsontwerp houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van 
het begrotingsjaar 2007, stuk nr. 3061/1 en 2-2006/2007. 

 
De commissie heeft bovendien de bespreking aangevat van het wetsontwerp betreffende 
bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst 
Financiën, stuk nr. 64/1-2003 (B.Z.). 
 
De commissie heeft eveneens de volgende wetsvoorstellen goedgekeurd: 
 
- het wetsvoorstel (de heren François-Xavier de Donnea, Carl Devlies, David Geerts, 

Luk Van Biesen, Dirk Claes, Éric Massin, Melchior Wathelet, Alain Courtois et Jean-
Marc Nollet) betreffende het fiscaal statuut van de bezoldigde sportbeoefenaars, stuk 
nr. 787/1-2003/2004. 
Bijgevolg worden het voorstel van resolutie  (de heren Carl Devlies, Dirk Claes, 
Hendrik Bogaert, Jef Van den Bergh, Patrick De Groote, Filip Anthuenis) betreffende 
het fiscaal statuut van de buitenlandse profvoetballer en –basketballer (stuk nr. 613/1-
2003/2004) en het wetsvoorstel (de heer Alain Courtois) tot wijziging van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde een specifieke fiscale regeling in te stellen 
voor de inkomsten van beroepssporters en beroepskunstenaars (stuk nr. 2244/1-
2005/2006) en het wetsvoorstel (de heer Eric Massin, de dames Annick Saudoyer en 
Valérie Déom, de heren Alain Mathot en Jacques Chabot) tot wijziging van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde te voorzien in een specifieke 
regeling die toepasselijk is op de inkomsten welke door aan de personenbelasting 
onderworpen sportlui of kunstenaars worden gegenereerd uit sport- of kunstactiviteiten 
(stuk nr. 2290/1-2005/2006) zonder voorwerp. 
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- het wetsvoorstel (de heren Alain Mathot, Karel Pinxten, François-Xavier de Donnea en 
mevrouw Anne-Marie Baeke) tot wijziging van de artikelen 190 en 195 van het 
Wetboek van met het zegel gelijkgestelde taksen, wat het bedrag betreft van de 
belasting voor aanplakking en de betaling ervan, stuk nr. 1546/1-2004/2005. 

 
Op 7 november 2006 vond een gedachtewisseling plaats met de heer Alain Lamassoure, 
Europees parlementslid, rapporteur van de Begrotingscommissie van het Europees 
Parlement, over de eigen middelen van de Europese Unie. 
 
In het kader van de bespreking van de ontwerpbegroting 2007, hoorde de commissie op 28 
november 2006 de heer J. Beckers en mevrouw M. Feron, raadsheren in het Rekenhof, en 
op 5 december 2006 de heer L. Coene, Voorzitter van de sectie “Financieringsbehoeften van 
de overheid” van de Hoge Raad voor Financiën. Op 18 april 2007 hebben de heren J. 
Beckers en M. de Fays, raadsheren in het Rekenhof, de vragen van de leden beantwoord 
tijdens de bespreking van het wetsontwerp houdende tweede aanpassing van de algemene 
uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2007. 
 
Op 10 januari 2007, vond een gedachtewisseling plaats met de heer E. Wymeersch, 
Voorzitter van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, over 
verschillende actuele onderwerpen. 
  
Op 6 februari 2007 heeft de commissie de heer G. Vervaecke, Voorzitter van de Belgian 
League of Basketball gehoord in het kader van de bespreking van het wetsvoorstel (de heren 
François-Xavier de Donnea, Carl Devlies, David Geerts, Luk Van Biesen, Dirk Claes, Éric 
Massin, Melchior Wathelet, Alain Courtois et Jean-Marc Nollet) betreffende het fiscaal statuut 
van de bezoldigde sportbeoefenaars, stuk nr. 2787/1-2006/2007. 
 
Op 14 februari 2007 heeft de commissie een gedachtewisseling gehouden met 
afgevaardigden van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). 
 
Op 28 februari 2007 heeft de commissie de heer Carlos Six, Administrateur KMO van de 
FOD Financiën, eveneens belast met de algemene directie van de Administratie van de 
Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit, gehoord. 
 
Op 7 maart 2007 heeft de commissie de heer Tom Boelaert, Administrateur van de niet-
fiscale vorderingen en Voorzitter van de Evaluatiecommissie van de wet van 21 februari 
2003 tot oprichting van een dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën, 
gehoord. 
 
Op 20 maart 2007 vond een gedachtewisseling plaats met de staatssecretaris voor 
Modernisering van de Financiën en de Strijd tegen fiscale fraude, toegevoegd aan de 
minister van Financiën, en de heer Sonck, Auditeur-generaal van Financiën bij de 
Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit, over de regionale verschillen in 
de btw-controles op nieuwbouw. 
 
Op 19 april 2007 heeft de commissie mevrouw Stéphanie Rans, juriste bij de Commissie 
voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gehoord in het kader van het 
wetsontwerp betreffende bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens door de Federale 
Overheidsdienst Financiën, stuk nr. 3064/1-2006/2007. 
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Subcommissie van de commissie voor de Financiën en de Begroting, belast met het 
onderzoek van de boeken van opmerkingen van het Rekenhof 
 
De subcommissie heeft 2 vergaderingen gewijd aan het verslag van het Rekenhof over de 
tenuitvoerlegging van de patrimoniale straffen (penale boeten en bijzondere 
verbeurdverklaringen), namelijk op 14 en 21 maart 2007. Vervolgens heeft zij op 17 april 
2007 het verslag van de heer Jacques Chabot (stuk nr. 3108/1-2006/2007) over dezelfde 
materie goedgekeurd.  
 
Daarenboven heeft de subcommissie op 16 januari 2007 een colloquium georganiseerd over 
de (eventuele) invoering van een dubbele boekhouding voor de federale overheid.  
 
 
Commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming der Instellingen 
 
De commissie heeft de volgende ontwerpen van herziening van de Grondwet aangenomen : 
 
- herziening van artikel 142, eerste lid, van de Grondwet, stuk nr. 1727/1-2004/2005; 
- herziening van de Grondwet. Wijziging van de terminologie van de Grondwet, stuk nr. 

1728/1-2004/2005; 
- herziening van de Grondwet.  Ontwerp tot invoeging van een titel Ibis en een artikel 

7bis om duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling voor de federale 
Staat, de gemeenschappen en de gewesten in de Grondwet in te schrijven, stuk nr. 
2647/1-2005/2006; 
Ingevolgde de aanneming van dit wetsontwerp wordt het toegevoegde wetsvoorstel (de 
heer Jean-Marc Nollet en de dames Muriel Gerkens, Marie Nagy en Zoé Genot)tot 
herziening van de Grondwet teneinde er een artikel inzake duurzame ontwikkeling in 
op te nemen, stuk nr. 2661/1-2005/2006, zonder voorwerp; 

 
 
De commissie heeft de volgende wetsontwerpen aangenomen : 
 
- ontwerp van bijzondere wet tot aanvulling van artikel 31 van de gewone wet van 9 

augustus 1980 tot hervorming der instellingen, om de Voorzitter van de Regering van 
de Duitstalige Gemeenschap zitting te laten hebben in het Overlegcomité, en tot 
opheffing van artikel 67 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der 
instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, stuk nr. 2608/1-2005/2006; 

 
- wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 78 en 79 van de wet van 31 december 1983 

tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, stuk nr. 2609/1-
2005/2006; 

 
- wetsontwerp tot aanpassing van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der 

instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap aan de nieuwe nummering van de 
artikelen van de Grondwet, stuk nr. 2610/1-2005/2006; 

 
- wetsontwerp tot wijziging van artikel 14 van de wet van 31 december 1983 tot 

hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, stuk nr. 2611/1-
2005/2006; 

 
- wetsontwerp tot regeling van de bekendmaking in het Duits van de wetten en de 

koninklijke en ministeriële besluiten afkomstig van de federale overheid en tot wijziging 
van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het 
opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen, van de 
wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, 
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alsook van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de 
Duitstalige Gemeenschap, stuk nr. 2612/1-2005/2006; 

 
- wetsontwerp tot wijziging van artikel 40 van de wetten op het gebruik van de talen in 

bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, stuk nr. 2613/1-2005/2006; 
 
- ontwerp van bijzondere wet houdende de toekenning van een eenmalige bijzondere 

toelage ten voordele van de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, de Franse 
Gemeenschap, het Waalse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, stuk nr. 2820/1-2006/2007; 

 
- wetsontwerp houdende toekenning van een eenmalige bijzondere toelage ten voordele 

van de Duitstalige Gemeenschap, stuk nr. 2821/1-2006/2007; 
 
 
De commissie heeft de volgende wetsvoorstellen aangenomen : 
 
- wetsvoorstel (de heer Herman De Croo) tot wijziging van de wetgeving inzake de 

verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een 
vermogensaangifte in te dienen, wat betreft de gemeentelijke en provinciale 
mandatarissen, stuk nr. 2953/1-2006/2007; 

 
- wetsvoorstel (de heer Herman De Croo) tot wijziging van de wetgeving inzake de 

verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een 
vermogensaangifte in te dienen, wat betreft de mandatarissen van de ondergeschikte 
besturen, stuk nr. 2954/1-2006/2007. 

 
Tenslotte heeft de commissie het ontwerp van verklaring tot Herziening van de Grondwet, stuk 
nr. 3056/1-2006/2007, aangenomen. 
 
Bijgevolg, worden de volgende toegevoegde voorstellen, zonder voorwerp : 
- voorstel van verklaring (mevrouw Alexandra Colen) tot herziening van het decreet nr. 5 

van 24 november 1830 betreffende de eeuwige uitsluiting van de familie Oranje-
Nassau van enige macht in België, stuk nr. 406/1-2003/2004 ; 

- voorstel van verklaring (mevrouw Alexandra Colen) tot herziening van Titel III, 
Hoofdstuk III, Afdeling II van de Grondwet, met de bedoeling er een bepaling in te 
voegen betreffende het opheffen van de zogenaamde Kroonraad, stuk nr. 407/1-
2003/2004 ; 

- voorstel van verklaring (mevrouw Alexandra Colen) tot herziening van Titel III, 
Hoofdstuk III, Afdeling II van de Grondwet, stuk nr. 408/1-2003/2004 ; 

- voorstel van verklaring (de dames Hilde Vautmans en Annemie Turtelboom en de heer 
Miguel Chevalier) tot herziening van artikel 62, derde lid, van de Grondwet teneinde de 
stemplicht af te schaffen, stuk nr. 1217/1-2003/2004 ; 

- voorstel van verklaring (de heren Guy D’haeseleer, Staf Neel en Francis Van den 
Eynde en de dames Alexandra Colen en Nancy Caslo) tot herziening van artikel 113 
van de Grondwet, stuk nr. 1403/1-2004/2005 ; 

- voorstel van verklaring (de heer Gerolf Annemans, mevrouw Alexandra Colen, de heer 
Ortwin Depoortere, mevrouw Marleen Govaerts en de heer Francis Van den Eynde) tot 
herziening van artikel 127, § 1, 2°, van de Grondwet, stuk nr. 1450/1-2004/2005 ; 

- voorstel van verklaring (de heer Fons Borginon) tot herziening van artikel 151 van de 
Grondwet teneinde de deelstaten te betrekken bij het strafrechtelijk beleid en tot 
invoering van een positief injunctierecht, stuk nr. 1626/1-2004/2005 ; 

- voorstel van verklaring (de heer Fons Borginon) tot herziening van artikel 41, derde en 
vierde lid, van de Grondwet, stuk nr. 1708/1-2004/2005 ; 
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- voorstel van verklaring (de heren Alain Courtois, Charles Michel en Daniel 
Bacquelaine) tot herziening van artikel 12, derde lid, van de Grondwet met het oog op 
de verlenging van de inverzekeringstelling, stuk nr. 1856/1-2004/2005 ; 

- voorstel van verklaring (de heren Alfons Borginon en Claude Marinower) tot herziening 
van artikel 12 van de Grondwet, stuk nr. 1997/1-2004/2005 ; 

- voorstel van verklaring (de dames Magda De Meyer en Karine Jiroflée) tot herziening 
van artikel 23 van de Grondwet met het oog op de invoeging van het recht op 
toereikende energie, stuk nr. 2207/1-2005/2006; 

- voorstel van verklaring (de heer Patrick De Groote) tot herziening van de artikelen 36, 
37, 40, 44, 45, 46, 72, 87, 88, 89, 91, 93, 96, 102, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 
112, 113, 114, 151, 153, 160, 165, 167, 197 en 198 van de Grondwet, stuk nr. 2300/1-
2005/2006; 

- voorstel van verklaring (de heer Filip De Man en mevrouw Marleen Govaerts) tot 
herziening van artikel 16 van de Grondwet, stuk nr. 2489/1-2005/2006; 

- voorstel van verklaring (de heren Koen Bultinck en Gerolf Annemans) tot herziening 
van de Grondwet, stuk nr. 2970/1-2006/2007; 

- voorstel van verklaring (de heer Charles Michel) tot herziening van titel II van de 
Grondwet, teneinde de vrijheid van ondernemerschap te verankeren, stuk nr. 3004/1-
2006/2007; 

- voorstel van verklaring (de heren Pieter De Crem, Hendrik Bogaert, Dirk Claes, Roel 
Deseyn en Carl Devlies, mevrouw Katrien Schryvers en de heren Paul Tant, Tony Van 
Parys, Mark Verhaegen en Servais Verherstraeten) tot herziening van de Grondwet, 
stuk nr. 3039/1 & 2-2006/2007; 

 
 
 
Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven 
 
Bekrachtiging koninklijke besluiten 
 
De commissie heeft onder meer de volgende koninklijke besluiten, welke bij wet bekrachtigd 
dienden te worden, besproken : 
 
- het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per 

graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende 
de politie over het wegverkeer, stuk nr. 2590/1-2005/2006; 

- het koninklijk besluit van 13 december 2005 tot wijziging, wat De Post betreft, van, de 
wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische 
overheidsbedrijven, stuk nr. 2758/1-2006/2007. 

 
 
Bespreking wetsvoorstellen 
 
De volgende voorstellen van resolutie - die tot doel hadden wet te worden – werden zonder 
voorwerp nadat de Koning een besluit terzake uitvaardigde : 
 
- voorstel van resolutie betreffende een wijziging van het koninklijk besluit van 1 

december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en 
van het gebruik van de openbare weg, teneinde de brandweerlieden de hoedanigheid 
van bevoegd persoon te verlenen, stuk nr. 2145/1-2005/2006; 

- voorstel van resolutie (mevrouw Annick Saudoyer, de heer André Frédéric, mevrouw 
Camille Dieu) om de afgifte van het rijbewijs verplicht te laten voorafgaan door een 
aanvullende rijvaardigheidstest, stuk nr. 693/1-2003/2004. Op 1 september 2006 werd 
de hervorming van de rijopleiding bij koninklijk besluit van kracht;  
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- voorstel van resolutie betreffende de wijziging van het koninklijk besluit van 1 
december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en 
het gebruik van de openbare weg om het parkeren van motorfietsen te liberaliseren, 
stuk nr. 2312/1-2005/2006. Door het koninklijk besluit van 28 december 2007 
betreffende de motorfiets, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 10 januari 2007, 
is het voorstel zonder voorwerp geworden. 

 
De volgende voorstellen van resolutie werden toch bron van wetgeving doordat de bevoegde 
minister van Mobiliteit er zich toe verbond de door de commissie aangenomen voorstellen in 
koninklijke besluiten in te schrijven : 
 
- resolutie van 1 februari 2007 betreffende de oprichting van een Instituut voor 

Verkeersongevallenanalyse, stuk nr. 1882/1-2004/2005; 
- resolutie van 1 februari 2007 betreffende verplichte kwaliteits- en veiligheidsnormen 

voor fietsen en fietsonderdelen, stuk nr. 1085/1-2003/2004; 
- resolutie van 15 februari 2007 betreffende het uitwerken van een wetgevend kader 

rond paramotoren, stuk nr. 2459/1-2005/2006; 
- resolutie van 26 april 2007 betreffende het gebruik door motorfietsen van de voor de 

bussen bestemde rijstroken, stuk nr. 2897/1-2006/2007. 
 
Een wetsvoorstel - tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het 
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer betreffende het statuut van de 
luchthavens stuk nr. 2400/1-2005/2006 en 2) - werd door de commissie eenparig 
aangenomen. De indiener - de heer Dylan Casaer - verbond er zich evenwel toe het 
wetsvoorstel niet op de agenda van de plenaire vergadering te laten plaatsen om de minister 
van Mobiliteit toe te laten zijn verbintenis na te komen het principe van het wetsvoorstel via 
koninklijk besluit in de wetgeving in te schrijven. 
 
 
Activiteiten commissie 
 
Hoorzittingen 
 
Op 22 november 2006 ging de commissie over tot een - voorlopig nog experimentele - 
subsidiariteitstoets van de derde Europese postrichtlijn. 
Daartoe werd voorafgaandelijk een hoorzitting gehouden met : 
- de heer Johnny Thijs, gedelegeerd bestuurder van De Post; 
- de heer Marc Pouw, secretaris-generaal Post Europ; 
- de heer Chris van Hoegaerden, afgevaardigde van de European Express Association; 
- de heer Eric Van Heesvelde, voorzitter van de Raad van het BIPT. 
 
Op 18 april 2007 werd een hoorzitting gehouden met de heer Eric Van Heesvelde, voorzitter 
van de Raad van het BIPT over het rapport inzake de invoering van de wet van 13 juni 2005 
betreffende de elektronische communicatie. 
 
 
Bezoeken 
 
Op 29 januari 2007 brachten, op uitnodiging van de heren Jannie Haek (NMBS Holding), 
Marc Descheemaeker (NMBS) en Luc Lallemand (Infrabel), in aanwezigheid van de heer 
Bruno Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van 
Begroting en Consumentenzaken, de volgende leden een bezoek aan het gloednieuwe 
« Traffic Control Center », waar de stipheidsmetingen van het hele spoorwegnet worden 
uitgevoerd : de dames Yvette Mues en Camille Dieu, de heren Guido De Padt, Dylan 
Casaer, Melchior Wathelet en Jef Van den Bergh.  
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Commissie voor de Justitie 
 
Aangenomen wetsontwerpen en wetsvoorstellen : 
 
- wetsontwerp betreffende de transseksualiteit, stuk nr. 903-2003/2004; 
- wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen betreffende afwezigheid en de 

gerechtelijke verklaring van overlijden, stuk nr. 614-2003/2004; 
- wetsontwerp tot wijziging van artikel 57 van het Burgerlijk Wetboek inzake de 

vermelding van het geslacht van kinderen van wie het geslacht onduidelijk is, stuk nr. 
1242-2003/2004; 

- wetsontwerp houdende diverse maatregelen inzake de heling en de inbeslagneming, 
stuk nr. 1603-2004/2005; 

- wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het huwelijk 
tussen aanverwanten, stuk nr. 2293-2005/2006; 

- wetsontwerp betreffende de hervorming van de echtscheiding, stuk nr. 2341-
2005/2006. 
Toegevoegde wetsvoorstellen : 
- wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek 

wat de ontvangstmachtiging aan onderhoudsgerechtigden betreft, stuk nr. 139/1-
2003 (B.Z.); 

- wetsvoorstel tot wijziging van artikel 391bis van het Strafwetboek, stuk nr. 140/1-2003 
(B.Z.); 

- wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 233bis in het Burgerlijk Wetboek en tot 
wijziging van artikel 1 van de wet van 27 juni 1960 op de toelaatbaarheid van de 
echtscheiding wanneer ten minste een van de echtgenoten een vreemdeling is, stuk nr. 
223/1-2003 (B.Z.); 

- wetsvoorstel tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende echtscheiding en tot 
invoering van de echtscheiding op grond van een onherstelbare ontwrichting van het 
huwelijk, stuk nr. 295/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel tot wijziging van artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, wat de 
uitkering tot levensonderhoud in het kader van de echtscheiding op grond van feitelijke 
scheiding betreft, stuk nr. 463/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel tot wijziging van artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, stuk nr. 679/1-
2003/2004; 

- wetsvoorstel tot wijziging van artikel 276 van het Burgerlijk Wetboek, stuk nr. 680/1-
2003/2004; 

- wetsvoorstel tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende echtscheiding, stuk nr. 
728/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzake de herziening van de 
overeenkomst bij echtscheiding door onderlinge toestemming, stuk nr. 729/1-
2003/2004; 

- wetsvoorstel tot hervorming van het echtscheidingsrecht en de invoering van de 
foutloze echtscheiding, stuk nr. 737/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde te voorzien in de 
voorlopige tenuitvoerlegging van rechtswege wat de verplichtingen tot onderhoud 
betreft, alsmede de rechter de mogelijkheid te bieden de alimentatieplichtige van 
ambtswege betalings- en uitsteltermijnen toe te staan, stuk nr. 797/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel tot wijziging van sommige in het Burgerlijk Wetboek vervatte bepalingen 
betreffende de bijdrage van de vader en moeder tot de opvoeding van hun kinderen, 
stuk nr. 1101/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel tot wijziging van artikel 232 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de 
echtscheiding op grond van feitelijke scheiding van meer dan twee jaar, om een door 
het Arbitragehof aangestipte discriminatie op te heffen, stuk nr. 1354/1-2003/2004; 
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- wetsvoorstel betreffende de verplichte ontvangstmachtiging in geval van niet-betaling 
van een onderhoudsgeld, stuk nr. 1480/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel tot vereenvoudiging van de echtscheiding door onderlinge toestemming 
en tot het gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar maken van de eraan verbonden kosten, stuk 
nr. 1564/1-2004/2005; 

- wetsvoorstel tot wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en van 
het Gerechtelijk Wetboek teneinde het echtscheidingsrecht op grond van duurzame 
ontwrichting in te stellen, stuk nr. 1738/1-2004/2005; 

- wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de 
bemiddeling in gezinsconflicten, stuk nr. 1886/1-2004/2005; 

- wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek tot hervorming van de wetgeving 
inzake echtscheiding, stuk nr. 2069/1-2005/2006; 

- wetsvoorstel tot instelling van een algemene hervorming van de 
echtscheidingsprocedure, stuk nr. 2102/1-2005/2006; 

- wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde in elke vordering 
waarin kinderen betrokken zijn, voorafgaande bemiddeling in familiezaken verplicht te 
maken, stuk nr. 2188/1-2005/2006; 

- wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de procedure tot 
echtscheiding met onderlinge toestemming, stuk nr. 2476/1-2005/2006; 
 

- wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek met 
betrekking tot de verbetering van de akten van de burgerlijke stand voor materiële 
misslagen, stuk nr. 2368-2005/2006. 
Toegevoegd wetsvoorstel : 
- wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek 

teneinde verbeteringen in de akten van de burgerlijke stand te vereenvoudigen, 
stuk nr. 2510/1-2005/2006. 

 
- wetsontwerp tot wijziging van artikel 249, § 1, tweede lid, van het Wetboek van 

registratie-, hypotheek- en griffierechten wat betreft de rechten verbonden aan een 
voornaamswijziging, stuk nr. 2446-2005/2006;  

 
- wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek 

teneinde het bewijs van de staat van de personen te vergemakkelijken bij gebreke aan 
een akte van de burgerlijke stand, stuk nr. 2447-2005/2006. 
Toegevoegde wetsvoorstellen : 
- wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft het bewijs van 

de geboorte bij gebreke van een akte van geboorte, stuk nr. 0867/1-2003/2004; 
- wetsvoorstel tot wijziging van artikel 70 van het Burgerlijk Wetboek, teneinde een 

aanstaande echtgenoot toe te staan in de plaats van zijn akte van geboorte een 
afschrift voor te leggen van de overschrijving van het vonnis dat de wettiging 
door adoptie homologeert, stuk nr. 2088/1-2005/2006. 

 
- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 1 oktober 1833 op de uitleveringen en van de 

uitleveringswet van 15 maart 1874, stuk nr. 2506/1-2005/2006; 
 
- wetsontwerp tot wijziging, wat de regeling van het erfrecht van de langstlevende 

wettelijk samenwonende betreft, van het Burgerlijk Wetboek en van de wet van 29 
augustus 1988 op de erfregeling inzake landbouwbedrijven met het oog op het 
bevorderen van de continuïteit, stuk nr. 2514-2005/2006. 
Toegevoegde wetsvoorstellen : 
- wetsvoorstel (de heren Patrick De Groote en Servais Verherstraeten) tot 

invoering van een intestaat erfrecht voor samenwonenden, stuk nr. 0846/1-
2003/2004; 
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- wetsvoorstel (de heren Patrick De Groote en Servais Verherstraeten) tot 
opheffing van het voorbehouden erfdeel van bloedverwanten in de opgaande lijn, 
stuk nr. 1044/1-2003/2004. 

 
- wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het 

deskundigenonderzoek en tot herstel van artikel 509quater van het Strafwetboek, stuk 
nr. 2540-2005/2006. 
Toegevoegde wetsvoorstellen : 
- wetsvoorstel tot wijziging van artikel 975 van het Gerechtelijk Wetboek 

betreffende het voortgangsrapport van de deskundigen, stuk nr. 73/1-2003 (B.Z.); 
- wetsvoorstel tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek 

betreffende het deskundigenonderzoek, stuk nr. 432/1-2003 (B.Z.); 
- wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 965, 981 en 989 van het Gerechtelijk 

Wetboek, teneinde de procedures voor het deskundigenonderzoek te versnellen, 
stuk nr. 1025/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat het gerechtelijk 
deskundigenonderzoek betreft, stuk nr. 1347/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het 
deskundigenonderzoek, stuk nr. 1535/1-2004/2005; 

- wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de 
expertise, stuk nr. 1806/1-2004/2005. 

 
- wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek 

betreffende de afwezigheid en de gerechtelijke verklaring van overlijden stuk nr. 2615-
2005/2006; 

 
- wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 80, 259quater, 259quinquies, 259nonies, 

259decies, 259undecies, 323bis, 340, 341, 346 en 359 van het Gerechtelijk Wetboek, 
tot herstel in dit Wetboek van artikel 324 en tot wijziging van de artikelen 43 en 
43quater van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken,stuk 
nr. 2646-2005/2006; 

 
- wetsontwerp tot bestraffing van graffiti en van beschadiging van onroerende 

eigendommen en tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, stuk nr. 2654-2005/2006. 
Toegevoegde wetsvoorstellen : 
- wetsvoorstel tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet en tot 

herstel van de besluitwet van 29 december 1945, in verband met de beteugeling 
van de schade die wordt aangebracht aan de openbare weg en aan de 
aanpalende gebouwen, stuk nr. 2220/1-2005/2006; 

- wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 527bis in het Strafwetboek, teneinde 
opschriften en tekeningen op de openbare weg te verbieden, stuk nr. 2231/1-
2005/2006. 

 
- wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek ter bevordering van de 

erfrechtelijke bescherming van buitenhuwelijkse kinderen, stuk nr. 2655-2005/2006; 
 
- wetsontwerp tot aanpassing van de wetgeving inzake de bestrijding van omkoping (art. 

1-7), stuk nr. 2677-2005/2006; 
 
- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door 

racisme of xenofobie ingegeven daden, stuk nr. 2720-2006/2007; 
 
- wetsontwerp ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, stuk nr. 

2721-2006/2007; 
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- wetsontwerp ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, stuk nr. 2722-
2006/2007; 

 
- wetsontwerp tot aanpassing van het Gerechtelijk Wetboek aan de wetgeving ter 

bestrijding van discriminatie en tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie 
ingegeven daden, stuk nr. 2723-2006/2007; 

 
- wetsontwerp tot wijziging van artikel 46bis van het Wetboek van strafvordering, stuk nr. 

2724-2006/2007; 
 
- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke 

inrichting voor wat het hof van beroep te Bergen en de rechtbank van eerste aanleg te 
Gent betreft en tot tijdelijke toelating tot overtallige benoemingen van magistraten, wat 
het hof van beroep te Bergen betreft, stuk nr. 2750-2006/2007; 

 
- wetsontwerp houdende diverse bepalingen (art. 473 tot 498), stuk nr. 2760-2006/2007. 

Toegevoegde wetsvoorstellen :  
- wetsvoorstel tot wijziging van artikel 22 van het Wetboek van de Belgische 

nationaliteit, stuk nr. 61/1-2003 (B.Z.); 
- wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit met het 

oog op de instelling van de dubbele nationaliteit voor de Belgische onderdanen 
die een vreemde nationaliteit aannemen, stuk nr. 105/1-2003 (B.Z.); 

- wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, stuk nr. 
252/1-2003 (B.Z.); 

- wetsvoorstel tot invoering van het Staatsburgerschapswetboek, stuk nr. 1004/1-
2003/2004; 

- wetsvoorstel ter verduidelijking van het begrip verblijf in het Wetboek van de 
Belgische nationaliteit, stuk nr. 1026/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel tot wijziging van artikel 22 van het Wetboek van Belgische 
nationaliteit met het oog op het instellen van een dubbele nationaliteit voor de 
Belgische onderdanen die een vreemde nationaliteit aannemen, stuk nr. 1378/1-
2004/2005; 

- wetsvoorstel tot wijziging van artikel 23 van het Wetboek van de Belgische 
nationaliteit, teneinde de mogelijkheid te scheppen de Belgische nationaliteit te 
ontnemen aan hen die deze op bedrieglijke wijze hebben verkregen en aan hen 
die binnen een bepaalde termijn na de nationaliteitsverkrijging een ernstige 
veroordeling oplopen, stuk nr. 1471/1-2004/2005; 

- wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische Nationaliteit met 
betrekking tot de dubbele nationaliteit, stuk nr. 1653/1-2004/2005. 

 
- wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) (art. 1-100), stuk nr. 2761-2006/2007. 

Toegevoegde wetsvoorstellen : 
- wetsvoorstel tot rehabilitatie van de strafrechter en tot afschaffing van de 

voorwaardelijke invrijheidsstelling, stuk nr. 2063/1-2005/2006; 
- wetsvoorstel tot bestraffing met daadwerkelijk levenslange opsluiting van 

sommige zware misdrijven, stuk nr. 2091/1-2005/2006. 
 
- wetsontwerp tot invoeging van een artikel 391sexies in het Strafwetboek en tot 

wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de 
strafbaarstelling en het uitbreiden van de middelen tot nietigverklaring van het 
gedwongen huwelijk, stuk nr. 2767-2006/2007. 
Toegevoegd wetsvoorstel : 
- wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van het Strafwetboek, 

teneinde gedwongen huwelijken te verhinderen, stuk nr. 2057/1-2005/2006. 
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- ontwerp van programmawet (I) (art. 309-318), stuk nr. 2773-2006/2007; 
 
- ontwerp van programmawet (II), stuk nr. 2774-2006/2007; 
 
- wetsontwerp houdende diverse bepalingen (III) (art. 1-5), stuk nr. 2788-2006/2007; 
 
- wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van 

economische en individuele activiteiten met wapens, stuk nr. 2793-2006/2007; 
 
- wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de adoptieprocedure 

betreft, stuk nr. 2794-2006/2007; 
 
- wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het bestrijden 

van de gerechtelijke achterstand, stuk nr. 2811-2006/2007. 
Toegevoegde wetsvoorstellen : 
- wetsvoorstel tot wijziging van artikel 751 van het Gerechtelijk Wetboek, wat 

betreft de bijkomende termijn om conclusies te nemen, stuk nr. 75/1- 2003 (B.Z.); 
- wetsvoorstel strekkende tot invoeging in het Gerechtelijk Wetboek van een artikel 

770bis betreffende het misbruik van het vorderingsrecht, stuk nr. 78/1-2003 
(B.Z.); 

- wetsvoorstel tot wijziging van artikel 747 van het Gerechtelijk Wetboek teneinde 
het begrip syntheseconclusies erin op te nemen, stuk nr. 97/1-2003 (B.Z.); 

- wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde de gerechtelijke 
achterstand weg te werken in burgerlijke zaken, stuk nr. 418/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel tot invoering van zorgouderschap in het Burgerlijk Wetboek, stuk nr. 
815/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de termijnen om 
conclusie te nemen en de neerlegging van conclusies ter griffie betreft, stuk nr. 
890/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het begrip 
"omkering van het geschil" op te nemen in een nieuwe summiere rechtspleging 
om betaling te bevelen, stuk nr. 1050/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 751 van het Gerechtelijk Wetboek, 
stuk nr. 1342/1-2003/2004. 

 
- wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering met het oog op de 

heropening van de rechtspleging in strafzaken, stuk nr. 2819-2006/2007; 
 
- wetsontwerp inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor 

gerechtelijke opleiding, stuk nr. 2829-2006/2007; 
Toegevoegd wetsvoorstel : 
- wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde de bevoegdheid 

inzake de magistratenopleiding over te hevelen naar de Hoge Raad voor de 
Justitie, stuk nr. 0849/1-2003/2004. 

 
- wetsontwerp betreffende de internering van personen die lijden aan een 

geestesstoornis, stuk nr. 2841-2006/2007. 
Toegevoegde wetsvoorstellen : 
- wetsvoorstel betreffende de internering van delinquenten met een 

geestesstoornis, stuk nr. 0899/1-2003/2004; 
- wetsvoorstel betreffende de internering van delinquenten met een 

geestesstoornis, stuk nr. 1402/1-2004/2005; 
- wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 19ter van de wet van 9 april 1930 tot 

bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en 
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plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten, wat de wijze betreft waarop 
cassatieberoep wordt ingesteld, stuk nr. 2046/1-2005/2006. 

 
- wetsontwerp houdende diverse bepalingen (IV) (art. 1-3, 84, 97-101, 209-212), stuk nr. 

2873-2006/2007; 
 
- wetsontwerp houdende bepalingen inzake de woninghuur, stuk nr. 2874-2006/2007; 
 
- wetsontwerp betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en kosten verbonden 

aan de bijstand van een advocaat, stuk nr. 2891-2006/2007. 
Toegevoegd wetsvoorstel : 
- wetsvoorstel betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en kosten 

verbonden aan de bijstand van een advocaat, stuk nr. 2618/1-2005/2006. 
 
- wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzonderheid met betrekking tot 

bepalingen inzake het gerechtspersoneel van het niveau A, de griffiers en de 
secretarissen en inzake de rechterlijke organisatie, stuk nr. 2922-2006/2007. 

 
- wetsontwerp tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de 

vakorganisaties van de griffiers van de rechterlijke orde, de referendarissen bij het Hof 
van Cassatie en de referendarissen en parketjuristen bij de hoven en rechtbanken, 
stuk nr. 2923-2006/2007; 

 
- wetsontwerp tot wijziging van artikel 340, § 3, van het Gerechtelijk Wetboek, stuk nr. 

2950-2006/2007; 
 
- voorstel van resolutie betreffende een aantal knelpunten inzake de implementatie en 

naleving van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en 
individuele activiteiten met wapens, stuk nr. 2991-2006/2007; 

 
- wetsontwerp betreffende de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank, 

stuk nr. 2999-2006/2007; 
 
- wetsontwerp tot tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de 

Raad van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en 
tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke 
verantwoordelijkheid, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1347/2000, van 
het Europees Verdrag van Luxemburg van 20 mei 1980 betreffende de 
erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen inzake het gezag over 
kinderen en betreffende het herstel van het gezag over kinderen, en van het 
Verdrag van 's-Gravenhage van 25 oktober 1980 betreffende de 
burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen, stuk nr. 
3002-2006/2007; 

 
- wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 628 en 764 van het Gerechtelijk Wetboek, 

stuk nr. 3017-2006/2007; 
 
- wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 13 december 

2006 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, 
het Waals Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie betreffende de inwerkingtreding van artikel 7, 7°, van de wet 
van 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en 
het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben 
gepleegd, stuk nr. 3018-2006/2007; 
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- wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 13 december 

2006 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, 
de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, 
betreffende de organisatie en de financiering van het herstelrechtelijk aanbod bedoeld 
in de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van 
minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van 
de door dit feit veroorzaakte schade, stuk nr. 3020-2006/2007; 

 
- wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 20 december 2006 

betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de 
kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, B, C 
en E voor het kalenderjaar 2007, stuk nr. 3027-2006/2007; 

 
- ontwerp van programmawet (art. 104-106), stuk nr. 3058-2006/2007; 
 
- wetsontwerp houdende diverse bepalingen (art. 4), stuk nr. 3074-2006/2007; 
 
- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 26 maart 2003 houdende oprichting van een 

Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring en houdende 
bepalingen inzake het waardevast beheer van in beslag genomen goederen en de 
uitvoering van bepaalde vermogenssancties, stuk nr. 3092-2006/2007. 

 
 
Advies 
 
Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2007.  (Advies aan de 
commissie voor de Financiën en de Begroting), stuk nr. 2705/2-2006/2007. 
 
 
Hoorzittingen 
 
24 april 2007: Hoorzitting met vertegenwoordigers van de vereniging "SOS Rapts Parentaux" 
(ouderontvoeringen) en het Federaal Contactpunt. 
 
 
Studiereis  
 
Een delegatie van de commissie ging van 22 oktober  tot 25 oktober 2006 op studiereis naar 
Madrid.  
Ze had er besprekingen met de staatssecretaris van Justitie, parlementsleden, ambtenaren en 
magistraten over de volgende thema’s : 
 
- de voorbereiding van het proces tegen de verdachten van de terroristische aanslag van 

maart 2004 en de terrorismebestrijding in het algemeen;  
- de wetgeving die aan de basis ligt van de opleiding van imams in Spanje; 
- de opleiding en vorming van magistraten;  
- de geldende wetgeving inzake de toekenning van de familienaam; 
- de uitvoering van rogatoire commissies. 
 
Daarnaast heeft de commissie de bespreking aangevat of voortgezet van de volgende 
wetsontwerpen en wetsvoorstel : 
 
- wetsontwerp tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende 

de toegang tot de magistratuur, stuk nr. 2624-2005/2006; 
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- wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende kansspelen, stuk nr. 2807-
2006/2007; 

- wetsontwerp betreffende de schorsing en de uitsluiting van het kiesrecht en van de 
rechten bedoeld in artikel 31 van het Strafwetboek in geval van strafrechtelijke 
veroordeling, stuk nr. 3005-2006/2007; 

- wetsvoorstel betreffende het verbod op racistische, negationistische en neonazistische 
organisaties, stuk nr. 3014-2006/2007. 

 
De commissie heeft tenslotte op 11 april 2007 beslist om een tussentijds verslag uit te 
brengen over de besprekingen over het wetsontwerp houdende het Wetboek van 
strafprocesrecht (Stuk nr. 2138-2005/2006) en de toegevoegde wetsvoorstellen.  
 
 
Subcommissie van de commissie voor de Justitie belast met het « Familierecht » 
 
Wetsvoorstellen waarover een advies aan de commissie voor de Justitie werd uitgebracht: 
 
- wetsvoorstel (mevr. Josée Lejeune) tot wijziging van de artikelen 55 en 56 van het 

Burgerlijk Wetboek houdende de reglementering inzake de akten van geboorte, stuk 
nr. 1242/1-2003/2004;  

 
- wetsvoorstel (mevr. Martine Taelman) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met 

betrekking tot het huwelijk tussen aanverwanten, stuk nr. 2293/1-2005/2006 ; 
 
- wetsvoorstel (de dames Katrien Schryvers en Liesbeth Van der Auwera) tot wijziging 

van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake het huwelijk, stuk nr. 
2324/1-2005/2006; 

 
- wetsvoorstel (de heer Guy Swennen en mevr. Annelies Storms) tot wijziging van de 

wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen en wat betreft de rechten 
verbonden aan een voornaamswijziging, stuk nr. 2446/1-2005/2006; 

 
- Samengevoegde wetsvoorstellen: 

- wetsvoorstel (mevr. Annelies Storms) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek ter 
bevordering van de erfrechtelijke bescherming van buitenhuwelijkse kinderen, 
stuk nr. 2655/1-2005/2006. 

- wetsvoorstel (de heren Éric Massin, Yvan Mayeur, Thierry Giet en mevr. Valérie 
Déom) tot wijziging van de artikelen 295 en 1465 van het Burgerlijk Wetboek, 
teneinde met betrekking tot de huwelijksvoordelen, de ongelijke behandeling 
tussen de kinderen uit een vorig huwelijk en de andere af te schaffen, stuk nr. 
2846/1-2006/2007. 

 
 
Andere activiteiten: 
 
Op vraag van de heer Herman De Croo, voorzitter van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers, heeft de subcommissie “Familierecht” in het kader van het 
verlenen van een subsidiariteitsadvies het voorstel voor een Verordening van de Raad 
houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2201/2003 wat de bevoegdheid betreft en tot 
invoeging van regels inzake toepasselijk recht in huwelijkszaken (ingediend door de 
Europese Commissie) besproken. (zie stuk nr. 2806/1-2006/2007). 
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Commissie voor de Landsverdediging 
 
Wetgevende werkzaamheden 
 
Naast haar werkzaamheden in het kader van de begrotingsprocedure en van de parlementaire 
controle, heeft de commissie voor de Landsverdediging onderstaande wetsontwerpen en -
voorstellen aangenomen : 
 
- wetsontwerp tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2007, stuk nr. 2768/1-

2006/2007; 
- wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (artikelen 7 tot 21 en 24 tot 30), stuk nr. 

2760/1-2006/2007; 
- ontwerp van programmawet (I) (artikel 344), stuk nr. 2773/1-2006/2007; 
- wetsontwerp tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van 

de krijgsmacht, stuk nr. 2759/1-2006/2007; 
- wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de 

handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie wat betreft het verbod 
op wapensystemen met verarmd uranium (de heer Dirk Van der Maelen), stuk nr. 
2199/1-2005/2006; 

- wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 11 april 2003 tot instelling van een vrijwillige 
dienst van collectief nut (de heren Philippe Monfils, David Geerts, mevrouw Talbia 
Belhouari en de heer Stef Goris), stuk nr. 2967/1-2006/2007; 

- wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het 
statuut van de militairen van het actief kader van de krijgsmacht (de heer David Geerts, 
de dames Brigitte Wiaux en Talbia Belhouari, de heer Philippe Monfils en de dames 
Hilde Vautmans en Dalila Douifi), stuk nr. 2989/1-2006/2007. 

 
 
Andere activiteiten 
 
Op 28 augustus 2006 werd in een gezamenlijke vergadering van de commissies voor de 
Landsverdediging en de Buitenlandse betrekkingen van de Kamer en van de commissie voor 
de Buitenlandse betrekkingen en de Landsverdediging van de Senaat, de toestand in 
Libanon besproken: de ministers van Buitenlandse zaken en van Landsverdediging hebben 
er het beleid van de regering toegelicht en geantwoord op de vragen van de 
commissieleden.  
 
De heer André Flahaut, minister van Landsverdediging, heeft op 26 september 2006 voor de 
commissies voor de Landsverdediging en voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke hernieuwing een uiteenzetting gehouden over de samenwerking tussen 
het Militair ziekenhuis en het Brussels Irisnetwerk, en vervolgens de vragen van de leden 
beantwoord. 
 
Op 11 oktober 2006 vond een ontmoeting en gedachtewisseling plaats tussen leden van de 
commissie bevoegd voor defensie van de WEU en leden van de commissies voor de 
Landsverdediging en de Buitenlandse betrekkingen van de Kamer en van de commissie voor 
de Buitenlandse betrekkingen en de Landsverdediging van de Senaat, over de parlementaire 
controle op het Europees veiligheids- en defensiebeleid. De minister van Landsverdediging 
woonde de vergadering bij. 
 
De ministers van Buitenlandse zaken en van Landsverdediging hielden op 1 december 2006 
een uiteenzetting voor de gezamenlijke commissies voor de Landsverdediging en de 
Buitenlandse betrekkingen van de Kamer over de Navo-top van Riga van 28 en 29 
november 2006.    
 



Hoofdstuk 2    BEVOEGDHEDEN - 97  
 

Een aantal deelnemers aan de hogere studies voor veiligheid en defensie van het Koninklijk 
Hoger Instituut voor Defensie (KHID) brachten op 6 december 2006 een bezoek aan het 
parlement en hadden op die dag in de commissie voor de Landsverdediging van de Kamer 
een gedachtewisseling met de vertegenwoordigers van de verschillende politieke fracties 
over de evolutie van het Belgische beleid inzake defensie, meer in het bijzonder vanuit 
internationaal oogpunt. 
 
De bespreking van de toestand in de Democratische republiek Congo stond op de agenda 
van de gezamenlijke vergadering van de commissies voor de Landsverdediging en de 
Buitenlandse betrekkingen van de Kamer en van de commissie voor de Buitenlandse 
betrekkingen en de Landsverdediging van de Senaat, op 6 februari en op 26 maart 2006. 
 
In het kader van de bespreking van het wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 3 januari 
1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in 
munitie wat betreft het verbod op wapensystemen met verarmd uranium (de heer Dirk Van der 
Maelen), stuk nr. 2199/1-2005/2006, heeft de commissie voor de Landsverdediging een aantal 
hoorzittingen gehouden waarop volgende personen waren uitgenodigd : 
 
- de heer Henk Van der Keur (stichting Laka, Amsterdam); 
- de heer Keith Baverstock (universiteit Kuopio, Finland); 
- de heer Sylvano Faccin (Mecar);  
- de heer Werner Bauwens, speciaal gezant en directeur voor ontwapening, 

wapenbeheersing en non-proliferatie van de FOD Buitenlandse zaken; 
- luitenant-kolonel Baudouin Briot, hoofd van de dienst bewapeningscontrole van het 

ministerie van Landsverdediging; 
- de heer Christian Hurtgen, hoofd van de dienst meting van lage radioactiviteit van het 

Studiecentrum voor kernenergie (SCK) te Mol; 
- de heer Franciskus van Daele, Ambassadeur, Permanent vertegenwoordiger van 

België bij de Navo; 
- de heer Dirk Wouters, Ambassadeur, Permanent vertegenwoordiger van België bij het 

Politiek en Veiligheidscomité van de EU. 
 
 
Commissie belast met de Problemen inzake Handels- en Economisch recht   
 
Wetgevende werkzaamheden 
 
De commissie heeft onderstaande wetsontwerpen en -voorstellen aangenomen : 
 
- wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (artikelen 86 tot 89), stuk nr. 2760/1-

2006/2007; 
- wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der 

verzekeringsondernemingen, wat de fusie door overneming van de onderlinge 
verzekeringsverenigingen betreft (de heren François Bellot, Thierry Giet, Dirk Van der 
Maelen, mevrouw Annemie Roppe, en de heren Alfons Borginon en Melchior 
Wathelet), stuk nr. 2842/1-2006-2007; 

- wetsontwerp houdende diverse bepalingen (IV)(artikelen 85-96), stuk nr. 2873/1-2006-
2007; 

- wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het instellen 
van een immuniteit van tenuitvoerlegging ten overstaan van tegoeden van 
buitenlandse centrale banken en internationale monetaire autoriteiten (de dames 
Annemie Roppe en Anne-Marie Baeke en de heer Luk Van Biesen), stuk nr. 2903/1-
2006/2007. 

 



98 - BEVOEGDHEDEN   Hoofdstuk 2   
 

Daarnaast heeft de commissie de bespreking aangevat of verdergezet van de volgende 
voorstellen : 
 
- wetsvoorstel tot instelling van een Waarnemings- en monitoringscommissie voor de 

Belgische Corporate Governance Code (mevrouw Anne Barzin, de heer Eric Libert, 
mevrouw Marie-Christine Marghem, de heer François-Xavier de Donnea, de heer 
Olivier Chastel, de heer Daniel Bacquelaine), stuk nr. 2474/1-2005/2006; 

- voorstel van resolutie betreffende de Corporate Governance Code (de heer Hendrik 
Daems), stuk nr. 1356/1-2005/2006, en voorstel van resolutie betreffende de code 
inzake corporate governance (de heren Eric Massin, Alain Mathot en Yvan Mayeur en 
mevrouw Camille Dieu), stuk nr. 1670/1-2005/2006;   

- wetsvoorstel tot wijziging van artikel 528 van het Wetboek van vennootschappen 
teneinde de hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders van vennootschappen 
ook te doen gelden in geval van niet-naleving van een code inzake corporate 
governance (de heer Eric Massin, mevrouw Anne-Marie Baeke, de heer Dylan Casaer, 
mevrouw Véronique Ghenne, mevrouw Camille Dieu, de heer Alain Mathot, de heer 
Yvan Mayeur, mevrouw Annemie Roppe), stuk nr. 2111/1-2005/2006. 

 
In dit kader werden hoorzittingen gehouden met de volgende personen: 
 
- op dinsdag 21 november 2006 : 
 

- de heer Philippe Lambrecht, bestuurder-secretaris-generaal van het Verbond van 
Belgische ondernemingen (VBO);  

- de heer Hugo Vandamme, voorzitter van de Belgische vereniging van 
beursgenoteerde vennootschappen; 

- de heer Maurice Lippens, voorzitter van de Commissie corporate governance; 
- mevrouw Lutgart Van den Berghe, CEO van het Belgian Governance Institute; 
- de heer Olivier Lefebvre, voorzitter van de raad van bestuur van Euronext 

Brussels; 
 
- op dinsdag 28 november 2006:  
 

- mevrouw Clarisse Ramakers, juridisch adviseur van de Union des classes 
moyennes (UCM) en mevrouw Katleen Van Havere, juridisch adviseur van de 
Unie van zelfstandige ondernemers (Unizo); 

- de heer Christian Franzen, afgevaardigd bestuurder van het Verbond van 
ondernemingen te Brussel; 

- prof. Benoît Frydman (ULB);   
 
- op dinsdag 5 december 2006:  
 

- de heer Daniël Van Daele, federaal secretaris van het Algemeen Belgisch 
vakverbond (ABVV); 

- mevrouw Caroline Jonckheere, economisch adviseur bij de Algemene centrale 
der liberale vakbonden van België (ACLVB); 

- de heer François Martou, gewezen voorzitter van de Mouvement ouvrier chrétien 
(MOC); 

- de heer David Szafran, secretaris-generaal van het Instituut der bedrijfsrevisoren 
(IBR); 

- de heren Pierre Nicaise, notaris en voorzitter van de Koninklijke federatie van het 
Belgisch notariaat (KFBN), en Eric Spruyt, notaris; 

- de heer Charles Demoulin, senior manager, Deminor. 
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- wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van 
sommige economische overheidsbedrijven en tot wijziging van het Wetboek van 
vennootschappen, teneinde te garanderen dat vrouwen zitting hebben in de 
beslissingsorganen van de autonome overheidsbedrijven en de genoteerde 
vennootschappen (de dames Véronique Ghenne, Talbia Belhouari, Annick Saudoyer, 
Karine Lalieux, Sophie Pécriaux, Camille Dieu en Colette Burgeon), stuk nr. 2714/1-
2006/2007. 

 
In dit kader werden hoorzittingen gehouden met de volgende personen: 
 
- op dinsdag 27 februari 2007: 
 

- mevrouw Ann Opsomer (Verbond van Belgische Ondernemingen); 
- mevrouw Dominique Estenne (voorzitter van de commissie «Femme et 

Entreprises» van de Conseil francophone des femmes de Belgique); 
- prof. Annie Cornet (Universiteit van Luik, onderzoekseenheid “EGID”(Etudes sur 

le Genre et la Diversité en gestion)); 
- mevrouw Aline Deworme (Mobistar-France Telecom); 
- prof. Danièle Meulders (hoogleraar economie aan de Université libre de 

Bruxelles); 
- de heer Michel Pasteel, directeur, en mevrouw Françoise Goffinet, van het 

Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen; 
 
- op dinsdag 6 maart 2007: 
 

- mevrouw Virginie Saverys (CMB); 
- prof. Lutgart Van den Berghe (Belgian Governance Institute); 
- prof. Marieke Wyckaert (KUB en KUL, Eubelius advocatenkantoor); 

 
- wetsvoorstel tot bescherming van de consument in de woningbouw (mevrouw Anne-

Marie Baeke, mevrouw Annemie Roppe, de heer Dylan Casaer, de heer Thierry Giet, 
mevrouw Marie Nagy), stuk nr. 2942/1-2006/2007 

 
in dit kader werden op maandag 16 april 2007 hoorzittingen gehouden met 
vertegenwoordigers van de volgende organisaties: 
 

- de Beroepsvereniging van de vastgoedsector (BVS);  
- de nationale Orde van architecten; 
- de Koninklijke federatie van het Belgische notariaat (KFBN); 
- de Confederatie Bouw; 
- de Bouwunie; 
- de Vlaamse Architectenorganisatie (NAV). 

 
Andere activiteiten  
 
Op 23 oktober 2006 werd een Colloquium over controlestructuren georganiseerd in 
samenwerking met het Belgian Governance Institute (BGI).  De commissie belast met de 
problemen inzake Handels- en Economisch Recht van de Kamer had het Belgian 
Governance Institute (BGI) verzocht een onderzoek uit te voeren naar een Belgisch model 
van aandelen met meervoudig stemrecht (cf. wetsvoorstellen nrs.  427/1-2003/2004 & 621/1-
2003/2004) dat verenigbaar zou zijn met de beginselen van deugdelijk bestuur. Het rapport 
van het BGI werd tijdens dit colloquium in de Kamer voorgesteld. 
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Commissie voor de Sociale Zaken 
 
Tijdens haar vergadering van 23 januari 2007, waaraan het Adviescomité voor de Europese 
Aangelegenheden en de homologe commissies van de Senaat deelnamen, had de 
commissie een gedachtewisseling met de minister van Werk, de heer Peter Vanvelthoven, 
over de Lissabonstrategie – nationaal hervormingsprogramma 2005-2008. 
 
 
Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke 
Hernieuwing 
 
De commissie heeft volgende wetsontwerpen en -voorstellen aangenomen : 
 
- wetsontwerp tot wijziging van artikel 9 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende 

de bescherming en het welzijn der dieren teneinde de termijn te verkorten die moet 
verlopen alvorens een achtergelaten hond kan worden geadopteerd, stuk nr. 2394/1-
2005/2006; 

- wetsontwerp betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere 
categorieën van vreemdelingen, stuk nr. 2565/1-2005/2006; 

- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het transplanteren 
van organen, stuk nr. 2680/1-2006/2007; 

 
- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het 

maritiem milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België, stuk nr. 
2748/1-2006/2007; 

- wetsontwerp betreffende de vondst en de bescherming van wrakken, stuk nr. 2749/1-
2006/2007; 

- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de 
bescherming en het welzijn der dieren teneinde het sluiten van een overeenkomst voor 
een verkoop op afbetaling met het oog op de aankoop van een gezelschapsdier te 
verbieden - Overgezonden door de Senaat, stuk nr. 2771/1-2006/2007; 

- wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 35 en 39 van de wet van 14 augustus 1986 
betreffende de bescherming en het welzijn der dieren teneinde de strafmaat te 
verhogen in geval van dierenmishandeling - Overgezonden door de Senaat, stuk nr. 
2823/1-2006/2007; 

- wetsontwerp betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van 
de overtallige embryo's en de gameten - Overgezonden door de Senaat, stuk nr. 
2567/1-2005/2006.; 

- wetsontwerp tot aanwijzing van de vertegenwoordigers van de thuisverpleegkundigen 
in de overeenkomstencommissie verpleegkundigen-verzekeringsinstellingen - 
Overgezonden door de Senaat, stuk nr. 2194/1-2005/2006; 

- wetsvoorstel (de heer David Geerts, de dames Talbia Belhouari, Hilde Vautmans, 
Brigitte Wiaux, Magda De Meyer, de heren Philippe Monfils, Jef Van den Bergh) tot 
wijziging van de wet van 8 augustus 1981 tot oprichting van het Nationaal Instituut voor 
oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers en van de Hoge Raad voor 
oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers, stuk nr. 2859/1-2006/2007; 

- wetsvoorstel (mevrouw Yolande Avontroodt, de heer Daniel Bacquelaine, mevrouw 
Maya Detiège, de heren Jacques Germeaux, Yvan Mayeur, mevrouw Véronique Salvi, 
de heer Jo Vandeurzen) tot wijziging van de wetgeving met het oog op de bevordering 
van de patiëntenmobiliteit, stuk nr. 2966/1-2006-2007; 

- wetsvoorstel (de heer Philippe Monfils, mevrouw Talbia Belhouari, de heer David 
Geerts, de dames Hilde Vautmans, Brigitte Wiaux) tot wijziging van de wet van 8 
augustus 1981 houdende de oprichting van het Nationaal Instituut voor 
oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers en van de Hoge Raad voor 
oorlogsinvaliden,oud-strijders en oorlogsslachtoffers en van het koninklijk besluit van 
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22 juni 1983 houdende statuut van nationale erkentelijkheid ten gunste van de leden 
van het Expeditiekorps voor Korea, teneinde "27 juli 1953" te vervangen door "15 
september 1954" in het statuut van nationale erkentelijkheid ten gunste van de leden 
van het Expeditiekorps voor Korea, stuk nr. 2972/1-2006/2007; 

- wetsontwerp betreffende de vergoeding van schade als gevolg van medische 
verzorging, stuk nr. 3012/1-2006/2007; 

- wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 2002 tot 
vaststelling van de wijze waarop de Staat door bemiddeling van het Nationaal Instituut 
voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers voorziet in de kosteloze 
geneeskundige verzorging van verscheidene categorieën oud-strijders en 
oorlogsslachtoffers - Overgezonden door de Senaat, stuk nr. 3023/1-2006/2007; 

- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de 
productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter 
bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid, stuk nr. 3081/1-2006/2007. 

 
 
Gedachtewisseling  
 
Op 27 februari 2007 werd een gedachtewisseling georganiseerd over de studie ‘Dynamische 
analyse van buurten in moeilijkheden in de Belgische stadsgewesten’, die werd gerealiseerd 
door onderzoekers van de Université Libre de Bruxelles (ULB),  van de Katholieke 
Universiteit Leuven (KUL) en van het “Institut de conseil et d’études en Developpement 
Durable”.  De minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, 
Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen nam deel aan de discussie. (Zie  stuk nr 3037/1-
2006/2007) 
 
 
 
 BIJZONDERE COMMISSIES 
 
 
Commissie voor de Comptabiliteit 
 
Overeenkomstig artikel 107 van het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers, 
verifieert en vereffent de commissie voor de Comptabiliteit alle rekeningen van de Kamer en 
stelt zij, op voorstel van de quaestoren, de begroting van de Kamer vast. 
 
Zij doet zulks met inbegrip van de rekeningen en begrotingen voor de financiering van de 
politieke partijen en voor de dotatie aan de in België verkozen leden van het Europees 
Parlement. 
 
Op grond van een beslissing van het Bureau van de Kamer van 6 november 1984, worden 
ook de rekeningen en begrotingsvoorstellen van het Rekenhof door de commissie voor de 
Comptabiliteit besproken. 
 
Nadien werd de bevoegdheid van dezelfde commissie nog verder uitgebreid tot de volgende 
instellingen : 
 
- de Vaste Comités van toezicht op de politie- en inlichtingendiensten (sinds 1993); 
- de federale ombudsmannen (sinds 1997); 
- het Arbitragehof (nieuwe benaming : 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).  
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De commissie voor de Comptabiliteit, voorgezeten door de Kamervoorzitter, vergaderde op 
24 oktober en op 7 en 14 november 2006 en op 14 maart 2007. 
 
 
Rekenhof 
 
De rekeningen 2005 van het Rekenhof werden gesloten met een boni van 2,557 miljoen €. 
 
De begrotingsaanpassing 2006 vergde een bijkrediet van 0,370 miljoen € die gefinancierd 
werd door een bijkomende dotatie van 370.000 € ingeschreven in de eerste aanpassing van 
de Algemene uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2006 (aangenomen door de Kamer in 
plenaire vergadering van 22 juni 2006). 
 
Voor 2007 bedroegen de gevraagde kredieten 50,0477 miljoen €. De financiering hiervan 
kon als volgt gebeuren : (50,0477 miljoen € gevraagde kredieten – 2,557 miljoen € Boni 2005 
– 0,247 miljoen € financiële opbrengsten 2007 en eigen ontvangsten 2007 – 0,18 miljoen € 
kapitaalontvangsten =) 47,064 miljoen € dotatie op de rijksbegroting. 
 
Er werd echter een bedrag van 46,427 miljoen € ingeschreven in de dotatie rijksbegroting 
2007. Door in een bijkrediet van 637.000 € te voorzien, heeft de commissie voor de 
Comptabiliteit van haar bevoegdheid gebruik gemaakt om middels amendement de 
bedragen van de bedoelde vastleggings- en ordonnanceringskredieten ingeschreven voor de 
dotaties te wijzigen. 
 
 
Comité P 
 
Het boni van de rekeningen 2005 van Comité P werd vastgesteld op 1,458 miljoen €. 
Beslist werd dit boni aan te wenden voor de financiering van resp. de begrotingsaanpassing 
2006 (35.000 €) en de begroting 2007 (1,424 miljoen €). 
Voor 2007 bedroegen de gevraagde kredieten 10,404 miljoen €. De financiering hiervan kon 
als volgt gebeuren : (10,404 miljoen € gevraagde kredieten – 1,424 miljoen € Boni 2005 =) 
8,980 miljoen € dotatie op de rijksbegroting 2007. 
 
Er werd echter een bedrag van 6,463 miljoen € ingeschreven in de dotatie rijksbegroting 
2007, zijnde een verschil van 2,517 miljoen € tussen het bedrag vastgesteld op basis van 
voormelde financieringswijze en het ingeschreven bedrag. 
 
Door in een bijkrediet van 2,224 miljoen € te voorzien, heeft de commissie voor de 
Comptabiliteit van haar bevoegdheid gebruik gemaakt om middels een amendement de 
bedragen van de bedoelde vastleggings- en ordonnanceringskredieten ingeschreven voor de 
dotaties te wijzigen. 
 
 
Comité I 
 
Het boni van de rekeningen 2005 van Comité I werd vastgesteld op 0,953 miljoen €. 
 
De gevraagde kredieten 2007 bedroegen 3,036 miljoen €.  
 
Beslist werd 0,636 miljoen € van de boni aan te wenden voor de financiering van de 
begroting 2007 en 0,317 miljoen € tot dekking van toekomstige projecten in 2007 en 2008 
ingevolge de nieuwe wettelijke opdrachten van Comité I. 
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Federale ombudsmannen 
 
De begroting van de federale ombudsmannen voor het jaar 2007 werd vastgesteld op 3,852 
miljoen €; op de Rijksbegroting 2007 is een dotatie van 3,5 miljoen € uitgetrokken. 
 
Beslist werd het boni 2005 (0,245 miljoen €) integraal aan te wenden voor de financiering 
van de begroting 2007 en het bedrag van 3,5 miljoen € ingeschreven in de Rijksbegroting 
2007 te behouden. 
 
Een begrotingsaanpassing van 36.200 € werd in april 2007 goedgekeurd om de bijkomende 
uitgaven voor het in huur nemen van een gebouw te financieren. 
 
 
Hoge Raad voor Justitie 
 
De door de Hoge Raad voor de Justitie gevraagde kredieten voor het jaar 2007 bedragen 
6,335 miljoen €. De voor 2007 geplande uitgaven werden als volgt gefinancierd : 
- de overdracht van 782.894,53 € van het saldo van 2005; 
- de financiële opbrengsten voor 29.929,28 €; 
- de dotatie van 5.523.000 euro (hetzij een verhoging van 2,41% ten opzichte van 2006); 
- totaal: 6.335.823,81 €. 
 
 
Arbitragehof (nieuwe benaming Grondwettelijk Hof)  
 
De rekeningen 2005 vertoonden een negatief saldo van 0,350 miljoen €. Dit negatief saldo 
werd aangerekend op de reserve van het Hof. 
 
De begroting van het Grondwettelijk Hof voor het jaar 2007 werd vastgesteld op 8,420 
miljoen €, terwijl op de Rijksbegroting 2007 een dotatie van 8,235 miljoen € was 
uitgetrokken. De commissie voor de Comptabiliteit heeft beslist het bedrag ingeschreven op 
de dotatie rijksbegroting 2007 te handhaven en 0,185 miljoen € aan te rekenen op de 
reserve van het Hof.  
 
 
Benoemingscommissies voor het notariaat 
 
Aan de benoemingscommissies voor het notariaat werd een krediet van 0,525 miljoen € 
toegekend, met dien verstande dat een bedrag van 0,210 miljoen € uitgaven dient te worden 
aangerekend op de boni van de rekeningen van het begrotingsjaar 2004. 
 
 
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
 
De begroting 2007 van de privacycommissie werd vastgesteld op 5,513 miljoen €, terwijl op 
de Rijksbegroting 2007 een dotatie van 4,413 miljoen € was ingeschreven.  
 
De commissie voor de Comptabiliteit stemde ermee in het ingeschreven bedrag in de dotatie 
rijksbegroting 2007 middels een amendement te brengen op 4,713 miljoen €(zijnde een 
bijkrediet van 300.000 €) en 618.000 € (het overschot 2005) naar de Kamer van 
volksvertegenwoordigers over te hevelen.  
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Commissie Legeraankopen  
 
De commissie voor de Legeraankopen bezit een controlerecht 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. Ingevolge 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.  Een tweede administratief protocol van 
15 september 1997, gesloten met de minister van Economie, regelt het verstrekken van 
gegevens over de met militaire aankopen eventueel gepaard gaande economische 
compensaties.  
 
In de periode 2006-2007 besprak zij de volgende dossiers: de aankoop van multifunctionele 
steunhelikopters, de armoured infantery vehicles (AIV), de recce-platformen voor 
Pandurvoertuigen en de voertuigen van het type multi purpose protected vehicle (MPPV) 
Dingo II. 
 
 
Commissie Globalisering 
 
Zie hoofdstuk 6 
 
 
Commissie voor de Naturalisaties 
 
 
De commissie heeft de naturalisatieaanvragen besproken op 18 oktober 2006,  9 januari en 
6 maart 2007. 
 
De door de commissie aanvaarde aanvragen werden op 30 november 2006, 15 februari en 
26 april 2007 door de Kamer in plenaire vergadering aangenomen.  
 
De respectieve publicaties in het Belgisch Staatsblad vonden plaats op 5 februari, 20 april en 
15 juni 2007. 
 
OOvveerrzziicchhtt  vvaann  ddee  aaffggeehhaannddeellddee  ddoossssiieerrss  ggeedduurreennddee  hheett  ppaarrlleemmeennttaaiirree  jjaaaarr  22000066--22000077 
 
Procedure vanaf 01/01/1996 
Datum 
commissie 

Aangenomen Verdaagd Verworpen Voorstellen 
verwerping 

Totalen Ontvangen 
aanvragen 

18/10/2006 1085 456 1121 549 3211 13898 

09/01/2007 2838 1370 460 1519 6187  
06/03/2007 4353 812 562 775 6502  

Totalen 8276 2638 2143 2843 15900 
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Oude procedure (voor 01/01/1996) 
Datum 
commissie 

Aangenomen Verdaagd Verworpen Voorstellen 
verwerping 

Totalen Ontvangen 
aanvragen 

18/10/2006 1 0 0 0 1 0 

09/01/2007 0 0 0 0 0  
06/03/2007 1 0 0 0 1  

Totalen 2 0 0 0 2 

 

 
 
 
Parlementaire overlegcommissie 
 
De parlementaire overlegcommissie is tijdens de gewone zitting 2006-2007 11 maal 
bijeengekomen. 
 
In de loop van de onderzochte periode heeft zij 58 verzoeken tot spoedbehandeling van een 
wetsontwerp behandeld (toepassing van artikel 80 van de Grondwet en art. 12, §2, van de 
wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie). 
 
Ze heeft zich voorts uitgesproken over 12 verzoeken tot verlenging van de onderzoekstermijn 
(toepassing van de artikelen 2, 2°, en 12, § 1, van de wet van 6 april 1995). 
 
De overlegcommissie heeft bovendien in 9 gevallen de termijn vastgesteld waarbinnen de 
Kamer van volksvertegenwoordigers zich moest uitspreken (toepassing van de artikelen 2, 4°, 
en 12, § 3, van de wet van 6 april 1995). 
 
Bij de commissie werd tijdens deze zitting één formeel bevoegdheidsconflict aanhangig 
gemaakt (toepassing van artikel 11 van de wet van 6 april 1995). Ze heeft zich bovendien 2 
maal uitgesproken over de te volgen wetgevingsprocedure. 
 
De overlegcommissie heeft tot slot 4 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. 
 
 
Bijzondere commissie belast met de parlementaire begeleiding van het Vast Comité 
van Toezicht op de politiediensten 
 
De vergaderingen van de bijzondere commissie gaan door met gesloten deuren. 
 
De bijzondere commissie is tijdens de zitting 2006-2007 driemaal samengekomen. 
 
Tweemaal gebeurde dit samen met de Commissie belast met de begeleiding van het Vast 
Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten van de Senaat. 
 
Tijdens deze vergaderingen werd – 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 - het activiteitenverslag over 2005 van het Vast 
Comité van Toezicht op de politiediensten (Vast Comité P) besproken. 
 
Eenmaal vergaderde de bijzondere commissie apart. 
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Tijdens deze vergadering werd het statuut van leden van de Dienst Enquêtes van het Vast 
Comité P aangenomen. Deze tekst werd vervolgens als “Ontwerp van statuut van de leden 
van de Dienst Enquêtes van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten” (stuk nr. 
2871/1-2006/2007) gepubliceerd en op 8 februari 2007 door de Kamer aangenomen. 
 
 
Bijzondere commissie voor het Reglement en voor de Hervorming van de 
parlementaire werkzaamheden 
 
De bijzondere commissie heeft tijdens de gewone zitting 2006-2007 driemaal vergaderd.  
 
Ze heeft twee voorstellen tot wijziging van het Reglement besproken met betrekking tot de 
uitoefening van de subsidiariteits- en de evenredigheidscontrole van de teksten die uitgaan 
van de Europese Unie:  
 
- voorstel tot wijziging van het Reglement wat betreft de opvolging van de Europese 

besluitvorming, van mevrouw Turtelboom, de heer Chevalier en de dames Vautmans en 
Dierickx, stuk nr. 2337/1-2005/2006; 

 
- voorstel tot wijziging van het Reglement, om te voorzien in een systematisch toezicht 

op de inachtneming van het subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel in verband 
met de door de Kamer van volksvertegenwoordigers geselecteerde Europese teksten, 
van mevrouw Dieu en de heren Giet en Maene, stuk nr. 2930/1-2006/2007. 

 
De bijzondere commissie heeft een in haar schoot opgerichte werkgroep de opdracht 
gegeven, met de hulp van de diensten, een compromistekst uit te werken, die door de 
commissie en vervolgens door de plenaire vergadering op respectievelijk 11 en 26 april 2007 
werd goedgekeurd. 
 
Op grond van die tekst, die in het Reglement een nieuw artikel 37bis invoegt, wordt het 
toezicht op de inachtneming van het subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel voortaan 
grotendeels aan de vaste commissies toevertrouwd, bijgestaan door de diensten voor wat 
het technische onderzoek van de teksten betreft (voorbereidende nota’s). Wanneer een 
vaste commissie een advies goedkeurt, wordt dit slechts op de agenda van de plenaire 
vergadering gezet wanneer een derde van de leden van de commissie daarom verzoekt. De 
adviezen worden aan de bevoegde Europese instellingen alsook aan de federale regering 
overgezonden.  
 
 
Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de 
politieke partijen 
 
De opdrachten en de bevoegdheden van de Controlecommissie zijn : 
 
- controle op de naleving door de politieke partijen en de kandidaten van de wettelijke 

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

- controle op de naleving door politieke partijen, lijsten, kandidaten en politieke 
mandatarissen van de registratieplicht inzake giften van 125 euro en meer, verricht 
door natuurlijke personen; 

- toezicht op de officiële mededelingen van de federale overheid; 
- onderzoek van de financiële verslagen over de boekhouding van de politieke partijen 

en hun componenten. 
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De Controlecommissie heeft : 
 
met betrekking tot haar eerste opdracht, ter voorbereiding op de federale wetgevende 
verkiezingen van 10 juni 2007 : 
- een werkgroep belast met de voorbereiding van een ontwerp van wetsvoorstel tot 

wijziging 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. Dit ontwerp is uitgemond in de wet van 
23 maart 2007 tot wijziging 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 en van de wet van 27 
juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen; 

- een protocolakkoord goedgekeurd dat werd afgesloten op initiatief van de Conferentie 
van de zeven parlementsvoorzitters met het oog op de controle door de federale 
Controlecommissie en de controlecommissies van de gemeenschappen en de 
gewesten, tijdens de referentieperiode voorafgaand aan de verkiezingen van de 
federale Wetgevende Kamers in 2007, van de voor het publiek bestemde 
mededelingen en voorlichtingscampagnes van de parlementsvoorzitters, van de 
federale regering of één of meer van haar leden, van de gewest- en 
gemeenschapsregeringen of één of meer van hun leden en van één of meer 
gewestelijke staatssecretarissen bedoeld in artikel 41 van de bijzondere wet van 12 
januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen. Dit akkoord werd op 26 
maart 2007 ondertekend door de zeven parlementsvoorzitters. De voorzitters van de 
Assemblée de la Commission communautaire française en van de Vergadering van de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie hebben op 26 maart 2007 een bijlage bij dit 
protocolakkoord ondertekend waarbij ze zich akkoord verklaren om de bepalingen van 
dit akkoord eveneens toe te passen (zie stuk Kamer, nr. 3115/1-2006/2007); 

- een vademecum opgesteld met commentaar en aanbevelingen met betrekking tot de 
interpretatie van de bepalingen inzake verkiezingsuitgaven van de wet van 4 juli 1989 
(zie stuk Kamer, nr. 3115/1-2006/2007); 

- een nota besproken betreffende de organisatie van extraparlementaire activiteiten in 
Kamer en Senaat tijdens de sperperiode en hun eventuele kwalificatie als 
verkiezingspropaganda; 

 
met betrekking tot haar tweede opdracht : 
- een nota besproken over de wenselijkheid van een specifieke wettelijke regeling inzake 

sponsoring;  
- een syntheseverslag uitgebracht betreffende de controle van de geregistreerde giften 

van 125 euro en meer die tijdens de jaren 1999 tot 2005 werden gedaan door 
natuurlijke personen aan politieke partijen en hun componenten, lijsten, kandidaten en 
politieke mandatarissen, met een overzicht van de regelgeving en de beslissingen van 
de Controlecommissie (zie stuk Kamer, nr. 3116/1-2006/2007); 

 
met betrekking tot haar derde opdracht : 
- 32 adviezen uitgebracht na onderzoek van de synthesenota’s ingediend met 

toepassing van artikel 4bis van de wet van 4 juli 1989; 
 met betrekking tot haar vierde opdracht : 
- het verslag goedgekeurd betreffende het onderzoek en de goedkeuring van de elf 

financiële verslagen over de boekhouding van de politieke partijen en hun 
componenten voor het boekjaar 2005 (zie stukken Kamer, nrs. 2454/1 tot 3-
2006/2007). De Controlecommissie heeft haar beslissing tot goedkeuring van het 
financieel verslag van één partij later herzien en het voormelde verslag, 
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overeenkomstig de artikelen 24, derde lid, 25, tweede lid, en 25bis van de wet van 4 
juli 1989, onder voorbehoud goedgekeurd, hetgeen automatisch de preventieve 
opschorting tot gevolg had van een twaalfde van de jaarlijkse dotatie van de betrokken 
politieke partij (zie het aanvullend verslag : stuk Kamer, nr. 2454/4-2006/2007). 

- de elf financiële verslagen voor het boekjaar 2006 gepubliceerd (zie stukken Kamer, 
nrs. 3117/1 en 2-2006/2007). 

 
 
Commissie voor de Vervolgingen 
 
De commissie heeft geen adviezen voor de plenaire vergadering dienen uit te brengen. 
 
 
Commissie voor de Verzoekschriften 
 
Overeenkomstig artikel 28 van de Grondwet kunnen door een of meer personen 
ondertekende verzoekschriften bij de openbare overheden worden ingediend. 
Artikel 57 van de Grondwet bepaalt : "(…) 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". 
 
De Voorzitter van de Kamer verzendt een verzoekschrift naar de commissie voor de 
Verzoekschriften of naar de commissie die bevoegd is voor de aangelegenheid waarop het 
verzoekschrift betrekking heeft. Hij kan het ook bij de Kamer ter tafel leggen. 
 
De commissie voor de Verzoekschriften kan 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 het verzoekschrift ook bij de Kamer ter tafel 
leggen of het seponeren. 
 
Tijdens de zitting 2006-2007 heeft de commissie zich over 26 verzoekschriften gebogen. De 
commissie heeft tevens de antwoorden van de betrokken ministers en commissievoorzitters 
op haar vragen om uitleg over de bovengenoemde verzoekschriften onderzocht. 
 
Ombudspromotoren 
 
Artikel 38 van het Kamerreglement bepaalt dat iedere vaste commissie een ombudspromotor 
aanwijst die tot taak heeft binnen de vaste commissies de behandeling te volgen van de 
werkzaamheden van het College van federale ombudsmannen die onder haar bevoegdheid 
vallen evenals van de verzoekschriften die door de commissie voor de Verzoekschriften 
werden overgezonden. Elke vaste commissie heeft een ombudspromotor aangewezen. 
 
Jaarverslag van de federale ombudsmannen 
 
Overeenkomstig artikel 144, 2de lid van het Reglement van de Kamer heeft de commissie het 
jaarverslag 2006 van het College van federale ombudsmannen besproken tijdens haar 
vergadering van 17 april 2007. Het verslag van de bespreking is terug te vinden in stuk nr. 
3106/1-2006/2007. 
 
Dit verslag legt de nadruk op de toegankelijkheid van de diensten van de Ombudsman voor 
de burger, via een nieuwe benaming van de instelling, een informatiecampagne, ruimere 
spreekuren en een portaalsite. In het verslag staat ook te lezen dat er intensiever werk zal 
worden gemaakt van contacten met de administratie. Het verslag bevat niet alleen 
cijfergegevens en andere gebruikelijke statistieken, maar formuleert ook officiële 



Hoofdstuk 2    BEVOEGDHEDEN - 109  
 

aanbevelingen ter attentie van de administratie en algemene aanbevelingen die gericht 
worden de Kamer. 
 
Bespreking van voorstellen 
 
Op 17 januari 2007 besprak de commissie voor de Verzoekschriften twee voorstellen (stuk 
nr. 2828/1-2006/2007 en 2797/1-2006/2007) aan het College van federale ombudsmannen 
om, met toepassing van artikel 1 van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van de federale 
ombudsmannen, een onderzoek in te stellen naar de werking van de door de Dienst 
Vreemdelingenzaken beheerde gesloten centra. 
De commissie voor de Verzoekschriften heeft beslist beide voorstellen om advies naar de 
commissie voor de Binnenlandse Zaken te verzenden. De commissie voor de Binnenlandse 
Zaken heeft daarover op 25 april 2007 vergaderd, maar heeft haar werkzaamheden wegens 
de ontbinding van de Kamers niet kunnen afronden.  
 
 
 

ADVIESCOMITÉS 
 
 
Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden 
 
Zie hoofdstuk 6 
 
 
Adviescomité voor Maatschappelijke Emancipatie 
 
Campagne van de parlementaire assemblee van de Raad van Europa over huiselijk geweld, 
met inbegrip van geweld tegen vrouwen. 
 
Het adviescomité heeft beslist zich bij de campagne van de Raad van Europa tegen huiselijk 
geweld aan te sluiten.  
 
In dat verband werden de nationale parlementen van de lidstaten van de Raad van Europa 
ertoe opgeroepen zich aan te sluiten bij een ontwerpverklaring. Die tekst werd tijdens een 
aantal gemeenschappelijke vergaderingen met het Adviescomité voor de gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen van de Senaat op 7, 14 en 16 november 2006 besproken. Het voorstel 
van resolutie waarin de tekst van de verklaring is opgenomen, werd aan de plenaire 
vergadering overgezonden, die het op donderdag 23 november 2006 goedkeurde. 
 
Diezelfde dag werd eveneens een persconferentie gehouden over huiselijk geweld, met 
inbegrip van geweld tegen vrouwen.  
 
 
Strijd tegen het partnergeweld 
 
Tijdens de vergadering van 13 november 2006 vond een hoorzitting plaats over het 
Nationaal Actieplan tegen het partnergeweld. Volgende personen namen daarbij het woord : 
 
- hoofdcommissaris Hugo Michiels, korpschef van de politiezone Leuven; 
- mevrouw Collignon, substituut van de procureur des Konings van Luik; 
- mevrouw Sophie Demars, parket van Brussel, (nieuwe cel “zeden”); 
- de heer Vincent Libert, vzw Praxis (daderbegeleiding – Luik – Brussel) 
- mevrouw Myriam De Vinck (Centre de prévention des violences conjugales) ; 
- mevrouw Josiane Coruzzi –Vluchthuis – La Louvière ; 
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- mevrouw Anne Kesteloot – coördinator partnergeweld provincie Oost-Vlaanderen; 
- mevrouw Françoise Guillitte, verantwoordelijke van de cel “vrouwen” – Amnesty 

International. 
 
 
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 
 
Tijdens zijn vergadering van 21 maart 2007 had het Adviescomité een gedachtewisseling 
met de heer Michel Pasteel, directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en 
mannen, die de activiteiten van het Instituut kwam toelichten. 
 
 
Adviescomité Wetenschappelijke en Technologische Aangelegenheden 
 
Op 22 november 2006 heeft het Adviescomité een hoorzitting gehouden met Professor Jean-
Jacques Van de Berg, algemeen afgevaardigde van het “Comité van de Academie voor 
Wetenschappen en Techniek” over hun rapport “Hydrogen as an energy carrier” (waterstof 
als een energiedrager). 
 
Op 28 februari 2007 heeft het adviescomité een hoorzitting gehouden met de heer Prof. Em. 
Michel Crappe, co-auteur, over het rapport van de CAPAS (Comité de l’Académie pour les 
Applications de la Science) getiteld “Evolution du système électrique européen – Nouveaux 
défis pour la recherche”. 
 
 
 

WERKGROEPEN 
 
Werkgroep “Belgisch Overlevingsfonds” (“BOF”) 
 
Op vrijdag 16 maart 2007 heeft de werkgroep “Belgisch Overlevingsfonds” in uitvoering van 
de wet van 9 februari 1999 tot oprichting van het Belgisch Overlevingsfonds, haar jaarlijkse 
vergadering gehouden.  Het “BOF” werd opgericht met het oog op de verbetering van de 
voedselzekerheid van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen in de meeste partnerlanden 
van de Belgische ontwikkelingssamenwerking1.  
 
De vergadering werd geopend door de heer Dirk Teirlinck, diensthoofd bij DGOS 
(Directoraat-generaal Ontwikkelingssamenwerking) die een voorstelling heeft gegeven van 
de stand van zaken bij het Belgisch Overlevingsfonds. 
 
Vervolgens werd door vertegenwoordigers van het Rekenhof de audit “Leren uit evaluaties 
van ontwikkelingsprojecten : kennismanagement binnen het Belgisch Overlevingsfonds” 
voorgesteld. 
 

                                                 
1 Art. 7 van de wet van 9 februari 1999 luidt als volgt : 
Art. 7. § 1. Volgens de modaliteiten bepaald door de Koning, wordt een werkgroep “Belgisch Overlevingsfonds” 
opgericht. 
De werkgroep bestaat uit leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers en vertegenwoordigers van : 
1° de internationale partnerorganisaties met een significante inbreng; 
2° de administratie van Ontwikkelingssamenwerking; 
3° de federaties van de niet-gouvernementele organisaties. 
§ 2. De werkgroep formuleert aanbevelingen wat betreft de strategische oriëntaties van het Fonds.  Hij baseert 
zich hiervoor op de studie van globale strategieën van het Fonds en op de evaluatierapporten van projecten en 
programma’s. 
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Tot slot was er een voorstelling, door vertegenwoordigers van de evaluatoren (ADE en HIVA) 
van de methodologie en het werkplan van de algemene evaluatie van het BOF, gevolgd door 
een algemene gedachtewisseling. 
 
 
Werkgroep “Nuclaire Veiligheid” 
 
Overeenkomstig artikel 33 van het Reglement van de Kamer werd de werkgroep “Nucleaire 
Veiligheid” opgericht ingevolge een eenparige beslissing van de commissie voor de 
Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt van 15 februari 2006. 
 
De werkgroep werd belast met het opstellen van een voorstel van resolutie met het oog op 
de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle 
(FANC). 
 
Het bureau van de werkgroep werd op 30 mei 2006 als volgt samengesteld: 
- de heer Jacques Chabot, ondervoorzitter; 
- mevrouw Simonne Creyf, rapporteur; 
- de heer Philippe De Coene, voorzitter.  
 
De werkgroep heeft 22 maal vergaderd. Naast 9 werkvergaderingen hield de werkgroep ook 
een aantal vergaderingen met gesloten deuren waarin de volgende personen gehoord 
werden: 
 
- de heer Pierre Tonon, regeringscommissaris van het FANC (10 juli 2006); 
- de heer Willy Baeyens lid van de raad van bestuur van het FANC (10 juli 2006); 
- de heer Marc Swaels, consultant van het bureau Korn/Ferry (10 juli 2006); 
- de heer Tom Vanden Borre, gewezen voorzitter van de raad van bestuur van het 

FANC (12 juli 2006); 
- de heer Philippe de Saedeleer, lid van de raad van bestuur en voorzitter van het 

auditcomité van het FANC (23 oktober 2006); 
- de heer Pierre Reynders, gewezen voorzitter van de raad van bestuur van het FANC 

(23 oktober 2006); 
- de heer Jean van Vliet, gedelegeerd bestuurder van Belgonucleaire (6 november 

2006); 
- de heer Jean-Pol Minon, directeur-generaal van NIRAS (8 november 2006); 
- de heer Koen Persyn, directeur van AV-Controlatom (13 november 2006); 
- de heer Jean-Jacques Van Binnebeek, directeur-generaal van AVN (13 november en 6 

december 2006); 
- de heer Luc Baekelandt, gewezen hoofd van het departement “Regelgeving en 

Vergunningen” (27 november 2006); 
- de heren Luc Mortelmans en Paul Verlinden, UZ Leuven (27 november 2006); 
- de heer Frank Deconinck, voorzitter van het SCK en voormalig bemiddelaar in het 

kader van de betrekkingen tussen het FANC en de erkende instellingen (27 november 
2006); 

- de heer Manfred Schrauben, hoofd van het departement “Toezicht en Controle” (4 
december 2006); 

- de heer Jean-Paul Samain, gewezen directeur van het FANC en voorzitter van de 
Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen (4 december 2006); 

- de heer Michel Jurissse, voorzitter van de raad van bestuur van het FANC (11 
december 2006); 

- de heer Guido Lysens, voorzitter van de Vlaamse Beroepsvereniging van Tandartsen 
(11 december 2006); 

- de heer Gilbert Eggermont, lid van de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende 
Stralingen (11 december 2006); 
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- de heer Bernard Pendeville, lid van de raad van bestuur en voorzitter van het 
beleidscomité van het FANC (11 december 2006); 

- de heer Willy De Roovere, directeur-generaal van het FANC. 
 
Op 29 maart 2007 besloot de werkgroep zijn werkzaamheden met de goedkeuring van 44 
aanbevelingen. Het eindverslag van de werkgroep werd op 18 april 2007 voorgesteld in de 
commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt. De 
aanbevelingen die aan deze commissie werden voorgelegd, werden  - na enkele 
aanpassingen  - aangenomen met 10 stemmen en 1 onthouding. 
 
Overeenkomstig artikel 76 van het Reglement werden de aldus aangenomen aanbevelingen 
in de vorm van een voorstel van resolutie aan de Kamer voorgesteld. 
 
Tijdens de plenaire vergadering van 26 april 2007 werd dit voorstel door de Kamer 
aangenomen met 134 stemmen en 3 onthoudingen. 
 
 
Werkgroep belast met het onderzoek van titel II van de Grondwet 
 
De werkgroep is tijdens de gewone zitting 2006-2007 viermaal bijeengekomen. De 
professoren Jan Velaers en Sébastien Van Drooghenbroeck hebben hun opdracht als 
experts belast met de wetenschappelijke begeleiding van de werkgroep voortgezet. 
 
Een verslag over de vergelijking tussen de bij de Grondwet en de bij de door België 
geratificeerde internationale instrumenten gewaarborgde grondrechten, namens de 
werkgroep uitgebracht door de heer David Geerts, werd op 25 januari 2007 aan de 
commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming van de Instellingen 
overgezonden (stuk nr. 2867/1-2006/2007). 
 
Een syntheseverslag met de aanbevelingen van de werkgroep voor een verklaring tot 
herziening van titel II van de Grondwet, namens de werkgroep uitgebracht door de heer 
Alfons Borginon, werd op 30 januari 2007 aan de commissie voor de Herziening van de 
Grondwet overgezonden (stuk nr. 2304/2-2006/2007). 
 
 
Werkgroep belast met de evaluatie van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van 
economische en individuele activiteiten met wapens 
 
De werkgroep heeft tijdens de gewone zitting 2006-2007 zeven keer vergaderd met het oog 
op de evaluatie van de uitvoering van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van 
economische en individuele activiteiten met wapens.  
In dat verband hoorde de werkgroep tien deskundigen in het kader van een aantal 
hoorzittingen. Er werden twee grote probleemstellingen behandeld: het bezit van een 
vuurwapen (wettige redenen, "risicoberoepen", gevaren verbonden aan wapenbezit, 
mogelijkheden om vuurwapens tijdelijk onbruikbaar te maken, verzamelwapens) en de 
aangifte en registratie van deze wapens. 
 
Op 20 maart 2007 werd een namens de werkgroep door de heer Philippe Monfils opgesteld 
verslag aan de commissie voor de Justitie overgezonden (stuk nr. 3008/1-2006/2007). 
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2.1.3.  RAAD VAN STATE 
 
 
Ieder voorontwerp van wet moet door de regering voor advies aan de Raad van State 
worden voorgelegd. De regering kan tevens advies vragen over elk amendement of 
wetsvoorstel. 
 
De Kamervoorzitter kan de afdeling wetgeving van de Raad van State verzoeken een 
gemotiveerd advies uit te brengen over de tekst van alle wetsontwerpen of -voorstellen, 
alsook over amendementen op deze ontwerpen en voorstellen, die de Kamer moet 
bespreken. De voorzitter wint eventueel het advies in van de Conferentie van voorzitters. 
De Kamervoorzitter is verplicht het advies te vragen wanneer het voorstel tot raadpleging 
betrekking heeft op wetsontwerpen, wetsvoorstellen en amendementen op wetsontwerpen of 
wetsvoorstellen en aangenomen wordt door ten minste 50 leden of door de meerderheid van 
de leden van een taalgroep. 
 
Tijdens de gewone zitting 2006-2007 werd 13 keer advies gevraagd aan de Raad van State. 
Het betrof 5 wetsvoorstellen, 2 wetsontwerpen en diverse amendementen. 
 
 
 
2.1.4. GRONDWETTELIJK HOF 
 
 
Als twee derde van de leden van de Assemblee dat vragen, kan de voorzitter van de Kamer 
een beroep tot vernietiging van een wet, een decreet of een ordonnantie instellen bij het 
Grondwettelijk Hof, wegens schending van : 
- de regels die bij of krachtens de Grondwet zijn vastgesteld voor de bepaling van de 

respectieve bevoegdheden van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten; 
- de artikelen van titel II ("De Belgen en hun rechten") en de artikelen 170, 172 en 191 

van de Grondwet. 
 
Tijdens de gewone zitting 2006-2007 heeft de voorzitter van de Kamer geen beroep tot 
vernietiging bij het Arbitragehof ingesteld. 
 
De voorzitter van de Kamer kan, binnen 45 dagen na ontvangst van de kennisgeving van 
een beroep tot vernietiging of een beslissing tot verwijzing, ook een memorie zenden aan het 
Grondwettelijk Hof. Dat is tijdens de gewone zitting 2006-2007 niet gebeurd. 
 
Ten behoeve van de Conferentie van voorzitters en de commissievoorzitters stelt de 
Juridische Dienst van de Kamer wekelijks nota's op over de arresten van het Grondwettelijk 
Hof waarbij wetsbepalingen nietig of ongrondwettig verklaard worden. Deze nota's worden 
eveneens gepubliceerd op de website van de Kamer en in de “Parlementaire Mededelingen”. 
 
Daarnaast stelt de Juridische Dienst samenvattende tabellen op van de reacties van de 
wetgever op arresten tot vernietiging of ongrondwettigverklaring van het Grondwettelijk Hof. 
Die tabellen worden geüpdatet en om de zes maanden aan de regering overgezonden.  
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 2.2. PARLEMENTAIRE CONTROLE 
 
 
 
2.2.1.  BEGROTINGSCONTROLE 
 
 REKENHOF 
 
 
Het Rekenhof heeft administratieve en rechterlijke bevoegdheden en dient het Parlement 
voor te lichten op het stuk van openbare financiën. 
 
Op grond van laatstgenoemde bevoegdheid zendt het Rekenhof aan het Parlement over : 
 
-  de Algemene Staatsrekening, samen met een Boek van opmerkingen, aangevuld met 

afzonderlijke verslagen. 
- opmerkingen betreffende beraadslagingen van de ministerraad woordoor machtiging 

wordt verleend tot het vastleggen, het ordonnanceren en het betalen van uitgaven boven 
de begrotingskredieten of, bij ontstentenis van kredieten ten belope van het door de 
beraadslaging vastgelegd bedrag (artikel 44 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit 
gecoördineerd op 17 juli 1991). 

 Tijdens de gewone zitting 2006/2007 heeft het Hof drie opmerkingen van dit type aan het 
Parlement voorgelegd. Zij werden overgezonden aan de leden van de commissie voor de 
Financiën en de Begroting en van de rechtstreeks betrokken commissies. 

-  uiteenzettingen betreffende beraadslagingen van de ministerraad, conform de bepalingen 
van de artikelen 14 en 17 van de wet van 29 oktober 1846 betreffende de organisatie van 
het Rekenhof. Tijdens de afgelopen zitting waren er geen beraadslagingen die aanleiding 
hebben gegeven tot een uiteenzetting van het Hof. 

 
Het Rekenhof is, wat zijn organisatie betreft, afhankelijk van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers. 
 
De leden en de griffiers van het Rekenhof worden om de zes jaar benoemd door de Kamer 
van volksvertegenwoordigers (artikel 1 van de wet van 29 oktober 1846 inzake de oprichting 
van het Rekenhof, gewijzigd door de wet van 5 augustus 1992). 
 
 
2.2.2. ADMINISTRATIEVE CONTROLE 
 
 COLLEGE VAN FEDERALE OMBUDSMANNEN 
 
 
Het College van federale ombudsmannen werd opgericht bij de wet van 22 maart 1995 tot 
instelling van federale ombudsmannen. Deze wet werd in 2004 gewijzigd met betrekking tot 
de te volgen procedure voor de hernieuwing of de vervanging van de ombudsmannen. De 
ombudsmannen worden benoemd door de Kamer van volksvertegenwoordigers voor een 
eenmalig hernieuwbaar mandaat van zes jaar. 
 
De taak van de federale ombudsmannen bestaat erin na te gaan of de overheid conform de 
principes van behoorlijk bestuur werkt. Ze trachten concrete oplossingen aan te reiken om 
aan de problemen van de burgers tegemoet te komen en bemiddelen tussen de burgers en 
de administratieve overheden. Op basis van hun bevindingen in het kader van hun opdracht 
brengen ze verslag uit aan de Kamer over de werking van de administratie en formuleren ze 
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aanbevelingen. De ombudsmannen publiceren een jaarverslag dat in de commissie voor de 
Verzoekschriften besproken wordt. 
 
Op 17 april 2007 besprak de commissie voor de Verzoekschriften het jaarverslag '06 van de 
Federale ombudsman. 
 
Allereerst hebben de ombudsmannen hun diensten toegankelijker willen maken voor de 
burger, en dit via drie instrumenten: een nieuwe benaming (de instelling heet voortaan "de 
Federale ombudsman"), een informatiecampagne over de werking van de instelling en de 
voorwaarden voor het indienen van een klacht, en de organisatie van spreekuren in 
sommige grote steden en provinciehoofdsteden in samenwerking met de lokale 
ombudsmannen. Ten slotte werd ook een portaalsite in het leven geroepen: 
www.ombudsman.be 
 
De ombudsmannen zijn van oordeel dat een ombudsdienst het voorbeeld moet geven en zijn 
eigen werking permanent moet evalueren. In dat verband waren de aandachtspunten voor 
2006 een betere leesbaarheid van de brieven van de Federale ombudsman en de 
vereenvoudiging van de eigen administratieve procedures. 
 

De ombudsmannen hebben intensiever werk gemaakt van bilaterale contacten en een 
opbouwende dialoog tot stand gebracht met de administratie, die over het geheel genomen 
enthousiast gereageerd heeft. Voorts worden er halfjaarlijkse ontmoetingen gehouden met 
de algemene directies. 
 

Bij de voorstelling van hun missionstatement in het jaarverslag 2005 kondigden de 
ombudsmannen aan dat de burger voortaan centraal diende te staan bij de uitvoering van 
hun opdracht. Om die prioritaire doelstelling te bereiken werd de evaluatieprocedure 
bijgestuurd. Sinds begin 2007 ligt de nadruk op de gegrondheid van de klacht. Bedoeling is 
om door duidelijk taalgebruik helder met de burger te communiceren. 
 
Het jaarverslag bevat een apart hoofdstuk over de moeilijkheden waarop de ombudsmannen 
stuiten bij de uitoefening van hun ambt. Zo wordt onder meer nadrukkelijk gewezen op het 
hoge aantal vragen om informatie die aan de Federale ombudsman gericht worden. 
Dergelijke vragen kunnen een indicator zijn voor een gebrek aan kennis over de 
informatiekanalen zoals die in sommige sectoren van de federale administratie bestaan. 
Volgens de ombudsmannen moet artikel 13 van de wet van 22 maart 1995 gewijzigd 
worden, opdat het onderzoek van een klacht niet langer zou worden opgeschort wanneer 
omtrent de feiten een beroep bij de rechtbank of een georganiseerd administratief beroep 
wordt ingesteld. Een wetsvoorstel van die strekking werd in september 2003 al ingediend, 
waar werd nog niet besproken. Ten slotte stellen de ombudsmannen dat een verruiming van 
hun mandaat op het gebied van de bescherming en bevordering van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden noodzakelijk is, om aan de vraag om medewerking van 
Belgische en internationale instanties op dat vlak te kunnen tegemoetkomen.  
 
Conform artikel 1, 3° van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale 
ombudsmannen, gewijzigd bij de wet van 11 februari 2004, formuleren de federale 
ombudsmannen aanbevelingen op basis van wat werd vastgesteld bij de behandeling van 
klachten over de werking van de federale administratieve overheid. Er zijn twee soorten 
aanbevelingen: officiële aanbevelingen die gericht worden aan de administratieve overheid, 
en algemene aanbevelingen die via het jaarverslag van de ombudsmannen aan de Kamer 
van volksvertegenwoordigers gericht worden. In het jaarverslag 2006 staan 11 officiële 
aanbevelingen en 8 algemene aanbevelingen. 
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Het Reglement van de Kamer bepaalt dat elke vaste commissie een ombudspromotor 
aanwijst die ermee belast wordt binnen de commissie de behandeling te volgen van de 
verslagen en aanbevelingen van het College van de federale ombudsmannen die haar door 
de commissie voor de Verzoekschriften zijn overgezonden. Voorts schrijft elke vaste 
commissie overeenkomstig het Reglement eenmaal per kwartaal op haar agenda een 
vergadering in die gewijd is aan het onderzoek van die verslagen en aanbevelingen. 
 
 
 

 
2.3. BIJZONDERE OPDRACHTEN VAN DE KAMER 

 
 
 
2.3.1. BENOEMING VAN DE LEDEN EN VAN DE GRIFFIERS VAN HET REKENHOF 
 
 
Overeenkomstig artikel 1 van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof 
benoemt de Kamer van volksvertegenwoordigers de leden en griffiers van het Rekenhof. 
 
Tijdens de gewone zitting 2006-2007 diende de Kamer geen leden van het Rekenhof te 
benoemen. 
 
 
2.3.2. BENOEMING VAN DE LEDEN VAN HET GRONDWETTELIJK HOF 
 
 
De leden van het Grondwettelijk Hof worden door de Koning voor het leven benoemd op 
basis van een dubbele lijst, beurtelings voorgesteld door de Kamer van 
volksvertegenwoordigers en de Senaat. 
 
Tijdens de gewone zitting 2006-2007 diende de Kamer van volksvertegenwoordigers geen 
kandidaten voor te dragen. 
 
 
2.3.3. BENOEMING VAN DE STAATSRADEN EN ASSESSOREN BIJ DE RAAD VAN STATE 
 
 
Assessoren :  
 
Op 15 maart 2007 heeft de plenaire vergadering van de Kamer de unanieme voordracht door 
de Algemene Vergadering van de Raad van State van de heer Georges de Leval, gewoon 
hoogleraar aan de Universiteit van Luik, als eerste kandidaat voor het ambt van assessor (F) 
van de afdeling Wetgeving van de Raad van State bevestigd. 
 
 
Staatsraden :  
 
Op 28 april 2007 heeft de plenaire vergadering van de Kamer de volgende door de Raad van 
State voorgedragen lijst van kandidaten voor het ambt van staatsraad (N) bevestigd:  
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Eerste kandidaat : de heer Pierre Lefranc, raadsheer bij het hof van beroep te Brussel; 
Tweede kandidaat : de heer Bert Thys, eerste auditeur bij de Raad van State; 
Derde kandidaat : de heer Jeroen Van Nieuwenhove, auditeur bij de Raad van State. 
 
 
2.3.4. BENOEMINGEN BIJ HET VAST COMITÉ P 
 
 
Overeenkomstig de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en 
inlichtingendiensten worden de leden en de griffier van het Comité P benoemd door de 
Kamer van volksvertegenwoordigers. 
 
Tijdens de gewone zitting 2006-2007 diende de Kamer geen leden van het Comité P te 
benoemen. 
 
 
2.3.5. BENOEMINGEN VAN DE FEDERALE OMBUDSMANNEN 
 
 
Overeenkomstig de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen, 
benoemt de Kamer twee federale ombudsmannen.  
 
Tijdens de gewone zitting 2006-2007 diende de Kamer geen ombudsmannen te benoemen. 
 
 
2.3.6. BENOEMINGEN VAN DE LEDEN VAN DE COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE 

PERSOONLIJKE LEVENSSFEER 
 
 
Overeenkomstig artikelen 23 en 24 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer, benoemt de Kamer de acht vaste en de acht plaatsvervangende 
leden van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
 
 
Benoeming van de Voorzitter : 
 
Ingevolge het ontslag van de heer Michel Parisse als voorzitter van de Commissie voor de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer, is de Kamer op 29 maart 2007 – na 
voordracht van een tweevoudige lijst door de Ministerraad van 16 maart 2007 – overgegaan 
tot de benoeming van de heer Willem Debeuckelaere tot voorzitter.  
 
 
Benoeming van de Ondervoorzitter : 
 
Ingevolge de benoeming van de heer Willem Debeuckelaere tot voorzitter van de Commissie 
voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, diende de Kamer over te gaan tot de 
benoeming van een nieuwe ondervoorzitter.  
 
Na voordracht van een tweevoudige lijst door de Ministerraad van 16 maart 2007, heeft de 
Kamer op 19 april 2007 de heer Stefan Verschuere benoemd tot ondervoorzitter van de 
Commissie voor de  bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
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Benoeming van een plaatsvervangend lid : 
 
Ingevolge het ontslag van de heer Marc Bosmans als plaatsvervangend lid (jurist N) van de 
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft de Kamer – na 
voordracht van een tweevoudige lijst door de Ministerraad van 9 februari 2007 – op 15 maart 
2007 de heer Jan Remans tot plaatsvervangend lid van de commissie voor de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer benoemd. 
Benoeming van de leden van de sectorale comités : 
 
Binnen de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden 
bepaalde sectorale comités opgericht. 
 
Na voordracht door de Ministerraad van 16 maart 2007 van een tweevoudige lijst voor elk 
van de drie vacante mandaten van effectief extern lid en plaatsvervangend extern lid van : 
 

- het sectoraal Comité voor het Rijksregister ; 
- het sectoraal Comité voor de Kruispuntbank van Ondernemingen ; 
- het sectoraal Comité voor de Federale Overheid, 

 
heeft de Kamer tijdens haar plenaire vergadering van donderdag 29 maart 2007 volgende 
leden benoemd : 
 
Sectoraal Comité voor het Rijksregister : 
 
Vaste leden 

Eerste mandaat : mevrouw Anne-Emmanuelle Bourgaux  
Tweede mandaat : mevrouw Christelle Arend  
Derde mandaat : de heer Daniël Haché  

 
Plaatsvervangende leden 

Eerste mandaat :  de heer Marc Lognoul  
Tweede mandaat :  de heer Emmanuel Quintin  
Derde mandaat :  de heer Bart Preneel  

 
 
Sectoraal Comité voor de Kruispuntbank van Ondernemingen 
 
Vaste leden 

Eerste mandaat : de heer Pierre Dejemeppe 
Tweede mandaat : de heer Jan Steenlant  
Derde mandaat : Mevrouw Anne Cornet  
 

Plaatsvervangende leden 
Eerste mandaat :  mevrouw Dominique Devos  
Tweede mandaat : de heer Bart Misseuw  
Derde mandaat : de heer Michael Herbatschek  

 
 
Sectoraal Comité voor de federale overheid 
 
Vaste leden 

Eerste mandaat : mevrouw Tania Dekens  
Tweede mandaat :   Mevrouw Séverine Waterbley  
Derde mandaat :  de heer Niko Demeester  
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Plaatsvervangende leden 
Eerste mandaat : de heer Erik Van Hove  
Tweede mandaat : de heer Yves Poullet  
Derde mandaat : de heer Dirk Oosterlinck 

 
Betrokkenen hebben de eed afgelegd in handen van de Kamervoorzitter. 
 
 
2.3.7. BENOEMINGEN BIJ HET INFORMATIE- EN ADVIESCENTRUM INZAKE SCHADELIJKE EN 

SEKTARISCHE ORGANISATIES 
 
 
Met toepassing van artikel 4, § 1, van de wet van 2 juni 1998 houdende oprichting van een 
Informatie- en Adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties, benoemt de 
Kamer de vaste leden en de plaatsvervangende leden voor het Centrum. 
 
Op 15 februari 2007 heeft de Kamer de heer Johan Detraux die de tweederde meerderheid 
van de stemmen heeft bekomen, tot Nederlandstalig plaatsvervangend lid van het 
Informatie- en Adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties uitgeroepen. 
 
 
2.3.8. BENOEMINGEN BIJ DE NEDERLANDSTALIGE BENOEMINGSCOMMISSIE EN DE FRANSTALIGE 

BENOEMINGSCOMMISSIE VOOR HET NOTARIAAT 
 
 
De Kamer benoemt, beurtelings met de Senaat, de leden niet-notarissen van de 
Nederlandstalige benoemingscommissie en de Franstalige benoemingscommissie voor het 
notariaat.  
 
Ingevolge het ontslag van mevrouw Monique Delos, heeft de Kamer op 30 november 2007 
de heer Charles-Edouard de Frésart, vrederechter te Waver, verkozen tot plaatsvervangend 
lid niet-notaris (magistraat) van de Franstalige Benoemingscommissie voor het notariaat. 
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   3.  ORGANISATIE VAN DE KAMER 
 
 
 

3.1.  BEHEER VAN DE KAMER 
 
 
 
3.1.1. BELEIDSORGANEN 
 
 
3.1.1.1. BUREAU (RGT. ART. 3 TOT EN MET 9) 
 
 
Samenstelling 
 
De leden van het Bureau worden bij de aanvang van elke zitting onder de Kamerleden door 
de plenaire vergadering verkozen. 
 
Het is samengesteld uit : 
 
- de voorzitter ; 
- ten hoogste vijf ondervoorzitters ; 
- ten hoogste vier secretarissen ; 
- de toegevoegde leden ; 
- de voorzitters van de erkende politieke fracties die meer dan 12 leden tellen 

(gelijkgesteld met de ondervoorzitters) ; 
- de voorzitters van de erkende politieke fracties die minder dan 12 leden tellen 

(gelijkgesteld met de secretarissen). 
 
Het Bureau was in het parlementair jaar 2006-2007 als volgt samengesteld : 
 
Voorzitter van de Kamer : de heer Herman De Croo 
 
1ste ondervoorzitter van de Kamer : de heer Jean-Marc Delizée 
 
2de ondervoorzitter van de Kamer : de heer Olivier Chastel 
 
Ondervoorzitters van de Kamer : de heren Paul Tant, Geert Lambert 
 
Voorzitters van de politieke fracties met meer dan 12 leden : 
VLD : de heer Alfons Borginon 
PS : de heer Thierry Giet 
MR : de heer Daniel Bacquelaine 
sp.a-spirit : de heer Dirk Van der Maelen 
CD&V : de heer Pieter De Crem 
Vlaams Belang : de heer Gerolf Annemans 
 
Secretarissen van de Kamer : 
mevrouw Colette Burgeon 
de heer Pierre Lano 
mevrouw Corinne De Permentier 
mevrouw Greet Van Gool 
 
Toegevoegd lid : de heer Filip De Man 
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Voorzitters van de politieke fracties met minder dan 12 leden : 
cdH : de heer Melchior Wathelet 
 
 
Bevoegdheid 
 
Het Bureau heeft als leidinggevend orgaan van de Kamer een algemene 
bestuursbevoegdheid. 
De voorzitter van het College van quaestoren woont de vergaderingen van het Bureau bij in 
verband met de door het College voorgelegde kwesties. 
 
 
Aantal vergaderingen 
 
20 december 2006 
25 april 2007 
 
Het Bureau heeft in het parlementair jaar 2006-2007 onder andere ingestemd met : 
 
- een actualisering van de beslissing omtrent het kenteken en het zegel van de Kamer ; 
- een project aangaande de uitbouw van een analysecel die de subsidiariteitsanalyse van 

Europese wetgevingsvoorstellen uitvoert en op basis daarvan een subsidiariteitsadvies 
via de Europromotor voorlegt aan de bevoegde parlementaire commissie ; 

- een aanpassing van het statuut van de medewerkers van de politieke fracties en van de 
leden ; 

- een aanpassing van  het statuut van de Personeelsraad ; 
- een aanpassing van het personeelsstatuut ten einde de loopbaanperspectieven voor de 

personeelsleden met 21 jaar anciënniteit bij de Kamer te valoriseren ; 
- de vaststelling van het kader van de dienst Naturalisaties. 
 
 
3.1.1.2. CONFERENTIE VAN VOORZITTERS (RGT. ART. 14 TOT 18) 
 
 
Samenstelling 
 
De Conferentie van voorzitters bestaat uit de voorzitter en de ondervoorzitters van de Kamer, 
de voorzitter en een lid van elke politieke fractie, alsook de gewezen Kamervoorzitters die in 
de Kamer zitting hebben. De voorzitters van de vaste commissies kunnen er worden 
gehoord. 
 
De regering wordt in de Conferentie van voorzitters vertegenwoordigd. De eerste minister, of 
één van zijn ambtgenoten die hij daartoe heeft afgevaardigd, kan de Conferentie van 
voorzitters bijwonen. 
 
 
Bevoegdheid 
 
De Conferentie van voorzitters regelt de werkzaamheden van de Kamer. Aldus legt zij de 
kalender van de zitting vast, regelt zij de werkzaamheden van de plenaire vergadering, 
spreekt zij zich uit over de verzending van de interpellaties en over de bijeenroeping van de 
commissies en bereidt zij de beslissingen voor die door de assemblee moeten worden 
genomen. 
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Aantal vergaderingen : 
 
in het parlementair jaar 2006-2007 : 29 
 
 
3.1.1.3. CONFERENTIE VAN DE VOORZITTERS VAN DE ZEVEN PARLEMENTAIRE ASSEMBLEES  
 
 
Samenstelling 
 
de heer Herman De Croo, voorzitter van de Kamer 
mevrouw Anne-Marie Lizin, voorzitter van de Senaat 
mevrouw Marleen Vanderpoorten, voorzitter van het Vlaams Parlement 
de heer José Happart, voorzitter van het Waals Parlement 
de heer Jean-François Istasse, voorzitter van het Parlement van de Franse Gemeenschap 
de heer Eric Tomas, voorzitter van het Brusselse Parlement 
de heer Louis Siquet, voorzitter van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap 
 
De voorzitters van de wetgevende vergaderingen komen bijeen om zich te beraden over 
onderwerpen die voor de federale, gemeenschaps- en gewestassemblees van 
gemeenschappelijk belang zijn. 
 
 
Werkzaamheden 
 
De Conferentie heeft tijdens de zitting 2006-2007 twee vergaderingen gehouden : op 29 
januari 2007 en 26 maart 2007. 
 
Volgende thema's werden onder andere behandeld : 
 

- de vaststelling van het plafond van het bedrag dat de leden van de assemblees 
mogen ontvangen voor andere functies dan hun parlementair mandaat in 2007 ; 

- de goedkeuring van een  protocol inzake "Legitimatie- en toegangskaarten in de 7 
Assemblees". Tegen 1 januari 2008 zou een gemeenschappelijke toegangskaart 
algemeen worden ingevoerd met het oog op de visuele herkenbaarheid en de 
vervanging van twee bestaande kaarten : de vrijgeleide en de vrije reiskaart. Tussen 
1 januari 2008 en 1 januari 2009 zou de toegangscontrole in elke assemblee worden 
omgeschakeld naar elektronische toegangscontrole. Elke assemblee beslist 
afzonderlijk op welke wijze de omschakeling wordt gerealiseerd ; 

- de aanzet voor een harmonisatie van de reglementering inzake de vergoeding van de 
begrafeniskosten in de assemblees ; 

- overleg omtrent een wetgevend initiatief om te voorzien in een vernietigingsberoep 
voor reglementaire akten van de assemblees die hun personeel betreffen. Een 
wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de 
Raad van State werd ingediend door de quaestoren van de Kamer. Na het afronden 
van de besprekingen in Kamer en Senaat werd de wet van 15 mei 2007 gepubliceerd 
in het Belgisch Staatsblad van 8 juni 2007. 
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3.1.1.4. COLLEGE VAN QUAESTOREN 
 
 
Samenstelling 
 
Overeenkomstig artikel 170 van het Reglement van de Kamer "nemen ten hoogste zes 
volksvertegenwoordigers het ambt van quaestor waar. Zij worden benoemd door stemming op 
één lijst, op dezelfde wijze als het Bureau, voor een termijn van twee jaar". 
 
Voor de duur van de lopende legislatuur werd beslist vijf quaestoren aan te stellen.  
 
 
Samenstelling van het College tijdens de gewone zitting 2006-2007 : 
 
de heer W. Cortois (VLD), voorzitter 
de heer J.-P. Henry (PS) 
de heer O. Maingain (MR) 
Mevrouw M. De Meyer (sp.a-spirit) 
de heer L. Goutry (CD&V) 
 
 
Bevoegdheden 
 
De bevoegdheden van het College van quaestoren worden geregeld door  artikel 171 van het 
Kamerreglement. Het is met name gemachtigd maatregelen te nemen m.b.t. de gebouwen, het 
materiaal, ceremoniële aangelegenheden en de uitgaven van de Kamer. Het College stelt de 
ontwerpbegroting van de Assemblee op en legt aan het Bureau voorstellen voor m.b.t. 
benoeming en afzetting van het personeel. 
 
Artikel 171 voorziet de mogelijkheid voor het Bureau om het College te machtigen bepaalde 
beslissingen te nemen die strikt gesproken tot de bevoegdheid van het Bureau behoren. 
 
Bij toepassing daarvan werd het College door het Bureau gemachtigd om, behoudens m.b.t. 
de hem uitdrukkelijk toegewezen materies, ook beslissingen te nemen inzake :     
 
a) individuele dossiers van het personeel van de administratie, met betrekking tot :  

- benoemingen op proef ; 
 - bevorderingen in de vlakke loopbaan ; 
 - toekenning van verlof voor deeltijdse prestaties, van loopbaanonderbreking, van 
  disponibiliteit wegens persoonlijke redenen ; 
 - overplaatsing tussen diensten en wedertewerkstelling ; 
 - bevordering na intern vergelijkend examen ; 
 - eervol ontslag ; 
 
b) dossiers inzake benoemingen, bevorderingen, toekenning van weddetoeslagen en 
 ontslagen van de medewerkers van de politieke fracties ;  
 
 De beslissingen die in het raam van de delegatie worden genomen, dienen aan strikte 

voorwaarden te voldoen (bijv. naleving van het door het Bureau vastgestelde 
personeelskader, naleving van de statutaire bepalingen enz...) en moeten nadien nog ter 
bekrachtiging aan het Bureau worden voorgelegd.  
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Aantal vergaderingen 
 
Het College van quaestoren hield 6 vergaderingen tijdens de gewone zitting 2006-2007 tijdens 
dewelke ongeveer 250 dossiers werden behandeld. 
 
 
Voorstellen en beslissingen 
 
Tijdens de betrokken vergaderingen heeft het College van quaestoren zich uitgesproken over 
talrijke dossiers die betrekking hebben over de volgende domeinen : 
- het statuut van de Kamerleden ; 
- het statuut van het personeel van de diensten en van de medewerkers van de 
 politieke fracties ; 
- overheidsopdrachten; 
- gebouwen, verbouwings- en verfraaiingswerken, onderhoudswerken ; 
- informatica en burotica ; 
- organisatie van wervingsexamens ; 
- aankoop/restauratie/bruikleen van kunstwerken ; 
- parlementaire zendingen, bezoeken. 
 
 
3.1.1.5. DE GRIFFIER VAN DE KAMER 
 
 
De griffier wordt door de Kamer benoemd en heeft de rang van secretaris-generaal, zijn 
benoeming geschiedt bij stemming in de plenaire vergadering. 
 
Hij acteert de beraadslagingen van de Kamer en maakt notulen op van haar vergaderingen.  
Hij staat de voorzitter bij en is belast met de tenuitvoerlegging van de beslissingen van de 
Kamer.  De griffier bewaart het archief, oefent toezicht uit op de repertoria en de dossiers van 
de kwesties en precedenten die bij de Kamer aanhangig zijn.   
 
Hij maakt notulen op van de vergaderingen met gesloten deuren, van de vergaderingen van 
het bureau en van de conferentie van de voorzitters. 
 
In naam van het bureau heeft hij de hoge leiding van al de diensten van de Kamer en hun 
personeel. 
 
De functie van griffier wordt sinds 1 januari 2004 uitgeoefend door de h. R. Myttenaere. Zijn 
voorgangers waren de h. F. Graulich (van 1.1.1986 tot 31.12.2003), de h. Ph. Deneulin (van 
1.7.1980 tot 31.12.1985) en de h. G. Bruyneel (van 1.1.1968 tot 30.6.1980). 
 
De adjunct-griffier, directeur-generaal van de wetgevende diensten, wordt door het bureau 
benoemd.  Hij staat de griffier bij en vervangt hem bij verhindering.   
De huidige adjunct-griffier is Mevrouw E. De Prins. 
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3.1.2.  ADMINISTRATIEVE WERKGROEPEN 
 
 
 
3.1.2.1. COMMISSIE VOOR DE PARLEMENTAIRE GEBOUWEN VAN DE KAMER 

VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN DE SENAAT 
 
 
Bevoegdheden 
 
De Commissie is bevoegd voor het beheer van de gebouwen en gemeenschappelijke ruimten 
(parkings en binnenhoven) van de twee federale wetgevende assemblees. 
 
Zij voert de voorstellen uit van de commissie van de parlementaire restaurants met betrekking 
tot de infrastructuur en de uitrusting van de restaurants en de beslissingen van de commissie 
voor de Veiligheid van het Paleis der Natie m.b.t. de veiligheidsinfrastructuur. 
 
 
Samenstelling voor de duur van de zittingsperiode 2006-2007: 
 
Voorzitter: 
De heer W. Cortois  Voorzitter van het College van quaestoren van de 
 Kamer van volksvertegenwoordigers; 
 
Leden:  Voor de Kamer 
De heer J.-P. Henry  Quaestor; 
De heer L. Goutry  Quaestor; 
De heer Fr. Van Melkebeke Directeur-generaal van de Quaestuurdiensten; 
De heer Ph. Bonte  Directeur bij de dienst der Gebouwen. 
 
  Voor de Senaat 
Mevrouw J. Leduc  Voorzitter van het College van quaestoren; 
De heer A. Van Nieuwkerke Quaestor; 
De heer R. Roblain  Directeur-generaal van de Quaestuur; 
Mevrouw V. Laureys  Bestuursdirecteur bij de Quaestuur; 
De heer Ph. Martin  Hoofd van de Technische Dienst. 
 
 
Aantal vergaderingen 
 
De Commissie van de parlementaire gebouwen van de Kamer van volksvertegenwoordigers 
en Senaat is op 6 maart 2007 samengekomen tijdens de gewone zitting 2006-2007. 
 
 
Belangrijke beslissingen 
 
De belangrijkste beslissingen hadden betrekking op de gemeenschappelijke lokalen van de 
twee federale wetgevende Assemblees: 
- eventuele uitbreiding van de gebouwen;  
-  studie der offertes aangaande werken voor de installatie van een meetsysteem inzake 

energiebeheer; 
- studie der offertes aangaande de levering en plaatsing van snellooppoorten in de 

drukkerij; 
-  warmtekrachtkoppeling in het kader van het Kyoto-protocol; 
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- ontbinding van de Assemblees : vrijmaking van de lokalen van het Huis van de 
Parlementsleden en vervanging van de mechanische sloten door elektronische; 

- herinrichting van de zalen 11 en 12; 
- verdeling van de lokalen van het Huis van de Parlementsleden; 
- verhogen van het aantal douchecellen in de vestiaires van de fitnesszaal; 
- dringende en noodzakelijke herstellings- en renovatiewerken in het “Regent”-gebouw; 
- vervangen van de liften in het “Regent”-gebouw. 
 
 
 
3.1.2.2. COMMISSIE VOOR DE VEILIGHEID VAN HET PALEIS DER NATIE 
 
 
Bevoegdheden 
 
De Commissie voor de veiligheid van het Paleis der Natie is bevoegd voor het 
veiligheidspersoneel en de veiligheidsinfrastructuur. Zij staat in verbinding met de 
gemeentelijke politie en met de rijkswacht in verband met het algemeen verkeersreglement. 
 
De commissie draagt de verantwoordelijkheid van de interne politie en regelt de toegang tot 
de parlementaire gebouwen. 
 
 
Samenstelling voor de duur van de zittingsperiode 2006-2007 

 
Voorzitters: 
De heer H. De Croo  Voorzitter van de Kamer van volksvertegen-

woordigers; 
Mevrouw A.-M. Lizin  Voorzitter van de Senaat. 
 
Leden:  Voor de Kamer 
De heer W. Cortois  Voorzitter van het College van quaestoren; 
De heer R. Myttenaere  Secretaris-generaal; 
De heer Fr. Van Melkebeke Directeur-generaal van de Quaestuurdiensten; 
De heer Ph. Bonte  Bestuursdirecteur van de dienst Gebouwen. 
 
  Voor de Senaat 
Mevrouw J. Leduc  Voorzitter van het College van quaestoren; 
De heer L. Blondeel  Secretaris-generaal; 
De heer R. Roblain  Directeur-generaal van de Quaestuur; 
Mevrouw V. Laureys  Bestuursdirecteur bij de Quaestuur; 
Generaal-majoor P. Segers Militair Commandant van het Paleis der Natie. 
 
 
Vergaderingen en beslissingen 
 
De commissie voor de Veiligheid van het Paleis der Natie is tijdens de zitting 2006-2007 niet 
samengekomen. 
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3.2.  WERKINGSMIDDELEN VAN DE KAMER 
 
 
 
3.2.1.   BEGROTING VAN DE KAMER 
 
 
De begroting 2007 van de Kamer ziet er als volgt uit: 
 
Lopende uitgaven:113.447.000 € 
Kapitaalsuitgaven: 5.190.000 € 
Totaal van de uitgaven: 118.637.000 € 
(d.w.z. een stijging van 6,11 % in vergelijking met 2006). 
 
De voornaamste posten van de begroting blijven zoals gewoon de littera’s «A.  Leden » 
(28 % van het totaal van de uitgaven), «B. Personeel »(36,2%)  en «R. Politieke fracties 
(toelagen  en administratieve/universitaire medewerkers)» (23,4%). In het algemeen 
gesproken vormen de lopende uitgaven het grootste deel van de uitgaven, hetzij 96,8 % van 
het totaal. 
 
De begroting 2007 voor de Belgische leden van het Europees parlement bedraagt 
4.280.000 € (- 5,54 % in vergelijking met 2006). 
 
Tenslotte bedraagt de begroting 2007 voor de dotatie aan de politieke partijen 9.100.000 € 
(+  2,25 % in vergelijking met 2006). 
 
 
De begroting 2007 wordt als volgt gefinancierd: 
 
1. Kamer : 
 
- financiering door eigen inkomsten (vooral verkoop van stukken en publicaties): 

1.231.000 € 
- financiering door de dotatie van de Algemene uitgavenbegroting van de Staat: 

113.162.000 € 
- overschot van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levensfeer: 

618.000 € 
- reservefonds van de Kamer: 3.626.000 € 
 
 
2. Belgische leden van het Europees parlement: 
 
volledige financiering door de dotatie van de Algemene uitgavenbegroting: 4.280.000 € 
3. Dotatie aan de politieke partijen: 
 
volledige financiering door de dotatie van de Algemene uitgavenbegroting: 9.100.000 € 
 
De bovengenoemde begrotingen en financieringen werden besproken en goedgekeurd door 
het College van Quaestoren (05.07.2006 en 26.10.2006), de Commissie voor de 
comptabiliteit (07 en 14.11.2006) en de plenaire zitting van de Kamer (20.12.2006). 
 
Voor meer details wordt verwezen naar het parlementaire stuk (51)2776/001, dat eigenlijk 
het verslag is namens de Commissie voor de comptabiliteit van de Kamer en dat o.a. 
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betrekking heeft op de begrotingen voor het jaar 2007. Naast de volledige tabel van de 
begroting bevat dat verslag een verantwoording per littera van de overwogen uitgaven. 
(zie : http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/51/2776/51K2776001.pdf) 
 
 
 
3.2.2. PERSONEEL VAN DE KAMER 

 
 

In de onderstaande tabel is het aantal op het kader voorziene betrekkingen opgesplitst 
volgens dienst en volgens niveau (toestand op 1 mei 2007). 
 

 
Het niveau 1 bestaat uit de ambtenaren van universitair niveau; het niveau 2+ omvat de 
assistenten en de documentalisten; het niveau 4 omvat het deurwachterspersoneel en het 
onderhoudspersoneel.  De secretariaatsfuncties, de technici en de klerken zijn in een aparte 
kolom vermeld. 

 
 

Niveau 
Diensten 

1 2+ Secr. Techn. Klerk 4 Totaal 

- Secretariaat-generaal 3 1 3 - 1 - 8 

- Wetgevende diensten 75 43 19 - 24 - 161 

- Vertaaldiensten 37 1 8 - - - 46 

- Quaestuurdiensten 27 36 13 44 22 198 340 

- Bibliotheek van het 
Parlement 10 10 8 4 16 2 50 

- Public Relations en 
Internationale 
Betrekkingen 

7 5 6 - 6 - 24 

- Boekhouding 5 8 1 - 1 - 15 

Totaal 164 104 58 48 70 200 644 
 
 

Ook de medewerkers, door de Kamer ter beschikking gesteld van de leden en de 
politieke fracties, staan bij de Kamer onder statuut en worden door de assemblee 
bezoldigd. 
 
Het betreft : 
 
- de secretarissen van de politieke fracties (één per erkende fractie); 
- de universitaire medewerkers (1,05 per lid van de fractie); 
- de secretarissen van de fractievoorzitters, de ondervoorzitters, de quaestoren en de 

voorzitters van de vaste commissies (één per functie); 
- de medewerkers van de Kamervoorzitter; 
- de administratieve medewerkers van de Kamerleden (één per lid). 
 
Telkens kan één voltijdse of twee deeltijdse medewerkers worden aangesteld. 
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3.2.3. DIENSTEN VAN DE KAMER 
 
 
3.2.3.1. WETGEVENDE DIENSTEN 
 
 
Deze diensten nemen het secretariaat van de Assemblee waar en ressorteren onder de 
Adjunct-Griffier (Directeur-generaal). 
 
3.2.3.1.1.  SECRETARIAAT-GENERAAL 
 
-  voorbereiding en behandeling van de dossiers van de Conferentie van Voorzitters en van 

het Bureau ; 
-  beheer van de verzoeken om advies van de Raad van State ; 
-  beheer van de overgezonden dossiers van het Arbitragehof ; 
- administratieve voorbereiding van de benoemingen door de Kamer van 

volksvertegenwoordigers (Rekenhof, Raad van State, Arbitragehof, Vaste Comités van 
Toezicht op de Politie- en Inlichtingendiensten, ombudsmannen, …) ; 

-  bijhouden en beheer van de dossiers van de Griffier en van de Adjunct-Griffier ; 
-  bijhouden van het register van de binnengekomen en uitgegane algemene briefwisseling. 
 
3.2.3.1.2.  WETGEVEND SECRETARIAAT 
 
- bijeenroeping en voorbereiding van de plenaire vergaderingen ; 
- voorbereiden, drukken en verdelen van de parlementaire stukken ; 
- interpellaties ; 
- parlementaire vragen ; 
- publicatie van het Bulletin van Vragen en Antwoorden ; 
-  wetgevend bestand ; 
-  bestand van onafgedane zaken ; 
-  bestand en bewaren van de krachtens een wet bij het Bureau van de Kamer ingediende 

documenten en verslagen ; 
-  verzending. 
 
3.2.3.1.3.   DIENST COMMISSIES 
 
- planning van de commissiewerkzaamheden ; 
- agenda’s en bijeenroepingen voorbereiden ; 
- correspondentie inzake de werkzaamheden van de commissie ; 
- organisatie van hoorzittingen ; 
- contacten met de kabinetten ; 
- voorbereidend onderzoek van de wetsontwerpen en wetsvoorstellen ; 
- samenstellen van het dossier van de commissievoorzitter ; 
- de commissievoorzitter bijstaan tijdens de vergadering (aanwezigheden, toepassing van 

het reglement, stemmingen) ; 
- redactie van de ontwerpverslagen van de commissievergaderingen ; 
- samenstellen van de aangenomen teksten ; 
- aanbrengen van wetgevingstechnische verbeteringen ; 
- publicatie van de verslagen en van de aangenomen teksten. 
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3.2.3.1.4.   DIENST DOCUMENTATIE EN ARCHIEF 
 
Documentatie   
- opzoekingen inzake het grondwettelijk en administratief recht ; 
- opzoekings- en documentatiewerk met betrekking tot de federale wetgeving ; 
- biografie van de leden ; 
- jaarverslag. 
 
Tabellen  (methodische inventaris)  
- opmaken en publiceren van de tabellen van de Handelingen, van de tabellen van 

schriftelijke vragen en antwoorden, van de tabel van de parlementaire stukken ; 
-  bestand van de wetgevende activiteiten. 
 
Archief   
 
- Opdracht 
  

De opdracht van de dienst ‘Documentatie en Archief’ is, naast de analyse van de 
parlementaire bescheiden (diverse databanken), de opvolging van de biografische 
dossiers van de kamerleden en het systematiseren van de statistische gegevens over de 
Kamer, gelegen in de efficiënte bewaring en  het zorgvuldig beheer van het Archief van de 
Kamer,  het collectief geheugen van de Kamer. 
 

- Archiefbeleid 

Het archiefbeleid in de Kamer wordt bepaald door de Werkgroep “Archief”,  ingesteld door 
het College van Quaestoren,  en sedert 2004 voorgezeten door de adjunct-griffier van de 
Kamer1. 

 
Tijdens de zitting 2006-2007 vergaderde de Werkgroep op 23/10/2006, 11/12/2006, 5/3/2007 
en 29/6/2007. Prioritaire aandachtspunten waren de voorbereiding van een  
archiefbeheerssysteem/archiefdatabank,  het in kaart brengen van het fotobezit van de 
Kamer en de bewerking van de numismatische collectie.  
 
 -  Databank Archief Kamer        
                                                                                                                                
De achiefdatabank van de Kamer is een project in opbouw. De bedoeling is een 
gestructureerd digitaal overzicht te realiseren waarin de volledige inhoud van het 
Kamerarchief, ongeacht drager of bewaarlocatie, op gestandaardiseerde wijze  wordt 
ingevoerd. Uitgebreide zoekmogelijkheden zijn voorzien en andere  functionaliteiten kunnen 
geleidelijk aan  geïnstalleerd worden.  
 
De subwerkgroep, samengesteld om dit concept te concretiseren, vergaderde intensief. Alle 
archiefcollecties en -bestanden van de Kamer zijn systematisch en gedetailleerd 
doorgenomen. Een datamodel is vastgelegd voor beschrijving,  zowel op het niveau van de 
collectie als op het niveau van het archiefstuk. Maximaal is rekening gehouden met de reeds 
bestaande databanken van de Kamer.  
 
De Informaticadienst van de Kamer staat thans in voor de verdere technische analyse van dit 
archiefbeheerssysteem en voor de ontwikkeling van het prototype. 
  

                                                 
1 Samenstelling werkgroep : voorzitter : adjunct-griffier, leden : de bestuursdirecteurs van de diensten ; Algemene Zaken, 
Financiën en Huisbestuur, Bibliotheek Federale Parlement, Informatica en Burotica, Gebouwen en Documentatie en Archief, een 
lid eerste directieraad en de archivaris van de dienst Documentatie en Archief, tevens secretaris van de werkgroep. 
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 -  Beeldbank Kamer  

Sedert oktober 2006 is gestart met een verkennend onderzoek naar het fotobezit van de 
Kamer. Er is nood aan een modern beheer van het fotomateriaal (analoog en digitaal), 
waarbij zowel de  zorg voor de goede bewaring als een optimale toegankelijkheid belangrijk 
zijn. De foto’s, verspreid over de archiefdienst en over andere diensten van de Kamer, zijn  in 
kaart gebracht. Een beschrijvingsmodel wordt  uitgewerkt met het doel te komen tot een 
geïntegreerde beeldbank voor de Kamer, waarin alle andere audiovisuele materialen 
eveneens aan bod kunnen komen . 

Ten slotte is een aanvang gemaakt  met de concrete bewerking van de numismatische 
collectie van de Kamer  (medailles, penningen, eretekens, enz.) die op 9 februari 2007 naar 
de archiefdienst is overgebracht.   

‐  Archiefhuisvesting  
 
Op de 2° verdieping is één archieflokaal, dienstig voor ontvangst en materiële bewerking van 
stukken, na volledige renovatie, terug in  gebruik genomen. In andere lokalen zijn de aan de 
gang zijnde vernieuwings-  en herstellingswerken  voortgezet. Weer dienden collecties 
overgebracht naar andere lokalen of afgeschermd te worden. Het algemeen probleem van 
de te krappe en niet aangepaste lokalen voor archiefbewaring  in het historische gebouw 
‘Paleis der Natie’ blijft bestaan.   
  
‐  Archiefbewerking  
 
Naast het vervullen van de essentiële taken op het vlak van archiefverwerving, 
inventarisering en bescherming van de bescheiden, ging in het voorbije jaar bijzondere 
aandacht naar  : 

-  de verdere digitalisering  van archiefstukken en –collecties,   dankzij de technische 
hulp van de Bibliotheek en de Drukkerij van de Kamer. Voorrang wordt gegeven aan 
kwetsbare of veel gevraagde stukken.  

-  de archivering van verkiezingsdossiers, verplicht te bewaren door de Kamer. Naar  
aanleiding van de Wetgevende Verkiezingen van de  Kamer van 10 juni 2007 zijn de 
verkiezingsresultaten en -documenten  gearchiveerd. Met de hulp van de 
commissiedienst zijn de stukken geselecteerd (onderscheid te vernietigen / tijdelijk  
bij te houden en permanent te  bewaren stukken). De definitief te conserveren 
stukken zijn overgebracht naar archief, geordend, opgeborgen in zuurvrije  
archiefdozen en geïnventariseerd.     
Het archiefbestand van de Europese verkiezingen is  in deze periode samengebracht 
en geordend (vanaf eerste Europese verkiezingen in 1979). Het betreft de dossiers 
met betrekking tot de verkiezing van de Belgische leden van het Europees Parlement 
waarvoor de Kamer  bevoegd is.  

 
‐  Dienstverlening 
 
Het beantwoorden van ad-hoc-vragen en diverse opzoekingen  in verband met het historisch 
archief van de Kamer - bijvoorbeeld betreffende gewezen  kamerleden – behoren tot de 
dagelijkse praktijk. Daarnaast werkt de archiefdienst mee aan projecten,  waaraan een  
archivistisch aspect is verbonden en dit zowel binnen als buiten de Kamer.  
 
Tijdens de tentoonstelling “De Grondwet – 175 – De Monarchie”,  georganiseerd in en door  
het Federale Parlement voor Koningsdag op 15 november 2006 (zie: dienst Public 
Relations),  waren historische topstukken uit het Kamerarchief  te bezichtigen. Naast Koning  
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Albert II, Koningin Paola en  de Koninklijke Familie kon ook het publiek,  tot 30 november 
2006, kennis maken met de stukken die  de  herdenking van de 175° verjaardag van de 
Belgische Grondwet en de Belgische Monarchie illustreerden.   
 
In het kader van media-activiteiten wordt beroep gedaan op het Kamerarchief,  bijvoorbeeld;  
TV opnames in het Archief van de Kamer op 8 februari 2007;  RTBF  ‘Questions à la une’. 
  
Enkele voorbeelden van nieuwe publicaties en scripties,  gebaseerd op archiefonderzoek in 
de Kamer : 

-   Rotsaert, Koen ‘ Lexicon van de parlementariërs uit het arrondissement Brugge 1830-
1995’, 2006 ( biografische informatie en foto’s leden Nationaal Congres en Kamer)  

-  De Bock, Jozefien ‘De vreemdelingenwet van 28 maart 1952’, 2006 (Scriptie op 
basis van onderzoek dossiers Kamercommissie Justitie) 

-  ‘Renaissance de l’enluminure  médiévale. Manuscripts et enluminures belges du 
XIX ° siècle et leur contexte européen, 2007   (miniaturen van de Kamer ter 
beschikking gesteld en gebruikt als illustraties)  

-  Vandamme, Luc ‘Dolf Ledel filantroop & vrijmetselaar’, 2007 (medailles van de 
Kamer ter beschikking gesteld en gebruikt als illustraties)  

  
-  Samenwerking en contacten  
 
Met Belgische en internationale archiefverenigingen, i.z. als lid van de Werkgroep Wetgeving 
en Beleid van de Vlaamse Archiefvereniging VVBAD de Sectie Parlementsarchieven van de 
Internationale Archiefraad  (SPP-ICA)  
Archiefbezoekers  o.a. delegatie China 15 september 2006, Georgië 15 maart 2007  
 
- Supplementaire opdracht  
 
Het Archief van de Kamer verzorgt de interne service in verband met 
commissievergaderingen in de Kamer;  voorbereiding en samenstelling  van de dossiers ten 
behoeve van de leden van de diverse comissies. 
 
3.2.3.1.5.   JURIDISCHE DIENST  
 
De Juridische Dienst werd opgericht in 1999 en ressorteert onder de wetgevende diensten. 
De dienst bestaat uit zes juristen, een taalkundige, een secretaresse en een documentaliste, 
en heeft twee kerntaken: enerzijds advies verlenen aan de organen van de Kamer 
(Voorzitter, Bureau, Conferentie van voorzitters, griffier, commissies, …) en aan de andere 
diensten over alle vraagstukken van juridische aard, ter ondersteuning van het parlementaire 
werk, en anderzijds zorgen voor een betere wetgevingstechnische kwaliteit van de in de 
commissie of plenaire vergadering aangenomen teksten, in het kader van de procedure 
zoals bepaald in artikel 82 van het Reglement van de Kamer (in samenwerking met de dienst 
Commissies en het Wetgevend Secretariaat). 
 
Binnen het raam van die twee kerntaken heeft de dienst tijdens de gewone zitting 2006-2007 
bijna 280 nota's opgesteld. 
 
Daarnaast vervult de Juridische Dienst een aantal meer specifieke opdrachten, waaronder : 
 
- het bestendig analyseren van de arresten van het Grondwettelijk Hof (wekelijkse nota's 

ten behoeve van de Conferentie van voorzitters, die tevens geraadpleegd kunnen worden 
op de website van de Kamer, enz.); het opstellen van samenvattende tabellen met 
betrekking tot de opvolging van de arresten tot nietigverklaring en tot 
ongrondwettigverklaring van het Grondwettelijk Hof; 
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- de opvolging van de maatregelen tot uitvoering van de door de Kamer aangenomen 

wetsontwerpen; 
 
- de opvolging van het Reglement van de Kamer: precedenten, interpretatie, formuleren 

van wijzigingsvoorstellen op verzoek van de organen van de Kamer, secretariaat van de 
bijzondere commissie voor het Reglement en voor de Hervorming van de parlementaire 
werkzaamheden, coördinatie van het Reglement; 

 
- de opvolging van de toepassing van de wet van 9 mei 1999 tot beperking van de 

cumulatie van het mandaat van federaal parlementslid en Europees parlementslid met 
andere ambten; 

 
- de opvolging van de precedenten met betrekking tot de parlementaire procedure en de 

bevoegdheden van de Kamer; 
 
- het waarnemen van het secretariaat van de parlementaire overlegcommissie en het 

uitbrengen van adviezen over de respectieve bevoegdheden van Kamer en Senaat; 
 
- het publiceren van vademecums voor intern gebruik en van vulgariserende werken over 

thema's die in verband staan het parlementaire recht; 
 
- het beantwoorden van vragenlijsten van internationale instellingen en buitenlandse 

parlementen, en het ontvangen van buitenlandse juristen (in samenwerking met de dienst 
PRI). 

 
3.2.3.1.6.   VERTAALDIENST VAN DE PARLEMENTAIRE STUKKEN 
 
Het personeelsbestand van de Dienst Vertaling van de Parlementaire Stukken telt 25 leden 
(22 voltijds equivalenten). 
 
De werkzaamheden van de dienst kunnen worden samengevat als volgt: 
 
- vertaling van de volgende documenten: wetsvoorstellen en voorstellen van resolutie, 

amendementen, commissieverslagen, nota’s van de juridische dienst, bepaalde 
toespraken, opschriften van de interpellatieverzoeken, verslagen van de adviescomités 
en van de hoorzittingen in commissie, brieven enzovoort. 
In 2006 heeft de dienst 12 936 (niet-genormaliseerde) bladzijden vertaald, waaraan de 
opschriften van ruim 200 interpellatieverzoeken moeten worden toegevoegd. 
De dienst centraliseert bovendien de verzoeken om externe vertalingen (met andere 
talenparen dan N-F en F-N) ten behoeve van verscheidene wetgevende diensten; 

 
- beheer van de documentaire instrumenten 

 
- pdf-indexen 
 Die indexen zijn beschikbaar op een server van de Senaat en worden 

beheerd in samenwerking met de taaldienst van die assemblee. In principe 
kunnen zij door alle personeelsleden van de Kamer worden geraadpleegd. 
Ondanks de inspanningen van de Dienst Informatica kan men er niet 
omheen dat versie 7 van Adobe sterk moet onderdoen voor versie 5. Thans 
wordt uitgekeken naar een alternatief; 

 
- HTML-pagina’s 
 De dienst beheert verscheidene tekstbestanden in HTML-formaat. Eén van 

die pagina’s is in principe toegankelijk voor alle personeelsleden van de 
Kamer; 
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- Multiterm 
 Het Multiterm-corpus, dat wordt beheerd in samenwerking met de Dienst 

Vertaling van de Beknopte Verslagen, bevat tienduizenden trefwoorden. 
 
Telewerk, dat in deze dienst als thuiswerk wordt ingevuld, zou binnenkort door de overheden 
van de Kamer officieel moeten worden bekrachtigd. De Dienst Informatica heeft een 
specifieke server geïnstalleerd, waardoor de verzendingsprocedure van de teksten 
aanzienlijk werd vereenvoudigd. 
 
3.2.3.1.7. DIENST VAN HET INTEGRAAL VERSLAG 
 
De dienst Integraal Verslag (IV) staat van oudsher in voor de verslaglegging van de 
plenumvergaderingen. Sinds 1985 zijn daar de interpellaties en mondelinge vragen in de 
openbare commissievergaderingen bijgekomen. Die waren namelijk dermate in aantal 
toegenomen dat de plenumvergadering ze naar de commissies doorverwees om haar 
agenda te ontlasten.  

Zodra ze afgewerkt zijn – normaal is dat ongeveer een uur nadat de tekst werd uitgesproken 
– worden deze verslagen in een voorlopige, niet door de sprekers geverifieerde versie al 
tijdens de vergadering op het internet geplaatst. Zowat een uur na het einde van de 
vergadering wordt de volledige brochure op het internet geplaatst en in gedrukte vorm - op 
wit papier met groene kaft - rondgedeeld. Bovendien worden ook twee meer 
gebruikersvriendelijke versies op het internet beschikbaar gesteld. 

Alleen het verslag van de plenumvergaderingen kan een bijlage hebben. Meestal is dat het 
verslag van de vergadering van donderdagnamiddag, waarbij de lijst met de in overweging 
genomen voorstellen en het detail van de stemminguitslagen als bijlage gaan.  

De definitieve versie – op het klassieke wit papier – bevat de integrale tekst van de 
vergaderingen, afgedrukt in de linkerkolom over twee derden van de bladzijde. De 
rechterkolom, over een derde van de breedte, bevat de overeenstemmende tekst van het 
vertaalde beknopt verslag. De bijlage met  alle mededelingen waarvan de publicatie vereist 
of gevraagd wordt, is in een aparte brochure opgenomen die een identiek volgnummer 
draagt als het integraal verslag. Deze bijlage wordt volledig aangeleverd door het Wetgevend 
Secretariaat. 

Daarnaast verzorgt de dienst ook de verslagen van de hoorzittingen in de 
onderzoekscommissies. Deze verslagen gelden strikt juridisch genomen als 
“getuigenverslagen” en dienen als werkdocument voor de onderzoekscommissie. Zij worden 
als dusdanig niet gepubliceerd. Tijdens de verslagperiode was geen enkele 
onderzoekscommissie actief. Tijdens de verslagperiode heeft de Dienst ook de 
verslaglegging van verschillende colloquia verzorgd. 

Sinds 1999 gebeurt de verslaglegging op basis van de digitale geluidsopname. Aanvankelijk 
bedoeld als hulpmiddel bij de transcriptie is deze conform het “reglement betreffende het 
integraal, het voorlopig en het beknopt verslag” dat op 14 juli 2000 door de Kamer 
aangenomen werd, de officiële rechtsgeldige versie geworden. De geluidsopname van de 
vergaderingen is sinds mei 2002 op het internet beschikbaar.  

Sinds oktober 2002 is ook een rechtstreekse video-uitzending van de plenumvergaderingen 
in de oorspronkelijke taalgemengde versie op het internet beschikbaar. De begeleidende 
commentaar – de naam van de spreker en van de fractie waartoe hij behoort, het 
agendapunt dat in behandeling is – wordt geleverd door de dienst Integraal Verslag. 

Ook de informatie op de twee plasmaschermen in de plenumzaal ten behoeve van de 
Kamerleden en van de bezoekers in de tribunes wordt door de dienst IV verzorgd. 
Na de aanloopperiode in 2005-2006 is het aantal telewerkers inmiddels verdubbeld. 24 
medewerkers (69%) werken nu een dag tot twee dagen per week thuis. Haast alle collega’s 
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die veraf wonen of die een gezin hebben, werken er enthousiast aan mee. Een specifiek 
telewerkreglement en enkele gerichte maatregelen moeten ervoor zorgen dat zij zich in de 
Kamer thuis blijven voelen en niet van hun collega’s vervreemden. Mede dank zij dit telewerk 
kunnen de verslagen van vergaderingen tijdens het zomerreces met een minimum aan 
ongemak voor de redactieleden steeds binnen de gestelde termijn van twee uur afgeleverd 
worden. 
Vanaf september 2006 tot de aanvang van het zomerreces van de Kamer op 12 juli 2007 
stelde de dienst het verslag op van 293 vergaderingen. Daarvan waren er 59 
plenumvergaderingen, met een totale duur van 180,5 uur, en 234 commissievergaderingen, 
met een gezamenlijke duur van 280,5  uur. 

Alles samen werden 6.199 bladzijden verslag gepubliceerd, bijlagen niet inbegrepen.  

’s Morgens waren er 111 openbare commissievergaderingen met interpellaties en vragen, ‘s 
namiddags 122. Slechts 1 ging ’s avonds door. Het aantal van dergelijke vergaderingen, 
zowel als het aantal interpellaties en vragen die er behandeld worden, blijft, rekening 
houdend met de Kamerontbinding begin mei 2007 en de daarop volgende inactiviteit, 
gemiddeld over de jaren een constante stijging heen vertonen.  
De plenumvergadering heeft een uitgesproken voorkeur voor namiddagvergaderingen: 
slechts 3 vergaderingen stonden in de voormiddag geagendeerd, 37 waren 
namiddagvergaderingen en 19 waren avond- of nachtvergaderingen die pas na 18 uur van 
start gingen. 

Enkele wetenswaardigheden in verband met de verslaglegging van 1.09.2006 tot en met 
12.07.2007: 

   

totaal aantal dagen vergadering met verslag 94    

AANTAL VERGADERINGEN Commissies Plenum Totaal  
aantal ochtendvergaderingen met verslag  111 3 114  
aantal namiddagvergaderingen met verslag  122 37 159  
aantal avondvergaderingen met verslag  1 19 20  

totaal aantal vergaderingen 234 59 293  
 
DUUR VERGADERINGEN     
totaal aantal uren vergadering met verslag 280:27 180:23 460:50  
verhouding plenum - commissies 60,9% 39,1% 100,0%  

gemiddelde duur van een vergadering 01:11 03:03   
langste vergadering 04:23 12:31   

maximum aantal uren vergadering met verslag per dag 17:50    
maximum aantal uren vergadering met verslag per week 30:30  Ned Fr 
gemiddelde aantal uren vergadering met verslag per dag 04:54 waarvan 03:04 01:49 

TAALVERHOUDING     
Nederlands in tijd 176:30 112:44 289:14  
Frans in tijd 103:56 67:39 171:36  

     
Nederlands in% 62,9% 62,5% 62,8%  
Frans in % 37,1% 37,5% 37,2%  
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interpellaties en mondelinge vragen in openbare  
commissievergadering 

aantal 2.225 
gemiddeld per vergaderdag 18 
hoogste aantal per vergaderdag 108 
gemiddeld per vergadering 10 
gemiddelde duur van de vragen en interpellaties 0:07:34 

 
     
VERHOUDING Integraal - Beknopt Verslag IV BV   

gemiddelde publicatietermijn ochtendvergadering  1:56 6:27   
gemiddelde publicatietermijn namiddagvergadering  1:44 4:03   

verhouding volume IV-BV   % IV gewogen % 
gemiddeld aantal bladzijden plenum, zonder bijlage 48 18 37% 33% 
gemiddelde aantal bladzijden commissies 15 7 50% 49% 
totaal aantal gedrukte bladzijden 6.198 5.444 44%   

volume plenum 2.868 1.072 37% 33% 
volume commissies 3.313 1.641 50% 44% 
 

3.2.3.1.8.  DIENST BEKNOPT VERSLAG 
 
Het Beknopt Verslag is een in directe stijl geschreven samenvatting van de debatten. Het is 
al na korte tijd beschikbaar, eerst op het internet, daarna ook in een gedrukte versie, in het 
Nederlands en in het Frans (document met blauwe kaft). 
 
Naast de 55 plenaire vergaderingen vonden er 234 commissievergaderingen plaats waarin 
vragen gesteld en interpellaties gehouden werden. In totaal gaat het dus om 289 openbare 
vergaderingen, d.i. minder dan tijdens de vorige zittingen (427 vergaderingen in 2005-2006, 
400 in 2004-2005), maar verhoudingsgewijs ligt dat cijfer wel hoger, rekening houdend met 
de vervroegde afsluiting van de zitting eind juni tengevolge van de ontbinding van de Kamers 
voor de parlementsverkiezingen van 10 juni 2007, waarmee de 51ste zittingsperiode 
besloten werd. 
 

3.2.3.1.9.   DIENST VERTALING VAN BEKNOPTE VERSLAGEN, PARLEMENTAIRE  
    VRAGEN EN SIMULTAANVERTALING IN COMMISSIE 
 
Kenmerken van de dienst: 
 
- personeelsbestand: 20 personeelsleden (1 directeur, 4 revisoren, 11 vertalers, 

1 assistent, 2 permanente secretarissen en 1 niet-permanente secretaresse); 
- alle leden van de dienst zijn actief tweetalig (schriftelijke en mondelinge vertaling); 
- onregelmatige werkuren (er wordt wekelijks 6 tot 8 uur gewerkt na 18 uur, gespreid over 

drie tot vier avonden). 
 
Werkzaamheden van de dienst: 
 
- vertaling van de beknopte verslagen en de schriftelijke parlementaire vragen;  
- bijstaan van de tolkendienst: simultaanvertaling in de commissies, twee tot drie 

vergaderingen per week, d.i. zes tolkprestaties, en organisatie van een wachtdienst, elke 
werkdag van 9 uur tot het einde van de dienst, voor onverwachte vergaderingen; 

- naast de vertaling, uitvoering van het integrale computerproces voor de aanmaak en de 
publicatie van de beknopte verslagen: samenwerking met het IV, coördinatie van de 
activiteiten met de twee andere bij het BV betrokken diensten (de niet-permanente 
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diensten van de redactie van BV en CRA); assemblage van de documenten; aanmaak 
van de PDF-documenten; publicatie van een voorlopige versie de avond zelf of, in geval 
van gelijktijdige vergaderingen of vergaderingen later op de dag, de dag nadien (internet + 
gedrukt document); kwaliteitscontrole; op internet plaatsen van de definitieve versie; 

- vertaling, vaak binnen een zeer kort tijdsbestek, van diverse documenten (Conferentie 
van voorzitters, verslagen van werkplaatsbezoeken voor de interne dienst Preventie en 
Bescherming, administratieve nota's, verslagen van buitenlandse zendingen, toespraken, 
huldebetuigingen, in memoriams, catalogi van tentoonstellingen, verslagen van 
conferenties, …); 

- vertaling van het magazine dekamer.be; 
- vertaling van de brochure voor TOEMEKA, een voor het brede publiek bedoelde brochure 

waarin de werking van het Parlement in eenvoudige taal wordt uitgelegd; 
- vertalingen en correctie van externe vertalingen voor het boek over het patrimonium van 

de Kamer dat in de herfst van 2007 zal verschijnen; 
- vertaling en invoering in de databank INQO van de titels van de mondelinge vragen in de 

plenaire vergaderingen en de commissies; 
- nalezen en corrigeren van het Bulletin van vragen en antwoorden; 
- aanvulling van de terminologische databank Multiterm; 
- vertaling van het Jaarverslag; 
- terminologische ondersteuning van andere diensten (griffie, PRI, tolken, enz.); 
- permanente inspanningen op het stuk van de aanpassing aan de nieuwe 

computertoepassingen. 
 
Vertaald volume (volledige cijfers voor de Gewone zitting 2006-2007):  
 
- beknopte verslagen: 2.083 bladzijden voor de plenaire vergaderingen en 3.304 bladzijden 

voor de commissies; 
- 1.583 schriftelijke vragen; 
- nota's: 1930 bladzijden; 
- aantal titels van mondelinge vragen: 388 in de plenaire vergadering; 2.592 in de 

commissies. 
 

3.2.3.1.10.   TOLKENDIENST 
 
Simultane vertaling van de debatten in plenaire vergadering en in commissie. 
 
 
3.2.3.2.  DIENST PUBLIC RELATIONS EN INTERNATIONALE BETREKKINGEN 
 
   -  INTERNATIONALE EN EUROPESE ZAKEN 
Studie van de internationale problemen en secretariaat van het Adviescomité voor de 
Europese aangelegenheden. 
 
   -  PROTOCOL 
Voorbereiding van parlementaire zendingen ; onthaal van buitenlandse personaliteiten en 
afvaardigingen ; ceremonieel en officiële recepties. 
 
   -  PUBLIC RELATIONS 
-  betrekkingen met de pers ; 
-  bezoekersbeleid en andere acties naar het publiek toe (openhuis, jeugdparlement, …) ; 
-  algemene informatie ten behoeve van het publiek (brochures, infosteekkaarten, …) ; 
-  productie van het wekelijks infobulletin « Parlementaire mededelingen ». 
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3.2.3.3.  DIENST BOEKHOUDING 
 
- begrotingscontrole ; 
- bijhouden van de boeken ; 
- berekening van de vaste uitgaven ; 
- beheer van de Pensioenkas van de Kamerleden. 
 
 
3.2.3.4   QUAESTUURDIENSTEN  
 
De Quaestuurdiensten staan het College van Quaestoren bij in de uitoefening van zijn 
opdracht zoals het in het Reglement van de Kamer beschreven staat. Die diensten 
ressorteren onder de Directeur-generaal van de Quaestuurdiensten die het secretariaat van 
het College van Quaestoren waarneemt. 
 
3.2.3.4.1.   ALGEMENE DIRECTIE 
 
-  staat de directeur-generaal van de Quaestuurdiensten bij in de uitvoering van zijn taken ; 
-  voorbereiding van de dossiers van het College van Quaestoren ; 
- opvolging van de beslissingen van het College van Quaestoren ; 
- beheer van het archief van het College van Quaestoren ; 
- briefwisseling met de leden, met derden ; 
- behandeling van bijzondere dossiers op het vlak van personeelsbeheer, statuut van de 

leden, informatica, gebouwen, veiligheid, begroting, e.d. ; 
- coördinatie van de werkzaamheden van de verschillende quaestuurdiensten. 
 
3.2.3.4.2.   DIENST PERSONEEL EN SOCIALE ZAKEN 
 
- administratief en financieel beheer van het personeel van de diensten van de Kamer ; 
- administratief en financieel beheer van de verschillende categorieën van politieke 

medewerkers van de leden en de fracties ; 
- sociale dienst (personeel en medewerkers) ; 
- beheer van de verkiezingen (leden, personeel en medewerkers) ; 
- examensecretariaat. 
 
3.2.3.4.3.   DIENST ALGEMENE ZAKEN, FINANCIËN EN HUISBESTUUR 
 
« Antenne » - Blok centraal -1ste verdieping 
 
- verspreiding van de stukken van de Kamer ; 
- uitreiken van : - bijzondere nummerplaten en parking-kentekens ; 

- parlementaire sjerp en LEX-kenteken ;  
- legitimatiekaart ; 
- parlementaire medaille ; 
- vrije reiskaart. 

 
Hertoggebouw – 3de verdieping 
 
- betaling van de parlementaire vergoedingen en de wedden van het personeel ; 
- verzekering tegen ziekte en ongevallen, kinderbijslagen, voorafbetalingen van de belas- 
  tingen, uittredingsvergoeding ; 
- begroting van de Kamer ; 
- magazijn, chauffeurs, telefonisten, koffiekamer, deurwachters ; 
- overheidsopdrachten. 
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Huis van de Parlementsleden - niveau (-1) : Magazijn 
- briefpapier en omslagen 
 
Huis der Parlementsleden - niveau (+3) : administratief beheer van de restaurants 
 
3.2.3.4.4.   DIENST INFORMATICA EN BUROTICA 
 
ONTWIKKELING VAN TOEPASSINGEN 

 
 

Nieuwe ingebruiknames 
 
- automatisering van statistieken voor QRVA; 
- Siglia ; 
- site voor de opvolging van de Europese subsidiarisering; 
- blauwboek: automatisering van het beheer van de invoer van documenten 

(wetsontwerpen, wetsvoorstellen, ...); 
- automatische aanmaak van documenten 2, 3 en 4 ; 
- archivering en zoekmotor voor de PVs van de Conferentie van Voorzitters/7 Voorzitters en 

Bureau ; 
- RAJV: beheer en "full text search" van de rapporten die bij de Kamer werden ingevoerd 

door externe organisaties ; 
- beheer van foto's door de dienst PRI. 

 
 

Worden verder behandeld 
 
- verbetering van de zoekmogelijkheden in de verschillende reeds bestaande wetgevende 

toepassingen; 
- uitbreiding en ontwerp van de kruispuntbank van de wetgeving; 
- verbetering van de website; 
- hulpmiddelen om de zoekmotor van de digitale toepassing Genesis in metadata om te 

zetten; 
- verbetering van de toepassingen Beknopt en Analytisch verslag. 

 
 
Aangevangen analyses (of ontwikkelingen) en aanbestedingen 
 
- gecentraliseerd adresbeheer; 
- magazijnbeheer (voorraden, bestellingen, aanvragen, catalogus); 
- standaardisering van enkele "administratieve" documenten; 
- toegang tot de website voor slechtzienden; 
- architectuur van een nieuw ontwikkelingssysteem met opvolging van aanvragen en 

benodigde opleidingen; 
- beheer van actoren; 
- archieven van de Kamer: beheer van de inventaris en bijhorend zoeksysteem. 

 
 

Onderhoud van bestaande 
 
- pro memorie. 
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SYSTEMEN 
 
 

Nieuw 
 
- virtualisering van de systemen, clustering; 
- ingebruikname van nieuwe multi-functionele netwerkprinters; 
- gebruik van de "Blades"-architectuur; 
- hernieuwing van de servers; 
- ingebruikname van een "hot spot". 

 
 

Worden verder behandeld 
 
- verbetering van veiligheid en de roll-out van telewerken; 
- aanpassingen aan het netwerk en de veiligheidsproducten naar aanleiding van analyse; 
- beheer van de post-migratie van de wetgevende systemen. 

 
 
Analyses en hangende lastenboeken 
 
- multimedia-publicatie van de debatten; 
- architectuur en materiaal voor gegevens-opslag, -backup en –archivering; 
- vervanging van het email-systeem; 
- renovatie van de oude informatica-zaal met het oog op een ontdubbeling van de 

strategische onderdelen; 
- geautomatiseerde verspreiding van toepassingen en onderhoudspaketten (service packs); 
- nieuwe badges. 

 
 

Beheer/onderhoud van huidige systemen 
 
pro memorie. 
 
- servers; 
- iSeries. 
 

 
Onderhoud en opleiding 

 
Ondersteuning van gebruikers (pc, printers, netwerk) : 
- personeel van de Kamer; 
- verkozenen (volledig) - opleiding, aanschaf materiaal, administratieve hulp, ondersteuning 

Blackberry in geval van defect; 
- medewerkers en politieke fracties (gedeeltelijk). 

 
Vervanging van overbodige configuraties (20 tot 25% per jaar) - materiaal en toepassingen 

 
Bijzondere domeinen : 
- assistentie bij de dienst Drukkerij; 
- systemen voor Boekhouding (PIA) en Dienst Personeel (ARNO); 
- systemen voor de Verslag-diensten. 

 
Opleidingen voor de standaard bureautica-toepassingen en de syllabi via het netwerk 
toegankelijk maken 
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Eindejaarsstages 

 
Stages door andere assemblees (Libanees parlement, ...) 
 
Herstellingen en onderhoud van het materiaal 
 
Interparlementaire samenwerking en/of missies : 
- Libanees parlement; 
- Kosovaars parlement; 
- de 7 Belgische assemblees; 
- controle op de geautomatiseerde stemming. 
 
3.2.3.4.5.   GEBOUWENDIENST 
 
- gebouwen en lokalen ; 
- onderhoud ; 
- meubilair en kantoormachines ; 
- telefonie ; 
- veiligheid. 
 
 
3.2.3.5. BIBLIOTHEEK VAN HET PARLEMENT  
 
De Bibliotheek van het federale Parlement is gemeenschappelijk voor de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers en de Senaat sinds 1 januari 1905.  
Haar opdracht is een moderne informatie- en documentatiedienst te zijn voor de leden, hun 
medewerkers, de politieke fracties en de personeelsleden van de federale assemblees. 
Tevens staat zij in voor een adequaat beheer en conservering van de historische en actuele 
collecties. 
 
Alle diensten van de Bibliotheek van het federale Parlement zijn gegroepeerd in het 
Regentgebouw, Wetstraat 13. De Bibliotheek behoudt evenwel nog twee locaties in het Paleis 
der Natie. Enerzijds een “Antenne” in het Paleis der Natie zelf waar leden, medewerkers en 
personeel terechtkunnen voor documentaire aanvragen, het uitlenen en inleveren van werken 
en voor het raadplegen van een beperkte collectie referentiewerken en anderzijds een 
opslagruimte “Compactus” in het Huis van de Parlementsleden. 
 
De totale oppervlakte van de Bibliotheek bedraagt 6000 m², waarvan 4513 m² voor het 
Regentgebouw, 1300 m² voor de Compactus in het Huis van de Parlementsleden en 187 m² 
voor het Antennebureau en de bewaarkelder voor de microfilms in het Paleis der Natie.  
Op 1 januari 2007 zijn er 53 personen tewerkgesteld in de Bibliotheek verspreid over vier 
afdelingen.  
 
Na de verkiezingen van 10 juni 2007 werd voor de nieuwe leden van Kamer en Senaat een 
uitgebreide map samengesteld met inlichtingen over de verschillende aspecten van de 
dienstverlening door de verschillende afdelingen van de Bibliotheek. 
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ACTIVITEITEN VAN DE VERSCHILLENDE AFDELINGEN 
 
 
Afdeling "analyse" 
 
De afdeling is verantwoordelijk voor de catalografische verwerking van alle periodieke 
publicaties van de Bibliotheek en voor de acquisitie en het beheer van de tijdschriften in het 
bijzonder. De tijdschriften kunnen geraadpleegd worden in de leeszaal van het Regentgebouw 
en omvatten ongeveer 676 tijdschriften en 40 periodieke uitgaven van internationale 
instellingen. Tijdens het voorbije parlementair jaar werden er door de afdeling 7 uitgaven van 
inhoudstafels intern verspreid. 
De ontsluiting van het tijdschriftenfonds gebeurt met de invoering van de referentie van 
geselecteerde artikels in de catalogus van de Bibliotheek (LibisngLeuvenInformaticasysteem). 
Eind augustus 2007 zijn er 5177 referenties opgenomen in de catalogus, hetzij een toename 
van ± 4000 referenties. 
Naast de betalende online databanken en het internet is de catalogus een belangrijke bron 
voor informatie voor het samenstellen van documentaire dossiers en het beantwoorden van 
aanvragen voor documentatie vanwege leden, medewerkers en personeel. 
Op het intranet kan elke gebruiker in de Bibliotheek de inhoudsopgave raadplegen van 
ongeveer 18000 tijdschriften op Swetsonline. 
De afdeling zorgt ook voor de verwerking van alle officiële verslagen, die wettelijk in de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers neergelegd moeten worden en waarvan één exemplaar in de 
Bibliotheek en één in het archief beschikbaar dienen te zijn.  
Terwijl de documentalisten zich eerder met de bibliotheekaspecten bezig houden, zijn de 
ambtenaren van deze afdeling ook zeer actief betrokken bij het opzoekingswerk in de leeszaal 
en het beantwoorden van aanvragen van informatie van de gebruikers in samenwerking met 
de ambtenaren van de afdeling opzoekingen. 
 
 
Afdeling "acquisitie en conservering" 
 
De opdrachten van deze afdeling zijn zeer uitgebreid en omvatten: 
 
- de acquisitie van allerhande documenten, welke betrekking hebben op de bevoegdheden 

van het federale Parlement; 
- de conservering van het uitgebreid en waardevol patrimonium van de bibliotheek in al zijn 

aspecten; 
- de micrografische en elektronische archivering van belangrijke delen van het patrimonium; 
- het beheer van de informatievideotheek; 
- de opvolging van de veiligheidsaspecten in de Bibliotheek; 
- het beheer van het historisch archief van het bibliotheekfonds; 
- het inrichten van en meewerken aan tentoonstellingen. 
 
1. Het acquisitiebeleid 
 
 Tijdens het voorbije jaar werd het bibliotheekfonds uitgebreid met ± 2500 nieuwe 

publicaties, bestaande uit monografieën, verslagen, studies, Belgische en buitenlandse 
officiële publicaties en documenten van internationale instellingen, zakboekjes en 
jaarboeken. 
Sinds 1987 maakt de catalogus van de Bibliotheek van het federale Parlement als 
partnerbibliotheek deel uit van het Libisinformaticanetwerk van de Katholieke Universiteit 
Leuven. 
De voornaamste doelstelling van de Bibliotheek bestaat erin om aan de leden, hun 
medewerkers en de diensten van de twee federale wetgevende assemblees zo  
compact en efficiënt mogelijk de nodige ondersteuning te geven bij de parlementaire 
dossiers en bij de individuele aanvragen. Daar de research naar documentatie en 
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informatie overwegend door het personeel van de Bibliotheek wordt gedaan en de 
publicaties ook veel ter plaatse worden geraadpleegd, resulteert dit in een geringer 
aantal uitleningen (± 2000 per jaar).   
De aanwinstenlijsten kunnen op de webpagina van de Bibliotheek geraadpleegd worden. 
 

2. Het conserveringsbeleid 
 

De Bibliotheek van het federaal Parlement  is niet enkel een moderne informatie- en 
documentatiedienst ten behoeve  de leden, de medewerkers en het personeel van de 
twee federale assemblees. Opgericht in 1835 heeft de Bibliotheek in de loop van haar 
bestaan een waardevolle historische collectie monografieën, brochures en kranten 
opgebouwd die een aangepaste behandeling vereist.  
Het conserveringsbeleid is dan ook één van de kerntaken van de Bibliotheek, die 
bestaat uit zowel klassieke  als  digitale ingrepen.  

 
a. Onderhoud van het fonds 

In het conserveringsatelier van de Bibliotheek werken drie personeelsleden aan het 
onderhoud van het fonds, onder begeleiding van de adjunct-adviseur belast met 
conserveringszaken. 
De lopende operaties, deze van nazicht, invoer in een beheersdatabank en zuurvrije 
verpakking (‘boxing’) van de historische collectie, gingen onverminderd verder (zie 
ook jaarverslag 2005-2006). De beheersdatabank omvat nu meer dan 25.000 
octavo’s en 1.500 folio’s en quarto’s. 
De belangrijke en uiterst kostbare Blau-atlas, waarvan de Bibliotheek één 
exemplaar (12-delig) beheert, werd vanuit conserveringsoogpunt onder handen 
genomen. De lederen banden werden behandeld om verval tegen te gaan en 
daarna werden de boekdelen opgeborgen in op maat gemaakte zuurvrije dozen. 
In 2007 startte ook het nazicht van het belangrijke subfonds ‘Hemerotheek’. Dit is de 
collectie van grotendeels ingebonden dagbladen en tijdschriften.  Deze verzameling 
wordt eveneens ingevoerd in een beheersdatabank en tevens herplaatst om een 
rationeler beheer mogelijk te maken. 

 
b. Deselectie van het fonds 

Deze operatie, die haar derde jaar is ingegaan, is ondertussen goed voor 850 
lopende meter afgevoerd of nog af te voeren bibliotheekmateriaal.  Dit gebeurt 
steeds volgens de door colleges van Kamer en Senaat goedgekeurde procedure 
(zie jaarverslag 2005-2006). 
 

c. Inbindingen 
In het kader van de overheidsopdracht Inbindingen, die werd toegewezen aan 
Boekbinderij Rozier uit Gent, werden er het afgelopen jaar 550 inbindingen van 
tijdschriften uitgevoerd. 

 
d. Nieuwe compactus 

Een conditio sine qua non voor een degelijk conserveringsbeleid is het kunnen 
beschikken over voldoende opslagruimten die voldoen aan de moderne 
conserveringsnormen. De boekenmagazijnen waarover de Bibliotheek actueel 
beschikt voldoen niet aan de vereiste conserveringsvoorwaarden op het vlak van 
temperatuur, relatieve vochtigheid, luchtkwaliteit, brandveiligheid enz. De 
perspectieven voor een aangepaste huisvesting van de Bibliotheek zijn op het 
ogenblik niet bepaald rooskleurig.  
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e. Rampenplan 

De coördinator van het Disaster Recovery Team, tevens het hoofd van de afdeling  
Acquisitie en Conservering, waakt er nauwgezet over dat de richtlijnen inzake 
interne en externe veiligheid strikt worden nageleefd zowel door het personeel als 
door de bezoekers. 
De DRT-ploeg bestaat uit personeelsleden van de diverse afdelingen  van de 
Bibiotheek , die allen een meerdaagse cursus brandbestrijding hebben gevolgd. 
De Bibliotheek heeft een “waakvlam-contract” met het Centre Spatial de Liège om in 
geval van waterschade de aangetaste collectiedelen een aangepaste 
lyophiliseringsbehandeling te laten ondergaan. 
De Bibliotheek is aangesloten bij het Belgische Blauwe Schild, een vzw die deel 
uitmaakt van het International Committee of the Blue Shield dat, naar het voorbeeld 
van het Rode Kruis, optreedt voor de bescherming van het cultureel erfgoed.  

 
f. Samenwerking met andere diensten en instellingen 
 De samenwerking met de Dienst Documentatie en Archief van de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers wordt verder gezet via de archiefcommissie en via directe 
samenwerking, o.a. door de uitwisseling van technische informatie inzake 
conservering. 

 De Bibliotheek werkt ook samen met externe instellingen. Naast de hierboven 
vermelde deelname aan het Blauw Schild, is er ook het bilateraal 
samenwerkingsproject PBPN met de Koninklijke Bibliotheek, wat is uitgebreid tot 
Presse Papier, het nationaal project voor de conservering van Belgische kranten.  

 
 
3. Studio voor micrografische en elektronische archivering 
  

De micrografische en elektronische archivering en het opnemen van nieuws- en 
actualiteitsprogramma’s behoort tot de taken van de Studio voor micrografische en 
elektronische archivering. 
De studio beschikt daartoe over een ploeg van 4 operatoren, 4 klerken en 1 hulpkracht. 
De Bibliotheek kiest in haar conserveringsbeleid via conversie naar andere dragers voor 
de hybride aanpak, nl. microfilm als stabiel medium voor de bewaring op lange termijn 
en digitalisering van de microfilm als gebruiksvriendelijke toegang tot de informatie. 

 
Micrografische archivering: conservering op lange termijn 

 
a. Acquisitie van microfilms bij externe leveranciers 
 De acquisitie omvat de microfilmeditie van volgende lopende kranten: La Dernière 

Heure, La Gazette de Liège, Gazet van Antwerpen, Het Laatste Nieuws, La Libre 
Belgique, Le Rappel en De Standaard. 

 
b. PBPN-project: Preservation of Belgian Political Newspapers 

Dit bilaterale samenwerkingsproject tussen de Koninklijke Bibliotheek van België en 
de Bibliotheek van het federaal Parlement heeft als doel de collectie historische 
Belgische kranten van beide instellingen te conserveren via een conversie naar 
microfilm. In een latere fase kunnen de microfilms worden gedigitaliseerd en kan de 
informatie via een databank worden aangeboden aan de gebruikers. Dit bilaterale 
samenwerkingsproject is intussen opgenomen in Presse Papier, het nationaal 
conserveringsproject voor de Belgische kranten. 
De Bibliotheek van het federaal Parlement werkt verder mee aan dit interessant 
project.  



148 - ORGANISATIE   Hoofdstuk 3   
 
 

 
c. Project schaduwverfilming 

Dit project, ook wel Digidoc IV genoemd, behelst het microverfilmen en digitaliseren 
van waardevolle, voornamelijk historische collecties, monografieën en 
manuscripten. 
In het kader van dit project worden ook 6 lopende Belgische kranten verfilmd, 
waarvan geen microfilmversie verkrijgbaar is in de handel, nl. Het Belang van 
Limburg, Grenz Echo,  L’Echo, De Morgen, La Meuse en Het Volk. 

 
 

Elektronische archivering 
 

a. Directe scanning 
Waardevolle historische monografieën en brochures uit de kerncollectie van de 
Bibliotheek worden in house gescand. Deze bestanden van de “virtual library” 
worden door de Dienst Informatica en Burotica op een server gestockeerd en zullen 
via een database met een retrievalsysteem kunnen worden geconsulteerd op het 
Internet. 

 
b. Het Digidoc-project 

Het Digidoc-project (digitisation of documents), dat in 1998-1999 van start ging, 
beoogt het microverfilmen en daarna digitaliseren van de papieren publicaties van 
Kamer en Senaat. Het is nauw verbonden met het P.O.D.-project van de 
Quaestuurdiensten van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Dit Printing On 
Demand-project beoogt de rationalisatie van de verspreiding van de parlementaire 
publicaties via een op de vraag van de gebruiker afgestemde thematische 
verspreiding en het drukken van de stukken in eigen beheer. Wegens de grote bijval 
die deze innovatie kende, werd er beslist om ook de niet-digitaal aangemaakte 
publicaties uit het verleden via de P.O.D.-methode te verspreiden. 
Er werd geopteerd voor de hybride aanpak of “film-first-approach”, waarbij de 
historische documenten en handelingen van Kamer en Senaat eerst worden 
gemicrofilmd  en daarna worden gedigitaliseerd. 

 
De microverfilming van de ruim 2 miljoen pagina’s werd in het kader van een 
overheidsopdracht uitgevoerd door de Nederlandse firma Microformat. Het scannen 
van de microfilms wordt deels uitgevoerd door de Studio voor elektronische en 
micrografische archivering van de Bibliotheek en deels door het Nederlandse bedrijf 
Van Buuren via een overheidsopdracht. 

 
Op het ogenblik is de volledige collectie gemicrofilmd en is 94% ervan reeds 
gedigitaliseerd. De Kamerdocumenten van 1832 tot 1995 zijn nu reeds op de 
website van de Kamer te consulteren, zij het voorlopig met een beperkte ontsluiting 
(nummer, datum en zitting van het stuk). De oude Documenten van de Senaat 
(1834-1994) zijn ook door de Bibliotheek volledig gedigitaliseerd en zijn sinds mei 
2006 beschikbaar op de website van de Senaat. De Handelingen van de Senaat zijn 
reeds volledig gedigitaliseerd. Van de Handelingen van de Kamer dienen nog 
120000 beelden te worden gescand.  
Intussen zijn de Dienst Archief en Documentatie en de Dienst Burotica en 
Informatica van de Kamer begonnen met het invoeren van de complementaire 
metagegevens bij de Kamerdocumenten in het kader van het project FLWB-
Genesis, zodat de toegang tot deze informatie in de nabije toekomst aanzienlijk zal 
worden verbeterd. 
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De microverfilming en de digitalisering van het papieren Belgisch Staatsblad 1831-
1997 wordt in het kader van het Digidoc-project uitgevoerd en dit in samenwerking 
met de Diensten van het Belgisch Staatsblad. De microfilmversie is klaar, het 
digitaliseren van de 1.400.000 beelden is reeds aangevangen. Dit project wordt in 
de Bibliotheek uitgevoerd met een hoogperformante microfilmscanner. Door dit 
project, waar in de academische, juridische en politieke wereld veel belangstelling 
voor bestaat, zal de inhoud van het Belgisch Staatsblad worden geconserveerd voor 
de toekomst en beschikbaar worden gesteld op het Internet. 

 
 
4. Beheer van de informatievideotheek 
 

Eén van de taken van de Studio voor elektronische en micrografische archivering is het 
opnemen en tijdelijk bewaren van televisieprogramma’s over de politieke actualiteit en 
de brede maatschappelijke thema’s. 
 
Op het ogenblik bestaat de collectie van de informatievideotheek uit ongeveer 6500 
videobanden, wat neerkomt op een 8000 totaal aantal uren opnamen. Door de alsmaar 
toenemende mediatisering van het politiek bedrijf en het belang dat er wordt gehecht 
aan public relations en communicatie, zal de videotheek in de toekomst nog meer aan 
belang winnen. Door de snelle technologische evolutie en de opmars van digitale 
televisie is video als analoog medium snel terrein aan het verliezen ten koste van 
digitale dragers. Het machinepark van de Bibliotheek is uitgebreid met een DVD-
recorder met harde schijf, waarmee kan worden ingespeeld op de toenemende vraag 
naar beeldmateriaal op digitale drager. De Bibliotheek werkt samen met de 
Informaticadienst aan een duurzame oplossing voor de volledige conversie van de 
videotheek van analoog naar digitaal. 

 
 
 
Afdeling “Opzoekingen” 
 
De afdeling “Opzoekingen” verzekert alle documentaire opzoekingen in de juridische, politieke, 
economische en sociale domeinen, alsook in de internationale pers, zowel in de interne als in 
de externe databanken. 
Ze stelt eveneens documentaire dossiers op in verband met de actualiteit. Deze dossiers 
bevatten meestal de supranationale en Belgische wetgeving alsook de wetgeving van de 
buurlanden en een selectie van artikelen van doctrine. 
De dossiers worden op initiatief van de afdeling samengesteld maar ook op aanvraag van de 
voorzitters van de Commissies vooraleer een ontwerp in Commissie wordt besproken, of op de 
vraag van de  voorzitters van de adviescomités voorafgaand aan de behandeling van een 
bepaald onderwerp. 
 
Door de toename van de individuele aanvragen voor informatie en documentatie werd het 
aantal documentaire dossiers verminderd. 
Gedurende deze zitting werden volgende dossiers samengesteld : 

- groepsvorderingen bij consumentengeschillen; 
- de opvolging van seksuele delinquenten; 
- het financiële statuut van koningshuizen. 

 
Vanaf het dossier ‘Echtscheidingsrecht’ is er naast de papieren versie ook een elektronische 
versie van de documentaire dossiers beschikbaar op de site van de Bibliotheek.  Deze 
elektronische versie maakt het mogelijk alle documenten van de papieren versie, die in 
elektronische vorm bestaan, te raadplegen.  Deze versie is minder compleet maar het aantal 
documenten die in elektronische vorm bestaan, neemt constant toe. 
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Vanaf volgende zitting zal de elektronische versie van elk nieuw documentair dossier ook de 
referenties vermelden van monografieën en artikels die in de papieren versie zijn opgenomen, 
maar die wegens de wet op de auteursrechten niet elektronisch mogen gepubliceerd worden. 
 
Het aantal vragen naar vergelijkend recht over specifieke onderwerpen blijft toenemen. 
Dergelijke vragen vereisen vaak veel opzoekingswerk en nemen veel tijd in beslag. De 
afdeling Opzoekingen probeert steeds in de mate van het mogelijke een zo volledig mogelijke 
documentatie te bezorgen. 
 
Er werden ook dossiers van buitenlandse pers samengesteld voor bezoeken van 
parlementairen aan het buitenland of voor het onthaal van buitenlandse delegaties. 
 
De Bibliotheek is geabonneerd op één of meerdere exemplaren van een 30tal edities van 
Belgische kranten, een 26tal buitenlandse kranten en een 128tal weekbladen en opiniebladen 
uit binnen- en buitenland. 
Deze publicaties kunnen geraadpleegd worden in de leeszaal van het Regentgebouw en 
gedeeltelijk in de leeszaal van de Kamer van Volksvertegenwoordigers in het Paleis der Natie. 
 
De Hemerotheek zorgt voor de distributie en de conservering van de kranten en weekbladen 
op papierformaat en is actief betrokken bij het opzoekingswerk in de kranten, vooral in de 
buitenlandse pers. 
 
 
Afdeling « persdossiers » 

 
- Analyse van de pers en samenstelling van een databank 
 
De afdeling persdossiers ontsluit dagelijks 16 kranten, alsook 16 weekbladen van de Belgische 
pers. Zij selecteert elke dag +/- 240 artikelen over de Belgische en internationale politieke 
actualiteit. De artikels worden gedigitaliseerd en elektronisch geknipt met behulp van 
Scannews, een softwareprogramma voor dit doeleinde ontworpen. Op die manier  stelt zij de 
databank “Persknipsels” samen, die de integrale tekst van ongeveer 1.100.000 
persdocumenten bevat. 
 
- Publicaties 
 
Referentielijst : een lijst met referenties van de gekozen persartikels wordt dagelijks ter  
beschikking gesteld  van de parlementsleden. Deze is alfabetisch geklasseerd volgens het 
trefwoord en vermeldt de datum, de naam van de krant, de titel van het artikel en het 
identificatienummer. Deze lijst bestaat zowel op papier als elektronisch. 
 
Persoverzicht : via Scannews wordt dagelijks het persoverzicht “De Pers Vandaag” 
samengesteld. Het bevat een selectie  van  +/- 60 belangrijke artikels in integrale tekst.  De 
verdeling van het persoverzicht gebeurt uitsluitend elektronisch.  Het persoverzicht is bestemd 
voor alle leden, hun medewerkers en sommige personeelsleden. 
 
Thematische dossiers: een nieuw thematisch dossier over de lawaaihinder te Zaventem werd 
samengesteld. De dossiers over Brussel-Halle-Vilvoorde, de eindeloopbaanproblematiek en de 
hervorming van de Senaat werden bijgewerkt. 
 
De referentielijst, het persoverzicht en de thematische dossiers zijn toegankelijk via het “Menu” 
van het Intranet/Extranet. 
Men vindt er ook de module “Zoeken” in de databank “Persknipsels”. 
 



Hoofdstuk 3   ORGANISATIE - 151     
 

- Opzoekingen 
 
Het personeel beantwoordt de  vragen voor opzoekingen in de Belgische pers door 
raadpleging  van de databank “Persknipsels”. 
Door een overeenkomst tussen de diensten van de Quaestuur en Pressbanking en Mediargus 
hebben de leden, hun medewerkers en sommige personeelsleden toegang tot de databanken 
Press banking en Mediargus. 
Zo kunnen ze artikels raadplegen die niet in onze databank zijn opgenomen. 
 
Selectieve dissemination of information (S.D.I.): de afdeling persdossiers levert op verzoek van  
parlementsleden regelmatig persartikelen die beantwoorden aan hun « profiel », d.w.z. alle 
onderwerpen die hen in het bijzonder interesseren.  
Op dit ogenblik worden door de dienst een 750-tal profielen opgevolgd en verspreid aan 200 
gebruikers. 
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4.  WERKZAAMHEDEN VAN DE POLITIEKE FRACTIES 
 

 
 
 

4.1. VLAAMSE LIBERALEN EN DEMOCRATEN (VLD) 
25 LEDEN 

 
 
 
Fons Borginon, fractievoorzitter, verzorgt de dagelijkse leiding van de fractie 
 
 
FRACTIEDAGEN 
 
De VLD-Kamerfractie opende dit korte parlementair jaar 2006-2007 met een fractieweekend 
op 20 en 21 oktober te Oostende. 
 
Vice-Eerste Minister Patrick Dewael belichtte de federale beleidsverklaring en Vlaams Vice-
Minister president Fientje Moerman gaf uitleg bij de Septemberverklaring van de Vlaamse 
Regering. 
De gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 werden geëvalueerd, 
gevolgd door een eerste gedachtewisseling over de uit te werken strategie door partij en 
fracties in het kader van de federale verkiezingen 2007. 
 
 
PARLEMENTAIRE WERKZAAMHEDEN 
 
De VLD-Kamerfractie had tijdens dit parlementaire jaar aandacht voor diverse 
aangelegenheden. 
 
Onderstaande initiatieven zijn slechts een greep uit de diverse voorstellen die door de VLD-
Kamerfractie werden voorgelegd. 
 
Zo volgde Sabien Lahaye-Battheu het dossier van de schuldloze echtscheiding op. Door de 
goedkeuring van dit ontwerp (stuk nr. 2341/001) werd een voor de VLD belangrijk punt uit 
het regeerakkoord gerealiseerd. 
 
Op initiatief van Fons Borginon werd de wetgeving inzake vermiste personen versoepeld 
(stuk nr. 614/001). Dit “Tsunami-voorstel” houdt in dat vermiste personen na een periode van 
5 à 7 jaar beschouwd worden als overleden. 
 
Stef Goris zat de Werkgroep Evaluatie van de Wapenwet voor en legde een voorstel van 
resolutie neer dat door alle democratische partijen werd goedgekeurd en ondertekend (stuk 
nr. 2991/001). Dit voorstel gaf aanbeveling om een aantal knelpunten inzake de naleving van 
de wapenwet, weg te werken. 
 
Jacques Germeaux pleitte voor een nieuw elan in de strijd tegen het dopinggebruik (stuk nr. 
2800/001) en Guido De Padt wenste verplichte veiligheidsnormen voor fietsen en 
fietsonderdelen in te voeren (stuk nr. 1085/001) en kreeg hiervoor de steun van de voltallige 
Kamer. 
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Tijdens een symposium dat op haar initiatief in de Kamer werd georganiseerd kwam Maggie 
De Block nogmaals op voor een actief veiligheidsbeleid inzake prikongevallen op het werk. 
Hilde Vautmans, verkozen tot nieuw lid van het Europees Parlementair Forum (EPF) voor 
Bevolking en Ontwikkeling verdedigde de internationale inspanningen voor 
gezondheidsrechten van alle vrouwen. 
 
Martine Taelman zat dit parlementaire jaar de Commissie Justitie voor en kon een 
welgevulde agenda afwerken met in het oog springende wetgevende initiatieven o.m. de 
schuldloze echtscheiding, de strafuitvoeringsrechtbanken, de bestrijding van de gerechtelijke 
achterstand en de verhaalbaarheid van de erelonen. 
 
Rik Daems, voorzitter van de Commissie Buitenlandse Betrekkingen, nam de leiding van een 
parlementaire delegatie die einde januari 2007 in New York en Washington gesprekken ging 
voeren en zich liet informeren over het toetreden van België tot de VN-Veiligheidsraad voor 
de komende twee jaar. 
 
De controle op de uitvoerende macht werd door de volksvertegenwoordigers uitgeoefend 
door middel van mondelinge en schriftelijke vragen. 
 
 
CONTACTEN 
 
De perscontacten gebeurden op constante basis door de wekelijkse persontmoetingen waar 
toelichting werd gegeven over de ingediende wetvoorstellen en de standpunten van de 
fractie werden verduidelijkt. 
 
Ook de samenwerking met VLD-Senaatsfractie werd bestendigd door de wekelijkse 
gemeenschappelijke fractievergadering. 
 
De website www.vld-parlement.be, waaraan eveneens de VLD-fracties van andere 
assemblees meewerken, werd operationeel. 
 
 
DIVERSEN 
 
- Op 26 januari 2006 had een huldebetoon aan Willy Cortois plaats ter gelegenheid van 

zijn 20 jaar parlementair mandaat. Hij kreeg felicitaties van de Kamervoorzitter en de 
Eerste Minister. 

 
- Tijdens een plechtigheid van de VLD-Kamerfractie, ter afsluiting van de legislatuur, werd 

Pierre Lano, Secretaris van de Kamer uitgewuifd. Hij zette een punt achter zijn 12-jarig 
parlementair mandaat. 

 
- Tijdens het februaricongres van de VLD werd de partijnaam gewijzigd in Open VLD. Met 

de toevoeging van “Open” benadrukken de Vlaamse Liberalen dat ze resoluut kiezen 
voor een open samenleving. 
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4.2. PARTI SOCIALISTE (PS) 

25 LEDEN 
 
 
De heer Thierry Giet is voorzitter van de PS-fractie. De fractieleden worden bijgestaan door 
universitaire en administratieve medewerkers. Het politieke debat wordt gevoed tijdens de 
wekelijkse fractievergaderingen en tijdens studiedagen en colloquia, maar ook tijdens de 
talrijke contacten in het veld. Daarnaast werkt de fractie ook nauw samen met het Instituut 
Emile Vandervelde, het studiecentrum van de partij.  
 
Bij het opmaken van een balans van de werkzaamheden, moet erop worden gewezen dat de 
start van het parlementaire jaar 2006 samenviel met de gemeenteraadsverkiezingen. 
Bovendien drukte de verkiezingscampagne in de aanloop naar 10 juni haar stempel op het 
afgelopen jaar. Toch gaven onze parlementsleden present en bleven ze onverminderd actief. 
 
Zowel in de commissies als in de plenumvergaderingen stelden ze de federale ministers heel 
wat vragen en oefenden aldus hun controlebevoegdheid ten aanzien van de uitvoerende 
macht uit. In dat verband kwamen volgende thema’s aan bod: de veiligheid van de 
kerncentrales, de vermindering van de CO2-uitstoot, de sluiting van postkantoren, de 
toestand van de in Libië vastgehouden arts en Bulgaarse verpleegsters, de verkiezingen in 
de DRC, de betrouwbaarheid van het biometrisch paspoort, de actieplannen inzake 
verkeersveiligheid, de loonkloof tussen mannen en vrouwen in België, de werking van de 
mededingingsautoriteiten, de detentievoorwaarden in de gesloten centra en de fiscale en 
juridische regeling inzake de vastgoedcertificaten. 
 
Daarnaast nam de fractie ook een groot aantal wetgevende initiatieven, met de nadruk op de 
volgende dossiers: 
 
Justitie 
 
In dit beleidsdomein was er een drukke parlementaire activiteit. Enerzijds heeft onze fractie 
haar steun verleend aan een aantal belangrijke en langverwachte ontwerpen, zoals de 
hervorming op het stuk van de huisvesting en de oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken 
(Doc. 51/2170). De commissieleden hebben zich ook ten volle ingezet om de wetgeving 
betreffende de verschillende vormen van discriminatie te verbeteren.  
 
Anderzijds heeft de fractie zich over de modernisering van de derde macht gebogen. In dat 
verband werden wetsvoorstellen met het oog op de vereenvoudiging van het 
deskundigenonderzoek (Doc. 51/2540) en op een betere behartiging van de burgerlijke 
belangen voor de strafgerechten (Doc. 51/2453) ingediend. 
 
Wat het familierecht betreft, ten slotte, zijn twee belangrijke voorstellen het vermelden waard: 
het voorstel dat ertoe strekt de echtscheidingsprocedure te humaniseren en het wetsvoorstel 
dat ertoe strekt, met betrekking tot de huwelijksvoordelen, de ongelijke behandeling tussen 
de kinderen uit een vorig huwelijk en de andere af te schaffen (Doc. 51/2864). 
 
Volksgezondheid 
 
Onze fractie is verheugd over de stemming met betrekking tot het wetsvoorstel tot oprichting 
van een specifiek fonds voor de schadeloosstelling van alle asbestslachtoffers (Doc. 
51/2602). 
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Onze vertegenwoordigers toonden eveneens belangstelling voor de cosmetische chirurgie. 
Hun wetsvoorstel strekt ertoe strikte voorwaarden op te leggen, zowel wat de kwalificatie van 
de beoefenaars als wat de vereiste apparatuur betreft (Doc. 51/2934). 
 
Wat het milieubeleid betreft, werd om de inoverwegingneming verzocht van een voorstel van 
resolutie betreffende ISO-norm 14064, teneinde het terugdringen van de uitstoot van 
broeikasgassen, alsook de handel in emissierechten te evalueren en te bevorderen (Doc. 
51/2751). 
 
Op het vlak van de maatschappelijke integratie, werd een voorstel van resolutie ingediend 
betreffende de oprichting van een signaal- en verwijslijn voor sociale noodgevallen ten 
behoeve van de daklozen (Doc. 51/2933). 
 
Sociale Zaken 
 
De PS-fractie heeft om de agendering van twee van haar wetsvoorstellen verzocht. 
 
Het eerste betreft de instelling van de werknemersvertegenwoordiging in de kleine en 
middelgrote ondernemingen (Doc. 51/2031). Uit de diverse debatten in de commissie bleek 
echter dat de politieke fracties het daarover niet eens waren. In het licht daarvan heeft de PS 
herhaaldelijk op de eisen van de Europese Commissie gewezen en op de aanzienlijke 
vertraging die ons land bij de omzetting van richtlijn 2002/14 van 11 maart 2002 al heeft 
opgelopen. 
 
Het tweede voorstel betreft de vaststelling van de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid 
van de slachtoffers van een beroepsziekte na de leeftijd van 65 jaar (Doc. 51/1159). Dat 
voorstel werd geamendeerd om de begrotingsgevolgen ervan binnen de perken te houden 
en werd op 21 maart 2007 unaniem door de leden van de commissie goedgekeurd en op 29 
maart door de plenaire vergadering aangenomen. De graad van arbeidsongeschiktheid 
wordt met 1, 2 of 3 procent opgetrokken, afhankelijk van de categorie waartoe de invalide 
gepensioneerden die een rente van het Fonds voor Beroepsziekten ontvangen, behoren. 
 
De leden van de PS-fractie hebben de uitvoering van de wet van 24 december 2005 
betreffende het Generatiepact nauwlettend gevolgd. Ze stelden in dat verband talrijke 
vragen, onder meer naar aanleiding van de herstructurering van de Volkswagenfabriek in 
Vorst.  
Andere dossiers, onder meer betreffende de schijnzelfstandigen, de integratie van de kleine 
risico’s in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de omzetting van het 
professioneel akkoord 2007-2008 namen eveneens een centrale plaats in.  
  
Buitenlandse Betrekkingen 
 
Op dit beleidsterrein werden twee belangrijke voorstellen ingediend. Daaruit blijkt dat de PS-
fractie een groot belang hecht aan ontwikkelingssamenwerking.  
 
Het eerste voorstel van resolutie, betreft de kwijtschelding van de schulden van de minst 
ontwikkelde landen (Doc. 51/1939). De tekst betreft de invoering van een participatief 
proces, waarin resoluut wordt gekozen voor een beleid van menselijke ontwikkeling in het 
kader van de millenniumdoelstellingen. Voorts wil dit voorstel niet alleen een antwoord 
bieden op de problemen van de minst ontwikkelde landen (MOL), maar ook op die van de 
landen met een schandelijke schuldenlast en van de landen die door de tsunami werden 
getroffen. 
 
Het tweede voorstel, van wet, betreft de instelling van een heffing op vliegtuigtickets (Doc. 
51/2382). Daarmee kunnen in de ontwikkelingslanden acties worden gefinancierd om aids en 
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pandemieën te bestrijden. De solidariteitsheffing zal 1 euro bedragen voor een binnenlandse 
en een intracommunautaire vlucht, en 10 euro voor vluchten naar alle andere landen, telkens 
in economyclass. Voor vluchten in eerste klas en in businessclass zullen die bedragen met 
factor 10 worden vermenigvuldigd. 
 
De PS-fractie betreurt dat die twee voorstellen nooit ernstig werden besproken. Gezien het 
alom erkende belang van de schuldkwijtschelding, werd het idee geopperd om deze 
aangelegenheid in een werkgroep te bespreken. De voorzitter van die werkgroep, de heer 
Patrick Moriau, deed een aantal – vruchteloze- pogingen om de werkgroep bijeen te roepen. 
Het voorstel betreffende de heffing op de vliegtuigtickets werd, ondanks verscheidene 
interpellaties daaromtrent, nooit geagendeerd. 
 
Binnenlandse Zaken 
 
Het einde van de zittingsperiode was bijzonder druk. Verscheidene belangrijke teksten 
werden goedgekeurd. 
 
Vooreerst was er de belangrijke hervorming van de civiele veiligheidsdiensten. Die 
aangelegenheid werd nog steeds geregeld door een tekst van 1963, terwijl de sector 
sindsdien een  belangrijke evolutie heeft doorgemaakt. De PS is erin geslaagd  in die tekst 
een aantal belangrijke punten in te schrijven, waaronder het beginsel van de 
begrotingsneutraliteit voor de steden en gemeenten, die momenteel meer dan 85 procent 
van de brandweerdiensten van het Rijk financieren. Op termijn moet de financiële inspanning 
van de federale overheid en van de gemeenten op hetzelfde niveau worden gebracht. 
 
De commissie is er daarnaast ook in geslaagd een juridische leemte aan te vullen, die 
voortvloeide uit het ontbreken van normen voor de plaatsing en het gebruik van 
bewakingscamera’s. Aangezien de Senaat in dat verband talrijke hoorzittingen had 
georganiseerd, kon de Kamer van volksvertegenwoordigers het ontwerp van tekst 
ongewijzigd goedkeuren. Voor ons ging het erom het recht op privacy te verzoenen met de 
noodzaak de openbare ruimte beter te beveiligen.  
 
Ten slotte heeft het Parlement een wet aangenomen die de niet-politionele 
veiligheidsberoepen stroomlijnt en een aantal verbeteringen aanbrengt. De stadswachten, 
stewards en parkwachters worden voortaan gemeenschapswachten. 
 
Financiën en Begroting 
 
Er ging bijzondere aandacht naar de auteursrechten. De PS-fractie wil dat de auteursrechten 
niet langer tot de beroepsinkomsten worden gerekend die onderworpen zijn aan het 
progressief belastingtarief. Zo kan worden voorkomen dat de betaling van een aanzienlijk 
bedrag aan exploitatierechten in de loop van een bepaald jaar aanleiding geeft tot een forse 
stijging van de beroepsinkomsten voor dat jaar. Voorts is het de bedoeling in deze 
aangelegenheid voor enige rechtszekerheid te zorgen (Doc. 51/2898). 
 
Voorts hebben we geijverd voor een specifieke fiscale regeling voor mensen met 
beroepsinkomsten uit een sport- of kunstactiviteit welke aan de personenbelasting 
onderworpen is omdat de betrokkenen in België verblijven (Doc. 51/2290). Hun respectieve 
loopbanen zijn immers niet alleen vaak erg kort, in het bijzonder van de sportlui, maar ook 
wisselvallig van aard, zodat de inkomsten die ze genereren aan sterke schommelingen 
onderhevig zijn. Daarnaast was het de bedoeling een problematische vorm van discriminatie 
weg te werken welke momenteel de niet in het Rijk verblijvende kunstenaars en sportlui 
bevoordeelt ten koste van de sportlui en kunstenaars die aan de personenbelasting 
onderworpen zijn omdat zij in België verblijven. 
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Economie 
 
De PS-fractie heeft het debat over de nieuwe informatiemaatschappij op het stuk van de 
muziekindustrie op gang gebracht en aangezwengeld: het kopiëren voor eigen gebruik, het 
downloaden, het uitwisselen van P2P-bestanden en de auteursrechten kwamen daarbij aan 
bod. In dat verband kunnen we verwijzen naar ons voorstel van resolutie betreffende de 
verplichting voor de informaticaoperatoren te zorgen voor interoperabiliteit van de 
downloadsystemen met alle types van draagbare muziekspelers. Verhinderen dat 
muziekstukken die op wettelijke wijze van het internet werden gedownload vrij en 
ongehinderd kunnen worden gekopieerd, doet volgens de PS-fractie werkelijk afbreuk aan 
de vrijheid van de consumenten en heeft veel weg van een belemmering van de markt (Doc. 
51/2777).  
 
Ook de ‘eerlijke handel’, die een groeiend succes kent, kon op de belangstelling van onze 
parlementsleden rekenen. In dat verband verdienen twee voorstellen onze aandacht. Het 
eerste voorstel, van resolutie, betreft een betere omkadering voor die handel, die soms 
aanleiding geeft tot misbruiken (Doc. 51/2130).  De doelstelling van het  tweede voorstel, van 
wet, is tweeërlei. Het strekt ertoe de eerlijke handel en wie erbij betrokken is juridisch te 
erkennen, door duidelijk te omschrijven wat met de begrippen ‘eerlijke handel’ en 
‘medespelers in eerlijke handel’ wordt bedoeld. Voorts zouden die medespelers ook 
administratief worden erkend, door de oprichting van een Comité voor eerlijke handel, dat 
ermee zou worden belast te controleren of de voormelde medespelers al dan niet de criteria 
naleven die in de definitie van het begrip ‘eerlijke handel’ zijn opgenomen. 
 
Handelsrecht 
 
Onze parlementsleden hadden altijd al een levendige belangstelling voor behoorlijk 
ondernemingsbestuur. In dat kader hebben onze parlementsleden een voorstel van resolutie 
betreffende de naleving en de evaluatie van de toepassing van de beginselen en 
aanbevelingen inzake corporate governance ingediend. Onze vrouwelijke 
vertegenwoordigers ondertekenden gezamenlijk een wetsvoorstel dat moet garanderen dat 
vrouwen zitting hebben in de beslissingsorganen van de autonome overheidsbedrijven en de 
genoteerde vennootschappen (Doc. 51/2714). Er werden hoorzittingen gehouden en er werd 
een amendement ingediend, maar aangezien de meerderheid het niet eens geraakte, werd 
de tekst op 11 april ingetrokken. 
 
Infrastructuur, Verkeer en Overheidsbedrijven 
 
Zoals in het verleden heeft de commissie voor de Infrastuctuur actief deelgenomen aan het 
debat over de voortzetting van de liberalisering van de postsector op het Europese niveau. 
De PS- en de sp.a-fracties namen in dat verband het voortouw, door de indiening van een 
voorstel van resolutie waarin ze de regering opriepen het voorstel van de Europese 
Commissie niet te volgen. In dat voorstel werd immers voor een snelle en volledige 
liberalisering van de sector met ingang van 2009 gepleit. Die resolutie vormde het 
uitgangspunt voor lange besprekingen en talrijke hoorzittingen. Uiteindelijk werd de resolutie, 
nadat ze door de verschillende fracties geamendeerd was, eenparig aangenomen. Ze diende 
zodoende als kader voor het standpunt van de Belgische regering. Om de kwaliteit van de 
universele dienstverlening te vrijwaren heeft die het  door de Europese Commissie 
ingediende voorstel van richtlijn in de Raad ter discussie moeten stellen, aangezien dit 
voorstel de financiering van de universele dienstverlening niet kon garanderen. Ze zag zich 
tevens genoodzaakt de deadline van 2009 af te wijzen.  
 
Op het vlak van de verkeersveiligheid heeft de PS-fractie een wetsontwerp geamendeerd dat 
ertoe strekt jonge bestuurders (die hun rijbewijs minder dan een jaar tevoren behaalden) 
strenger te bestraffen wanneer ze een zware overtreding begaan, door een systematische 
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intrekking van het rijbewijs (Doc. 51/2836). Onze fractie wenste immers dat alle chauffeurs 
die hun rijbewijs minder dan twee jaar geleden behaalden als jonge bestuurders zouden 
worden aangemerkt. De tekst werd op 8 februari 2007 in de plenumvergadering 
aangenomen. Daarnaast heeft onze fractie het voorstel van resolutie betreffende de 
oprichting van een Instituut voor Verkeersongevallenanalyse (Doc. 51/1882), dat door de 
Kamer op 1 februari 2007 werd aangenomen, medeondertekend.  
 
Maatschappelijke Emancipatie 
 
In het verlengde van de bespreking van het programma van de Parlementaire Assemblee 
van de Raad van Europa over het huiselijk geweld beslisten de volksvertegenwoordigers 
zich bij de senatoren aan te sluiten om tot een gemeenschappelijke verklaring te komen. De 
PS-fractie heeft actief aan de totstandkoming van die plechtige verklaring meegewerkt, 
waarmee de parlementsleden werden opgeroepen om zich krachtig en publiekelijk voor de 
bestrijding van alle vormen van partnergeweld uit te spreken. De tekst die aldus in beide 
werkgroepen tot stand kwam, werd door de plenaire vergadering van de Kamer en van de 
Senaat aangenomen.  
 
 
 

 
4.3. MOUVEMENT RÉFORMATEUR (MR) 

25 LEDEN 
 
 
 
Parti réformateur libéral - Front démocratique des francophones - Mouvement des Citoyens 
pour le changement 
 
 
SAMENSTELLING 
 
De MR-fractie telt 25 leden. De heer Daniel Bacquelaine, die tevens kamerlid en 
burgemeester van Chaudfontaine is, bekleedt de functie van fractievoorzitter sinds juli 1999. 
 
De MR-fractie beschikt over universitaire medewerkers die de werkzaamheden in de vaste 
commissies van de Kamer van volksvertegenwoordigers voorbereiden en volgen. Zij nemen 
deel aan de fractiewerkzaamheden en helpen de parlementsleden bij de analyse van teksten 
en dossiers en het opstellen van werknota’s en amendementen. 
Hun werkzaamheden worden gecoördineerd door de heer Xavier Baeselen, politiek 
secretaris van de fractie, die tevens de voorzitter in het dagelijks bestuur van de fractie 
bijstaat. 
 
 
DE POLITIEKE FRACTIE 
 
De MR-fractie die uit de verkiezingen van mei 2003 is ontstaan, maakt deel uit van de 
meerderheid in het Parlement, die het beleid van de paarse regering met socialisten en 
liberalen steunt. 
 
Net als de overige fracties binnen de parlementaire assemblee heeft onze fractie twee 
belangrijke activiteiten: 
 
- zij neemt wetgevende initiatieven door talrijke wetsvoorstellen, voorstellen van resolutie 

of voorstellen van verklaring tot herziening van de Grondwet in te dienen; 
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- zij oefent de parlementaire controle uit door mondelinge vragen en interpellaties tot de 

ministers en staatssecretarissen te richten, hetzij in de vaste commissies, hetzij tijdens 
het vragenuurtje van de plenaire vergadering op donderdagnamiddag. 

 
Onze fractie onderhoudt ook regelmatige contacten met de leden van de federale regering, 
meer bepaald met de liberale ministers. 
 
Tijdens de wekelijkse fractievergadering, vóór de plenaire vergadering van 
donderdagnamiddag, wordt de agenda van de zitting overlopen en worden de 
werkzaamheden voorbereid op basis van de agenda van de commissies voor de volgende 
week. Daarnaast maken fractieleden er ook thematische analyses. 
 
 
WETGEVEND WERK 
 
Justitie 
 
- Voorstel van resolutie nr. 2526 betreffende de mogelijkheid voor de islam om als 

gematigde religie een sereen bestaan te leiden, zonder ook maar enige radicale 
ontsporing te tolereren – ingediend door de heren Denis Ducarme, Olivier Chastel, 
Richard Fournaux, Alain Courtois, Daniel Ducarme en mevrouw Marie-Christine 
Marghem.  

 
Met dat voorstel vraagt onze fractie de regering: 
 
1° het probleem aan te pakken van de naar verluidt 15% imams die zich illegaal op het 
Belgische grondgebied ophouden, en van de aanwezigheid van imam Bouziane; 
2° ruimere voorzieningen uit te bouwen die ertoe strekken controle uit te oefenen op de over 
het Belgische grondgebied verspreide godsdienstige literatuur; 
3° het proces te versnellen dat gericht is op de erkenning van de levensbeschouwelijke en 
religieuze overtuigingen, alsook de financiering van de plaatsen van eredienst (waaronder de 
moskeeën) en de bedienaren van de eredienst (onder wie de imams); 
4° ten behoeve van de imams die in België hun ambt uitoefenen een inburgeringscursus uit 
te werken; 
5° taalcursussen voor beginners en gevorderden te organiseren ten behoeve van de uit het 
buitenland afkomstige bedienaren van de eredienst (onder wie de imams) die zich zullen 
moeten kunnen uitdrukken in de taal van de regio waarin zij hun ambt uitoefenen; 
6° in samenwerking met de Executieve van de Moslims van België strengere 
controlemaatregelen uit te werken ten aanzien van de imams, alsook inzake de 
opvangprocedure voor buitenlandse imams en inzake de telling van de imams die op ons 
grondgebied hun ambt uitoefenen; 
7° in Europees verband een lijst aan te leggen van radicale imams en radicale islamisten, en 
voorts een procedure uit te werken voor de informatie-uitwisseling tussen de lidstaten; 
8° de uitwisseling van ervaringen te bevorderen door een open Europese conferentie te 
organiseren in verband met de organisatie en financiering van de islamitische eredienst in 
Europa; 
9° in onze wetgeving nadere bepalingen op te nemen over de eventuele uitzetting van 
godsdienstextremisten en radicale islamisten; 
10° er in samenwerking met het academische milieu en de moslimvertegenwoordiging voor 
te zorgen dat ten behoeve van aspirant-bedienaren van de islamitische eredienst een 
officieel studieprogramma betreffende de islamtheologie wordt opgesteld dat tevens een 
inleiding tot het recht en de Belgische instellingen omvat. 
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- Wetsvoorstel nr. 2540 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het 
deskundigenonderzoek 

 Na de hoorzittingen met vertegenwoordigers van deskundigen, balies en magistraten, 
besliste de commissie voor de Justitie om een werkgroep van parlementsleden op te 
richten die tot een gezamenlijk wetsvoorstel moest komen. De werkgroep besprak de 
werktekst die door de heer Fons Borginon was opgesteld en die als uitgangspunt van 
de discussie werd gebruikt. In deze werktekst werden reeds heel wat suggesties uit de 
wetsvoorstellen van de verschillende politieke partijen samengebracht. Ook werd het 
advies van de Hoge Raad voor de Justitie al zoveel mogelijk in de tekst verwerkt. 
Ingediend door de heer Alain Courtois. 

- Wetsvoorstel nr. 2575 tot wijziging van artikel 524 van het Gerechtelijk Wetboek wat de 
plaatsvervanging van de gerechtsdeurwaarders betreft  

 Het in artikel 524 van het Gerechtelijk Wetboek opgenomen beginsel van de 
plaatsvervanging van de gerechtsdeurwaarder draagt zonder twijfel bij tot een 
behoorlijke rechtsbedeling. De regeling van de plaatsvervanging zorgt immers voor een 
optimale werking van de gerechtsdeurwaarderskantoren, die kunnen worden 
beschouwd als spil van ons justitieel bestel. 
Dat plaatsvervangingsbeginsel dreigt echter te worden uitgehold als gevolg van het 
arrest dat het Hof van Cassatie op 4 februari 2005 heeft gewezen en waarin een enge 
interpretatie wordt aangehouden van het in artikel 524 vermelde begrip «verhinderd». 
Volgens het Hof kan een gerechtsdeurwaarder weliswaar gezondheidsredenen 
aanvoeren om te rechtvaardigen dat hij verhinderd is, maar geen redenen van 
persoonlijk comfort of de wens zijn werklast te verlichten. De indieners stellen daarom 
voor het Wetboek in die zin aan te passen. Ingediend door de heren François Bellot, 
Olivier Maingain, Jean-Pierre Malmendier, Alain Courtois en Daniel Ducarme.  

- Wetsvoorstel nr. 2948 betreffende de getuigschriften van goed zedelijk gedrag  
 Met dit wetsvoorstel willen de indieners de getuigschriften van goed zedelijk gedrag 

tijdelijk een wettelijke basis geven, tot de artikelen 595 en 596 van het Wetboek van 
strafvordering in werking zullen zijn getreden. Zo beogen ze tegemoet te komen aan de 
opmerkingen van de Raad van State. Ingediend door de heren Dominique Van Roy en 
Daniel Bacquelaine en mevrouw Corinne De Permentier. 

- Wetsvoorstel nr. 2718 houdende regeling van economische en individuele activiteiten 
met wapens  

 Dit wetsvoorstel beoogt in de eerste plaats de opheffing van sommige aan de Koning 
verleende machtigingen omdat de indieners ze buitensporig vinden. Voorts stelt het 
bepaalde versoepelingen in ten voordele van sommige wapenbezitters: voor musea en 
wapenverzamelaars wordt de drempel verlaagd, zodat zij in aanmerking kunnen 
komen voor de algemene vergunningsregeling voor het bezit van meer dan één 
wapen; men mag bepaalde geërfde wapens in bezit hebben, zonder daartoe over een 
jachtvergunning te moeten beschikken; personen die een wapen bezaten vóór de 
inwerkingtreding van de wet en dat wapen wensen te behouden, krijgen meer 
rechtszekerheid; bepaalde gewezen jagers mogen hun wapen behouden; musea en 
wetenschappelijke instellingen mogen in beslag genomen, bruikbare wapens in 
ontvangst nemen; de beslissingstermijn waarover de gouverneur of de minister van 
Justitie beschikt, wordt strikter afgebakend; voor personen die een wapen bezaten 
vooraleer de wet in werking trad, worden de overgangsregels versoepeld. Ingediend 
door de heer Philippe Monfils. 

- Wetsvoorstel nr. 2694 teneinde elektronisch toezicht op en hormonale farmacologische 
behandeling van in vrijheid gestelde seksuele delinquenten mogelijk te maken – 
ingediend door de heren Daniel Bacquelaine, Jean-Pierre Malmendier en Alain 
Courtois. 

- Wetsvoorstel nr. 2696 tot wijziging van de artikelen 21 en 21bis van de wet van 17 april 
1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, teneinde 
voor sommige op minderjarigen gepleegde ernstige feiten de verjaringstermijn vast te 
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stellen op dertig jaar – ingediend door de heren Daniel Bacquelaine, Jean-Pierre 
Malmendier en Alain Courtois. 

- Wetsvoorstel nr. 2697 tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de 
voorlopige hechtenis, teneinde te voorzien in de onmiddellijke en systematische 
aanhouding van personen die zijn veroordeeld wegens misdrijven van aanranding van 
de eerbaarheid of van verkrachting van een minderjarige jonger dan 16 jaar – 
ingediend door de heren Daniel Bacquelaine, Jean-Pierre Malmendier en Alain 
Courtois. 

- Wetsvoorstel nr. 2698 tot wijziging van het Strafwetboek, teneinde de jegens 
recidiverende seksuele delinquenten uitgesproken straffen te verzwaren – ingediend 
door de heren Daniel Bacquelaine, Jean-Pierre Malmendier en Alain Courtois. 

- Wetsvoorstel nr. 2699 tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe 
rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer 
toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, teneinde in geval 
van veroordeling wegens seksueel misbruik van een minderjarige het volgen van een 
begeleiding of van een behandeling verplicht te maken – ingediend door de heren 
Daniel Bacquelaine, Jean-Pierre Malmendier en Alain Courtois. 

- Wetsvoorstel nr. 2702 tot invoering in het Strafwetboek van een beveiligingsperiode bij 
veroordelingen voor bijzonder zware misdrijven 
Met dit voorstel wil men het hof van assisen, wanneer het de levenslange opsluiting 
uitspreekt, de mogelijkheid bieden om die straf te koppelen aan de vaststelling van een 
beveiligingsperiode van veertien tot twintig jaar of van twintig tot vijfentwintig jaar in 
geval van wettelijke herhaling. Tijdens die periode kan geen voorwaardelijke 
invrijheidstelling plaatsvinden. Ingediend door de heren Daniel Bacquelaine, Jean-
Pierre Malmendier en Alain Courtois.  

 
 
Fiscale, financiële en economische aangelegenheden 
 
- Wetsvoorstel nr. 2787 betreffende het fiscaal statuut van de bezoldigde 

sportbeoefenaars  
 Wijziging van het op bezoldigde sportbeoefenaars toepasselijke belastingstelsel om 

een aantal problemen op te lossen waarmee zowel de sportbeoefenaars zelf als de 
clubs die hen in dienst nemen, in deze activiteitssector te maken krijgen. Ingediend 
door de heren François-Xavier de Donnea, Alain Courtois c.s. 

- Wetsvoorstel nr. 2731 tot wijziging van artikel 113 van het WIB 1992, wat de 
aftrekbaarheid van de opvangkosten voor kinderen met een handicap betreft 

 Dit wetsvoorstel strekt ertoe fiscaal beter rekening te houden met de specifieke kosten 
van de zorg voor kinderen met een handicap. Daartoe wordt de aftrekbaarheid 
voorgesteld van de opvangkosten voor kinderen jonger dan 21 jaar en wordt de Koning 
de mogelijkheid geboden te voorzien in een verhoogd bedrag voor kinderen met een 
zware handicap. Ingediend door mevrouw Marie-Christine Marghem en de heer Daniel 
Bacquelaine. 

- Wetsvoorstel nr. 2381 tot wijziging van Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 
teneinde een belastingvermindering in te stellen voor de begunstigden van de diensten 
voor gezinszorg en bejaardenhulp 

 De diensten voor gezinszorg en bejaardenhulp worden door alle decentrale overheden 
erkend en gesubsidieerd en verrichten voortreffelijk werk. Ze hebben echter te kampen 
met een almaar ernstiger wordend probleem, met name de concurrentie met de 
diensten die worden gepresteerd in het kader van andere vormen van bijstand, onder 
meer via de dienstencheques. 

 Het wetsvoorstel stelt voor de fiscale behandeling van de uitgaven die worden gedaan 
om een gezinshulp te betalen, gelijk te schakelen met die voor een persoon die in het 
kader van de dienstenchequeregeling wordt betaald. Ingediend door de heer Philippe 
Monfils. 
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Infrastructuur, telecommunicatie en communicatie 
 
- Wetsvoorstel nr. 2619 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 

houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik 
van de openbare weg, teneinde de motorfietsen toe te staan gebruik te maken van de 
aan de bussen voorbehouden rijstroken. 
Dit wetsvoorstel strekt ertoe motorrijders in bepaalde omstandigheden toe te staan 
gebruik te maken van de aan de bussen voorbehouden rijstroken en van de bijzondere 
overrijdbare beddingen. Ingediend door de heren Bellot, Chastel, Michel, Bonte en 
mevrouw De Permentier. 

 
 
Volksgezondheid, sociale zaken, werk 
 
- Wetsvoorstel nr. 2435 tot wijziging van artikel 16 van het koninklijk besluit van 8 april 

1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen en van 
artikel 42 van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de 
kinderbijslag voor loonarbeiders, wat de bepaling van de rang van de rechtgevende 
kinderen betreft 
De regelgeving inzake kinderbijslag bepaalt dat het bedrag ervan toeneemt volgens de 
rang van het kind in eenzelfde gezin. Als evenwel een van de gescheiden ouders, 
ongeacht of zij vóór de scheiding al dan niet als enige bijslagtrekkende waren, een 
aantal van de kinderen huisvest en zelf bijslagtrekkende wordt, verliezen die hun rang 
en vermindert de bijslag als gevolg daarvan.  
Dit wetsvoorstel strekt ertoe de wetgeving te wijzigen. Ingediend door de heer Richard 
Fournaux. 

- Voorstel van resolutie nr. 2441 betreffende permanente make-up 
Permanente make-up wordt niet wettelijk geregeld. Bij de practici kan een regelgevend 
initiatief nochtans op veel bijval rekenen, omdat die techniek met nogal wat excessen 
gepaard kan gaan. Ingediend door de dames Josée Lejeune en Dominique Tilmans en 
de heer Daniel Bacquelaine. 

- Wetsvoorstel nr. 2580 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende 
instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele 
van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten 
Dit wetsvoorstel heeft betrekking op het vraagstuk van de deeltijdse werkhervatting 
nadat de beroepsactiviteit werd stopgezet wegens ziekte. Voor zelfstandigen geldt die 
mogelijkheid van een gedeeltelijke werkhervatting slechts voor de duur van driemaal 
zes maanden. Het wetsvoorstel strekt ertoe die beperking op te heffen voor 
zelfstandigen die de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt, om een einde te maken aan 
die volgens de indiener discriminatoire behandeling van de zelfstandigen. Ingediend 
door de heer Philippe Monfils. 

- Wetsvoorstel nr. 2956 tot regeling van de reclame voor cosmetische ingrepen 
Dit wetsvoorstel geldt voor alle artsen en tandartsen en strekt ertoe reclame voor 
cosmetische ingrepen te verbieden. Ingediend door mevrouw Dominique Tilmans en 
de heer Daniel Bacquelaine. 

- Voorstel van resolutie nr. 2962 betreffende de eerstehulpopleiding en de sensibilisering 
daarvoor in het kader van het rijbewijs en in het onderwijs 
De regering wordt verzocht in het kader van de rijopleiding een achturige 
eerstehulpopleiding in te voeren. Ingediend door mevrouw Dominique Tilmans. 
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Landsverdediging en buitenlandse betrekkingen 
 
- Wetsvoorstel nr. 2384 tot oprichting van een adviesraad "Historische Pool van 

Defensie" genaamd 
 De belangrijkste taken van de adviesraad zijn: het levendig houden van de herinnering 

aan het verleden; de bewustmaking van de bevolking, vooral dan de jongeren, voor de 
lessen die uit het verleden kunnen worden getrokken, met de bedoeling op die manier 
een op de herinnering bouwende opvoeding ontwikkelen; het duiden van onze sociale 
ontwikkeling doorheen de geschiedenis; de bevordering van de instandhouding van de 
historische plaatsen. Ingediend door de heer Philippe Monfils. 

- Voorstel van resolutie nr. 2865 betreffende de terdoodveroordeling van vijf 
verpleegsters en een arts in Libië 

 Met deze resolutie wordt de regering gevraagd om zowel op bilateraal als multilateraal 
niveau demarches te ondernemen teneinde een humanitaire oplossing te vinden voor 
de opsluiting en terdoodveroordeling van vijf Bulgaarse verpleegsters en een 
Palestijnse arts in Libië. Ingediend door de heren Richard Fournaux en Daniel 
Bacquelaine. 

 
 
Binnenlandse zaken en institutionele aangelegenheden 
 
- Wetsvoorstel nr. 1375 tot wijziging van het Kieswetboek en de wet van 23 maart 1989 

betreffende de verkiezing van het Europese Parlement, teneinde, voor de verkiezingen 
van de Kamer van volksvertegenwoordigers, van de Senaat en van het Europees 
Parlement, een kieskring in te stellen die bestaat uit de administratieve 
arrondissementen Brussel-Halle-Vilvoorde, Nijvel en Leuven 

 Teneinde onder meer rekening te houden met de splitsing van de vroegere provincie 
Brabant heeft de wetgever bij twee wetten van 13 december 2002 de kieswetgeving 
gewijzigd. In zijn arrest nr. 73/2003 heeft het Grondwettelijk Hof (Arbitragehof) de 
indertijd ingestelde regeling echter gedeeltelijk vernietigd. 

 Uitgaande van dat arrest nr. 73/2003 stellen de indieners van dit wetsvoorstel voor om, 
naast de acht provinciale kieskringen, een nieuwe kieskring in te stellen die de 
administratieve arrondissementen Brussel-Hoofdstad, Nijvel, Halle-Vilvoorde en 
Leuven omvat. Ingediend door de heren Daniel Bacquelaine en Olivier Maingain. 

- Voorstel van resolutie nr. 2019 betreffende de inachtneming van de wettelijkheid bij de 
instelling van de avondklok door de gemeenten 
Met deze resolutie wordt de regering gevraagd de provinciegouverneurs een 
gedocumenteerde circulaire en een voorstel van modelreglement voor de gemeenten 
te bezorgen, teneinde de gemeenten te helpen die er in voorkomend geval voor 
zouden kiezen om op hun grondgebied een avondklokregeling uit te werken. Ingediend 
door de heer Denis Ducarme. 

 
 
CONTROLE 
 
Onze fractie richt mondelinge vragen en interpellaties tot de federale regering, voornamelijk 
tijdens de vergaderingen van de vaste commissies van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers. Op die manier oefent zij haar controleactiviteit ten aanzien van de 
federale regering uit en krijgen de Kamerleden een betere kijk op dier beslissingen. 
 
Tijdens de parlementaire zitting 2006/2007 heeft de MR-fractie in de Kamer van 
volksvertegenwoordigers tal van mondelinge vragen in de commissies en tijdens de plenaire 
vergadering gesteld. In het voorliggend verslag vermelden we de markantste mondelinge 
vragen die in de commissievergaderingen werden gesteld. 
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Zonder naar volledigheid te streven, vermelden wij, per beleidssector, de onderwerpen die 
door onze parlementsleden werden aangekaart: 
 
 
Buitenlandse betrekkingen en landsverdediging 
 
- De invloed van de gebeurtenissen in Ivoorkust op het Belgische 

ontwikkelingssamenwerkingsbeleid ten aanzien van dit land (François-Xavier de 
Donnea); 

- het Belgische beleid ten aanzien van Afghanistan (François-Xavier de Donnea); 
- het resultaat van de verkiezingen in Congo (François-Xavier de Donnea); 
- het beleid inzake ontwikkelingssamenwerking (Hervé Hasquin); 
- de toestand in Oekraïne (Hervé Hasquin); 
- de toetreding van Roemenië tot de Europese Unie (Hervé Hasquin); 
- de kwijtschelding van de schulden van de derde wereld (Hervé Hasquin); 
- de reactie van de regering op de verklaring van de Iraanse president Mahmoud 

Ahmadinejad dat Israël van de kaart moet worden geveegd (Hervé Hasquin); 
- de Holocaustconferentie in Iran (Hervé Hasquin); 
- het sturen van troepen naar Afghanistan (Josée Lejeune); 
- de rol van de kinderrechten in het Belgische beleid inzake ontwikkelingssamenwerking 

(Josée Lejeune); 
- de Iraanse activiteiten op nucleair gebied (Josée Lejeune). 
 
 
Sociale zaken en volksgezondheid 
 
- Het gebruik van de laser voor medische en esthetische doeleinden (Dominique 

Tilmans); 
- de hervorming van de cardiologie (Daniel Bacquelaine); 
- het rookverbod in de horecasector (Denis Ducarme); 
- het ontwerpbesluit ter beperking van de misbruiken in de spoeddiensten van 

ziekenhuizen (Josée Lejeune); 
- de mogelijke gevolgen van gsm-straling voor de volksgezondheid (Daniel Ducarme); 
- de terugbetaling van logopediekosten (Jacqueline Galant); 
- de regeling voor de vrijwillig verzekerden (Charles Michel); 
- de evolutie van het dossier van de numerus clausus in de geneeskunde (Eric Libert); 
- de verkoop van alcoholhoudende dranken aan jongeren (Richard Fournaux); 
- VW Vorst (Corinne De Permentier); 
- de terugbetaling van Herceptin (Pierrette Cahay) 
 
 
Binnenlandse zaken, administratieve vereenvoudiging, institutionele aangelegenheden 
 
-  De maatregelen ter bestrijding van het terrorisme (François-Xavier de Donnea); 
-  het taalgebruik in de kiesbrieven in de gemeenten van de Brusselse rand (Eric Libert); 
-  de overstromingen tijdens de zomer in het Brusselse en de vergoeding door het 

Rampenfonds (Olivier Maingain); 
-  de verdeling van de subsidies 2005 inzake verkeersveiligheid – boetefonds (Richard 

Fournaux); 
-  de onrustwekkende toename van het aantal zelfmoorden bij politieagenten (Jacqueline 

Galant); 
-  de financiering van het telepolitiesysteem (Charles Michel); 
-  de problematiek van de toepassing van de praktijktests in uitvoering van de wetgeving 

ter bestrijding van discriminatie op de arbeidsmarkt (Corinne De Permentier); 
-  het uniforme Europese rijbewijs (Jacqueline Galant). 
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Justitie 
 
-  De aanwerving van referendarissen (Jean-Pierre Malmendier); 
-  het gerechtelijk akkoord en de steun aan bedrijven in moeilijkheden (Jean-Pierre 

Malmendier); 
-  de situatie van de plaatsvervangende rechters (Olivier Maingain); 
-  de tegenwerking van bepaalde staten bij huwelijken van personen van hetzelfde 

geslacht (Olivier Maingain); 
-  de plannen voor een herindeling van de gerechtelijke arrondissementen (Marie-

Christine Marghem); 
-  het Phenixproject (Marie-Christine Marghem); 
-  de toestand van imams die onregelmatig in ons land verblijven (Denis Ducarme). 
 
 
Overheidsbedrijven en infrastructuur 
 
-  Het fietsverkeer op de busstroken (Corinne De Permentier); 
-  de geplande maatregelen ter verbetering van de veiligheid van de motorrijders (Valérie 

De Bue); 
-  de invoering van Georoute bij De Post en de gevolgen daarvan 

(arbeidsomstandigheden, personeel,…) (Olivier Chastel); 
-  de sluiting van spoorwegloketten en -stations in Wallonië in het kader van het 

investeringsbeleid van de NMBS  (Olivier Chastel); 
-  het partnerschap tussen De Post en het consortium Deense Post/CVC Partners 

(Olivier Chastel); 
-  de toekomst van het kantorennetwerk van De Post en het aldaar werkzame personeel 

(in het kader van de herstructurering van het netwerk en de verdere uitbouw van de 
PostPunten) (Olivier Chastel); 

-  de moeilijke toegang tot het aansluitnet voor de concurrenten van Belgacom (Olivier 
Chastel). 

 
 
Bedrijfsleven en consumentenzaken 
 
-  De beslissing van het overlegcomité over het dossier inzake de verlaging van de 

leerplichtige leeftijd (Anne Barzin); 
-  de intrekking van de vliegtoelating door België voor de Egyptische 

luchtvaartmaatschappij Air Memphis (Dominique Tilmans); 
-  de microfilms van het Algemeen Rijksarchief die bestemd zijn voor genealogisch 

onderzoek (Daniel Bacquelaine); 
-  de wetgeving betreffende de zonnecentra (Richard Fournaux); 
-  de op de jongeren gerichte reclamecampagnes van de banken (Anne Barzin); 
-  de handelspraktijken in de vastgoedsector (Anne Barzin); 
-  het moederschapsverlof voor de vrouwelijke zelfstandigen in bijberoep (Anne Barzin); 
-  gevaarlijk speelgoed en gadgets (Anne Barzin); 
-  de toepassing van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een 

inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder 
ten gevolge van werken op het openbaar domein (Corinne De Permentier). 
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Financiën 
 
- Het btw-stelsel voor verenigingen (François-Xavier de Donnea); 
-  de richtlijn 92/12/EEG van 25 februari 1992 betreffende de algemene regeling voor 

accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles 
daarop (Marie-Christine Marghem); 

-  de aftrek voor risicokapitaal (Luc Gustin); 
-  het fiscaal statuut van de studenten (Luc Gustin); 
-  de belastingvermindering voor uitgaven met het oog op een rationeler energiegebruik, 

zoals bepaald in artikel 145/24 van het WIB 92 (Luc Gustin); 
-  de gevolgen van artikel 45, § 2 van het btw-Wetboek voor de vervangvoertuigen die 

worden gebruikt door de klanten van de professionals in de automobielsector (Luc 
Gustin). 

 
 
EXTRAPARLEMENTAIRE ACTIVITEITEN 
 
De MR-fractie vergadert maandelijks over actuele thema’s en nodigt daarbij federale 
ministers uit. 
 
Ieder jaar organiseert de MR-fractie van de Kamer van volksvertegenwoordigers ook 
studiedagen en colloquia (jeugdcriminaliteit, seksuele delinquentie, orgaandonatie). 
 
Via haar driemaandelijkse krant “En direct de la Chambre” bericht de MR-fractie regelmatig 
over de activiteiten van haar parlementsleden. 
De fractie verspreidt eveneens een elektronische nieuwsbrief. 
Sinds kort beschikt onze fractie over een eigen website (www.mr-chambre.be) waarop ze 
alle ingediende teksten, perscommuniqués en mondelinge vragen van haar parlementsleden 
plaatst. 

 
 
 
 

4.4.  SOCIALISTISCHE PARTIJ.ANDERS-SPIRIT (SP.A-SPIRIT) 
23 LEDEN 

 
 
 
 
De samenstelling van de 23-koppige fractie wijzigde in het parlementaire werkjaar 2006-
2007. In december werden Inga Verhaert, Karin Jiroflée en Hilde Claes bestendig 
afgevaardigde in hun provincie. Ze werden opgevolgd door Monica De Coninck, Yvette Mues 
en Magda Raemaekers. 
 
Vorming en opleiding van de fractieleden bleef ook in het afgelopen politiek jaar een 
aandachtspunt. De fractieleden trainden op een tweedaagse workshop in Antwerpen 
verschillende vaardigheden en dat onder deskundige begeleiding. 
 
De strijd tegen de fiscale fraude, een centraal aandachtspunt in de hele legislatuur, werd 
onverminderd doorgezet. Zo kwam er op initiatief van de fractie een strengere meldingsplicht 
voor witwasoperaties. Banken, notarissen en casino’s moeten door de nieuwe wetgeving alle 
aanwijzingen van witwasoperaties verplicht melden. De Kamer aanvaardde ook de 
voorstellen van de fractie over belastingparadijzen. Zo zal de regering de Hoge Raad voor 
financiën vragen om een onderzoek te voeren naar het gebruik van belastingparadijzen in 
België. 
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De fractie speelde de afgelopen legislatuur ook een voortrekkersrol in de strijd tegen 
onmenselijke wapens. Dat was in het afgelopen parlementaire jaar niet anders. De Kamer 
keurde een nieuwe wet goed die verbiedt dat banken en investeringsfondsen op de 
Belgische markt kredieten toestaan aan producenten en clustermunitie. Sp.a-spirit en PS 
lagen aan de basis van deze wet. Ook het sp.a-spirit-wetsvoorstel dat munitie met verarmd 
uranium verbiedt, kon op de goedkeuring van de Kamer rekenen. 
 
Het mag geen verbazing wekken dat sociale aangelegenheden de bijzondere aandacht 
genoten van de fractieleden. Bijvoorbeeld op gebied van sociale vereenvoudiging.- De 
overheid zal op voorstel van de fractie voortaan automatisch onderzoeken of personen met 
een handicap die 21 jaar worden en een verhoogde kinderbijslag ontvangen, recht heben op 
een tegemoetkoming voor gehandicapten. Vroeger moesten deze mensen dit nog zelf 
aanvragen, wat overbodig was en ook vaak vergeten werd. 
 
Op aandringen van de fractie kwam er ook een regeling voor gepensioneerden die ten 
gevolge van een welvaartsaanpassing plots belastingen moeten betalen die hoger zijn dan 
de pensioenverhoging. 
 
Op voorstel van de fractie werd de honden- en kattenverkoop in winkels beter 
gereglementeerd. Honden en katten mogen niet meer fysiek aanwezig zijn in dierenwinkels, 
maar de handelszaken mogen de dieren wel nog verkopen via catalogi of foto’s. Nog in de 
sector van het dierenwelzijn stemde de Kamer in met het verbod op de invoer en handel van 
zeehondenbont. Een dossier waar de fractie een trekker van het eerste uur van is. 
 
De sp.a-spiritfractie leverde het voorzitterschap voor de Werkgroep Nucleaire Veiligheid van 
de Kamer. Die moest onderzoeken of het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle 
(FANC) zijn waakhondfunctie wel correct vervult. De aanbevelingen van de werkgroep gaven 
aanleiding tot een betere nucleaire controle, onder andere door de reorganisatie bij het 
FANC. 
 
Sommige wetgevende initiatieven werden op eigenzinnige wijze onder de aandacht van het 
publiek gebracht. De problematiek van de oudervervreemding kwam aan bod op het 
colloquium ‘Oudervervreemding. Niet langer vreemd in recht en bemiddeling?’. Met een 
internationaal gezelschap van sprekers en ruim 150 aanwezigen uit de scheidings- en 
bemiddelingssector werd dit een interessante gedachtenwisseling. Het colloquium leidde tot 
concrete aanbevelingen voor het aanpassen van het familierecht en voor de 
echtscheidingsbemiddeling in het algemeen. 
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4.5. CHRISTEN-DEMOCRATISCH EN VLAAMS (CD&V) 
21 LEDEN 

 
 
 
Voorzitter: Pieter De Crem 
 
Debat algemene beleidsverklaring 
In antwoord op de beleidsverklaring die eerste minister Verhofstadt op 17 oktober in de 
Kamer voorlas, ging fractievoorzitter Pieter De Crem in op de crisis in de regering over het 
strafuitvoeringsbeleid, meer bepaald de affaire-Hoxha, die aan de beleidsverklaring was 
voorafgegaan. Hij stelde voor om naar het voorbeeld van de Octopushervorming over de 
grenzen van meerderheid en oppositie een noodplan voor de strafuitvoering uit te werken. 
Hij vond het een goede zaak dat de regering het CD&V-voorstel om het aantal 
strafuitvoeringsrechtbanken te vermeerderen van 6 naar 9 had overgenomen. Tevens 
onderstreepte hij de noodzaak om voldoende diensten te hebben die werk- en alternatieve 
straffen kunnen organiseren. Naast de klemtoon op een goed werkende en moderne justitie 
besteedde Pieter De Crem aandacht aan de sociaal-economische en budgettaire toestand 
van het land: de verslechterde concurrentiekracht van onze ondernemingen, de toename van 
de werkloosheid en de te geringe creatie van nieuwe jobs. De nieuwe verpakkingsheffing die 
eerste minister Verhofstadt in zijn beleidsverklaring aankondigde, kon niet de instemming 
van de CD&V-fractie wegdragen gezien de gebrekkige motivering en de problematische 
uitvoerbaarheid ervan. 
 
Begroting 2007 
Bij de bespreking van de begroting 2007 vestigde CD&V de aandacht op de toename van de 
onderbenutting van de kredieten. In 2006 was dit 660 miljoen euro, in 2007 loopt dit op tot 
830 miljoen euro. Het gevolg van deze onderbenutting leidt tot uitstel van betalingen, met 
verwijlintresten tot gevolg. In de praktijk betekent dit dat de federale overheidsdiensten 
betalingen moeten uitstellen, waardoor zij bedrijven en KMO’s in de problemen brengen. 
CD&V verwees naar de verantwoordelijkheid van de minister van Begroting ter zake. De 
fractie bekritiseerde tevens de talrijke eenmalige maatregelen in de begroting, onder meer de 
overname van de pensioenfondsen, de verkoop van overheidsgebouwen, en de effectisering 
van fiscale achterstallen. Deze eenmalige maatregelen bezwaren de volgende begrotingen 
door toekomstige huur- en pensioenuitgaven en door de vermindering van toekomstige 
inkomsten. In de begroting 2007 is duidelijk vast te stellen wat eerdere eenmalige 
maatregelen kosten: 300 miljoen bijkomende pensioenverplichtingen, verdrievoudiging van 
de huuruitgaven door de Regie der Gebouwen (2004-2007: van 124,6 miljoen euro naar 
360,6 miljoen euro). Ook wees CD&V erop dat het Zilverfonds wordt gefinancierd met niet-
structurele operaties, ondanks het voornemen van de regering om dit fonds met 
overschotten te stijven. En net zoals vele academici stelde de fractie vragen bij de vaagheid 
en het gebrek aan transparantie in de begroting 2007. 
 
Werking FOD Financiën 
In verscheidene interpellaties en vragen nam de fractie de gebrekkige werking van de FOD 
Financiën op de korrel. In het bijzonder ging zij dieper in op de oorzaken van de 
overschatting van de fiscale ontvangsten voor het jaar 2006 met 883 miljoen euro en de 
politieke verantwoordelijkheid hiervoor. 
Belangrijk in het kader van de werking van de FOD Financiën is het wetsvoorstel van de 
fractie tot regeling van het toezicht op de Federale Overheidsdienst Financiën (n° 2925, 
2006-2007). Dit wetsvoorstel voorziet in de oprichting van een extern controleorgaan op de 
werking van de FOD Financiën om de grondwettelijke gelijkheid van alle burgers op fiscaal 
vlak te waarborgen. Dit extern toezicht zal volgens het voorstel worden georganiseerd in de 
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schoot van het parlement naar analogie van de werking van het Comité P. De rapporten van 
het Comité F moeten bijdragen tot een juiste belastingheffing waarbij belastingontduiking 
efficiënt wordt aangepakt en de taxatie en inning op een juiste en gelijke wijze plaatsvinden 
over heel het land. 
 
Voor het overige wordt in dit overzicht de houding van de CD&V-fractie toegelicht bij de 
bespreking van een aantal belangrijke wetsontwerpen en stellen we enkele belangrijke 
wetsvoorstellen van de fractie voor. 
 
Hervorming brandweerdiensten 
Het wetsontwerp betreffende de civiele veiligheid maakt een begin met de reeds lang 
aangekondigde hervorming van de brandweerdiensten. CD&V vindt dat dit ontwerp 
beantwoordde aan een noodzaak gezien de nieuwe uitdagingen waarmee de 
brandweerdiensten geconfronteerd worden en de dringende vraag naar een gecoördineerde 
aanpak inzake brandpreventie. Maar tegelijk is CD&V van oordeel dat het ontwerp te veel 
een kaderwet is. De problemen als gevolg van de vergrijzing van de brandweerkorpsen,  de 
verschillende statuten, de bevoegdheidsgeschillen, het  gebrek aan een eenvormig 
oproepsysteem en de nood aan goede opleidingen, worden door het ontwerp niet 
aangepakt. Om die redenen heeft CD&V zich bij de stemming over dit ontwerp onthouden. 
Ten gronde is CD&V voorstander van de regionalisering van de brandweerdiensten. De 
organisatie van de brandweerdiensten leunt immers heel dicht aan bij het lokale 
bestuursniveau. Ook na de hervorming blijft de burgemeester verantwoordelijk voor de 
veiligheid in zijn gemeente. De gewesten zijn niet enkel bevoegd voor de gemeenten, maar 
tevens ook voor de reglementering van de preventie en normering inzake leefmilieu en 
waterbeleid, een belangrijk aspect ook in het takenpakket van de brandweerdiensten.  
 
Opvang asielzoekers 
Het wetsontwerp betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere 
categorieën van vreemdelingen voert een autonome wetgeving voor de opvang van 
asielzoekers in. Voordien was immers het wettelijke kader voor de werking van Fedasil 
verspreid over verschillende programmawetten. Ook de regeling om voortaan gedurende de 
ganse periode van de procedure materiële hulp te voorzien voor de asielzoekers, is een 
positief punt. De asielzoekers zullen in de toekomst duidelijker geïnformeerd worden over het 
verloop van hun asielprocedure en de mogelijkheden tot een vrijwillige terugkeer. Ook het 
feit dat rekening wordt gehouden met de bijzondere behoeften van de persoon in de opvang 
is een goede zaak. CD&V heeft tevens bekomen dat de wet één jaar na de inwerkingtreding 
wordt geëvalueerd. Minder gelukkig is de samenhang met het arbeidsbeleid. Zo heeft de 
regering het nagelaten om een wettelijke regeling te voorzien waardoor de asielzoeker na 
een bepaalde tijd ook toegang krijgt tot de arbeidsmarkt (eventueel met compensaties voor 
de materiële hulp die hij ondertussen ontvangt). Een ander punt van kritiek is dat het ontwerp 
niet voorziet in een verplichte vestiging. Het CD&V-wetsvoorstel over deze problematiek legt 
die verplichting wel op: de asielzoeker moet zich vestigen in de gemeente aan wie hij is 
toegewezen, dit om te voorkomen dat gemeenten asielzoekers doorsturen naar de 
grootsteden. Niettegenstaande deze minpunten keurde CD&V het ontwerp mee goed. 
 
Hervorming van de echtscheiding 
CD&V schaarde zich achter de algemene doelstelling van dit ontwerp tot hervorming van de 
echtscheiding dat de echtscheidingsprocedure wil humaniseren, maar kon niet akkoord gaan 
met een aantal modaliteiten. Het maakt echtscheidingen te snel mogelijk waardoor het risico 
op (pogingen tot) schijnhuwelijken toeneemt. Het belangrijkste bezwaar van CD&V was dat 
de zwakste partner onvoldoende bescherming krijgt. Het ontwerp bepaalt dat er geen 
volledig akkoord over de echtscheiding en diens gevolgen vereist is. Hierdoor worden 
belangrijke discussiepunten, zoals alimentatie, huisvesting van de kinderen, toewijzing van 
de gezinswoning, e.a. verschoven naar een later tijdstip met een groter risico op nog meer 
en langer aanslepende “vechtscheidingen”  als gevolg.  Er speelt te weinig solidariteit tussen 
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ex-echtgenoten vermits de alimentatieregeling door het ontwerp sterk is ingeperkt. De 
beperking van de alimentatieduur tot de duur van het huwelijk kan tot onbillijke situaties 
leiden, bv. in geval van huwelijk op latere leeftijd. Het ingevoerde criterium van behoeftigheid 
zal meer ex-partners in de armoede drijven. Om deze redenen stemde CD&V tegen dit 
ontwerp. 
    
Bestrijden van de gerechtelijke achterstand 
Omdat het wetsontwerp tot wijziging van het gerechtelijk wetboek met het oog op het 
bestrijden van de gerechtelijke achterstand geenszins de gerechtelijke achterstand zal 
oplossen heeft CD&V tegen dit ontwerp gestemd.  De regels met betrekking tot een 
procedurekalender die het ontwerp invoert, zullen bij gebrek aan sancties niet afdwingbaar 
zijn en/of omzeild kunnen worden door de toekenning van lange conclusietermijnen. Ze zijn 
bovendien contraproductief voor die arrondissementen waar zaken wel op korte termijn 
worden afgehandeld.  
 
Vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg 
CD&V pleit al lang voor een verzekeringssysteem of een no fault-vergoedingsfonds voor de 
vergoeding van specifieke schade veroorzaakt door een medische ingreep, waarbij het 
slachtoffer niet hoeft te bewijzen dat de arts een fout heeft gemaakt of onzorgvuldig is 
geweest. Bij het wetsontwerp betreffende de vergoeding van schade als gevolg van 
gezondheidszorg maakte de CD&V-fractie om verschillende redenen het grootste 
voorbehoud. Ten eerste, omdat het wetsontwerp in het beste geval een intentieverklaring of 
een kaderwet is. Zeer veel, ook essentiële zaken, worden overgelaten aan de Koning. Ten 
tweede, het ontwerp creëert hoge verwachtingen die niet kunnen ingelost worden. Het 
beoogt de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg, maar hierop worden 
heel wat uitzonderingen voorzien. Ten derde, zal het ontwerp mogelijk aanleiding geven tot 
discriminatie en een schending van het evenredigheidsbeginsel. Tenslotte is de financiering 
onduidelijk en ontoereikend. Om deze redenen onthield de fractie zich bij de stemming over 
dit ontwerp. 
 
Ereloonsupplementen bij een ziekenhuisopname 
Inzake gezondheidszorg was ook de problematiek van de ereloonsupplementen bij een 
ziekenhuisopname actueel. De fractie diende in dit verband het Wetsvoorstel tot invoering 
van een verbod om supplementen aan te rekenen bij de ziekenhuisopname van een persoon 
voor wie om medische of psychosociale redenen de permanente bijstand van een familielid 
of derde persoon noodzakelijk is, in. (n° 2830, 2006-2007). Wanneer een patiënt begeleid 
wordt door een familielid of derde persoon, vindt de opname automatisch plaats in een 
individuele of éénpersoonskamer. In een dergelijke kamer kunnen ziekenhuizen en artsen 
respectievelijk kamersupplementen en honorariasupplementen aanrekenen. Bij langdurige 
ziekenhuisopnames kunnen de gevraagde supplementen ernstig wegen op de 
ziekenhuisfactuur ten laste van de patiënt.  Voor heel wat patiënten zal het daarom financieel 
niet mogelijk zijn om in het ziekenhuis door een familielid of derde persoon begeleid te 
worden. Dit wetsvoorstel wil dit verhelpen door een verbod in te voeren om kamer- en 
honorariumsupplementen aan te rekenen wanneer het een ziekenhuisopname betreft van 
een patiënt voor wie om medische redenen of psychosociale redenen de permanente 
bijstand van een familielid of derde persoon noodzakelijk is. 
 
Fiscaal statuut van de bezoldigde sportbeoefenaars 
Herhaaldelijk heeft de fractie gewezen op de nefaste invloed van een circulaire die voorzag 
in een bevrijdende bronheffing van 18 % voor buitenlandse voetballers, basketballers en 
volleybalspelers, actief in de nationale afdelingen. Deze spelers konden via die circulaire 
zelfs fictief als niet-inwoner worden aangemerkt, hoewel ze de facto tot 10 maanden per jaar 
in België verbleven. Deze circulaire heeft de toevloed aan buitenlandse spelers verder in de 
hand gewerkt waardoor de doorstroming van Belgische jeugdspelers werd bemoeilijkt. De 
fractie bepleitte dan ook het intrekken van deze circulaire en een uniek fiscaal statuut voor 
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Belgische en buitenlandse spelers. Het ontwerp betreffende het fiscaal statuut van de 
bezoldigde sportbeoefenaars voorziet hierin. Daarnaast voorziet het echter in een vrijstelling 
van doorstorting van bedrijfsvoorheffing tot 70 % en een bestedingsvoorwaarde die het 
initieel opzet om de jeugdwerking te stimuleren, ondergraaft. 
 

 
 
 

4.6. VLAAMS BELANG 
18 LEDEN 

 
 
 
SAMENSTELLING 
 
Voorzitter: Gerolf Annemans 
Ondervoorzitter: Francis Van den Eynde 
 
 
ALGEMENE POLITIEK 
 
Na de schitterende verkiezingsoverwinning van 8 oktober 2006 hield de Vlaams Belang-
fractie haar fractiedag op 16 oktober 2006 in het Nederlandse Yerseke. Bovenaan de 
agenda stond de te volgen politieke strategie t.a.v. belangrijke politieke feiten en 
parlementaire initiatieven: evaluatie van de jongste gemeente- en 
provincieraadsverkiezingen, de werking van de Kamerleden en de fractie, de politieke 
strategie van de fractie en de partij, verdere uitdieping van de Vlaamse autonomie, … Naast 
voorgaande besprekingen werden eveneens reeds de nodige voorbereidingen getroffen voor 
de federale verkiezingen die op 10 juni 2007 zouden plaatsvinden. 
 
Een aantal bijzondere momenten voor de Vlaams Belang-Kamerfractie in het gewone 
zittingsjaar 2006-2007 waren: 
 
Medio oktober 2006 lanceerde de regering verschillende voorstellen inzake het 
gevangeniswezen. Vlaams Belang bestempelde ze als een loutere herhaling van wat reeds 
eerder was aangekondigd. Bovendien waren de voorstellen onvoldoende en veel te laattijdig. 
De voorstellen getuigden overigens van grote improvisatie en zouden niet leiden tot een 
veiligere samenleving : 
- De nieuwe instelling van Herentals voor 120 gestraften met halve vrijheid was slechts 

een druppel op een hete plaat. De ombouw van kazernes tot arresthuizen voor 
lichtgestraften was reeds uitdrukkelijk beloofd in 2003 en pas nu, ruim drie jaar later, 
wordt hieraan een eerste, zeer bescheiden uitvoering gegeven.  

- De terugzending van buitenlandse criminelen naar hun herkomstland was de zoveelste 
herhaling van een drie jaar oude belofte. Op het terrein werden hier evenwel nauwelijks 
vorderingen gemaakt. De paarse meerderheid had het toepassingsveld hiervoor 
bovendien zelf beperkt tot diegenen die illegaal in het land verbleven. Het gros van de 
buitenlandse gevangenen kwam voor deze overbrenging dus niet in aanmerking. 

- De versnelling van de aankoop van de grond in Dendermonde betekende allerminst 
dat we binnen afzienbare tijd over deze extra ruimte konden beschikken. Naar alle 
verwachting zal de bouw pas tegen 2012 gerealiseerd zijn.  

- De verdere inperking van de voorlopige hechtenis kwam de veiligheid van de 
samenleving allerminst ten goede. Het Vlaams Belang eiste dat de onderzoekers ter 
zake hun volle vrijheid konden behouden en dat de wet niet verder werd ingeperkt.  

- Het Vlaams Belang was er tenslotte niet over te spreken dat de tweetalige instelling 
voor jonge meerderjarigen (en de uit handen gegeven minderjarigen) gebouwd zou 
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worden in Wallonië, terwijl deze alleen maar kon thuishoren in Brussel. Het Vlaams 
Belang eiste dat er, in afwachting van de splitsing van Justitie, naast de instelling van 
Florennes ook een gelijkaardige instelling komt in Vlaanderen.  

 
Niet alleen in de commissie Binnenlandse Zaken, maar tevens in het plenum van 16 
november 2006 trachtte het Vlaams Belang via een reeks amendementen op het 
wetsontwerp van Dewael over de komende verkiezingsverrichtingen de splitsing van de 
kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde ter sprake te brengen. De amendementen werden door de 
Kamervoorzitter De Croo onontvankelijk verklaard op basis van het valse argument dat zij 
geen verband zouden houden met het “technische” wetsontwerp. Niets was minder waar: 
één van de cruciale onderwerpen uit het wetsontwerp ging over de stemmen van de 
buitenland-Belgen in B-H-V. In de toekomst zouden die niet meer geteld worden in het kleine 
Vlaamse kieskanton Lennik, maar in een apart bureau dat uitsluitend bestemd zou zijn voor 
die buitenlandkiezers. Het was precies de zaak-Lennik die in 2003 aan de basis lag van de 
opstand van de burgemeesters, waarna de splitsing van de kieskring hoog bovenaan de 
politieke agenda kwam. Het was ongehoord dat in het kader van deze kwestie een 
spreekverbod werd opgelegd over de voorstellen tot splitsing van de kieskring. 
De echte reden voor de hoogst ondemocratische houding van deKamervoorzitter was 
natuurlijk dat hij wilde voorkomen dat de parlementsleden van VLD en sp.a-spirit tegen hun 
eigen teksten zouden moeten stemmen. Onze amendementen waren immers gebaseerd op 
het splitsingsvoorstel van de burgemeesters, dat in 2004 gezamenlijk door alle Vlaamse 
partijen was ingediend.  
 
Over de onverkwikkelijke zaak van het aanwenden door prins Laurent van financiële 
middelen van de Zeemacht voor privé-werken aan zijn villa ondervroeg Gerolf Annemans 
meerdere keren diverse ministers. Steeds botste hij op de muur van het geheim van het 
gerechtelijk onderzoek en van de vermeende immuniteit van de prins. De Vlaams Belang-
fractieleider vroeg zich af hoe het in godsnaam mogelijk was dat de prins beweerde dat hij 
niet op de hoogte was. De Vlaams Belanger stelde dat men moeilijk marmer en 
boekenkasten kon zien oprichten, nadat men ze eerst zelfs had gevraagd, zonder dat men 
zich nadien afvroeg hoe ze daar kwamen.  
Volgens Annemans was er een beschermingsmechanisme op gang gekomen, wat ook alle 
specialisten zeggen die de gewoonten rond het Belgische koningshuis kennen.  I.v.m. de 
getuigenis van prins Laurent voor de Hasseltse rechtbank waarschuwde Gerolf Annemans 
ervoor dat de ondervraging van prins Laurent onverwachte gevolgen kon hebben. Ongeacht 
immers wat Laurent als getuige zou verklaren aan de rechtbank, door het principe van de 
niet-zelfincriminatie zou hij steeds vrijuit gaan. Hij zou onder eed de waarheid moeten 
spreken, maar als die waarheid feiten aan het licht zou brengen waarbij hij zichzelf zou 
beschuldigen, kon hij niet vervolgd worden. Uiteindelijk leverde de getuigenis van Laurent - 
dankzij de rol van de Hasseltse procureur - niets op, ging de prins vrijuit en werd zijn 
entourage wél veroordeeld! Na het proces betaalde de prins op bevel van koning Albert de 
onterecht besteedde gelden terug en ontsprong het koningshuis voor de zoveelste keer de 
dans!! 
 
Op het einde van de legislatuur - slechts enkele weken vóór de ontbinding van de Kamer - 
trachtte minister van Justitie Onkelinx nog snel het wetsontwerp betreffende de schorsing en 
de uitsluiting van het kiesrecht en van de rechten bedoeld in artikel 31 van het Strafwetboek 
in geval van strafrechtelijke veroordeling door het parlement te jagen. Dit ontwerp wou het 
mechanisme invoeren van de automatische uitsluiting van de politieke rechten in geval van 
een veroordeling wegens o.a. racisme en negationisme. Meteen was duidelijk dat het hier 
ging om de zoveelste anti-Vlaams Belang-wet: “Het is een klein kunstje om ons binnen de 
zes maanden een veroordeling aan te smeren, waarna ze ons vijf of tien jaar onze politieke 
rechten kunnen afnemen.”, stelde fractieleider Annemans. De wet-Onkelinx moest dan ook 
het sluitstuk worden in de genadeloze en vuile oorlog die het paarse regime en vooral de PS 
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voert tegen het Vlaams Belang. Dit ontwerp was de laatste fase in de drietrapsraket van de 
PS tegen het Vlaams Belang. 
De Vlaams Belang-Kamerfractie trok met haar 18 Kamerleden alle oppositieregisters open: 
er werd duchtig gefilibusterd in de commissie Justitie, er werd creatief gebruik gemaakt van 
het reglement, er werden honderden amendementen ingediend, het advies van de Raad van 
State werd gevraagd, kortom, alles wat mogelijk was. En de inspanningen werden beloond: 
Onkelinx trok het wetsontwerp in! Volgens ons is dit zonder weerga in de parlementaire 
geschiedenis: gecoördineerd oppositiewerk kan een onrechtvaardig wetsontwerp van de 
meerderheid inactief maken.     
 
 
WETGEVEND WERK 
 
Niet enkel deze maar ondermeer volgende wetsvoorstellen en voorstellen van resolutie: 
- 2786/001: Wetsvoorstel tot afschaffing van de discriminatie van gehuwde of wettelijk 

samenwonende grensarbeiders en feitelijk samenwonende grensarbeiders, bij het 
berekenen van de belastingvermindering voor personen ten laste; 

- 2804/001: Voorstel van resolutie voor de terugbetaling van pennaalden voor 
diabetespatiënten; 

- 2805/001: Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 januari 1975 houdende het 
tuchtreglement van de krijgsmacht met het oog op de toelating van militairen tot de 
uitoefening van politieke mandaten; 

- 2809/001: Wetsvoorstel tot wijziging van de voorwaarden en modaliteiten van de 
onmiddellijke aanhouding; 

- 2837/001: Voorstel van resolutie inzake de oprichting van een instituut voor 
gerechtelijke opleiding per gemeenschap; 

- 2864/001:  Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling 
van economische en individuele activiteiten met wapens; 

- 2961/001: Wetsvoorstel om lokale mandatarissen toe te laten te zetelen tijdens hun 
zwangerschapsverlof; 

- 2970/001: Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet; 
- 3010/001: Wetsvoorstel tot uitbreiding van de controlebevoegdheden van de 

politieraadsleden; 
- 3026/001: Voorstel van resolutie strekkende tot de splitsing van de sociale zekerheid; 
- 3044/001: Voorstel van resolutie betreffende een betere ondersteuning van de 

palliatieve zorg; 
- 3095/001: Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 32 van de wet van 30 juli 1938 

betreffende het gebruik der talen bij het leger; 
- 3105/001: Wetsvoorstel tot wijziging van de eedaflegging voor politieraadsleden. 
 
Niet enkel met deze maar ondermeer met volgende interpellaties legde het Vlaams Belang 
de regering het vuur aan de schenen: 
- interpellatie van Gerolf Annemans over de toestand waarin de regering zich bevindt; 
- interpellatie van Gerolf Annemans over het islamterrorisme; 
- interpellatie van Koen Bultinck over mogelijke experimenten met gratis 

heroïneverstrekking; 
- interpellatie van Filip De Man over het verspreiden van valse criminaliteitstatistieken; 
- interpellatie van Hagen Goyvaerts over het voornemen van de regering tot niet 

uitvoering van de verpakkingsheffing; 
- interpellatie van Hagen Goyvaerts over de bedenkingen en de kritiek van het Rekenhof 

op de rekeningen 2005; 
- interpellatie van Hagen Goyvaerts over het volgens Eurostat berekende 

overheidstekort in 2005 van 2,3%; 
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- interpellatie van Bart Laeremans over de houding van Justitie t.a.v. topgangster Victor 
Hoxha; 

- interpellatie van Bart Laeremans over de gevangenis van Dendermonde; 
- interpellatie van Luc Sevenhans over het taalonevenwicht binnen het NIOOO; 
- interpellatie van Francis Van den Eynde over het zenden van troepen naar Libanon; 
- interpellatie van Francis Van den Eynde over de regeringspropaganda in de pre-

electorale periode. 
 
 

HET VLAAMS BELANG IN CIJFERS 
 
- Wetsvoorstellen, resoluties, moties, amendementen  : 100 
- Interpellaties       : 15 
- Tussenkomsten, stemverklaringen    : 182 
- Mondelinge vragen      : 259 
- Schriftelijke vragen      : 498 

 
 
 
 
 

4.7.  CENTRE DÉMOCRATE HUMANISTE (CDH) 
7 LEDEN 

 
 
 
SAMENSTELLING 
 
Sedert de recentste regionale en Europese verkiezingen van 13 juni 2004 oefent het cdH in 
het Waalse en het Brusselse Gewest evenals in de Franstalige Gemeenschap 
regeringsverantwoordelijkheid uit. In de cdH-Kamerfractie werden mevrouw Catherine Fonck 
(in 2003 tot Kamerlid verkozen), die tot minister van Kinderwelzijn, Jeugdzorg en 
Gezondheid van de Franstalige Gemeenschap werd aangesteld, en de heer Raymond 
Langendries (Kamervoorzitter van juni 1995 tot juni 1999, fractieleider van het cdH in de 
Kamer van 2001 tot 2004), die tot Europees parlementslid werd verkozen, vervangen door 
twee nieuwkomers: mevrouw Brigitte Wiaux (Waals-Brabant) en de heer David Lavaux 
(Henegouwen). Ons jongste Kamerlid, de heer Melchior Wathelet, werd in september 2004 
tot fractieleider verkozen. Onze andere fractieleden, mevrouw Joëlle Milquet, voorzitter van 
het cdH en kamerlid voor Brussel, en de heren Josy Arens (Luxemburg), Benoît Drèze (Luik) 
en Jean-Jacques Viseur (Henegouwen), oefenen hun parlementair mandaat sinds het begin 
van de zittingsperiode in juni 2003 uit.  
 
Omdat we een actief en samenhangend beleid willen voeren, hebben we onze krachten in 
een enkel team “Kamer en Senaat” gebundeld. De volksvertegenwoordigers, senatoren en 
medewerkers van de twee fracties werken, ieder naar zijn eigen krachten en interesses, 
nauw met elkaar samen. De coördinatie van die werkzaamheden gebeurt tijdens een 
gemeenschappelijke vergadering die elke donderdag om 11 uur, vóór de plenaire 
vergaderingen van de Kamer en van de Senaat, plaatsvindt. 
 
De heer Christian Radermecker die, eveneens sinds september 2004, de functie van politiek 
secretaris van onze fracties in de Kamer en de Senaat uitoefent, is belast met de coördinatie 
van het werk van de medewerkers die instaan voor de voorbereiding en de follow-up van het 
parlementaire werk (opstellen van nota’s, voorstellen, amendementen, vragen,…) en staat 
de fractieleider bij in het dagelijks beheer. 
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DE WERKZAAMHEDEN VAN DE FRACTIE 
 
Van bij het begin van de zittingsperiode in juni 2003 zijn de parlementsleden van het cdH niet 
alleen bijzonder actief geweest op wetgevend vlak, maar hebben ze tevens het 
regeringsbeleid op de voet gevolgd. De cdH-fractie heeft de ambitie voorstellen aan te 
reiken, het regeringsbeleid nauwlettend te controleren en op te treden als spreekbuis voor de 
verzuchtingen van de bevolking. Bovendien wil ze zich opwerpen als een ontmoetingsforum 
waar over de federale beleidsdomeinen wordt nagedacht. 
 

1. Voorstellen 
 
Door de herschikking van onze fractie kon het cdH de koploper blijven op het vlak van de 
parlementaire initiatieven en zich meer bepaald door zijn wetgevend werk onderscheiden. 
We hebben immers sinds de start van deze zittingsperiode meer dan 200 wetsvoorstellen bij 
de Kamer van volksvertegenwoordigers ingediend. De wetsvoorstellen die gedurende de 
zitting 2006-2007 werden ingediend, zijn in hoofdstuk 2 van dit verslag opgenomen. Ter 
illustratie worden hieronder enkele thema’s opgesomd die in de wetsvoorstellen die de 
parlementsleden van het cdH tijdens de zitting hebben opgesteld, aan bod komen: 
 

- Betere begeleiding van het gebruik van de gezondheidspersoonsgegevens bij het 
aangaan van een persoonsverzekering (Milquet, Wathelet, Arens); 

- Aanmoediging van het gebruik van de elektronische factuur en inkorting van de 
termijnen voor het bewaren van sommige boeken, facturen en documenten 
(Wathelet, Viseur); 

- Bescherming van de journalistieke bronnen (Wathelet); 
- Afschaffing van het mechanisme van de opdeciemen voor de verkeersboetes 

(Wathelet, Lavaux); 
- Verbetering van de bepalingen ter bescherming van de jonge consument (Milquet, 

Wathelet); 
- Invoeging van het zorgouderschap in het Burgerlijk Wetboek (Wathelet); 
- Hervorming van het echtscheidingsrecht en instelling van de echtscheiding op grond 

van duurzame ontwrichting (Wathelet); 
- Erkenning van de organisaties voor eerlijke handel (Viseur,  Wiaux, Milquet, 

Wathelet); 
- Inzet van korte bedrijfsstages als middel om vooroordelen weg te werken en 

discriminatie bij indienstnemingen te bestrijden (Drèze); 
- Verbod op het opsluiten van minderjarige vreemdelingen in gesloten centra (Drèze, 

Milquet); 
- Hogere belastingaftrek van de aankoopprijs van een zuinig voertuig dat per kilometer 

tussen 105 en 115 gram CO2 uitstoot (Drèze); 
- Instelling van een foutloze aansprakelijkheidsregeling voor medische ongevallen en 

oprichting van een Fonds voor medische ongevallen (Drèze); 
- Veralgemening van de regeling van de dienstencheques (Drèze). 

 
Uit deze opsomming blijkt overduidelijk dat de verkozenen van het cdH over een creatieve 
ingesteldheid beschikken en erin slagen ons politiek programma en de verzuchtingen van de 
burgers vorm te geven en in concrete voorstellen te gieten. We nemen tevens deel aan alle 
federale debatten en voeren er voluntaristisch en constructief oppositie. 
 
Voorts nam de cdH-fractie actief deel aan het wetgevend werk door bepaalde 
wetsontwerpen en –voorstellen te steunen of door amendementen in te dienen om de 
regeringsontwerpen bij te sturen of te verbeteren. Zo steunde Kamerlid Benoît Drèze in het 
kader van de hervorming van de gezondheidswet de minister in zijn inspanningen om de 
stijgende uitgaven in de zorgsector onder controle te houden en diende hij ter zake tal van 
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amendementen in om onder meer het instrumentarium dat wordt ingezet om de diverse 
actoren te responsabiliseren, te verbeteren. 
 
Hoewel we tot de oppositie behoren, werden sommige voorstellen van onze fractie eenparig 
door de Kamer aangenomen en in wetten omgezet. Dit was onder meer het geval met het 
wetsvoorstel dat we hebben ingediend om de fiscale invordering ten aanzien van de 
echtgenoten humaner te maken. 
 
 

2. Controletaak 
 
Het toezicht op het regeringswerk is voor de cdH-fractie een topprioriteit. We oefenen die 
controle onder andere uit door de ministers over het gevoerde beleid en over het beheer van 
hun departement aan de tand te voelen. Tijdens de zitting 2006-2007 hebben onze 
fractieleden de regeringsleden met maar liefst 551 vragen en interpellaties bestookt.  
 
Vooral sinds de vorming van de nieuwe gemeenschaps- en gewestregeringen zien de cdH-
parlementsleden tevens nauwlettend toe op de naleving van de federale loyauteit tussen de 
verschillende regeringen die ons land rijk is.  
 
Wat betreft het nakomen door de regering van haar beloftes, heeft de cdH-fractie niet 
nagelaten haar regelmatig te bevragen over haar belangrijkste doelstelling, het scheppen 
van 200.000 nieuwe banen. Men moet evenwel vaststellen dat er sinds het aantreden van de 
eerste regering Verhofstadt geen 200.000 nieuwe banen maar 86.000 nieuwe werklozen zijn 
bijgekomen. Bovendien is het aantal ingeschreven werklozen nog aanzienlijk toegenomen. 
 
De controleopdracht van de democratische oppositie in het Parlement is van fundamenteel 
belang omdat zij de goede werking van onze overheid waarborgt. Alleen al bij de bespreking 
van de laatste programmawet en van de wet houdende diverse bepalingen, de zogenaamde 
mozaïekwet, wezen onze fractieleden meermaals op het gebrek aan samenhang en overleg 
bij het opstellen van de wetteksten. In dat opzicht baseerde de cdH-fractie zich regelmatig op 
de adviezen die de Raad van State over de voorgestelde wetteksten uitbracht. Jammer 
genoeg worden die adviezen echter al te vaak door de regering genegeerd of met de voeten 
getreden. 
 
Tijdens deze zittingsperiode hebben wij uiteraard het falende regeringsbeleid aan de kaak 
gesteld. De maatregelen die wel vruchten afwerpen, hebben wij echter ook onderstreept. Zo 
steunde Kamerlid Benoît Drèze de minister van Werk bij zijn voornemen om het gebruik van 
de dienstencheques uit te breiden. Dit systeem biedt immers de mogelijkheid om gepast in te 
spelen op de vraag naar werk die niet door de klassieke arbeidsmarkt kan worden ingevuld. 
Het feit dat wij niet aan het regeerakkoord gebonden zijn, betekent daarom niet dat wij 
sommige doelstellingen die erin worden vooropgesteld, niet ondersteunen. Wij hebben er 
eenvoudigweg op toegezien dat de regering haar verbintenissen nakomt en er met eerbied 
voor het algemeen belang uitvoering aan geeft. Het cdH wil immers een regering die in haar 
opzet slaagt en haar doelstellingen haalt. Ten aanzien van de belangrijkste uitdagingen van 
vandaag en morgen – onder andere de debatten rond de veiligheid, de werkgelegenheid, de 
loopbanen, de financiering van de sociale zekerheid en het begrotingsevenwicht – hebben 
wij steeds een constructieve houding aangenomen.  
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3. Spreekbuis van de burgers 

 
Het Parlement is het forum bij uitstek waar de democratie tot expressie komt. Die expressie 
heeft echter enkel maar zin als de dagelijkse bekommernissen van de bevolking er centraal 
staan. 
 
Er gaat geen dag voorbij zonder dat onze fractieleden de ministers ondervragen of 
interpellaties indienen. Op die wijze verwoorden ze wat er onder de burgers leeft. Hun 
vragen handelen over de werkgelegenheid, de pensioenen, over de oprichting van de dienst 
voor alimentatievorderingen, over de organisatie van onze veiligheidsdiensten in het licht van 
de rampen of bedreigingen waaraan ons land het hoofd moet bieden. En daarnaast stellen 
ze ook vragen over de moeilijkheden die de burger ondervindt als gevolg van de complexiteit 
van de federale wetgeving of bij de concrete toepassing ervan door hemzelf of door de 
administraties. Via die interpellaties sporen we de ministers tot meer waakzaamheid aan en 
vormen we een onmisbare schakel om de bekommernissen van de burgers aan te kaarten. 
 
Het dossier van het luchtverkeer boven Brussel en de rand was hierbij een prioriteit. Bij 
monde van Kamerlid Joëlle Milquet herinnerde de cdH-fractie de regering er onophoudelijk 
aan dat zij ten onrechte voor het spreidingsplan opteerde met aanzienlijk meer vluchten 
boven dichtbevolkte gebieden tot gevolg. 
 
Voorts verdedigde de cdH-fractie de rechten van de Franstaligen in de Brusselse rand, door 
in het dossier “Brussel-Halle-Vilvoorde” op verantwoorde wijze de kaart van de eenheid, 
solidariteit en standvastigheid tussen de vier Franstalige partijen te trekken en ons niet tot 
onze rol van oppositiepartij te beperken. 
 
Ten slotte zag de cdH-fractie, en met name Kamerlid Josy Arens, er streng op toe dat in het 
mobiliteits-, veiligheids- en gezondheidsbeleid met de bevolking van de landelijke en 
grensgebieden rekening werd gehouden. 
 
 

4. Ontmoetings- en reflectieforum 
 
De cdH-fractie nam twee belangrijke initiatieven, waaruit blijkt dat ze haar voorstellen door 
het nodige overleg vooraf wil laten gaan, enerzijds, et dat ze aan de noden van de bevolking 
tegemoet wil komen, anderzijds. Naast die initiatieven organiseerde de cdH-fractie zoveel 
ontmoetingen met deskundigen inzake de in de Kamer ter bespreking voorliggende dossiers 
dat we ze hier onmogelijk allemaal kunnen opsommen. Dankzij die ontmoetingen, die nu 
eens op initiatief van de parlementsleden, dan weer van hun medewerkers werden 
georganiseerd, en tijdens welke deskundigen hun mening en kennis met ons deelden, 
slaagden we erin onze informatie en onze reflectie over alle federale bevoegdheidsterreinen 
uit te breiden en te verdiepen. 
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 5. VOORZITTERSCHAP 
 
 
 
 5.1. BILATERALE PARLEMENTAIRE BETREKKINGEN 
 
 
5.1.1.  BUITENLANDSE DELEGATIES 
 
 
West-Europese landen en Noord-Amerika 
 
 
KONINKRIJK NOORWEGEN 
 
Op dinsdag 17 oktober 2006 ontving Kamervoorzitter Herman De Croo de heer Thorbjørn 
Jagland in audiëntie.  De heer Jagland is Voorzitter van het Noorse Parlement (Storting). 
 
Kamervoorzitter Herman De Croo betreurt het gebrek aan bilaterale contacten tussen beide 
landen in het algemeen en beide parlementen in het bijzonder.  De heer Jagland zegt, onder 
meer met dit bezoek, dit euvel te willen verhelpen.  Noorwegen wil hoe dan ook meer invloed 
uitoefenen op de Europese besluitvorming en meer in het bijzonder in de dossiers energie en 
visserij. 
 
Kamervoorzitter Herman De Croo legt de werking uit van het Federaal Adviescomité voor 
de Europese Aangelegenheden, de notie Europromotoren en de wijze waarop in België de 
gewesten en gemeenschappen betrokken worden bij de Europese besluitvorming. 
 
 
VERENIGD KONINKRIJK 
 
Op donderdag 15 februari 2007 heeft Kamervoorzitter De Croo Lord Julian Grenfell, 
Voorzitter van de commissie voor de Europese Aangelegenheden van het Britse House of 
Lords ontmoet. 
 
 
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 
 
Op vrijdag 16 maart 2007 heeft Mevrouw Gerdi Verbeet, Voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal, haar eerste buitenlandse werkbezoek afgelegd. Zij was te gast bij 
haar collega in België, Kamervoorzitter De Croo. Kamervoorzitter Verbeet werd op dit 
bezoek vergezeld door de voorzitter van de parlementaire contactgroep België-Nederland, 
tevens voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Hans van Baalen. 
 
Diverse onderwerpen kwamen aan bod, onder meer enkele infrastructurele dossiers, zoals 
de IJzeren Rijn en de Scheldeverdragen. Wat dit laatste dossier betreft, zegden 
Kamervoorzitter Verbeet en de voorzitter van de vaste kamercommissie van Buitenlandse 
Zaken Hans van Baalen toe, te bevorderen dat de Tweede Kamer nog voor het aanstaande 
zomerreces overgaat tot behandeling van deze verdragen. 
 
Mevrouw Verbeet benadrukte de goede relaties tussen beide landen en tussen beide 
Kamers.  
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REPUBLIEK FRANKRIJK 
 
Op 28 maart 2007 bracht een delegatie van de Commissie voor de constitutionele wetten, 
de wetgeving, het algemeen kiesrecht, het reglement en het algemeen bestuur van de 
Franse Senaat een studiebezoek aan het federaal parlement. 
 
Het studiebezoek van de Franse senatoren had tot doel informatie te vergaren met het oog 
op de hervorming van het reglement van de Hoge Assemblee. 
De delegatieleden hadden vooral aandacht voor de gebruiken van de Kamer op de 
volgende vlakken: de bevoegdheden van de Belgische wetgevende vergaderingen inzake 
het Europees beleid, de rechten van de oppositie, de modernisering van de parlementaire 
procedures en de parlementaire controle op het regeringsbeleid. 
 
In het kader van haar studiebezoek had de delegatie een onderhoud met de 
Kamervoorzitter. 
 
In zijn hoedanigheid van fractieleider van de CD&V en oppositieleider in de Kamer nam de 
heer Pieter De Crem aan de gesprekken deel. 
 
Tijdens het onderhoud werden de volgende thema’s besproken: 
- diverse aspecten van het reglement van de Kamer; 
- de vertegenwoordigers van de oppositie in de Assemblee; 
- de stemprocedures; 
- de respectieve bevoegdheden van Kamer en Senaat; 
- de begrotingsprocedure; 
- de organen die door de Kamer worden gefinancierd en de manier waarop hun leden 

worden aangeduid; 
- de bevoegdheidsoverdracht aan de Gewesten en de Gemeenschappen en de sleutel 

voor de verdeling van de belastingsopbrengsten tussen de federale overheid en de 
deelgebieden. 

 
 
Centraal- en Oost-Europa 
 
 
REPUBLIEK KAZACHSTAN 
 
De heer Ural Mukhamedzhanov, voorzitter van de Mazhilis van het Parlement van de 
Republiek Kazachstan, bracht van woensdag 18 tot zondag 22 oktober 2006 op initiatief van 
de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers een officieel bezoek aan België.  
 
Tijdens de audiëntie bij de Kamervoorzitter op 19 oktober 2006 kwamen o.a. de volgende 
thema’s aan bod: 
- de uitbouw van de bilaterale belangen en de versterking van de interparlementaire 

betrekkingen, onder meer door het officiële bezoek van Kamervoorzitter H. De Croo en 
een delegatie van het Bureau van de Kamer aan Kazachstan van 8 tot 13 april 2006; 

- de kandidatuur van Kazachstan voor het voorzitterschap van de OVSE in 2009; 
- de geostrategische situatie van Kazachstan in Centraal-Azië en de controle op 

kernwapens. Kazachstan vierde onlangs de 15de verjaardag van de sluiting van de sites 
voor kernproeven op zijn grondgebied. Het land heeft inmiddels de status van 
gedenucleariseerde zone; 

- de vooruitgang op het gebied van democratisering en behoorlijk bestuur; 
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- de forse ontwikkeling van de sector van de spitstechnologie: zo is men bijna klaar met de 
bouw van een van a tot z door Kazachstan ontworpen satelliet. Kazachstan mag zich 
weldra een van de 50 landen met het grootste concurrentievermogen ter wereld noemen; 

- de Kamervoorzitter roemde de inspanningen die de Kazakse autoriteiten de afgelopen 
15 jaar hebben ondernomen met het oog op de economische ontwikkeling van het land en 
de geleidelijke verbetering van de situatie met betrekking tot het democratiseringsproces 
en de mensenrechten in Kazachstan. 

 
Tijdens zijn officiële bezoek aan België onderhield de voorzitter van de Kazachse Mazhilis 
zich eveneens met de leden van de Kamercommissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en 
van de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging van de 
Senaat, in het kader van een door Kamervoorzitter H. De Croo voorgezeten vergadering van 
de verenigde commissies. 
 
Tijdens hun officiële zending in België spraken voorzitter U. Mukhamedzhanov en zijn 
delegatie onder meer met : 
- de heer Josep Borrell, voorzitter van het Europees Parlement; 
- mevrouw Annie-Marie Lizin, voorzitter van de Senaat en voorzitter van de 

vriendschapsgroep België-Kazachstan van de Belgische Groep van de Interparlementaire 
Unie; 

- de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken; 
- de heer Staf Nimmegeers, eerste ondervoorzitter van de Senaat, die eerder ook aan de 

werkzaamheden van het tweede wereldcongres van de geestelijke en religieuze leiders in 
Astana in september 2006 deelnam; 

- de heer Geert Lambert, ondervoorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers, die 
Kamervoorzitter H. De Croo vergezelde tijdens zijn officiële zending in Kazachstan in april 
2006; 

- mevrouw Marleen Vanderpoorten, voorzitter van het Vlaams Parlement; 
- de heer Jean-François Istasse, voorzitter van het Parlement van de Franse 

Gemeenschap. 
 
 
Ontmoeting tussen de president van de Republiek Kazachstan en Kamervoorzitter De Croo 
 
De ontmoeting greep plaats in het Conradhotel op 6 december 2006 ter gelegenheid van het 
bezoek van de president van Kazachstan, de heer Nursultan Nazarbayev. 
De heer De Croo herhaalde de goede contacten die hij in de Kamer had tijdens het 
wereldbezoek van de president van het Kazachstaanse Parlement. 
 
De president en de voorzitter hadden het onder meer over de bijzondere geografische locatie 
van Kazachstan: 90 maal België met ongeveer 1/5 van de uraniumreserves van de wereld 
met enorme gas- en petroleumreserves, de langste grens met Rusland – meer dan  
7.000 km -,met een grens van 600 km met China. Kazachstan heeft een brugfunctie tussen 
Europa, de Kaukasus, het grootste deel van Rusland en China, zonder over de andere 
landen van dit gebied (Oezbekistan, Pakistan enzovoort) te spreken. 
 
De president sprak ook zijn vertrouwen uit in de vooruitgang van zijn land naar een 
democratisch stelsel, waar ook grote inspanningen worden gedaan met de huidige 
inkomsten van gas en olie om een maatschappij te maken, die bijzonder competitief is door 
vorming en door opleiding. 
 
Inzake het OVSE, waar Kazachstan hoopt in 2009 het voorzitterschap te verkrijgen, 
onderstreepte voorzitter Herman De Croo de gepaste omstandigheden die zo’n soort van 
bekroning omringen. De opinie van voorzitter De Croo was dat indien een land in dat deel 
van de wereld op een zeker ogenblik het voorzitterschap van deze eenvlakkige vereniging 
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kon beogen dat het dan Kazachstan zou moeten zijn, maar dat natuurlijk ook een aantal 
omstandigheden dergelijke keuzes kunnen omringen. 
 
 
RUSLAND 
 
Op maandag 27 november 2006 werd de heer Sergei Mironov, voorzitter van de Raad van 
de Federatie (Senaat) van de Federale Assemblee van de Russische Federatie, door de 
Kamervoorzitter in audiëntie ontvangen. 
 
De problematiek van de energiebevoorrading van de EU, meer bepaald wat de gastoevoer 
betreft, kwam tijdens het onderhoud uitgebreid aan bod. Het is duidelijk dat de EU en 
Rusland in die sector op elkaar aangewezen zijn, aangezien Rusland als belangrijke 
gasproducent zich voor de uitvoer van zijn productie de toegang tot een grote 
consumentenmarkt moet verzekeren. 
 
De Kamervoorzitter schetste een beeld van de Belgische energiemarkt. Hij herinnerde eraan 
dat zestig procent van de elektrische energie die in ons land verbruikt wordt, in kerncentrales 
wordt opgewekt. 
 
De ambassadeur van de Russische Federatie, de heer Vadim Lukov, merkte in dat verband 
op dat de verkoopprijs van Europees gas merkelijk hoger is dan de prijs van het gas dat door 
het Russisch bedrijf Gazprom wordt geproduceerd. Die vaststelling maakt dat de EU haar 
afkeurende houding ten aanzien van de prijsverhoging van het door Rusland aan Oekraïne 
of Georgië geleverde gas enigszins moet bijstellen. Hij merkte tevens op dat, net als 
Gazprom, de Belgische gasmarkt een monopolie kent. 
 
Wat de oprichting van de partij “Rechtvaardig Rusland” betreft, waarvan hij trouwens 
voorzitter is, stelde de heer Mironov dat die nieuwe partij oppositie wil voeren tegen de partij 
“Verenigd Rusland” van President Vladimir Poetin. 
 
Hij wenst dat er een regime komt dat een meerpartijenstelsel voorstaat en een echt 
democratisch debat mogelijk maakt. 
Wat de hervorming van de kieswet betreft, stelde hij dat “Verenigd Rusland” voor de 
afschaffing van het minimum opkomstpercentage voor de verkiezingen heeft gestemd, terwijl 
zijn partij voor het behoud ervan was. 
 
 
REPUBLIEK POLEN 
 
Op dinsdag 28 november 2006 ontving Kamervoorzitter Herman De Croo de heer Marek 
Jurek in audiëntie. De heer Jurek is Voorzitter van de Sejm van de Republiek Polen. 
 
De Poolse buitenlandse politiek in het algemeen en de handelsbetrekkingen met de 
Russische Federatie in het bijzonder vormen de hoofdmoot van het onderhoud.  
Kamervoorzitter Herman De Croo pleit voor een gemeenschappelijke Europese houding 
tegenover de Russische Federatie om te vermijden dat landen van de Europese Unie tegen 
elkaar worden uitgespeeld en aldus de diversifiëring van de energiebevoorrading 
hypothekeren.  De heer Jurek wijst op het feit dat de toetreding van Polen en de Baltische 
staten tot de Unie en de Navo geleid heeft tot een grotere stabiliteit. Er wordt ook van 
gedachten gewisseld over een verdere uitbreiding van de Unie aan diens oostelijke grenzen. 
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Midden-Oosten en Noord Afrika  
 
ISLAMITISCHE REPUBLIEK IRAN 
 
Op dinsdag 10 oktober 2006 ontving Kamervoorzitter Herman De Croo de heer Mahmoud 
Mohammadi in audiëntie.  De heer Mohammadi is Voorzitter van het comité voor de 
Buitenlandse Betrekkingen van de commissie voor het Buitenlands Beleid en de Nationale 
Veiligheid van het Iraanse Parlement. 
 
Het onderhoud had hoofdzakelijk betrekking op het Iraanse nucleaire dossier en vond plaats 
de dag nadat Noord-Korea haar eerste kernproef uitvoerde. 
 
Op 31 juli 2006 keurde de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties resolutie 1696 goed 
waarbij Iran opgeroepen werd onverwijld de door de IAEA gevraagde stappen te zetten om 
vertrouwen te creëren over het zuiver vreedzame karakter van haar nucleaire programma.  
Deze resolutie stelt voor het eerst dat de Veiligheidsraad optreedt onder artikel 40 van 
Hoofdstuk 7 van het Handvest ten einde de opschorting van verrijkingsactiviteiten 
verplichtend te maken. 
 
Kamervoorzitter Herman De Croo wijst op de aanzienlijke inspanningen van de Europese 
Unie (EU-3) om tot een onderhandelde oplossing te komen (bemiddeling van Frankrijk, 
Duitsland en het Verenigd Koninkrijk) maar vraagt zich tegelijkertijd af in welke mate een 
oplossing nog mogelijk is. 
De heer Mahmoud Mohammadi stelt dat Iran de internationale wetgeving naleeft en wijst op 
de belangrijke rol die de Majlis (parlement) hierbij speelt. Het nucleaire dossier omvat zowel 
technische als wettelijke aspecten.  Iran is bereid om op beide vlakken samen te werken met 
het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) op voorwaarde dat de internationale 
gemeenschap ook beide aspecten in overweging neemt.  Iran eist verder het recht op om 
kernenergie aan te wenden voor wetenschappelijke doeleinden.   
Kamervoorzitter Herman De Croo wijst op de gewichtigheid van de VN-resoluties als 
emanatie van het internationaal recht bij uitstek. 
Mevrouw Elham Aminzadeh, Lid van de Majlis, stelt dat deze zaak doorverwezen werd naar 
de Veiligheidsraad zonder enige wettelijke basis. 
De Iraanse delegatieleden zeggen dat het Iraanse nucleaire dossier onterecht vergeleken 
wordt met dat van Noord-Korea. 
 
 
STAAT QATAR 
 
Zijne Hoogheid Sjeik Hamad Bin Khalifa Al-Thani, emir van de Staat Qatar, bracht van 
woensdag 15 tot donderdag 17 november 2006 een officieel bezoek aan België. 
 
Op vrijdag 17 november 2006 werd hij in de Kamer van volksvertegenwoordigers door de 
heer Herman De Croo, Kamervoorzitter, ontvangen. 
 
De betrekkingen tussen België en Qatar zijn voortreffelijk. Verscheidene grote Belgische 
ondernemingen zijn in dat land actief en België heeft in februari 2006 een ambassade in 
Doha geopend.  
 
In het kader van de economische samenwerking werden tal van Belgische zakenlieden op 
die ontmoeting uitgenodigd zoals baron Eddy Merckx, medeorganisator van de Ronde van 
Qatar sinds 2001. 
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STAAT ISRAËL 
 
Op dinsdag 28 november 2006 onderhield Kamervoorzitter Herman De Croo zich met 
familieleden van de in de zomer van 2006 ontvoerde Israëlische soldaten.  
 
De familieleden van Gilad Shalit, Ehud Goldwasser en Eldad Regev vroegen 
Kamervoorzitter De Croo om hulp. Zij vragen een onmiddellijk teken van leven en de 
vrijlating van hun ontvoerde familieleden zoals voorzien in VN-resolutie 1701, en dit zonder 
tegenprestatie. 
 
 
REPUBLIEK IRAK 
 
Op dinsdag 12 december 2006 ontving Kamervoorzitter Herman De Croo een delegatie van 
Iraakse parlementsleden in audiëntie (voor een verslag van dit werkbezoek zie p.). 
 
Kamervoorzitter De Croo sprak de hoop uit dat er op termijn een vreedzame oplossing komt 
voor de problemen in Irak.  
Een Iraaks parlementslid stelt dat het Iraakse conflict dubbel is, etnisch en sektarisch-
religieus. De hervorming van de grondwet, de reorganisatie van het leger en de 
politiediensten en de herziening van de volledige wetgeving zijn de belangrijkste “werven”. 
Kamervoorzitter De Croo informeert naar de instelling van een tweede wetgevende kamer 
(Raad van Unie). Deze zou immers, net zoals in België, een belangrijke rol kunnen spelen bij 
het samenbrengen van de verschillende gemeenschappen. Hij verheugt zich over de 
massale deelname aan het referendum over de nieuwe Grondwet op 15 oktober 2005 en de 
wetgevende verkiezingen van 15 december 2005 evenals over het uitblijven van ernstige 
incidenten op die dagen.  
Een Iraaks parlementslid wenst te benadrukken dat het een oorlog betreft tussen milities en 
niet tussen gelovigen.  
 
 
LIGA VAN DE ARABISCHE STATEN 
 
Op maandag 22 januari 2007 ontmoette Kamervoorzitter Herman De Croo de heer  
Amr Moussa.  De heer Amr Moussa werd in mei 2001 benoemd tot Secretaris-generaal van 
de Liga van de Arabische Staten.   
 
Tijdens het onderhoud werd de toestand in het Midden-Oosten besproken.  De heer Moussa 
brak een lans voor een voluntaristischer optreden van de Europese Unie.  Alleen een 
dergelijk optreden en een wijziging in de houding van de VS kan de huidige impasse 
doorbreken. 
 
 
AUDIËNTIE MET NAWAL EL SAADAWI 
 
Op donderdag 8 maart 2007, Internationale Vrouwendag, ontving Kamervoorzitter Herman 
De Croo mevrouw Nawal El Saadawi in audiëntie. Deze Egyptische schrijfster en psychiater 
komt in haar werken op voor de rechten van de mens in het algemeen en deze van de vrouw 
in het bijzonder en ondervindt als gevolg hiervan radicale weerstand. 
 
Mevrouw El Saadawi betreurt dat de democratische rechten en vrijheden in Egypte onder 
druk staan. Het is moeilijk om in die omstandigheden creatief werk te stimuleren. Zij pleit 
voor een seculiere staat waarin godsdienstbeleving in de private sfeer thuishoort. 
Met betrekking tot de bedreigingen waar zij het slachtoffer van is pleitte mevrouw El Saadawi 
voor de oprichting van een internationaal tribunaal in Brussel. Zij is bereid zich te 
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onderwerpen aan het oordeel van een jury van theatercritici, schrijvers en ander 
democratische creatievellingen. 
 
 
JORDANIË 
 
Op vrijdag 16 maart 2007 werd Z.H.H. Prins El Hassan Bin Talal van het Hasjemitisch 
Koninkrijk Jordanië door de Kamervoorzitter in audiëntie ontvangen. 
 
Prins El Hassan Bin Talal is de jongste broer van wijlen Koning Hoessein van Jordanië. 
 
De Prins herinnerde eraan dat hij zich actief inzet voor de interculturele en interconfessionele 
dialoog. Zo is hij medestichter van de Foundation for Interreligious and Intercultural 
Research and Dialogue en richtte hij in 1994 het Jordaans Royal Institute for Interfaith 
Studies op. 
Ook het milieuvraagstuk ligt de Prins nauw aan het hart. 
 
De Kamervoorzitter stelde voor dat de Prins het thema van de interconfessionele en 
interculturele dialoog zou toelichten op een forum van een interparlementaire assemblee of 
tijdens de werkzaamheden van gespecialiseerde parlementaire organen zoals de COSAC. 
 
Vervolgens bespraken de Prins en de Kamervoorzitter de volgende thema’s: het 
vredesproces in het Nabije Oosten, het Israëlitisch-Palestijns conflict, het statuut van 
vluchtelingen, de burgeroorlog in Irak en de interne politieke situatie in Jordanië. 
 
 
REPUBLIEK IRAK 
 
Op donderdag 29 maart 2007 ontving Kamervoorzitter Herman De Croo een delegatie van 
Iraakse parlementsleden. Deze ontmoeting vond plaats in het kader van een studiebezoek 
van de Iraakse Raad van volksvertegenwoordigers aan het Belgisch Federaal Parlement  
Het gesprek ging in de eerste plaats over de actuele politieke situatie in Irak. De heer Hamid 
M. Moussa, delegatieleider, wees op enkele tekenen van hoop in de moeilijke tijd die Irak 
doormaakt: de succesvolle organisatie van de verkiezingen van 30 januari 
(Overgangsparlement) en 15 december 2005 (parlementsverkiezingen) en van het 
referendum van 15 oktober 2005 ter goedkeuring van de nieuwe, federale grondwet. Hij 
verwelkomde de belofte van verschillende oppositiegroepen om zich in te schrijven in het 
Plan voor Nationale Verzoening dat onder dat onder meer voorziet in een gekwalificeerde 
amnestieregeling voor ex-batisten en moet zorgen voor een oplossing van het 
militieprobleem.  
 
Op een vraag van Kamervoorzitter De Croo naar de huidige krachtverhoudingen binnen de 
Iraakse maatschappij, antwoordt de heer Moussa dat bestaande natuurlijke breuklijnen, 
zoals deze tussen Koerden en Arabieren, sjiieten en soennieten, misbruikt worden voor 
politieke doeleinden. Met uitzondering van de noordelijke gouverneurschappen die de facto 
een onafhankelijke Koerdische regio vormen, vallen de etnische en religieuze breuklijnen 
niet samen met deze van de regio’s.  
De heer Moussa zei dat de aanzienlijke inspanningen in het kader van de heropbouw van de 
economische infrastructuur (toevoer van elektriciteit en oliepijpleidingen) tenietgedaan 
worden door sabotageacties van terroristen. Ondanks het feit dat Irak over de op een na 
grootste oliereserves beschikt is deze sector door de aanhoudende vijandelijkheden volledig 
ontredderd. 
Volgens de heer Moussa valt het risico van het samengaan van de verschillende Koerdische 
groepen op de grenslijnen indien de binnenlandse Iraakse dialoog zou mislukken niet uit te 
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sluiten maar primeren vooralsnog de regionale verschillende tussen de verschillende 
Koerdische groepen. Overleg met Iran in dit dossier is een must. 
 
 
Afrika ten zuiden van de Sahara 
 
TOGOLESE REPUBLIEK 
 
Op maandag 4 september 2006 ontving Kamervoorzitter Herman De Croo de heer Faure 
Essozimna Gnassingbé, President van de Togolese Republiek, in audiëntie. 
 
Het onderhoud had in de eerste plaats betrekking op de Togolese binnenlandse politieke 
toestand. Volgens de Togolese President, verkozen op 24 april 2005, werd er na een periode 
van instabiliteit op 20 augustus 2006 in Lomé een globaal politiek akkoord met de oppositie 
bereikt. Dit akkoord moet Togo opnieuw aansluiting doen vinden bij de internationale 
(financiële) gemeenschap.  
Kamervoorzitter Herman De Croo is het volledig met de Togolese President eens wanneer 
deze stelt dat de (jonge) Afrikaanse leiders zelf orde op zaken moeten stellen.  Hij wijst op de 
toenemende invloed van de islam in Afrika en de wijze waarop deze weegt op de 
samenwerking tussen Europa en Afrika. 
 
 
Centraal Afrika  
 
REPUBLIEK BURUNDI 
 
Op woensdag 31 januari 2007 had de Voorzitter van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers, de heer Herman De Croo, een ontmoeting met de heer Gervais 
Rufyikiri, voorzitter van de Senaat van de Republiek Burundi. 
 
Vooreerst schetste de heer Rufyikiri de werking van de jonge van de jonge Burundese 
democratie, zoals tot stand gekomen na de ondertekening van de Akkoorden van Arusha in 
augustus 2000. Als basisprincipe geldt dat elke etnische uitsluiting vermeden dient te 
worden.  
 
Net als de democratie, betekent een lokale autonomie iets totaal nieuws voor de Burundese 
bevolking: vóór 2005 werd alles op de hogere echelons beslist. Het ontbreekt de overgrote 
meerderheid van de bevolking vooralsnog aan de nodige capaciteiten om binnen dit systeem 
verantwoordelijkheid op te nemen, wat de prille democratie uiteraard niet ten goede komt. 
Positief is wel dat de Wereldbank zich bereid verklaard heeft bij te dragen tot de financiering 
van gemeenten die een project voorleggen. 
 
De economische situatie is volgens Senaatsvoorzitter Rufyikiri nog altijd ver van rooskleurig. 
Niet minder dan de helft van de staatsmiddelen is afkomstig uit het buitenland. De overgrote 
meerderheid van de Burundese bevolking leeft van de landbouw, die veel te lijden heeft van 
talrijke plantenziekten. Om die ziekten te kunnen bestrijden en om resistente variëteiten te 
ontwikkelen zijn dringend meer middelen nodig; een enorm probleem vormt ook het vertrek 
van de zo al weinig talrijke vorsers (professoren, assistenten, wetenschappelijke 
medewerkers) naar Rwanda, waar ze beter betaald worden. 
 
Beter is het gesteld wat betreft de binnenlandse vluchtelingen, voornamelijk tutsi’s: 
bijgestaan door internationale organisaties, beginnen die naar hun oorspronkelijke 
woonplaats terug te keren. Dat is eveneens het geval met de vluchtelingen van Tanzania. 
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Zeer hoopgevend zijn de betrekkingen met Rwanda, de Democratische Republiek Congo en 
Uganda. Op het vlak van de gemeenschappelijke veiligheid wordt goed samengewerkt, en 
tussen de Burundese en Rwandese senaten worden zelfs ambtenaren uitgewisseld. 
 
Tot slot richtte de heer Rufyikiri een warme oproep tot de Belgische autoriteiten om de in 
Burundi algemeen heersende vredeswil te blijven steunen. Een nog grotere bijdrage van 
België aan de strijd tegen de armoede in zijn voormalige mandaatgebied vormt daartoe het 
beste middel.  
 
 
DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO 
 
Op donderdag 22 februari 2007 heeft de Voorzitter van de Kamer, de heer Herman De Croo, 
Dr Oscar Kashala Lukumuenda, kankerspecialist en voorzitter-stichter van de Union pour la 
Reconstruction du Congo (UREC), een in maart 2005 opgerichte Congolese politieke partij, 
ontmoet. 
 
Dr Kashala, die in Katanga (Lubumbashi) werd geboren, was kandidaat bij de Congolese 
presidentsverkiezingen van 30 juli 2006. Hij kreeg meer dan 600.000 stemmen achter zijn 
naam en bekleedt daarmee de vijfde plaats qua stemmenaantal, na Joseph Kabila,  
Jean-Pierre Bemba, Antoine Gizenga en François-Joseph Mobutu. 
 
Het onderhoud had voornamelijk betrekking op volgende punten: 
- de verkiezingen in de Democratische Republiek Congo; 
- de relaties met België; 
- de wederopbouw van het land; 
- de belabberde toestand van de gezondheidszorg in Congo. 
 
 
DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO 
 
Op maandag 19 maart 2007 ontving Kamervoorzitter Herman De Croo, de heer Christophe 
Lutundula, Eerste Ondervoorzitter van de Nationale Assemblee van de Democratische 
Republiek Congo, in audiëntie.  
 
De heer Lutundula kwam in de eerste plaats een grotere samenwerking tussen beide 
assemblees bepleiten.  Kamervoorzitter De Croo wees op de aanzienlijke inspanningen die 
België eerder leverde bij de organisatie van de verkiezingen. Het opstellen van een wet op 
de decentralisatie behoort, volgens de heer Lutundula, tot de topprioriteiten van de nieuwe 
assemblee evenals deze van een gedragscode voor haar leden.  Meerdere aanwezigen 
waren het erover eens dat de demobilisatie van de verschillende facties en de opleiding van 
het nieuwe leger essentieel zijn voor het herstel van de stabiliteit en veiligheid.  De heer 
Lutundula pleitte voor een grotere controle van het Parlement op het leger en ook in andere 
domeinen.  De heer Lutundula zei dat de hervorming en versterking van het Rekenhof 
samen met de harmonisering van het fiscaal systeem prioriteiten in het wetgevend werk van 
de assemblee moeten zijn. Kamervoorzitter De Croo informeerde naar de cohabitation 
tussen de, volgens de Grondwet onverantwoordelijke, President van de Republiek en de 
Eerste Minister.  Een correcte samenwerking tussen beiden evenals een degelijke 
parlementaire controle op het regeringswerk lijken hem essentieel voor een spoedig herstel 
van de democratie.  Volgens de Belgische Kamervoorzitter moet tegen elke prijs vermeden 
worden dat er een buitenparlementaire oppositie ontstaat.  Hoewel de Congolezen weinig 
ervaring hebben met het voeren van oppositie op wettelijke wijze, denkt de heer Lutundula 
dat deze vrees ongegrond is.  Congo beschikt immers over een relatief open pers en een 
degelijk grondwettelijk kader.  M.b.t. de eventuele herziening van een reeks mijncontracten 
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uit de oorlogs- en transitieperiode pleitte de heer Lutundula voor een sereen debat.  De 
bedoeling moet zijn om in dialoog met de investeerders tot betere contracten te komen.  
 
 
DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO 
 
Op dinsdag 24 april 2007 ontving Kamervoorzitter Herman De Croo, mevrouw Colette 
Tshomba Ntundu in audiëntie. Mevrouw Tshomba is vice-minister voor de Congolezen in het 
buitenland in de regering van Antoine Gizenga. 
 
Tijdens het onderhoud kwamen volgende punten aan bod: 
- de problematiek van de bipatriden; 
- de oprichting van ‘CREAC’ d.i. het nieuwe referentiecentrum voor de expertise over 

Centraal-Afrika; 
- de ondertekening van een samenwerkingsprotocol tussen beide assemblees; 
- de creatie van een bijzondere onthaalstructuur voor de Congolezen in België gezien de 

aanzienlijke omvang van deze gemeenschap in ons land. 
 
 
DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO 
 
Op dinsdag 22 mei 2007 ontving uittredend Kamervoorzitter Herman De Croo, de heer 
Antipas Mbusa Nyamwisi in audiëntie.  De heer Mbusa Nyamwisi is Minister van Staat belast 
met Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking van de Democratische Republiek 
Congo.   
 
Tijdens het onderhoud kwamen volgende onderwerpen aan bod: 
- de machtsverhoudingen tussen Parlement, rechtstreeks verkozen President en Regering 

en de cohesie binnen deze laatste; 
- de hervorming van het leger en de politiediensten; 
- de financiële inspanningen van België en meer in het bijzonder de moeilijke 

evenwichtsoefening tussen de noodzakelijke opvolging van de tijdens de 
overgangsperiode opgezette bijstand van het democratiseringsproces en het niet 
vervallen in inmenging in de binnenlandse aangelegenheden; 

- de veiligheidssituatie in Kinshasa en de relaties met buurlanden Burundi en Angola; 
- de rol van China op het Afrikaanse continent in het algemeen en in Centraal-Afrika in het 

bijzonder; 
- het begrip van de dubbele nationaliteit.  
 
 
CENTRAAL-AFRIKAANSE REPUBLIEK 
 
Op vrijdag 17november 2006 had de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers, 
de heer Herman De Croo, een ontmoeting met de heer François Bozize, president van de 
Centraal-Afrikaanse Republiek. 
 
De Centraal-Afrikaanse Republiek hecht er, aldus president Bozize, groot belang aan haar 
zowel burgerlijke als militaire relaties met België te intensifiëren. België geniet een stevige 
reputatie in Midden-Afrikaanse aangelegenheden. Voor de Centraal-Afrikaanse Republiek 
aangevallen wordt door buurland Soedan, is Belgische steun binnen de Verenigde Naties 
werkelijk onmisbaar. Op het economische vlak is er natuurlijk de diamanthandel, waarin 
Antwerpen een zeer belangrijke rol speelt. 
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President Bozize looft de grote inspanningen die België geleverd heeft in het kader van het 
herstel van de rechtsstaat in de Democratische Republiek Congo, en onderstreept dat dat 
herstel de Centraal-Afrikaanse Republiek enkel ten goede kan komen. 
 
 
West-, oost en Zuid-Afrika 
 
REPUBLIEK MOZAMBIQUE 
 
De voorzitter van de Kamer heeft de heer Armando Emilio Guebuza, president van de 
Republiek Mozambique, op dinsdag 18 juli 2006 in audiëntie ontvangen. 
 
Tijdens het onderhoud kwamen volgende onderwerpen aan bod: 
 
- de belangrijkste uitdagingen voor de huidige Mozambikaanse regering zijn de strijd tegen 

de armoede, de plattelandsontwikkeling, infrastructuurwerken, de groei van de particuliere 
investeringen en de bevordering van het toerisme; 

- de volgende parlementsverkiezingen, die voor 2007 zijn gepland, worden voorbereid in 
een geest van dialoog en consensusbereidheid tussen de regeringspartij FRELIMO en de 
oppositiepartij RENAMO, die in het Parlement over 90 van de 250 zetels beschikt. 

 
 
REPUBLIEK BENIN 
 
De voorzitter van de Kamer heeft de heer Boni Yayi, president van de republiek Benin, op 16 
oktober 2006 in audiëntie ontvangen. 
 
De president van de Republiek Benin verklaarde dat zijn land sinds de val van het militair 
regime van marxistische-leninistische strekking in 1990, al zestien jaar democratisch wordt 
bestuurd en dat er tevens een politieke alternatie is, zowel wat het presidentschap van de 
Republiek als de parlementaire meerderheid in de nationale assemblee betreft. 
 
Op economisch vlak preciseerde president van de Republiek Benin dat er nog altijd een 
grootscheeps privatiseringsproces van grote delen van de economie aan de gang is. Meer 
dan een honderdtal overheidsbedrijven werden al geprivatiseerd. 
 
De president verheugt zich over de militaire samenwerking met België, die is ingegaan sinds 
de ondertekening van het Raamakkoord voor bilaterale militaire samenwerking in 1999. 
 
Hij verheugt zich over het welslagen van de opleiding van de Beninse militairen en 
kandidaat-officieren aan de Koninklijke Militaire School en het Koninklijk Hoger Instituut voor 
Defensie. 
 
De voorzitter van de Kamer onderstreept dat de bilaterale betrekkingen op het gebied van de 
ontwikkelingssamenwerking de jongste jaren intenser zijn geworden omdat Benin deel 
uitmaakt van de concentratiegroep van de 18 landen die voor ons land prioritaire partners 
zijn. 
 
Ten slotte stelt de voorzitter van de Kamer dat hij wel degelijk werk wil maken van het 
voorstel voor een interparlementaire samenwerking tussen de nationale assemblee van 
Benin en de Kamer van volksvertegenwoordigers. 
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FEDERAAL DEMOCRATISCHE REPUBLIEK ETHIOPIË 
 
De Voorzitter van de Kamer heeft de heer Teshome Toga Chanaka, Voorzitter van de raad 
van Volksvertegenwoordigers van de Federale Democratische Republiek Ethiopië, in 
audiëntie ontvangen. 
 
Voorzitter Teshome Toga Chanaka verklaarde dat het Ethiopische BBP een sterke groei 
kende en de voorbije vier jaar met 10 procent is toegenomen. 
 
Wat de bilaterale betrekkingen met Somalië betreft, wees de Voorzitter erop dat zijn land 
aanvankelijk probeerde onderhandelingen aan te knopen met de islamitische rechtbanken 
die de Somalische hoofdstad Mogadishu bezetten. 
Omdat die pogingen op niets uitliepen, besliste de Ethiopische regering in december 2006 tot 
een rechtstreeks militair optreden in Somalië tegen de islamitische rechtbanken om de door 
Addis Abeba erkende Somalische overgangsregering te steunen. 
De Voorzitter verklaarde voorts dat zijn regering vreest dat het Somalische conflict op zijn 
grondgebied zal uitdijen, aangezien de Somalische moslims de Jihad hebben afgekondigd 
en er een belangrijke Somalische diaspora aanwezig is in Ethiopië. 
 
Voorzitter T.Toga Chanaka wijst erop dat de territoriale geschillen met Eritrea voortvloeien uit 
de Eritrese invasie in Ethiopië in mei 1998. 
De Voorzitter brengt her honderdjarig bestaan van de Belgisch-Ethiopische diplomatieke 
betrekkingen ter sprake, dat door België in 2006 werd gevierd. België was destijds het vijfde 
land dat officiële betrekking met Ethiopië aanknoopte. 
Met het oog op het aanhalen van die bilaterale betrekkingen, stelt de Voorzitter van het 
Ethiopische Parlement voor de democratische knowhow van zijn Assemblee te versterken, 
dankzij een doorgedreven uitwisseling van informatie en expertise met de buitenlandse 
parlementen. 
 
De Voorzitter wijst erop dat Ethiopië in 2000 een beroep heeft moeten doen op de United 
Nations in Ethiopia and Eritrea (UNMEE) om het staakt-het-vuren na de Eritrese inval te 
doen naleven. 
Het geschil met Eritrea staat niet enkel op de afbakening van de grenzen, maar verreist 
eveneens een globale onderhandeling in alle domeinen van bilateraal belang. 
De Voorzitter verklaart voorts dat de Nationale Assemblee van Eritrea hoofdzakelijk uit leden 
van de meerderheidspartij bestaat. Er is dus niet echt sprake van een oppositie in dat 
parlement. 
 
Ethiopië kent een tweekamerstelsel, met enerzijds de Raad van Volksvertegenwoordigers, 
die 548 leden telt, en anderzijds de Federale Raad (Senaat), die uit 108 leden bestaat, die 
door de parlementen van de deelregio’s worden aangewezen. Elke etnie is in de Raad van 
Volksvertegenwoordigers vertegenwoordigd. De oppositie beschikt er over 220 zetels. 
Ethiopië viert in 2007 zijn duizendjarig bestaan. 
 
 
REPUBLIEK SOEDAN 
 
De kamervoorzitter heeft de heer A.Y. Abdallah, minister van Cultuur, Jeugd en Sport van de 
Republiek Soedan op woensdag 7 maart 2007 in audiëntie ontvangen. 
 
De minister was in ons land op uitnodiging van het museum van Mariemont, met het oog op 
de feestelijke opening van de tentoonstelling over de “Zwarte Farao’s” op donderdag 8 maart 
2007. 
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Vervolgens kwam hij tot de kwestie-Darfoer. Het schaarser wordende aanbod van vruchtbare 
en akkerlanden in deze door talrijke droogteperiodes geteisterde streek is een van de grote 
oorzaken van het conflict tussen de rebellenbewegingen en de regering van Khartoem. 
 
Volgens de minister zijn de Arabische Janjaweedmilities sinds het einde van de jaren 80 in 
Darfoer aanwezig en draagt de regering daarvoor geen verantwoordelijkheid. 
 
De politieke toestand in Zuid-Soedan heeft een rechtstreekse invloed op de context van het 
conflict in Darfoer. Dat conflict vindt trouwens ook zijn oorsprong in de interetnische twisten 
tussen de stammen van de subregio. 
 
De Soedanese regering moet de toestand in Darfoer controleren om te voorkomen dat de 
rebellen er zich meer macht toe-eigenen. 
 
De minister onderstreept het belang van de humanitaire bijstand die door de internatioanle 
gemeenschap wordt verleend. De door de VN-missie in Darfoer geboden bijstand (UNMIS) is 
belast met het toezicht op de naleving in Zuid-Soedan van het op 5 mei 2006 in Abuja 
ondertekende vredesakkoord tussen Noord en Zuid) schenkt de regering van Khartoem 
echter geen voldoening. 
 
 
Zuid- en Oost-Azië, Oceanië 
 
REPUBLIEK KOREA 
 
Op dinsdag 26 september 2006 ontving Kamervoorzitter Herman De Croo een parlementaire 
delegatie van de Republiek Korea.  De delegatie werd geleid door mevrouw Geun-Hye Park. 
 
Kamervoorzitter Herman De Croo wijst in de eerste plaats op de uitstekende betrekkingen 
tussen beide landen (de eerste diplomatieke contacten dateren reeds van 1892). 
Hij informeert naar de politieke toestand op het Koreaanse continent, de houding van 
mevrouw Parks partij (Grand National Party) tegenover Noord-Korea en de gevoelens van 
de publieke opinie. 
Mevrouw Park stelt dat de huidige regeringspolitiek gefaald heeft en de scepsis van de 
publieke opinie groot is. 
 
Elke politiek tegenover Noord Korea moet volgens haar geïnspireerd zijn op wederkerigheid, 
geïnstitutionaliseerde en regelmatige uitwisselingen, samenwerking tussen alle landen van 
de regio en gestoeld op een consensus binnen de publieke opinie. 
 
Kamervoorzitter De Croo pleit tenslotte voor sterkere bilaterale contacten met België en de 
Unie en een grotere spreiding van de Koreaanse uitvoer en investeringen. 
 
 
HONG KONG 
 
De Voorzitter van de Kamer heeft de heer Donald Warren Tsang, Chief Executive van de 
speciale administratieve regio Hongkong, op woensdag 8 november 2006 in audiëntie 
ontvangen. 
 
Volgende thema’s werden tijdens het onderhoud besproken: 
- het plan om de verkiezing bij rechtstreeks algemeen stemrecht vanaf 2007 tot alle 60 

leden van de Wetgevende Raad van Hongkong uit te breiden; 
- de volgende wetgevende verkiezingen zijn in 2008 gepland. 
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Hongkong wordt als de meest liberale economie ter wereld bestempeld. Het is het op drie na 
grootste bankencentrum en bekleedt wereldwijd de 3de plaats als het op de deviezenreserves 
aankomt. Hong Kong is de belangrijkste investeerder in de Volksrepubliek China. In 205 
steeg het BNP met 7,3 procent. 
 
Het democratiseringsproces in de Volksrepubliek China volgt de evolutie van de 
economische welvaart in het land. Door de toetreding van de Volksrepubliek China tot de 
WHO en haar vrijhandelsbeleid is het land uitgegroeid tot een vooraanstaande economische 
mogendheid; 
 
Hongkong en het Mainland hebben een vrijhandelsakkoord (Closer Economic Partnership 
Arrangement) ondertekend dat Hongkong in staat stelt 90 procent van zijn uitvoer naar het 
Mainland op het grondgebied van de Volksrepubliek China te realiseren. 
Voorts mogen de banken van Hongkong operaties financieren in renminbi (munteenheid van 
de Volksrepubliek China), wat eveneens de investeringen in het Mainland vergemakkelijkt. 
 
De heer H. Daems, voorzitter van de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen, wijst 
erop dat het aantrekken van directe investeringen in de Volksrepubliek China en de 
oprichting van buitenlandse kleine en middelgrote ondernemingen op Chinees grondgebied 
nog problematisch blijven. 
Anderzijds zijn de directe investeringen van Chinese ondernemingen in Europa nog te 
beperkt. 
 
Wat de betrekkingen met Taiwan betreft, preciseert de heer D. Tsang dat Taiwan bijzonder 
veel in Hongkong investeert. Hij verklaart anderzijds dat Taiwan daadwerkelijk interesse 
betoont voor de “één land, twee systemen”-formule die in Hongkong wordt toegepast. 
Taiwan heeft echter voor de riskante weg van het separatisme gekozen. 
 
 
REPUBLIEK INDONESIË 
 
Op woensdag 22 november 2006 heeft de heer Herman De Croo, voorzitter van de Kamer 
van volksvertegenwoordigers, een delegatie van de Kamer van volksvertegenwoordigers van 
de Republiek Indonesië onder leiding van de heer Soekartono Hadiwarsito ontvangen. 
 
Tijdens het onderhoud met de Kamervoorzitter werden volgende thema’s behandeld: 
- de bilaterale betrekkingen. Gelet op de belangrijke plaats die Indonesië op wereldvlak 

inneemt, betreurt de Kamervoorzitter dat de betrekkingen tussen België en dat 
uitgestrekte land op een laag pitje staan; 

- de binnenlandse politieke toestand; 
- de Indonesische straatsstructuur; 
- het Parlementaire tweekamerstelsel: de Kamer van volksvertegenwoordigers en de 

Kamer van regionale vertegenwoordigers (Senaat); 
- de vertegenwoordiging van de vrouwen in het Parlement; 
- de relatie tussen de president van de Republiek en het Parlement; 
- de rol van de islam in Indonesië; 
- de mensenrechten: persvrijheid,...; 
- de scheiding tussen Kerk en Staat; 
- de Belgische hulp na de tsunami van eind 2004 en de aardbeving op Java in mei 2006. 
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ISLAMITISCHE STAAT AFGHANISTAN 
 
Op donderdag 14 december 2006 ontving Kamervoorzitter Herman De Croo de heer 
Mohammad Yunus Qanoni in audiëntie. De heer Qanoni is Voorzitter van de Wolesi Jirga 
van de Islamitische Republiek Afghanistan.  
 
De Republiek Afghanistan telt, net zoals België, twee wetgevende kamers: een Lagerhuis of 
Wolesi Jirga en een Hongerhuis of Meshrano Jirga. Het onderhoud startte dan ook met een 
vergelijking tussen beide tweekamerstelsels. De heer Qanoni wees Kamervoorzitter De Croo 
op de belangrijke vertegenwoordiging van vrouwen in de Afghaanse politiek. Hier dient 
echter te worden vermeld dat slechts drie parlementaire commissies, in de traditioneel 
zachte sector, door vrouwen worden voorgezeten en dat vier commissies geen vrouwelijke 
leden tellen. De heer Qanoni zegt dat zijn land inderdaad geconfronteerd wordt met 
terrorisme, corruptie en drugshandel. Een stabielere democratie en een sterker uitgebouwd 
middenveld kunnen een deel van de oplossing zijn.  
 
 
Latijns Amerika 
 
REPUBLIEK PERU 
 
Op vrijdag 10 november 2006 heeft Kamervoorzitter Herman De Croo Mevrouw Lourdes 
Mendoza del Solar, Tweede Vice-Presidente van de Republiek Peru, ontvangen. Zij is 
tevens Congreslid, een van de verkozenen van de Partido Aprista Peruano (APRA). 
Mevrouw Rosa Leon, Ondervoorzitster van het Andijns Parlement, Lid van het Congres van 
de Republiek Peru. 
 
Mevrouw Mendoza stelt dat Peru een groot belang hecht aan het sluiten van een 
vrijhandelsverdrag met de Europese Unie. Tevens zag zij, evenals Mevrouw Leon, graag 
een stijging van de investeringen in hun land.  
 
De heer De Croo is van mening dat ook de bilaterale banden nog niet sterk genoeg zijn. Er 
zouden bijvoorbeeld veel meer contacten moeten zijn tussen de universiteiten.  
 
Verder onderhouden de heer De Croo en mevrouw Mendoza zich over de betrekkingen van 
de Europese Unie en België.  
 
 
Zuid-Oost Europa 
 
KOSOVO 
 
Dinsdag 16 januari 2007 heeft de Voorzitter van de Kamer, de heer Herman De Croo, een 
delegatie van de Commissie voor Internationale Samenwerking en Europese Integratie van 
het Kosovaarse Parlement ontmoet. 
 
De leden van die commissie waren in de Kamer van volksvertegenwoordigers voor een 
studieopdracht in het kader van het hulpprogramma voor het Kosovaarse Parlement.  
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5.1.2. DIVERSE ACTIVITEITEN 
 
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR DEMOCRACY AND ELECTORAL ASSISTANCE 
 
Op donderdag 10 mei 2007 ontving de heer Herman De Croo, de heer Vidar Helgesen in 
audiëntie. De heer Helgesen is secretaris-generaal van het in Stockholm gehuisveste IDEA 
(International Institute for Democracy and Electoral Assistance) en voormalig Deens vice-
minister van Buitenlandse Zaken. IDEA is een intergouvernementele organisatie die 
wereldwijd duurzame democratie ondersteunt en ijvert voor de versterking van 
democratische instellingen en processen. België is een van de lidstaten. IDEA ondersteunt 
grondwetgevende en verkiezingsprocessen, streeft naar een versterking van de politieke 
partijen en een grotere vertegenwoordiging van vrouwen in het politieke leven en biedt 
instrumenten aan ter evaluatie van het democratisch gehalte van een bepaald land. 
 
 
REPUBLIEK ARMENIË 
 
Van dinsdag 5 tot vrijdag 8 december 2006 heeft een delegatie van ambtenaren van de 
nationale assemblee van de Republiek Armenië, in het kader van een 
opleidingsprogramma georganiseerd door de parlementaire assemblee van de OVSE, een 
studiebezoek gebracht aan de Kamer en de Senaat. 
 
 
5.1.3. AUDIËNTIES VAN AMBASSADEURS BIJ DE KAMERVOORZITTER 
 
dinsdag 7 november 2006 
Z.E. de heer Alphonse Creusen, ambassadeur van het Koninkrijk België in de Grote Libisch-
Arabische Socialistische Volksjamahiriya 
 
dinsdag 14 november 2006 
Z.E. de heer Carlos Holmes Trujillo Garcia, Ambassadeur van Colombia. 
 
Vrijdag 17 november 2006 
Z.E. de heer Dato’ Mohammad Kamal Yan Yahaya, ambassadeur van Maleisië. 
 
vrijdag 1 december 2006 
Z.E. de heer Abdulazeez Abdullateef Al-Sharikh, ambassadeur van de Staat Koeweit 
Z.E. de heer Fawzi Fawaz, ambassadeur van de Libanese Republiek 
 
vrijdag 15 december 2006 
Z.E. de heer Chong Woo-seong , ambassadeur van de Republiek Korea 
 
dinsdag 13 februari 2007 
Z.E. de heer Abdulwahab Alshawkani, ambassadeur van de Republiek Jemen 
 
vrijdag 2 maart 2007 
H.E. Mevrouw Sodov Onon, ambassadrice van Mongolië 
 
donderdag 29 maart 2007 
Z.E. de heer Artur Kuko, ambassadeur van de Republiek Albanië 
 
vrijdag 4 augustus 2006 
H.E. Mevrouw Cristina Garcia Ortega, ambassadeur van de Republiek der Filippijnen  
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 5.2. PUBLIC RELATIONS 
 
 
5.2.1.  ONTMOETINGEN MET DE PERS 
 
 

28 SEPTEMBER 2006 : DE VOORZITTER ONTMOET DE PERS BIJ HET BEGIN VAN HET 
PARLEMENTAIRE JAAR 

 
Op donderdag 28 september 2006 ontving Kamervoorzitter Herman De Croo, zoals 
gebruikelijk bij de start van het parlementaire jaar, de geaccrediteerde pers en de 
hoofdredacteurs van de Belgische media in zijn ambtswoning voor een lunch. 
De Kamervoorzitter schetste in grote lijnen wat er voor het nieuwe parlementaire jaar 2006-
2007 op het programma stond.  
De journalisten ontvingen een persdossier met informatie over de politieke samenstelling van 
de Kamer, het profiel van de Kamerleden, statistieken over de wetgevende en de 
controletaken van de Kamer, een verslag van de commissievergaderingen gedurende het 
reces, persmededelingen over de verkiezingen van 8 oktober 2006 en de Kruispuntbank van 
de wetgeving, de mandaten en de vermogensaangifte, de schriftelijke vragen waarop de 
ministers niet binnen de reglementaire termijn geantwoord hadden, de planning van de 
commissiewerkzaamheden na het reces en tot slot de communicatiemiddelen die ter 
beschikking van de media worden gesteld. 
Voorts stelde de voorzitter de jongste aanwinst voor de hal van zijn ambtswoning voor: drie 
hoeden in de Belgische driekleur, een kunstwerk van Frans Van Praet met een knipoog naar 
Magritte. 
 
 

6 NOVEMBER 2006: VOORSTELLING VAN HET 163STE BOEK VAN HET REKENHOF 
 
Op 6 november 2006 om 11 uur werd het Boek van het Rekenhof door de heren Vanstapel 
en Roland, respectievelijk eerste voorzitter en voorzitter van het Rekenhof, in het bijzijn van 
de leden van de commissie voor de Financiën en de Begroting, van de subcommissie 
Rekenhof en van de commissie Boekhouding, in de ambtswoning van de voorzitter aan de 
pers voorgesteld. 
 
 

28 NOVEMBER 2006: ONDERHOUD MET FAMILIELEDEN VAN DE ONTVOERDE ISRAËLISCHE 
SOLDATEN 

 
Op 28 november 2006 onderhield de Kamervoorzitter zich met familieleden van de 
ontvoerde Israëlische soldaten. De heer Yehudi Kinar, ambassadeur van Israël, begeleidde 
de Israëlische delegatie. Een aantal Nederlandstalige en Franstalige radio- en 
televisiestations waren bij die ontmoeting aanwezig.  
 
 

14 DECEMBER 2006: KAMERVOORZITTER DE CROO ONTVANGT DE VOORZITTER VAN HET 
AFGHAANSE PARLEMENT 

 
Op donderdag 14 december 2006 ontving Kamervoorzitter Herman De Croo de heer Qanoni, 
voorzitter van het Afghaanse Parlement.   
Na afloop van de ontmoeting werd een doorstep gegeven.  
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11 JANUARI 2007: NIEUWJAARSLUNCH 

 
De geaccrediteerde pers en de hoofdredacteurs werden door de Kamervoorzitter op de 
traditionele nieuwjaarslunch uitgenodigd. Een veertigtal journalisten en hoofdredacteurs 
gingen op de uitnodiging in. 
De journalisten werden op de hoogte gebracht van de voor begin 2007 geplande 
werkzaamheden in de commissies. Ze ontvingen het zevende nummer van het magazine 
van de Kamer evenals een persmap met informatie over de commissiewerkzaamheden in 
2007, de schriftelijke vragen waarop niet binnen de reglementaire termijn van 20 werkdagen 
geantwoord werd, de procedure tot herziening van de Grondwet en de vermogensaangifte, 
met in het bijzonder een stand van zaken met betrekking tot de vervolging van in gebreke 
gebleven aangifteplichtigen. 
De pers kreeg tevens een recent exemplaar van de Grondwet en de postzegel die naar 
aanleiding van de viering “175 jaar democratie – 1831-2006” werd uitgebracht.  
 
 

16 EN 17 JANUARI 2007: OPNAMEN IN DE KAMER VOOR HET RTBF-PROGRAMMA “LES 
BUREAUX DU POUVOIR” 

 
De RTBF kwam in het federale Parlement opnamen maken voor de uitzending van “Les 
bureaux du pouvoir” van 17 januari 2007, over de voorzitters van de federale assemblees. 
 
 

18 JANUARI 2007: VOORSTELLING AAN DE KAMERVOORZITTER VAN DE PETITIE MET 
BETREKKING TOT DE VEROORDELING VAN DE BULGAARSE VERPLEEGSTERS  

 
Op donderdag 18 januari 2007 lichtten de afgevaardigden van de Nationale Federatie van 
Belgische verpleegkundigen bij de voorzitters van Kamer en Senaat de problematiek toe 
omtrent de petitie die deze organisatie op het getouw had gezet naar aanleiding de 
veroordeling van vijf Bulgaarse verpleegsters en een Palestijnse arts door het Libische 
gerecht. 
De Federatie had de hulp ingeroepen van de pers en van de Kamer. 
 
 

DONDERDAG 8 MAART 2007: HERMAN DE CROO ONTVANGT DE EGYPTISCHE SCHRIJFSTER EN 
FEMINISTE NAWAL EL SADAAWI 

 
Naar aanleiding van Internationale Vrouwendag ontving Kamervoorzitter De Croo op 
donderdag 8 maart 2007 mevrouw Nawal El Sadaawi in zijn ambtswoning.  
De pers kreeg de gelegenheid om de aankomst van mevrouw El Sadaawi, de ondertekening 
van het guldenboek en de eerste minuten van het onderhoud op de gevoelige plaat vast te 
leggen.  
 

 
VRIJDAG 16 MAART 2007: KAMERVOORZITTER DE CROO ONTVANGT Z.K.H. PRINS EL HASSAN 
BIN TALAL VAN JORDANIË 

 
Op vrijdag 16 maart 2007 werd Z.K.H. Prins El Hassan bin Talal van Jordanië door de 
Kamervoorzitter in audiëntie ontvangen. De Prins nam deel aan de trilaterale commissie EU-
VS-Azië.  
 
De pers kreeg de gelegenheid om foto’s en opnamen te maken van de aankomst van de 
Prins en de ondertekening van het guldenboek, van de eerste minuten van het onderhoud en 
tijdens de doorstep achteraf.  
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WOENSDAG 28 MAART 2007: VOORSTELLING VAN HET JAARVERSLAG 2006 VAN DE FEDERALE 
OMBUDSMAN 

 
Op woensdag 28 maart 2007 overhandigde de Federale ombudsman, i.c. mevrouw 
Catherine De Bruecker en de heer Guido Schuermans, zijn jaarverslag 2006 aan 
Kamervoorzitter De Croo. 
Na een welkomstwoord door de Kamervoorzitter verschaften de twee ombudsmannen 
achtereenvolgens toelichting bij de vastgestelde disfuncties, de geformuleerde 
aanbevelingen, enz.… 
 
De leden van de commissie voor de Verzoekschriften van de Kamer, de ombudspromotoren, 
collega’s ombudsmannen en de pers werden op die voorstelling uitgenodigd.  
 
 

DONDERDAG 19 APRIL 2007: PERSLUNCH TER GELEGENHEID VAN HET EINDE VAN DE 
ZITTINGSPERIODE 

 
Ter gelegenheid van het einde van de 51ste legislatuur werd de nationale en gewestelijke 
geaccrediteerde parlementaire pers door de Kamervoorzitter uitgenodigd op een lunch in zijn 
ambtswoning.  
Kamervoorzitter De Croo greep die gelegenheid aan om de pers voor haar inzet gedurende 
de voorbije vier jaar te danken. 
De talrijk opgekomen journalisten ontvingen een brochure met een overzicht van de 
innovaties in de Kamer in de periode 1999-2007. Voorzitter De Croo gaf toelichting bij die 
brochure, en wees onder meer op de open en transparante verhouding met de media sinds 
zijn aantreden als Kamervoorzitter: uitbouw van de website, doorzenden van de opnamen 
van de vergaderingen, uitlenen van cassettes aan televisiezenders en de vele interviews in 
de Kamer. 
De heer VandeLooverbosch, VRT-wetstraatjournalist, nam vervolgens spontaan het woord 
en dankte de Kamervoorzitter voor zijn open en begripsvolle houding tegenover de pers.  
 
 
 
5.2.2  PARLEMENTAIRE ZENDINGEN 
 
Tijdens het parlementaire jaar 2006-2007 leidde de Voorzitter van de Kamer, de 
heer Herman De Croo, twee parlementaire zendingen waaraan journalisten deelnamen. 
 
China  
28/10 – 05/11/2006  De Standaard  Mia Doornaert  
 
Albanië 
03-05/04/2007 Le Vif/L’Express Valérie Colin 
 VRT Linda De Win 
 De Morgen Frank Schlömer 
 RTBf Radio Françoise Wallemacq 
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5.2.3.  ONTHULLING PORTRETTEN 
 
 

DONDERDAG 9 NOVEMBER 2006 
 
Onthulling van het portret van oud Voorzitter Raymond Langendries in het Voorzitterschap 
van de Kamer. Het portret is een werk van André Horvath. 
Schilder Horvath werd in 1944 in Tubize geboren. Hij volgde de Koninklijke Academie voor 
Schone kunsten in Brussel. Horvath haalde enkele prijzen en had verschillende 
tentoonstellingen in binnen- en buitenland. 
Het portret werd opgehangen in de gaanderijen naast de ere-trap. 
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6.  INTERNATIONALE BETREKKINGEN 
 
 
 
6.1. BETREKKINGEN MET INTERNATIONALE PARLEMENTAIRE 
 ASSEMBLEES 
 
 
6.1.1. EUROPESE INTEGRATIE EN INTERPARLEMENTAIRE SAMENWERKING 
 
Sinds 1975 ontmoeten de voorzitters van de Europese parlementaire assemblees elkaar 
regelmatig tijdens een interparlementaire conferentie. 
 
Om de twee jaar heeft een conferentie plaats van de voorzitters van de parlementaire 
assemblees van de lidstaten van de Raad van Europa, alsook van de voorzitters van de 
assemblees van de Raad van Europa, de West-Europese Unie en het Europees Parlement. 
 
Daarnaast wordt jaarlijks ook een Conferentie georganiseerd die speciaal gewijd is aan 
communautaire vraagstukken en die dan beperkt is tot de parlementsvoorzitters van de 
lidstaten van de Europese Unie. De eerste conferentie van dit type werd in 1981 in 
Luxemburg gehouden. 
 
Traditioneel hebben alleen de voorzitters van elke Kamer (die zich door een ondervoorzitter 
mogen laten vertegenwoordigen) het recht om het woord te voeren. 
 
 
6.1.1.1. CONFERENTIE VAN DE VOORZITTERS VAN DE EUROPESE PARLEMENTAIRE ASSEMBLEES 

–  BRATISLAVA – SLOWAKIJE, 24-27 MEI 2007 
 
Volgende thema’s werden besproken: 
 
- de toekomst van Europa 

De consolidering van de Unie is noodzakelijk om de sociale cohesie en de vrede te 
garanderen. Burgers zouden een mislukking niet accepteren. De versterking van de 
parlementaire dimensie is nodig.  
De 3-pijlerstructuur is onaangepast om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan. Het 
toekennen van rechtspersoonlijkheid aan de Europese Unie is nodig. 
Het nieuwe verdrag zal in voege moeten kunnen treden tegen 2009 (bij de volgende EP-
verkiezingen). Er zal dus een akkoord moeten zijn tegen 2008, gezien de lange 
ratificatieperiode in de lidstaten. 
 

- de interparlementaire samenwerking 
Met betrekking tot het principe voor de toewijzing van de Conferentie van Voorzitters van 
de parlementen in de Europese Unie werd beslist dat de Lidstaat die het EU-
Voorzitterschap heeft in de tweede helft van het kalenderjaar, de Conferentie van de 
Parlementsvoorzitters organiseert in het daaropvolgende jaar. 
De krachtlijnen van de interventies komen hierop neer dat coördinatie en rationalisering 
van de IPC (Interparliamentary Cooperation) nodig is. Dit mag evenwel ook niet 
overgeformaliseerd worden. 
 

- aanwakkeren van het Europees bewustzijn 
Het EU-beleid moet tastbare resultaten opleveren; zoniet ontstaat er een deficit. 
Ook moeten de Europese instellingen transparant zijn; zij moeten verantwoording 
afleggen aan de bevolking. 
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Het Europees bewustzijn kan maar groeien door een betere communicatie en dit via een 
verbetering van de kwaliteit van de wetgeving. 
 

- bijstand voor parlementen in nieuwe opkomende democratieën 
Een aantal parlementsvoorzitters heeft enige bijstandsprojecten – ondernomen door hun 
parlement – toegelicht. 
Uitgangspunt hierbij is dat deze parlementaire bijstand moet gebaseerd zijn op een  
partnership (learning & sharing in plaats van teaching). 
Er wordt onder meer ook gewezen op het gevaar van misbruik van fondsen en de 
overlappingen van projecten. 
 

- Oekraïne, de Oostelijke buur van de Europese Unie 
Oekraïne moet duidelijke perspectieven krijgen in verband met de toetreding tot de 
Europese Unie. Dit is ook in het belang van de Europese Unie zelf, onder meer voor de 
energievoorziening. 
De vraag stelt zich ook voor andere buurlanden van de Europese Unie: er kan geen 
duidelijk tijdsschema zijn voor Oekraïne en niet voor de andere nabuurschaplanden. 
In verband met de staat van de Europese Unie: de toekomstige uitbreiding hangt af van 
twee voorwaarden: 
- de absorptiecapaciteit van de Europese Unie 
- de toestand van het land zelf ten aanzien van de toetredingscriteria. 

 
Doc K 52 0036/001 van 12 juli 2007 
 
 
6.1.1.2.  DEELNAME AAN DE COSAC (CONFERENTIE VAN DE COMMISSIES VOOR EUROPESE 

 AANGELEGENHEDEN) 
 
Deze Conferentie wordt tweemaal per jaar georganiseerd door het parlement van het land 
dat op dat ogenblik het Voorzitterschap van de Europese Unie waarneemt. De COSAC 
verenigt de leden van de Commissies gespecialiseerd in Europese Aangelegenheden van de 
parlementen van de lidstaten van de Europese Unie, van de kandidaat-lidstaten alsook een 
delegatie van het Europees Parlement. 
Doel van deze Conferentie is de informatie-uitwisseling tussen de parlementen in de EU te 
verbeteren om de parlementaire controle op de Europese besluitvorming te versterken. 

 
 
 Helsinki, 11 september 2006 – Vergadering van de Voorzitters van de COSAC-
 delegaties 
 
Op maandag 11 september 2006 heeft Kamervoorzitter De Croo, in zijn hoedanigheid van 
Voorzitter van het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden, deelgenomen 
aan bovengenoemde vergadering. 
 
Doel van deze vergadering is de eigenlijke COSAC, die zal gehouden worden te Helsinki op 
20 en 21 november 2006, voor te bereiden. 
 
Daarnaast werd ook van gedachten gewisseld met Mevrouw M. Wallström, Europees 
Commissaris voor Communicatie, met betrekking tot de verdere operationalisering van de 
dialoog tussen de Europese Commissie en de nationale parlementen (overzending van 
commissievoorstellen en communicatie met de Commissie). 
 
Tot slot werd ook het Europees energiebeleid toegelicht door de Finse Minister van Handel 
en Industrie, de Voorzitter van BP-Europe en professor Lund van de Helsinki University of 
Technology. 
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  Helsinki, 20 – 21 november 2006 - XXXVIe  COSAC 
 
De afvaardiging van het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden was 
samengesteld uit de heer Herman De Croo (Voorzitter van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers en Voorzitter van het Adviescomité), de heren Daniel Ducarme en 
Roel Deseyn (K) en de dames Fauzaya Talhaoui en Nathalie de T’Serclaes (S). 
Volgende punten werden besproken: 
- de controle van de subsidiariteit en de proportionaliteit; 
- de stand van zaken van het Finse voorzitterschap – debat met de heer Matti Vanhanen, 

eerste minister van Finland; 
- “Vrijheid, veiligheid en justitie”: ‘Mid-term review” van het Haags programma – debat met 

de heer Franco Frattini, Europees Commissaris; 
- de Noordelijke Dimensie en de relaties met Rusland; 
- het semestrieel verslag van de Cosac; 
- de toekomstige financiering van het Cosac-secretariaat. 
 
Doc K 51 2806/001 van 12 december 2006. 
 
 

Berlijn, 11 – 12 februari 2007 – Vergadering van de voorzitters van de COSAC-
delegaties 

 
Ter voorbereiding van de COSAC van Berlijn (14-15 mei 2007) hebben de voorzitters van de 
nationale delegaties een vergadering gehouden op 12 februari 2007. 
 
Naast de beoordeling van een experiment in verband met subsidiariteitstest over de 
Postrichtlijn, stond vooral de Verklaring van Berlijn centraal. 
 
Deze Verklaring moest vooral een nieuw elan creëren voor de toekomst van de EU na de 
verwerping van de Europese Grondwet. 
 
Ook de samenwerking tussen de Europese Commissie en de nationale parlementen kwam 
aan de orde. 
 
 

Berlijn, 14 – 15 mei 2007 – XXXVIIe COSAC 
 
De afvaardiging van het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden was 
samengesteld uit de heren Herman De Croo (K), Jacques Germeaux (K) en Philippe 
Mahoux (S). 
 
Op de agenda van deze vergadering stond: 
 
- de werking van COSAC – halfjaarlijks verslag, permanent secretariaat, enz. 

Het 7e halfjaarlijks verslag had betrekking op vier bijzonder actuele thema’s: de controle 
op subsidiariteit en proportionaliteit; de samenwerking van de nationale parlementen met 
de Europese Commissie, de toekomst van de Europese Unie en de klimaatverandering; 

- tests inzake subsidiariteit en proportionaliteit, georganiseerd in de schoot van COSAC; 
- de klimaatverandering en bescherming van het milieu – de rol van de Europese Unie; 
- uiteenzetting door mevr. Angela Merkel, Bondskanselier van de Duitse federale 

Bondsrepubliek en voorzitter van de Europese Raad, over de Toekomst van Europa; 
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- een evaluatie van het initiatief van de Europese Commissie betreffende de rechtstreekse 
overzending van documenten aan de nationale parlementen; 

- de Europese Unie en haar Oosterburen – Rusland, Oost-Europa en Centraal-Azië; 
- de jaarlijkse beleidsstrategie van de Europese Commissie voor 2008. 
 
Doc K 52 0035/1 van 12 juli 2007 
 
 
 Lissabon, 10 – 11 juli 2007 – Vergadering van de voorzitters van de COSAC-
 delegaties 
 
Ter voorbereiding van de COSAC van 14-16 oktober 2007 te Estoril in het kader van  het 
Portugese EU-Voorzitterschap werd op 10-11 juli 2007 te Lissabon een werkvergadering 
gehouden met de leiders (voorzitters) van de nationale delegaties in de COSAC. 
 
Centraal tijdens de besprekingen stond de formulering van het verzoek van de COSAC-
voorzitters aan de Portugese Eerste Minister (Voorzitter van de EU -  Europese Raad) om 
nationale parlementaire observatoren (de facto via de parlementaire Trojka) toe te laten in de 
pas opgestarte Intergouvernementele Conferentie tot wijziging van de bestaande EU-
Verdragen. 
 
Ook werd beslist om een interparlementaire werkgroep in te stellen die belast wordt met de 
opvolging van de IGC-onderhandelingen. 
 
Deze werkgroep zou vooral op schriftelijke (elektronische) wijze informatie uitwisselen. 
 
 
6.1.1.3.  HET EUROMEDITERRAAN PARLEMENTAIR PARTNERSCHAP 
 
De Euromediterrane politieke dialoog is één van de essentiële instrumenten van het 
Barcelona-proces (gestart in november 1995) dat wil bijdragen tot de vrede, de stabiliteit en 
de ontwikkeling in de mediterrane regio door een partnerschap tot stand te brengen dat uit 
drie onderdelen bestaat: 
 
- politiek en veiligheid, met als doel een gemeenschappelijke ruimte te creëren waar 

vrede en stabiliteit heersen; 
- economisch en financieel, met als doel een zone te creëren met gedeelde welvaart, 

namelijk door in het Euromediterraan gebied geleidelijk een vrijhandelszone in te richten 
(die tegen 2010 volledig rond zou moeten zijn); 

- sociaal, cultureel en humaan, met als doel de uitwisseling op het niveau van het 
maatschappelijk middenveld te bevorderen. 

 
De parlementaire voortgang van het proces van Barcelona bestaat uit twee delen: de 
Euromediterrane parlementaire Assemblee en de Conferentie van de voorzitters van de 
Euromediterrane Parlementen. 
In het kader van de parlementaire follow-up van het euromediterrane partnerschap, wordt 
ieder jaar een euromediterraan Forum georganiseerd waaraan delegaties van 
parlementsleden uit de lidstaten van de Europese Unie en de mediterrane partnerlanden 
deelnemen. (Algerije, Cyprus, Egypte, Israël, Jordanië, Libanon, Malta, Marokko, Syrië, 
Tunesië, Turkije en de Palestijnse Autoriteit). 
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Euromediterrane parlementaire Assemblee 
 
Het Federale Parlement heeft drie afgevaardigden in de EMPA, de Parlementaire Assemblee 
van het Proces van Barcelona. Twee volksvertegenwoordigers, de heren Patrick Moriau (PS) 
en Miguel Chevalier (VLD), namen in de vroegere legislatuur vóór de verkiezingen van 
10 juni 2007 respectievelijk zitting in de Commissie “Politique de Sécurité et des Droits de 
l’Homme” en “Commission économique, financière, des Affaires sociales et de l’Education” 
en een Senator, Mevrouw Fatma Pehlivan (sp.a) (plaatsvervanger: de heer Paul Wille – 
VLD) zetelde in de “Commission de la Promotion de la Qualité de la Vie, des Échanges 
humains et de la Culture”. 
 
De openingszitting van de euromediterrane parlementaire Assemblee (EPA) heeft op 22 en 
23 maart 2004 plaatsgevonden in Vouliagmeni, nabij Athene, op uitnodiging van het Griekse 
parlement. De zitting was een gevolg van de beslissingen die in Napels waren genomen op 
2 december 2003, door het Vde Euromediterraan parlementair Forum, en op 3 december 
2003, door de ministers van Buitenlandse Zaken in het raam van de Euromediterrane 
Conferentie. 
 
De Vergadering bestaat uit maximaal 240 leden, waarvan 120 Europese leden (75 leden1 
van nationale parlementen van de Europese Unie na de uitbreiding van de Unie tot 25 
lidstaten en 45 leden van het Europees Parlement en 120 leden van parlementen van de 
mediterrane partnerlanden op basis van een gelijke spreiding. 
 
De Vergadering heeft het recht zich uit te spreken over alle onderwerpen betreffende het 
Euromediterrane partnerschap. Zij ziet toe op de uitvoering van de Euromediterrane 
associatieovereenkomsten, neemt resoluties aan of doet aanbevelingen aan de 
ministersconferentie met het oog op de verwezenlijking van de doelen van het 
euromediterrane partnerschap. Wanneer de Vergadering hierom door de 
ministersconferentie wordt verzocht, geeft zij adviezen en doet zij, in voorkomend geval, 
voorstellen voor passende maatregelen voor elk van de drie onderdelen van het proces van 
Barcelona. 
 
De Vergadering kent drie permanente commissies, die als taak hebben de drie onderdelen 
van het Euromediterrane partnerschap te volgen: 
 
- de commissie politiek, veiligheid en mensenrechten; 
- de commissie economie, financiën, sociale zaken en onderwijs; 
- de commissie ter bevordering van de kwaliteit van het bestaan, menselijke uitwisselingen 

en cultuur; 
- er bestaat ook een ad hoc commissie voor de vrouwenrechten. 
 
Elke parlementaire commissie bestaat uit 80 leden, waarvan 40 leden uit de mediterrane 
partnerlanden van de Europese Unie en 40 uit Europa (25 leden van de nationale 
parlementen van de Unie en 15 leden van het Europees Parlement). 
De leden van de commissies worden benoemd door de nationale delegaties en door die van 
het Europees Parlement. De commissies kunnen werkgroepen oprichten die belast worden 
met het onderzoek van een bepaald onderwerp. 
 

                                                 
1 Dit aantal leden zal in 2007 uitgebreid worden om de afgevaardigden van de parlementen van Roemenië en 
Bulgarije te kunnen ontvangen. 
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1) 3e plenaire vergadering van de Euromediterrane Parlementaire Assemblee 
(EMPA), Tunis, 16 en 17 maart 2007 

 
Senator Paul Wille (VLD), plaatsvervangend lid van de Belgische parlementaire delegatie bij 
de EMPA, heeft er het Federale Parlement vertegenwoordigd. De heren Patrick Moriau (PS) 
en Miguel Chevalier (VLD), vaste leden bij de EMPA, waren verontschuldigd vanwege 
parlementaire activiteiten in de Kamer van volksvertegenwoordigers. 
Bij die gelegenheid hebben de drie permanente commissies van de EMPA en de ad-hoc 
Commissie voor de vrouwenrechten in de Euromediterrane regio vergaderd. 
 
Het verslag van de plenaire  vergadering is terug te vinden in het parlementair document K 
51 3025/001- S 3-2137/1 van 1 mei 2007. 
 
 

2) Vergaderingen van de permanente commissies en werkgroepen 
 
De heer Miguel Chevalier, vast lid van de delegatie van het Federale Parlement bij de 
Euromediterrane Parlementaire Assemblee, heeft op 23 november 2006 deelgenomen aan 
de vergadering van de Commissie voor de Economische en de Financiële Zaken, de Sociale 
Zaken en het Onderwijs van de EMPA in de Kamer van volksvertegenwoordigers te Tunis. 
Op de agenda stonden twee thema’s: de millenniumdoelstellingen in de Euromediterrane 
zone en de toekomst van het investeringsverkeer tussen de Euromediterrane landen. 
 
Het verslag van deze vergadering is terug te vinden in het bulletin “Parlementaire 
Mededelingen” van de Kamer van volksvertegenwoordigers, nr. 119. 
 
De heer Patrick Moriau, vast lid van de delegatie van het Federaal Parlement bij de EMPA, 
heeft op 1 maart 2007 in het Europees Parlement te Brussel deelgenomen aan de 
vergadering van de Commissie Politiek, Veiligheid en Mensenrechten. Op de agenda 
stonden een gedachtewisseling over het Duitse EU-voorzitterschap programma in verband 
met Euromed, en een gedachtewisseling over de Euromediterrane “gedragscode” tegen het 
terrorisme. 
 
 
6.1.1.4. ONTMOETING MET DE PARLEMENTAIRE ASSEMBLEE VAN DE WEST-EUROPESE UNIE 
 
In het kader van het Belgische Voorzitterschap van de WEU1 (op het niveau van het 
executief) hebben ook contacten plaatsgegrepen tussen de leden van de Parlementaire 
WEU-Assemblee en de bevoegde commissies van Kamer en Senaat. 
 
Zo heeft op woensdag 11 oktober 2006 een gedachtewisseling plaatsgehad met de 
buitenlandse parlementaire delegaties in de WEU-Assemblee en de commissies voor de 
Landsverdediging en Buitenlandse Zaken van Kamer en Senaat, evenals met het Federaal 
Adviescomité voor Europese Aangelegenheden. 
 
Zowel tijdens een voorafgaande audiëntie van de contactgroep onder leiding van de heer R. 
Walter (Ondervoorzitter van de WEU-Assemblee) bij Kamervoorzitter De Croo als tijdens de 
gemeenschappelijke vergadering met de parlementaire commissies, werd gepleit voor de 
erkenning en uitbouw van de WEU-Assemblee als het intermediair forum tussen de nationale 
parlementen en het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid. 
 

                                                 
1 West-Europese Unie 
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Zolang dit Europees Veiligheids- en Defensiebeleid intergouvernementeel is (en het 
Europees Parlement niet bevoegd is in deze materie) is de WEU het aangewezen 
parlementair instrument om (op basis van samenwerking met de nationale parlementen) het 
EVDB te controleren, transparanter te maken en het te legitimeren. 
 
Kamervoorzitter De Croo heeft vooral kritische vragen gesteld naar de werkelijke invloed van 
de WEU in concrete gevallen en heeft gewezen op de noodzaak van een betere “feedback” 
tussen de WEU-assemblee en de bevoegde nationale parlementaire commissies. 
 
Tijdens de gedachtewisseling in de gemeenschappelijke vergadering werd door WEU-leden 
uit andere landen geïllustreerd hoe deze communicatie bij hen in eigen land verloopt. 
 
 
6.1.2. ADVIESCOMITÉ VOOR EUROPESE AANGELEGENHEDEN 
 
 
Samenstelling : 
 
Het Adviescomité is samengesteld uit tien leden van de Kamer en tien in België verkozen 
leden van het Europees Parlement. 
 
Het Adviescomité wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Kamer (art. 68 van het 
reglement). Sinds oktober 1995 worden er ook tien senatoren afgevaardigd die samen met 
de andere leden het Federaal Adviescomité voor Europese aangelegenheden vormen. 
 
 
Werkzaamheden : 
 
Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste activiteiten van het Adviescomité tijdens 
deze zitting: 
 
 
6.1.2.1. Pre- en postbriefings van de Europese Raden van staats- en regeringsleiders  

van de Europese Unie 
 
Sinds het begin van de jaren '90 is de traditie dat de regering commentaar geeft bij de 
agenda, de gevoelige punten alsook bij de resultaten van iedere Europese Raad.  De 
Europese Raden waarvoor pre- en postbriefings werden georganiseerd zijn de volgende: 
 
- Europese Raad van Brussel, 14-15 december 2006 

DOC 51 2860/001 van 19.12.2006 
 
- Europese Raad van Brussel, 8-9 maart 2007 

DOC 51 3043/001 van 29.3.2007 
 

- Europese Raad van Brussel, 21 – 22 juni 2007 
(Informeel verslag ter beschikking bij het secretariaat) 
 

 
6.1.2.2. Opvolging van voorstellen van normatieve akten en andere documenten van 

 de Europese Commissie en de Europese Ministerraden 
 
Krachtens artikel 36 van het Kamerreglement schrijft elke vaste commissie eenmaal per 
maand op haar agenda een gedachtewisseling in over de haar aanbelangende Europese 
aangelegenheden die op de agenda staan van de EG-Ministerrraad of waarover deze Raad 
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een beslissing heeft genomen, alsmede over de haar aanbelangende resoluties die door het 
Europees Parlement1 officieel aan de Kamer werden overgezonden 
 
Elke vaste commissie stelt een europromotor aan die ermee wordt belast binnen de 
commissie de uitvoering te volgen van de adviezen, voorstellen van resolutie, aanbevelingen 
en andere eindteksten van het Adviescomité voor Europese aangelegenheden, alsmede van 
de voorstellen voor normatieve handelingen en andere documenten van de Europese 
Commissie die hem worden bezorgd door het secretariaat van het Adviescomité. 
 
Eenmaal per week maakt het secretariaat van het Adviescomité een selectie van de teksten 
van de Europese Commissie (voorstellen van normatieve akten of andere documenten) over 
aan de europromotoren, de voorzitters van de commissies evenals aan de 
commissiesecretarissen ten behoeve van de vaste commissies (Artikel 37 van het 
Kamerreglement). 
 
 
6.1.2.3. De stand van de omzetting van de Europese richtlijnen in Belgisch recht 
 
Een van de taken van het Federaal Adviescomité is de follow-up van de vorderingen die 
België maakt op het gebied van omzetting van Europees recht in Belgisch recht. 
 
Tijdens de vergadering van woensdag 29 november 2006 hebben de leden van het federaal 
Adviescomité voor Europese Aangelegenheden aan een gedachtewisseling met de heer 
Didier Donfut, Staatssecretaris voor Europese Zaken, deelgenomen. 
 
België is erin geslaagd zijn omzettingsachterstand tot 26 richtlijnen terug te brengen, zijnde 
een deficit van 1,58 procent, en haalt dus net niet de tussentijdse doelstelling van 1,5 
procent. Volgens de huidige gegevens van de Commissie, zou België deel uitmaken van de 
groep van 6 landen die de Europese doelstelling niet hebben gehaald. 
 
Een deficit van 1,6 procent is niettemin al een vooruitgang ten opzichte van het Belgisch 
deficit van 2 procent op het vorige scorebord van juli 2006. 
 
15 van die 26 richtlijnen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de federale overheid, 3 
richtlijnen betreffen een gemengde bevoegdheid en 8 richtlijnen behoren tot de bevoegdheid 
van de deelgebieden. 
 
Over het geheel genomen heeft België, sinds 31 mei 2006 (sluitingsdatum van het vorige 
scorebord), niet minder dan 29 internemarktrichtlijnen  integraal in Belgisch recht omgezet 
(26 door de federale regering en 3 door de deelgebieden). 
 
Tijdens de gedachtewisseling wees de heer Herman De Croo, Voorzitter van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers en van het federaal Adviescomité voor Europese 
Aangelegenheden, op de rol van de Gewesten en Gemeenschappen in het proces van 
omzetting van de richtlijnen in binnenlands recht, alsook op de voorbeeldige manier waarop 
het House of Lords van het Verenigd Koninkrijk zich van zijn parlementaire controleopdracht 
met betrekking tot het Europees besluitvormingsproces kwijt. 
 
Mevrouw Camille Dieu (PS-volksvertegenwoordiger) verwees onder meer naar de 
Postrichtlijn die de Kamer momenteel bespreekt. Zij vestigde de aandacht op de mogelijke 
negatieve gevolgen ervan met betrekking tot de werkgelegenheid, de stijging van de 
postzegeltarieven en de kwaliteit van de dienstverlening.  
 

                                                 
1 Zie artikel 92quater van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. 
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Doc K 51 2902/001 van 29 november 2006 
 
 
6.1.2.4. Wetgevings- en werkprogramma van de Europese Commissie voor 2007 
 
In het Belgische Federale Parlement heeft de bespreking van het wetgevings- en 
werkprogramma van de Europese Commissie plaats in het Federaal Adviescomité voor 
Europese Aangelegenheden. Op 16 januari 2007 had de jaarlijkse gedachtewisseling plaats 
met de Permanente Vertegenwoordiger van België bij de Europese Unie, 
de heer Jan de Bock en de Adjunct Permanente Vertegenwoordiger van België bij de 
Europese Unie, de heer Louis Mourau. 
 
Doc K 51 2958/001 van 5 maart 2007 
 
 
6.1.2.5. De toekomst van Europa 
 

- Burgerforum, Vrijdag 23 en zondag 25 februari 2007 
 Nationale raadpleging van de Europese burgers 

 
Op vrijdag 23 februari 2007 verwelkomde de Kamer van volksvertegenwoordigers de 150 
deelnemers aan het Burgerforum over de toekomst van Europa in het halfrond. Het forum 
was een initiatief van de Koning Boudewijnstichting. Ook de andere EU-lidstaten 
organiseerden een dergelijke raadpleging. Het initiatief kadert in het Plan D (Democratie, 
Dialoog, Debat), het communicatieplan dat de Europese Commissie opzette na de mislukte 
referenda over de Europese Grondwet.  
Kamervoorzitter De Croo leidde de werkzaamheden van het forum in met een toespraak tot 
de deelnemers. Vervolgens kwamen de deelnemers bijeen in het centrum van Brussel 
waarna ze op zondag 25 februari de slotzitting in het halfrond bijwoonden. Over de volgende 
drie hoofdthema’s werd langdurig gedebatteerd:  
- de economische en milieu-impact van het energieverbruik in Europa;  
- de sociale en economische positie van de Europese gezinnen;  
- de rol van Europa in de wereld en het immigratievraagstuk.  
 
Onder leiding van coördinatoren en redacteurs van de Koning Boudewijnstichting hebben de 
deelnemers aan het forum hun verslag voorgesteld en het project geëvalueerd via een 
stemming en een evaluatieformulier.  
 
De gasten – de heer De Croo, Kamervoorzitter, de heer Delizée, eerste ondervoorzitter van 
de Kamer, de heer Verhofstadt, eerste minister, en de heer Donfut, staatssecretaris voor 
Europese zaken – woonden vervolgens de voorstelling van de conclusies bij die de 
werkzaamheden rond de drie thema’s bekroonde.  
 
Wat het eerste thema, energie en milieu, betreft, werd benadrukt dat milieubewust gedrag, 
investeringen in hernieuwbare energiebronnen, de invoering van strikte en bindende 
richtlijnen, een spaarzaam en rationeel gebruik van de energiebronnen, een frequenter 
gebruik van het openbaar vervoer en een doeltreffende ruimtelijke ordening van 
fundamenteel belang zijn. Europa moet een internationale aanpak hanteren.  
Wat het tweede thema, het gezin en het sociaal welzijn, betreft, werd gewezen op het belang 
van de levenskwaliteit en op de nood aan een gezondheidszorg en kwalitatief hoogstaand 
onderwijs voor ieders beurs, aan eerbied voor de rechten van het kind en aan een Europa 
waar iedereen zich veilig voelt. Europa moet bruggen bouwen tussen burgers van alle 
nationaliteiten.  
Wat ten slotte het laatste thema, de immigratie, betreft, werd gesteld dat 
gemeenschappelijke beleidsstandpunten over sociaaleconomische aangelegenheden, 
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energie, landsverdediging, immigratie, naturalisatie en ontwikkelingssamenwerking moeten 
worden ingenomen. Kwamen verder aan bod: de ontvankelijkheid voor culturele en 
religieuze diversiteit, de noodzakelijke scheiding tussen godsdienst en Staat, de goede 
bilaterale betrekkingen tussen de ontwikkelingslanden, het bevorderen van de eerlijke 
handel, het onderwijs, de verantwoorde landbouw…  
 
Er werd gevraagd de immigranten de nodige elementen voor hun integratie aan te reiken 
met eerbied voor de rechten, plichten en regels, de kennis van de taal en de cultuur van de 
streek van het gastland. 
 
Na de voorstelling van het verslag ontvingen de heren Delizée, Donfut, Verhofstadt en De 
Croo een exemplaar van de conclusies. Vervolgens namen ze beurtelings het woord.  
 
De heer Delizée herhaalde dat onze toekomst van Europa afhangt, ook al ontbreekt het 
Europa vaak aan samenhang en staat het soms machteloos ten aanzien van conflicten. De 
eerste ondervoorzitter van de Kamer pleitte voor een sociaal convergentiepact tussen de 
lidstaten.  
 
Staatssecretaris Donfut van zijn kant stelde dat de dialoog moet worden hervat na de 
blokkering door de referenda van 2004 in Nederland en Frankrijk.  
Hij benadrukte tevens de nood aan een sociale dimensie met welomlijnde doelstellingen.  
 
Volgens premier Verhofstadt hoeft men zich over de toekomst van Europa geen zorgen te 
maken. Hij verwees naar het voorstel van de Franse presidentskandidaten om een 
volksraadpleging over een miniverdrag te houden. Zelf is hij daar geen voorstander van. Hij 
denkt integendeel aan een verdrag+, dat meer elementen en nieuwe doelstellingen zou 
bevatten.  
 
Vervolgens belichtte de premier de agenda van maart met betrekking tot de vijftigste 
verjaardag van het Verdrag van Rome: rendez-vous op 23 maart in Rome en op 24 maart in 
Brussel. De premier herinnerde er trouwens aan dat precies in Hertoginnedal zes lidstaten 
waaronder België over het toekomstige Verdrag van Rome onderhandelden. Op 25 maart is 
tevens een bijeenkomst in Berlijn gepland waar een gemeenschappelijke verklaring over de 
toekomst van Europa zal worden afgelegd…  
 
In juni zal in Brussel naar een oplossing voor de crisis rond het ontwerp van Europese 
Grondwet worden gezocht. Volgens de premier kan men alleen uit de impasse geraken als 
de vereiste eenparigheid van stemmen wordt afgeschaft.  
 
Ten slotte onderstreepte de Kamervoorzitter dat moet worden nagegaan hoe ons continent 
in de toekomst meer gewicht in de schaal kan leggen. Hij wees op de Europese 
verantwoordelijkheid ten aanzien van de arme landen, een domein waarin absoluut moet 
worden ingegrepen.  
 
De conclusies van de 27 Europese landen die aan het forum deelnemen, worden in een 
verslag gegoten dat in juni zal worden bekendgemaakt op de Europese top in Brussel over 
de toekomst van Europa en, meer bepaald, over de wording van het ontwerp van Europese 
Grondwet.  
 
Voor meer informatie over die resultaten, zie: www.european-citizens-consultations.eu  
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- 9 maart 2007 

Colloquium “Werken aan Europa” 
 
In het kader van de viering ‘50 jaar Europa’ werd op vrijdag 9 maart 2007, een colloquium 
georganiseerd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers in samenspraak met het 
Europacollege te Brugge. 
De werksessies waren gewijd aan de Lissabonstrategie, aan de externe actie van de 
Europese Unie en meer bepaald het Europese nabuurschapbeleid, aan de hervorming van 
de instellingen van de Europese Unie: perspectieven 50 jaar na de ondertekening van de 
Verdragen van Rome en aan de uitbreiding van de Europese Unie. 
 
Tijdens het plenum, voorgezeten door de heer H. De Croo, Kamervoorzitter, werden de 
krachtlijnen van de tussenkomsten in de verschillende sessies toegelicht door de 
gastsprekers. 
 
Professor Chang sprak over de Lissabonstrategie. In maart 2000 lanceerde de Europese 
Raad deze strategie met als doel de meest concurrerende en dynamische op kennis 
gedreven economie ter wereld te maken die een duurzame economische groei tot stand kan 
brengen met meer en betere tewerkstelling en een grotere sociale cohesie. De 
Lissabonstrategie werd dan ook toegejuicht omwille van een innovatieve benadering, 
namelijk de open coördinatiemethode. Enkele jaren later blijken de resultaten echter 
bijzonder teleurstellend te zijn ten gevolge van een overladen agenda, slechte coördinatie en 
tegenstrijdige prioriteiten. De Lissabonstrategie heeft dus geen vruchten afgeworpen: de 
langzame groei en de hoge werkloosheidscijfers vragen om een grootscheepse hervorming. 
 
Tijdens deze sessie kwam vooral de noodzaak aan één Europese strategie naar voren. De 
Europese Unie dient dan op te treden in de hoedanigheid van coach. Verder is het natuurlijk 
noodzakelijk dat de lidstaten politiek bereid zijn om economische hervormingen door te 
voeren. 
Enkel dan kan de Lissabon-strategie haar doelstellingen verwezenlijken. 
Vervolgens lichtte professor Gstöhl het Europese nabuurschapbeleid toe. In 2003 lanceerde 
de Europese Unie de “European Neighbourhood Policy” (ENP). Sindsdien is de ENP een 
topprioriteit binnen de externe betrekkingen van de Europese Unie. Via dit beleid wenst de 
Europese Unie nieuwe scheidingslijnen te voorkomen, een gordel van goed bestuurde 
landen te creëren en ten slotte een alternatief te bieden voor een lidmaatschap van de 
Europese Unie. 
Tot op heden werd het volledige potentieel van de ENP niet benut. Mogelijke verklaringen 
hiervoor werden tijdens de sessie besproken. Vooral de principes van differentiëring en 
voorwaardelijkheid blijken belangrijke pijnpunten te zijn, wegens het gebrek aan een 
consequente toepassing ervan. Ook mogelijk toekomstscenario’s kwamen aan bod: of de 
ENP wordt een succes ofwel faalt deze in haar opzet. In het eerste geval dreigt de Europese 
Unie het slachtoffer te worden van haar eigen succes, in het laatste geval zullen er nieuwe 
vormen van samenwerking tussen de EU en haar buurlanden tot stand moeten komen. Ten 
slotte werd de relatie met Rusland aangehaald. Om conflicten te vermijden is het ontzettend 
belangrijk de invloedszones duidelijk af te bakenen en te zoeken naar gemeenschappelijke 
belangen. 
 
Professor Dominik Hanf vatte de besprekingen over de hervorming van de instellingen van 
de Europese Unie samen. Vijf jaar nadat de werkzaamheden van de Conventie over de 
toekomst van Europa van start zijn gegaan, is het idee van een “heractivering van een 
Grondwet voor Europa” - dit na de duidelijke NEE van Nederland en Frankrijk - opnieuw aan 
de orde. Daarom doen tal van ideeën over de hervorming van de EU de ronde. 
De volgende voorstellen werden grondig besproken. Een mogelijkheid is dat de landen die 
de Grondwet al geratificeerd hebben, alleen verdergaan. Ook kan Europa de overheersende 
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vrees verminderen door nieuwe protocollen aan het verdrag toe te voegen. Maar 
verstandiger lijkt een stapsgewijze hervorming, waarbij eerst een beperkte hervorming wordt 
doorgevoerd om vervolgens een ambitieuzer hervormingsproject te lanceren. De hoop leeft 
immers dat over een vijftal jaren het politieke klimaat in gunstige zin zal veranderd zijn. Wat 
de inhoud van hervormingen betreft, is het van belang de communautaire methode uit te 
breiden, de competentie van het Europees Hof te verhogen en ten slotte de invloed van de 
lidstaten te verkleinen. 
 
De laatste spreker, professor de Souza, belichtte de uitbreiding van de Europese Unie. 
Tijdens de eerste vijftig jaar van haar bestaan evolueerde de Europese Economische 
Gemeenschap (EEG) naar de Europese Gemeenschap (EG) en de Europese Unie (EU) en 
breidde uit van zes naar zevenentwintig lidstaten. Ondanks de aanhoudende vrees heeft de 
Unie de “uitdieping” van haar instellingen en beleidslijnen niet opgeofferd aan het “uitbreiden” 
van haar geografische bereik. 
Er werd in de eerste plaats opgemerkt dat het toetredingsproces - en dit vooral met 
betrekking tot de recente uitbreidingen - een fundamentele verandering heeft ondergaan. Het 
is geëvolueerd naar een monitoringproces, dat gebaseerd is op benchmarking. Indien de 
landen niet voldoen aan de voorwaarden, die hen opgelegd worden, treden 
beschermingclausules in werking. Zo hoopt de Europese Unie een verdere ontwikkeling van 
de kandidaat-leden te stimuleren. Daarnaast werd een aantal specifieke problemen 
verbonden aan de uitbreiding besproken. Het betreft hier meer bepaald het conflict tussen 
het acquis communautaire en het democratisch criterium en ten slotte het gebrek aan een 
effectief communicatiebeleid. 
 
 
- 30 maart 2007 

Een Britse kijk op Europa 
 

Gedachtewisseling met Lord Grenfell, voorzitter van de “European Union Committee” (Britse 
Hogerhuis). 
 
Doc K 51 2825/001 van 30 maart 2007 
 
 
6.1.2.6. De prioriteiten van het Duitse Voorzitterschap van de Europese Unie 
 
Het Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden is op 24 januari 2007 
bijeengekomen voor een uiteenzetting over het voorzitterschap van de EU. 
 
Het is gebruikelijk dat het Federaal Adviescomité bij het begin van elk voorzitterschap een 
vertegenwoordiger uitnodigt om de prioriteiten van het voorzitterschap uiteen te zetten. 
 
Voor het Duitse voorzitterschap is Zijne Excellentie Christophe Jessen, buitengewoon en 
gevolmachtigd ambassadeur van de Bondsrepubliek Duitsland, de prioriteiten komen 
uiteenzetten. 
 
Doc K 51 2938/001 van 14 februari 2007 
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6.1.2.7. Parlementaire fora 
 

- Conferentie over de Toekomst van Europa,  
 Europees Parlement - Brussel, maandag 4 en dinsdag 5 december 2006 

 
De tweede parlementaire Ontmoeting over "De toekomst van Europa: van denken tot 
handelen" werd op maandag 4 en dinsdag 5 december 2006 in samenwerking met het Finse 
Parlement in het Europees Parlement georganiseerd. 
 
De eerste halve dag was gewijd aan een inleidende plenaire vergadering, waarna het werk in 
drie groepen werd verdeeld rond de volgende thema's: "De toekomstige financiering van de 
Unie", "Naar een Europees energiebeleid" en "De rol van de Europese Unie in de preventie 
van conflicten". 
 
De heer François-Xavier de Donnea (MR), Voorzitter van de commissie voor de Financiën 
en de Begroting van de Kamer, heeft aan de werkzaamheden van de werkgroep over de 
toekomstige financiering van de Unie deelgenomen. 
 
Dinsdagochtend 5 december 2006, na de voorstelling van de verslagen van de drie 
werkgroepen, namen de heer José Manuel Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, 
en de heer Matti Vanhanen, Fins eerste minister en huidig voorzitter van de Raad van de 
Europese Unie, deel aan het algemeen debat met alle parlementsleden die door alle EU-
lidstaten, alsook door Roemenië en Bulgarije, waren afgevaardigd. De landen die kandidaat 
zijn voor toetreding tot de EU (Kroatië, Turkije en de Voormalige Joegoslavische Republiek 
Macedonië) waren eveneens uitgenodigd. Het Europees Parlement was vertegenwoordigd 
door een delegatie van een zestigtal parlementsleden, die specifiek met het oog op die 
ontmoeting was samengesteld. 
 

 
-  Parlementair forum over de Lissabonstrategie, 

 Europees Parlement – Brussel, 6 en 7 februari 2007 
 
Op 6 en 7 februari 2007 vond in het Europees Parlement een bilaterale ontmoeting 
(Europees Parlement en nationale parlementen) over de Lissabonstrategie plaats. De 
Kamervoorzitter en voorzitter van het Federaal Adviescomité voor Europese 
Aangelegenheden, de heer Herman De Croo, nam deel aan die vergadering, waarop tevens 
vertegenwoordigers van de Gewest- en Gemeenschapsparlementen aanwezig waren. 
 
Die derde parlementaire ontmoeting werd geopend door de voorzitter van het Europees 
Parlement, de heer Hans-Gert Pöttering, die onderstreepte dat als de Europese Unie haar 
doelstelling om tegen 2010 de meest competitieve kenniseconomie ter wereld te worden, wil 
bereiken, er op alle niveaus – lokaal, regionaal, nationaal en Europees – moet worden 
opgetreden. Daarbij is voor de nationale parlementen een sleutelrol weggelegd, omdat de 
Europese betrokkenheid vaak beperkt is gebleven tot coördinatie en de uitvaardiging van 
aanbevelingen. De lidstaten zijn verantwoordelijk voor de daadwerkelijke tenuitvoerlegging 
van de hervormingen. De uitwisseling tussen het Europees Parlement en de nationale 
parlementen is van fundamenteel belang voor de Lissabonstrategie. 
 
Drie werkgroepen werden ingesteld: “duurzame energie”; “interne markt en innovatie”; 
“menselijk kapitaal – opleiding, werkgelegenheid en sociale aspecten”. 
 
Tijdens het algemene debat besteedden de parlementsleden vooral aandacht aan de 
klimaatverandering en aan energie. 
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Er werden nog andere thema’s besproken, waaronder de moeilijkheid om de publieke opinie 
te overtuigen van de noodzaak van economische hervormingen. 
 
 
6.1.3. BIJZONDERE COMMISSIE GLOBALISERING 
 
Ingevolge de aanbevelingen van de parlementaire werkgroep “Globalisering” van 28 februari 
2003 (Stuk Kamer 50-2330/003) en goedgekeurd bij motie door de Kamer op 13 maart 2003 
(Stuk Kamer 50-2330/004) en overeenkomstig punt 6; Hoofdstuk XII van de 
Regeringsverklaring (“Een rechtvaardige wereld”) werd een permanente commissie 
“Globalisering” opgericht, om de parlementaire controle over de internationale instellingen te 
versterken. 
 
De commissie “Globalisering” inspireert zich, zowel inzake samenstelling als methodologie, 
op het Adviescomité voor Europese Aangelegenheden. 
 
De Bijzondere Commissie Globalisering werkt nauw samen met een homologe Commissie 
van de Senaat. 
 
 
 Samenstelling 
 
 
Voorzitter: 
 
Van der Maelen Dirk (sp.a-spirit) 
 
 
Ondervoorzitter(s): 
 
Deseyn Roel (CD&V) 
Courtois Alain (MR) 
 
 
Vaste leden: 
 
Cortois Willy (VLD) 
Courtois Alain (MR) 
De Bue Valérie (MR) 
Depoortere Ortwin (VB) 
Deseyn Roel (CD&V)  
Dieu Camille (PS)  
Lalieux Karine (PS) 
T’Sijen Koen (sp.a-spirit) 
Van der Maelen Dirk (sp.a-spirit) 
 
 
Plaatsvervangers:  
 
Bex Stijn (sp.a-spirit)  
Cahay-André Pierrette (MR)  
Déom Valérie (PS) 
De Meyer Magda (sp.a – spirit) 
Goris Stef (VLD) 
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Moriau Patrick (PS)  
Muylle Nathalie (CD&V) 
Van Themsche Frieda (Vlaams Blok)  
 
 
Niet-stemgerechtigde leden:  
 
Genot Zoé (ECOLO)  
Viseur Jean-Jacques (cdH) 
 
 
 Werkzaamheden 
 
Op de agenda van de vergaderingen van de Bijzondere Commissie Globalisering stonden 
tijdens deze zitting de volgende punten: 
 
 
- De problematiek van de Belastingparadijzen 

Voorstel van resolutie over de belastingparadijzen (Dirk Van der Maelen) 
(Rapporteurs: mevrouw Valérie De Bue en de heer Willy Cortois). 

 
- 6 november 2006 

Bespreking van de amendementen van mevrouw Valérie De Bue, de heren Willy 
Cortois en Dirk Van der Maelen). 

- 4 december 2006 
Onderzoek van de nieuwe compromisamendementen 

- 11 december 2006 
Het voorstel van resolutie wordt aangenomen met 5 stemmen en 1 onthouding. 

 Doc K 51 2762/002 
- IMF, 1 maart 2007 

 
Hoorzitting met de heer Joseph Stiglitz, Professor aan de Universiteit van Colombia, 
Voormalig Ondervoorzitter van de Wereldbank 

 
Doc K CRIV 51 G009 van 1 maart 2007 
 
 
- De bescherming van de natuurlijke rijkdommen van het Zuiden 
 

- 12 maart 2007 
 Hoorzitting met de heer Gino P. Alzetta, Executive Director voor België bij de 

Wereldbank en de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken 
 

- 19 maart 2007 
 Hoorzitting met de heer Christophe Lutundula, Eerste Ondervoorzitter van de 

Assemblée nationale van de DRC, de heer Ward Docx, Onderzoeker bij IPIS 
(International Peace Information Service) en de heer Marc-Olivier Herman, 
medewerker van de Politieke Cel van Broederlijk Delen en voorzitter van het 
Centraal-Afrika overleg van 11.11.11. 

 
Doc K 51 3097/001 van 24 april 2007 
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STUDIEREIZEN NAAR DE OESO 
 
- Zetel van de OESO, Parijs, 22 februari 2007: seminarie van de OESO over “De 
 internationale migratie” 
 
Een delegatie van de Kamer samengesteld uit de dames Greta D’hondt (CD&V) en Sabien 
Lahaye-Battheu (VLD) en de heren Joseph Arens (cdH), Daniel Bacquelaine (MR), Stijn Bex 
(sp.a-spirit), Mohamed Boukourna (PS) en Bert Schoofs (Vlaams Belang), heeft op 22 
februari 2007 te Parijs deelgenomen aan een parlementair seminarie op hoog niveau van de 
OESO (Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling – www.oecd.org) over 
de internationale migratie. 
 
- FORUM 2007 van de OESO, “Innovatie, Groei en Rechtvaardigheid”, 14 en 15 mei 2007 
 
De heer Willy Cortois heeft op maandag 14 en dinsdag 15 mei 2007 deelgenomen 
aan het Forum 2007 van de OESO “Innovatie, Groei en rechtvaardigheid”. 
 
In de context van globalisering kan een nieuwe verhouding tussen groei, innovatie en 
welvaartsverdeling de richting aanwijzen die we in de toekomst moeten volgen. Samen 
vormden ze de hoofdthema’s van het OESO-Forum 2007 die werden ingeleid door de heer 
Angel Gurria, Secrétaris Generaal van de OESO. 
 
 
6.1.4. PARLEMENTAIRE ASSEMBLEE VAN DE ORGANISATIE VOOR DE VEILIGHEID EN DE 
 SAMENWERKING IN EUROPA 
 
 OPRICHTING EN SAMENSTELLING VAN DE ASSEMBLEE 
 
De OVSE is een samenwerkingsverband tussen 56 staten (alle Europese staten, met 
inbegrip van ex-republieken van de voormalige Sovjet-Unie, Canada en de Verenigde 
Staten) dat gegroeid is uit de Slotakte van Helsinki van 1975 en het Handvest van Parijs van 
1990. 
 
Één van de belangrijkste taken van de OVSE is de conflictpreventie. 
 
In april 1991 hebben de afgevaardigden van de parlementen die deelnamen aan de 
Conferentie voor de Veiligheid en de Samenwerking in Europa beslist een parlementaire 
assemblee op te richten. 
 
 DE KAMERDELEGATIE BIJ DE PARLEMENTAIRE ASSEMBLEE VAN DE OVSE 
 

Commissie Leden 

Commissie 1 
Politiek 

Pieter De Crem  
François-Xavier de Donnea 

Commissie 2 
Economie 

Guy Hove 
Dirk Van der Maelen 

Commissie 3 
Democratie 

Patrick Moriau 
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 STRUCTUREN 
 
Deze Assemblee stoelt op drie commissies die overeenstemmen met de drie korven van de 
Slotakte van Helsinki, met name: 
 
- de commissie voor de Politieke Zaken en Veiligheid 
- de commissie voor de Economische Zaken, de Wetenschap, de Technologie en het 

Milieu; 
- de commissie voor de Democratie, de Mensenrechten en Humanitaire 

Aangelegenheden. 
 
Elke commissie benoemt een rapporteur die ook het ontwerp van resolutie opstelt. 
 
 
 WERKING 
 
De Assemblee vergadert ieder jaar tijdens een zomerzitting (de eerste week van juli). De 
eerste zitting ging door in Boedapest in 1992. Het secretariaat is in Kopenhagen gevestigd. 
Een winterzitting (in februari) en een herfstzitting (in oktober) worden ook georganiseerd. 
 
 
 HERFSTZITTING VAN DE PARLEMENTAIRE ASSEMBLEE VAN DE OVSE 

 SVETI STEFAN, 7 – 10 OKTOBER 2006 
 

De Herfstzitting van de Parlementaire Assemblee van de OVSE heeft van 7 tot 10 oktober 
2006 plaatsgehad te Sveti Stefan (Montenegro). 
De Kamerdelegatie bestond uit de heer Pieter De Crem, voorzitter van de CD&V-fractie en 
de heer François-Xavier de Donnea, volksvertegenwoordiger (MR) en voorzitter van de 
commissie Financiën. 
Volgende punten stonden op de agenda van deze zitting: 
- de Conferentie over “Democratie en good governance binnen de multi-etnische 

samenlevingen als basis voor stabiliteit en Veiligheid”; 
- de Vergadering van de Vaste Commissie; 
- 3e mediterraan parlementair Forum ; 
 
 
 6E WINTERVERGADERING VAN DE PARLEMENTAIRE ASSEMBLEE VAN DE OVSE, 
 Wenen, 22 – 23 februari 2007 

 
De wintervergadering van de Parlementaire Assemblee van de OVSE werd dit jaar voor de 
zesde keer georganiseerd op 22 en 23 februari 2007 te Wenen. 
 
De wintersessie beoogt: 
- een vlotte interactie met de gouvernementele arm van de OVSE (de Chairman-in-office, 

de permanente vertegenwoordiger van het voorzitterschap, hoge vertegenwoordigers 
voor resp. de persvrijheid, de minderheden, de gender-issues, de secretaris-generaal 
van de OVSE, de coördinatoren); 

- de opvolging van de verklaringen aangenomen door de PA OVSE tijdens de plenaire 
vergaderingen; 

- de voorbereiding van de rapporten voor de jaarlijkse plenaire vergadering van juli. 
 
De Kamerdelegatie bestond uit de heren François-Xavier de Donnea (MR), 
Theo Kelchtermans (CD&V) en Guy Hove (VLD). Kamerleden Stef Goris (VLD) en 
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Jean-Pol Henry (PS) namen aan de wintersessie deel als waarnemers van de assemblee 
van de WEU. 
 
Voorafgaand aan de vergaderingen van de wintersessie van de PA OVSE, had de delegatie 
op 21 februari 2006 een werkvergadering met Ambassadeur de Crombrugghe, permanent 
vertegenwoordiger van België bij de OVSE, die samen met zijn medewerkers een briefing 
gaf over de prioriteiten van het Spaanse voorzitterschap van de OVSE. 
 
Doc K 51 3013/001 
 
 
 16DE JAARLIJKE ZOMERVERGADERING VANDE PARLEMENTAIRE ASSEMBLEE OVSE 
 KIEV, 5 – 9 JULI 2007 
 
Van 5 tot 9 juli 2007 vond in Kiev onder het voorzitterschap van de heer Goran Lenmarker de 
16e jaarlijkse zitting plaats. 
Het centrale thema van de debatten was de implementatie van de verbintenissen van de 
OVSE. 
Afgezien van de drie resoluties van de Declaratie van Kiev, werden 10 complementaire 
punten ter stemming gebracht. Deze punten hebben betrekking op de institutionele dimensie, 
op de strijd tegen het antisemitisme, op het luchtvervoer van lichte wapens, op 
splinterbommen, op het oplossen van conflicten, op het risicobeleid, op de milieuveiligheid, 
op de strijd tegen corruptie, op gender-kwesties, op mensenhandel en op de liberalisering 
van de transatlantische handel. 

De delegatie volksvertegenwoordigers die door de Kamer waren aangewezen, bestond uit 
de heren François-Xavier de Donnea (MR), Guy Hove (VLD) en Geert Lambert (Spa. - spirit).  
 
 
 
6.1.5. RAADGEVENDE INTERPARLEMENTAIRE BENELUXRAAD 
 
 

BEVOEGDHEDEN 
 
 
De Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad is, overeenkomstig zijn 
Instellingsovereenkomst van 5 november 1955 (art. 3), bevoegd om te beraadslagen en 
adviezen uit te brengen aan de Regeringen in de vorm van aanbevelingen.  
 
In zijn advies van 9 februari 1996 (DOC 513/4), stemde de Beneluxraad in met het voorstel 
van het Benelux-Comité van Ministers om de Benelux-activiteiten voortaan te bundelen rond 
de volgende primaire aandachtspunten : 
 
- politieke samenwerking en overleg omtrent Europese vraagstukken; 
- grensoverschrijdende samenwerking; 
- “Interne Markt” en economische samenwerking; 
- cultuur, onderzoek en onderwijs; 
- “Vrij verkeer van Personen”. 
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SAMENSTELLING 

 
 
Artikel 1 van genoemde Instellingsovereenkomst bepaalt dat de Beneluxraad is 
samengesteld uit 49 leden gekozen uit en aangewezen door de Parlementen van de drie 
landen.  Het ledenaantal is als volgt verdeeld : 21 Belgen, 21 Nederlanders en 7 
Luxemburgers. 
 
De Belgische delegatie is samengesteld uit leden van beide Federale Kamers en van de 
Parlementen van de Gemeenschappen en Gewesten. 
De Kamer van volksvertegenwoordigers werd in 2006 – 2007 in de Beneluxraad 
vertegenwoordigd door mevrouw Cahay (MR), mevrouw Detiège (sp.a-spirit), de heren 
Henry (PS), Kelchtermans (CD&V), Marinower (VLD), Sevenhans (Vlaams Belang)  en 
Tommelein (VLD). 
 
 

ORGANISATIE 
 
 
Tot eind 2006 werd de Beneluxraad voorgezeten door de heer de Nerée tot Babberich 
(Nederland), terwijl de heren Tommelein (België) en Negri (Luxemburg) de ondervoorzitters 
waren. In 2007 – 2008 wordt de raad voorgezeten door de heer Negri en zijn de heren 
Tommelein en Hessels (Nederland) de ondervoorzitters. 
 
Er zijn zeven vaste commissies. Het reglement van orde bepaalt dat elke commissie bestaat 
uit twaalf leden, verdeeld als volgt : vijf Belgische, vijf Nederlandse en twee Luxemburgse 
leden.  Daarenboven worden de zeven vaste commissies voorgezeten door drie Belgische, 
drie Nederlandse en één Luxemburgs voorzitter. 
 
De hiernavolgende commissies werden  aldus in 2006 – 2007 voorgezeten door Belgen : 
“Buitenlandse Vraagstukken”  door mevrouw Cahay ; “Financiële en Sociale 
Aangelegenheden” door de heer Happart (Senaat);  “Cultuur, Onderwijs en 
Volksgezondheid”  door mevrouw Detiège. 
 
Overeenkomstig het reglement, kunnen de leden van de Beneluxraad fracties vormen. Het 
aantal leden, nodig om een erkende fractie te kunnen vormen, bedraagt minstens vijf.  Thans 
zijn er drie erkende politieke fracties :  de Socialistische, de Liberale en de Christelijke 
fractie.  
 
De socialistische fractie werd in 2006 - 2007 voorgezeten door de heer T. Doesburg 
(Nederland), de liberale fractie door de heer Willems (Senaat) en de christelijke fractie door 
de heer Van den Brande (Vlaams Parlement). 
 
De Belgische afvaardiging werd voorgezeten door de heer J.-M. Happart. 
 
 

VIJFTIG JAAR BENELUXRAAD & “BENELUX NA 2010” 
 
 
De instellingsovereenkomst van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad die op 5 
november 1955 te Brussel werd ondertekend, is voor onbepaalde tijd gesloten maar kan 
door één der drie Regeringen worden opgezegd te allen tijde met inachtneming van een 
opzeggingstermijn van zes maanden (art. 12).  
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Het verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie (BEU) is op 3 februari 1958 1 te 
Den Haag gesloten voor een tijdvak van vijftig jaren, het is in 1960 in werking getreden  en 
blijft vanaf 2010 van kracht voor achtereenvolgende tijdvakken van 10 jaren, tenzij één der 
Verdragsluitende Partijen één jaar voor de afloop van het lopende tijdvak  de andere 
Verdragsluitende Partijen in kennis stelt van haar voornemen dit Verdrag te beëindigen (art. 
99).  
Gelet op de Belgische staatshervorming, is dit Benelux-verdrag een “gemengd verdrag” dat 
slaat op materies waarvoor in België zowel de federale overheid als de gemeenschappen en 
/ of  gewesten bevoegd zijn. 
 
Het is de bedoeling dat naast het BEU-verdrag van 1958 ook de instellingsovereenkomst van 
1955 wordt herzien en dat de Interparlementaire Beneluxraad aldus de nodige 
bevoegdheden verwerft om zijn parlementaire taken volwaardig uit te oefenen in een 
vernieuwde Benelux. 
 
Op 26 februari 2006 werd, bij beslissing van het Permanent Comité van de Beneluxraad, de 
werkgroep “Benelux na 2010” opgericht in het vooruitzicht van de herziening van de 
Benelux-verdragen en van de instellingsovereenkomst van de Interparlementaire 
Beneluxraad.  
 
In 2005 en 2006 werd een eerste aanbeveling aangenomen en werden de hiernavolgende 
verslagen uitgebracht over “Benelux na 2010” en de herziening van de verdragen: 
- verslag door de heer Weekers (Nederland) over de uitbreiding en de modernisering van 

de bevoegdheden van het Benelux-Gerechtshof, DOC 733/1, 15.06.2005; 
- aanbeveling tot herziening van het verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling 

en het statuut van het Benelux-Gerechtshof, DOC 733/2, aangenomen ter plenaire 
vergadering van 18.06.2005; 

- verslag door mevrouw Cahay, namens de commissie voor Buitenlandse Vraagstukken, 
DOC 743/1, 16.03.2006; 

- verslag door de heer Eigeman (Nederland), namens de subgroep “Instellingen” van de 
werkgroep “Benelux na 2010”, DOC 743/2, 12.05.2006. 

 
Eind 2006 volgden de hiernavolgende verslagen : 
- door de heer Eigeman, namens de subgroep “Instellingen”, DOC 743/3, 16.10.2006; 
- door de heer Doesburg over “De toekomst van Benelux”, namens de werkgroep 

“Benelux na 2010”, DOC 743/4, 16.11.2006. 
 
Ter plenaire vergadering werd in december 2006 en juni 2007 gedebatteerd over “Benelux 
na 2010” 
 
 

WERKZAAMHEDEN VAN DE BENELUXRAAD  
 
 
Op 9 en 10 december 2005 vergaderde de Beneluxraad in Den Haag onder voorzitterschap 
van de heer de Nerée tot Babberich ;  op  23 - 24 maart en 15 –16 juni 2007 vergaderde hij 
in Luxemburg onder voorzitterschap van de heer Negri . 
 
 

                                                 
1 Op 5 september 1944 kwam be Benelux-douane-unie tot stand.  
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Gezamenlijke verslagen van de Regeringen, Commissieverslagen en Aanbevelingen : 
 
Overeenkomstig de artikelen 3 en 4 van de Instellingsovereenkomst van 5 november 1955, 
brengen de Regeringen jaarlijks aan de Beneluxraad verslag uit over : de totstandkoming en 
de werking van een economische unie tussen de drie Staten en de samenwerking tussen de 
drie Staten op het gebied van het buitenlands beleid. 
 
Ter plenaire vergadering van 1 - 2 december 2006, werden de verslagen van de Regeringen 
over  de samenwerking op het gebied van het buitenlands beleid en over de totstandkoming 
en de werking van ene economische unie tussen de drie Staten besproken , 49ste en 50ste 
verslag, DOC 741/1 – 2  &  757/1.  
Over het 50ste verslag inzake de totstandkoming en werking van een economische unie 
werden o.m. verslagen uitgebracht door de heren Lebrun (Waals Parlement) en Van den 
Brande (Vlaams Parlement) namens de commissies voor Financiële en Sociale 
Aangelegenheden en voor Buitenlandse Vraagstukken van de Beneluxraad, DOC 757/5 & 8, 
3 & 16.11.2006. 
 
Voorts was mevrouw Talhaoui (Senaat) in 2007 corapporteur van de hiernavolgende 
verslagen betreffende: 
- de trilaterlale conferentie (Beneluxraad, Baltische Assemblee en Noordse Raad) over  

drugs “Harm reduction, Zero tolerance, of is er een derde weg ?” , DOC 755/1, 
28.02.2007; 

- het rondetafelgesprek van het Environmental Protection and Energy Committee en het 
Legal Affairs and Security Committee van de Baltische Assemblee in Letland, met 
medewerking van de Noordse en de Benelux-raad, DOC 762/1, 19.03.2007.   

 
Ter plenaire vergadering werden in 2006 (december) - 2007 aanbevelingen aangenomen 
over : 
- de veiligheid op luchthavens, (02.12.2006) DOC 758/2;  
- de gezamenlijke acties tot verwijdering van illegale vreemdelingen (02.12.2006) DOC 

759/1;  
- grensoverschrijdende samenwerking inzake onderwijs, (02.12.2006) DOC760/1;  
- een juridische basis voor het Euregionaal Politie Informatie en Coöperatie Centrum in 

Heerlen, (24.03.2007) DOC 764/1;  
- de invoering van een wegenvignet, (24.03.2007) DOC 765/1; 
- de grensoverschrijdende samenwerking tussen politie- en douanediensten m.b.t. de 

aanpak van verdovende middelen, (15.06.2007) DOC 700/7; 
- grensoverschrijdende politiële samenwerking en het Beneluxverdrag van 8 juni 2004, 

(15.06.2007) DOC 764/4; 
- de erkenning van diploma’s, (15.06.2007) DOC 768/1.  
 
 
Zie ook het activiteitenverslag 2006 ( januari – december): DOC 761/1. 
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6.1.6.  PARLEMENTAIRE VERGADERING VAN DE RAAD VAN EUROPA 
 
 
 RAAD VAN EUROPA 
 
 
 OPRICHTING 
 
 
5 mei 1949. 
 
 
 SAMENSTELLING 
 
 
47 lidstaten, 5 landen als "waarnemers". 
 
 
 DOELSTELLINGEN 
 
 
Een hechtere unie tot stand brengen tussen de democratische staten in Europa door het 
openen van een reële dialoog over de problemen waarmee de Europese samenleving 
geconfronteerd wordt. De initiatieven van de parlementaire vergadering hebben tot 
verscheidene overeenkomsten geleid, onder meer het Europees Verdrag over de Rechten 
van de mens. 
 
 
 STRUCTUREN 
 
 
- het Comité van ministers : het orgaan met beslissingsbevoegdheid, samengesteld uit 

de ministers van Buitenlandse zaken van de lidstaten; 
- de Parlementaire Assemblee; 
- een gemengd comité dat de schakel vormt tussen het Comité van ministers en de 

Parlementaire Assemblee. Dit comité bestaat uit een vertegenwoordiger van elke 
regering en een gelijk aantal vertegenwoordigers van de Assemblee, waaronder de 
Assembleevoorzitter. 

 
 
 
 PARLEMENTAIRE ASSEMBLEE 
 
 
 OPRICHTING 
 
 
5 mei 1949. 
 
 
 SAMENSTELLING 
 
 
318 parlementsleden en hun plaatsvervangers, welke door de nationale parlementen uit hun 
eigen gelederen verkozen of aangewezen worden. 
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47 lidstaten, 3 nationale parlementen als "waarnemers". 
 
 
  WERKING 
 
 
De Assemblee houdt een jaarlijkse zitting die wordt opgesplitst in vier delen van ongeveer 
een week, in de lente, in de zomer, in de herfst en in de winter. 
 
 
 BEVOEGDHEDEN 
 
 
De Assemblee keurt aanbevelingen, adviezen, resoluties of richtlijnen goed. De 
parlementsleden spreken zich daarbij in eigen naam uit; hun uitspraken verplichten hun 
regering tot niets. De leden houden zich niettemin meestal aan de steminstructies die binnen 
de vijf fracties van de assemblee worden afgesproken. 
 
 
 ORGANISATIE 
 
 
De werkzaamheden van de Assemblee worden voorbereid door 10 gespecialiseerde 
commissies. Tussen de zittingen door treedt de Vaste commissie op in naam van de 
Assemblee. 
 
 
 SAMENSTELLING VAN DE AFVAARDIGING VAN DE KAMER VAN 
 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS  
 
 
Vaste leden 
 
PS :  J.-P. Henry, (Voorzitter van de delegatie) 
VLD : S. Goris 
sp.a-Spirit G. Lambert 
MR : Ph. Monfils 
 
 
Plaatsvervangers 
 
Vlaams Belang :  G. Annemans 
CD&V :  L. Goutry 
VLD G. Versnick 
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  WERKZAAMHEDEN 
 
 
Derde deel van de zitting 2006, Straatsburg 26 tot 30 juni 2006 
 
Aangenomen teksten betreffende volgende onderwerpen :  
 
- externe betrekkingen van de Raad van Europa; 
- aantijgingen van geheime opsluitingen en illegaal vervoer van gevangenen tussen 

Staten betreffende de Lidstaten van de Raad van Europa; 
- fundamentele rechten van irreguliere migranten; 
- inwerkingstelling van de beslissingen van de Derde Top van de Raad van Europa; 
- de migraties, de vluchtelingen en de bevolking in het raam van de Derde top van de 

Staats- en Regeringsleiders van de Lidstaten van de Raad van Europa; 
- opvolging van de Derde Top : voorrang aan de culturele samenwerking; 
- de parlementen verenigd in de strijd tegen het huiselijk geweld tegen vrouwen; 
- houding van de Parlementaire Assemblee ten opzichte van de Lidstaten en 

waarnemers van de Raad van Europa die de doodstraf nog niet afgeschaft hebben; 
- het voorkomen van bosbranden; 
- academische vrijheid en autonomie van de universiteiten; 
- inwerkingstelling van resolutie 1480 (2006) over de betwisting van de geloofsbrieven 

van de parlementaire delegatie van Azerbeidjaan; 
- de bijdrage van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD) tot de 

economische ontwikkeling van Centraal- en Oost-Europa; 
- vrijheid van meningsuiting en eerbiediging godsdienstige overtuigingen; 
- grondwetshervorming in Bosnië-Herzegovina; 
- gevolgen van het referendum in Montenegro; 
- evolutie van de opvolgingsprocedure van de Assemblee (mei 2005-juni 2006). 
 
 
Vierde deel van de zitting 2006, Straatsburg, van 2 tot 6 oktober 2006 
 
Aangenomen teksten betreffende volgende onderwerpen : 
 
- het institutionele evenwicht in de Raad van Europa; 
- tenuitvoerlegging van de arresten van de Europees Hof voor de Rechten van de Mens; 
- debat van algemeen beleid over de toestand in de Balkanlanden; 
- ratificatie van het Raamverdrag voor de bescherming van de nationale minderheden 

door de Lidstaten van de Raad van Europa; 
- massale aankomst van irreguliere migranten op de kusten van Zuid-Europa; 
- het imago van de asielaanvragers, de migranten en de vluchtelingen zoals het wordt 

weergeven door de media; 
- de noodzakelijke verzoening van het beroepsleven met het gezinsleven; 
- de bevordering van de lokale autonomie aan de grenzen van de Raad van Europa; 
- de OESO en de wereldeconomie; 
- de culturele situatie van de Koerden; 
- recente ontwikkelingen in Libanon in de context van de situatie in het Midden-Oosten; 
- oprichting van een Europees centrum ter herdenking van de slachtoffers van 

gedwongen bevolkingsverplaatsingen en van etnische zuivering; 
- het belang voor Europa dat de economische ontwikkeling van Rusland zich voortzet. 
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Vergadering van de Permante Commissie, San Marino, 17 november 2006 
 
Aangenomen teksten betreffende volgende onderwerpen : 
 
- instelling van een stabiliteitspact voor het Zuid-Kaukasische gebied; 
- de rechten van de nationale minderheden in Letland; 
- de richtlijnen van 2003 betreffende het gebruik van minderheidstalen in de audiovisuele 

media en de normen van de Raad van Europa : het versterken van de samenwerking 
en de synergiën met de OVSE; 

- de Turkse aanwezigheid in Europa : migrantenwerkers en nieuwe Europese burgers; 
- de toestand van de Fins-Oegrische en de Samojeedse bevolkingen; 
- de jacht op zeehonden ; 
- noodzaak van een grotere transparantie in de wapenhandel ; 
- de situatie in Kazakstan en zijn betrekkingen met de Raad van Europa; 
- het verlies aan interesse vanwege de studenten voor wetenschappelijke studies; 
- open en transparante stemmingen in de Parlementaire Assemblee. 
 
 
Eerste deel van de zitting 2007, Straatsburg, van 22 tot 26 januari 2007 
 
Aangenomen teksten betreffende volgende onderwerpen : 
 
- seksuele geweldpleging verbonden aan “date rape drugs”; 
- kindslachtoffers : voor het wegwerken van alle vormen van geweld, uitbuiting en 

misbruik; 
- het gevaar om de energiebevoorrading te gebruiken als politiek drukkingmiddel; 
- de huidige toestand in Kosovo; 
- de landbouw en de onregelmatige tewerkstelling in Europa; 
- de situatie van migrantenarbeiders in de agentschappen voor uitzendarbeid; 
- bedreigingen tegen het leven en de vrijheid van meningsuiting van journalisten; 
- de HIV/AIDS in Europa; 
- de verspreiding van HIV/AIDS bij vrouwen en jonge meisjes; 
- voor een verantwoord voedselverbruik; 
- het voorzorgprincipe en het verantwoorde risicobeheer; 
- de naleving van de verplichtingen en de verbintenissen van Armenië; 
- een toekomst geven aan kinderen met HIV/AIDS en AIDS-wezen; 
- de naleving en de verplichtingen en verbintenissen van Albanië. 
 
 
Vergadering van de Permanente Commissie, Parijs, 16 maart 2007 
 
Aangenomen teksten betreffende volgende onderwerpen : 
 
- de Verenigde Staten en het internationale recht; 
- beroepsopleiding en –vorming voor journalisten; 
- de toestand van de vrouwen in de Zuid-Kaukasus; 
- het verbeteren van de selectieprocedure voor de leden van het CPT; 
- rol van de ethische en solidaire geldhandel en de verantwoorde consumptie in de 

sociale cohesie; 
- elektronisch afval en het milieu; 
- het beheer van het vaste gemeentelijk afval in Europa; 
- de toestand van de vrouwen in de Zuid-Kaukasus. 
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Tweede deel van de zitting 2007, Straatsburg, van 16 tot 20 april 2007 
 
Aangenomen teksten betreffende volgende onderwerpen : 
 
- de toestand van de mensenrechten en de democratie in Europa; 
- rechtvaardigheid van de gerechtelijke procedures in zaken van spionage of 

verspreiding van staatsgeheimen; 
- de noodzaak van een Verdrag van de Raad van Europa betreffende de uitroeiing van 

namaak en de handel in nagemaakte producten; 
- de kwaliteit van geneesmiddelen in Europa; 
- de naleving van de verplichtingen en verbintenissen van Azerbeidjaan; 
- een gedragscode voor politieke partijen; 
- opvolging van de door de Staten behaald resultaten : Verloop van de 

opvolgingsprocedure van de Assemblee; 
- werking van de democratische instellingen in Oekraïne; 
- toestand in het Midden-Oosten; 
- de toetreding van de Republiek Montenegro tot de Raad van Europa; 
- het Memorandumakkoord tussen de Raad van Europa en de Europese Unie; 
- ontwerp van verdrag voor de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en 

misbruik. 
 
 
Vergadering van de Permanente Commissie, Belgrado, 24 mei 2007 
 
Aangenomen teksten betreffende volgende onderwerpen : 
 
- de opvolging van de verbintenissen betreffende sociale rechten; 
- de situatie van de bejaarden in Europa; 
- verdwenen personen in Armenië, Azerbeidjaan en Georgië te wijten aan conflicten in 

de gebieden Nagorno-Karabach, Abchazië en Zuid-Ossetië; 
- eerbieding van het gelijkheidsprincipe in de burgerlijke wetgeving; 
- het opvangen van koolstofdioxide in de strijd tegen de klimaatsveranderingen; 
- verdwenen personen in Armenië, Azerbeidjaan en Georgië te wijten aan conflicten in 

de gebieden Nagorno-Karabach, Abchazië en Zuid-Ossetië; 
- belangenconflict; 
- de situatie van de inwoners van de zones van Akrotiri en Dhekelia die onder Britse 

soevereiniteit zijn geplaatst; 
- begrotingen van de Raad van Europa voor het jaar 2008; 
- uitgaven de Parlementaire Assemblee voor het boekjaar 2008. 
 
 
 
6.1.7.  PARLEMENTAIRE VERGADERING VAN DE WEST-EUROPESE UNIE 
 
 WEST-EUROPESE UNIE : GESCHIEDENIS 
 
 
De WEU is opgericht via het Verdrag inzake economische, sociale en culturele 
samenwerking en collectieve zelfverdediging, getekend op 17 maart 1948 (het Verdrag van 
Brussel), en geamendeerd door het Protocol getekend in Parijs op 23 oktober 1954. Het 
Verdrag van Brussel werd ondertekend door Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de 
Benelux-landen.  
Het verdrag was een antwoord op de dreiging vanuit de Sovjetunie, en wordt beschouwd als 
de eerste poging om een aantal Europese idealen om te zetten in de praktijk. Het 
belangrijkste kenmerk was de verbintenis van de lidstaten om elkaar militair bij te staan in 
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het geval van militaire agressie in Europa. In september 1948 werden de concrete militaire 
samenwerking op poten gezet. 
 
In een poging om Duitsland te betrekken bij de Europese militaire samenwerking, werd in 
mei 1952 een Verdrag gesloten tot oprichting van een Europese Defensiegemeenschap. In 
augustus 1954 weigerde het Franse parlement evenwel over te gaan tot ratificatie. 
Als reactie hierop werd beslist tijdens een conferentie in Londen in september 1954 om 
Duitsland en Italië te integreren in het Verdrag van Brussel. De Akkoorden van Parijs van 
oktober 1954 formaliseerden deze beslissing en richtten de WEU op als een internationale 
organisatie. 
 
Tussen 1954 en 1973 speelde de WEU een belangrijke rol in de promotie van overleg en 
samenwerking in West – Europa. Tussen 1973 en 1984 vielen de activiteiten van de WEU 
als intergouvernementele organisatie echter stil. De activiteiten van de WEU verloren hun 
relevantie door de ontwikkeling van een Europese politieke samenwerking in de schoot van 
de EG.  
 
Begin jaren tachtig werd het debat over een Europese veiligheid echter opnieuw actueel met 
het besef dat een Europese economische samenwerking niet kon worden uitgebreid naar 
militaire en veiligheidsaspecten. Een ander overlegkader werd gezocht en de WEU was een 
vanzelfsprekende keuze. 
 
Op initiatief van België en Frankrijk, leidde een vergadering van de ministers van defensie in 
oktober 1984 tot de “Verklaring van Rome”, waarbij de noodzaak van een sterke westerse 
veiligheidspolitiek werd benadrukt. Er werd opgeroepen de WEU nauwer te betrekken bij de 
ontwikkeling van een echt Europees defensiebeleid. Dit werd nogmaals bevestigd in de 
“Verklaring van Den Haag” in oktober 1987. 
 
Als gevolg hiervan werden WEU-acties ondernomen: 
- in de Golf van 1988 tot 1990: controle van het vrij scheepsverkeer in internationale 

wateren, tijdens het Joegoslavisch conflict van 1992 tot 1996: controle op het embargo 
tegen voormalig Joegoslavië in de Adriatische Zee en op de Donau, politiecontingent in 
Mostar, 

- crisis management operaties van 1997 tot 2001: politiemissie in Albanië, 
ontmijningsmissie in Kroatië, veiligheids- en controlemissie in Kosovo. 

 
Het Verdrag van Maastricht uit 1992 heeft van de WEU een orgaan van de Europese Unie 
gemaakt, terwijl het Verdrag van Nice uit 2001 alle operationele organen van de WEU aan 
de EU heeft overgedragen, met uitzondering van de parlementaire assemblee die als enige 
Europese parlementaire assemblee bevoegd is gebleven inzake defensie. 
 
 
 WEST-EUROPESE UNIE : DOELSTELLINGEN 
 
De WEU heeft tot doel :  
 
- in West-Europa een basis te vormen voor een duurzame Europese economische 

ontwikkeling,  
- wederzijdse militaire en andere bijstand te verlenen aan elkaar in geval van militaire 

agressie naar één van de leden toe,  
- de eenheid van Europa te promoten en de Europese integratie te bevorderen.  
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 WEST-EUROPESE UNIE : LIDMAATSCHAP 
 

 
DE 28 LANDEN VAN DE WEU 

 
Lidstaten 

 
Geassocieerde leden Waarnemers Geassocieerde partners

Duitsland Hongarije Oostenrijk Bulgarije 
België IJsland Denemarken Estland 
Spanje Noorwegen Finland Letland 
Frankrijk Polen Ierland Litouwen 
Griekenland Republiek Tsjechië Zweden Roemenië 
Italië Turkije  Slowakije 
Luxemburg   Slovenië 
Nederland    
Portugal    
Verenigd Koninkrijk    
 
 
 ASSEMBLEE VAN DE WEU: GESCHIEDENIS EN DOELSTELLINGEN 
 
De Assemblee van de WEU is de eerste Europese interparlementaire assemblee inzake 
veiligheid en defensie, en werd in 1954 opgericht op basis van het gewijzigd Verdrag van 
Brussel, een alliantieverdrag tussen een aantal West-Europese landen. 
 
Het Verdrag van Maastricht uit 1992 heeft van de WEU een orgaan van de Europese Unie 
gemaakt, terwijl het Verdrag van Nice uit 2001 alle operationele organen van de WEU aan 
de EU heeft overgedragen, met uitzondering van de parlementaire assemblee die als enige 
Europese parlementaire assemblee bevoegd bleef inzake defensie. 
 
De Assemblee noemt zichzelf de "Europese Interparlementaire Assemblee voor veiligheid en 
defensie". Haar doelstellingen zijn de volgende : 
 
- optreden als een interparlementair forum voor algemene strategische reflectie en een 

extra stimulans geven aan het intergouvernementeel en publiek debat over veiligheid 
en defensie; 

- op Europees niveau de rol van de nationale parlementsleden coördineren en 
bespreken, wanneer zij in het eigen parlement beslissingen nemen inzake budgetten 
voor defensie, troepenontplooiing, aankoop van wapensystemen, enz.; 

- de transparantie verbeteren van de intergouvernementele samenwerking op het vlak 
van Europese veiligheid en defensie; 

- publieke belangstelling voor Europese veiligheid en defensie stimuleren, ook voor een 
sterke Europese wapenindustrie; 

- nationale parlementsleden aansporen om van gedachten te wisselen met hun 
Europese collega's over cruciale Europese veiligheids- en defensievraagstukken. 

 
Concreet oefent de Assemblee toezicht uit op de intergouvernementele samenwerking 
inzake het Europese veiligheids- en defensiebeleid op transnationaal Europees niveau. Zij 
vult het Europees Parlement aan dat maar een beperkte bevoegdheid heeft voor 
intergouvernementele aangelegenheden. De Assemblee geeft de nationale parlementen 
eveneens een kader voor informatiewisseling en debat over de Europese dimensie van de 
militaire bevoegdheden waarvoor deze parlementen instaan. 
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 ASSEMBLEE VAN DE WEU: SAMENSTELLING  
 
 
De Assemblee van de WEU telt 400 effectieve en plaatsvervangende leden, aangeduid door 
de nationale parlementen. Velen van hen zijn in het eigen parlement lid van de commissie 
voor defensie, buitenlands en/of Europees beleid. Het aantal zetels toegekend aan de 
lidstaten hangt af van de grootte van dit land. 
 
België wordt vertegenwoordigd door 7 effectieve en 7 plaatsvervangende leden : 3 vaste 
leden en 4 plaatsvervangers worden aangeduid door de Senaat, 4 vaste leden en 3 
plaatsvervangers worden aangeduid door de Kamer. 
 
 
 SAMENSTELLING VAN DE AFVAARDIGING VAN DE KAMER VAN 

VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 
 
 
Vaste leden 
 
PS :  J.-P. Henry 
VLD : S. Goris (Voorzitter van de delegatie) 
sp.a-spirit G. Lambert 
MR : Ph. Monfils 
 
Plaatsvervangers 
 
 
Vlaams Belang :  G. Annemans 
CD&V :  L. Goutry 
VLD G. Versnick 
 
 
Voor de landen vertegenwoordigd in de Assemblee gelden verschillende statuten, die 
gevolgen hebben voor hun bekwaamheid om deel te nemen aan vergaderingen en te 
stemmen over in de Assemblee voorliggende teksten (tussen haakjes : het aantal effectieve 
leden per lidstaat) : 
 
Volwaardige leden : alleen deze landen hebben het gewijzigd Verdrag van Brussel uit 1954 
geratificeerd en zijn volledig lid van de Assemblee : Frankrijk (18), Duitsland (18), Italië (18), 
Verenigd Koninkrijk (18), Spanje (12), België (7), Griekenland (7), Nederland (7), Portugal (7) 
en Luxemburg (3). 
 
Leden gelijkgesteld met volwaardige leden : deze landen zijn niet gebonden door het 
gewijzigd Verdrag van Brussel maar zijn wel lid van de EU : Polen (12), Roemenië (10), 
Tsjechische Republiek (7), Hongarije (7), Bulgarije (6), Slovakije (5), Litouwen (4), Estland 
(3), Letland (3) en Slovenië (3). 
 
Geassocieerde leden : deze landen zijn niet gebonden door het gewijzigd Verdrag van 
Brussel maar zijn Europese NAVO-lidstaten : IJsland (3), Noorwegen (5) en Turkije (12). 
 
Waarnemers : deze landen zijn lid van de EU, maar niet van de NAVO, maar er bestaat wel 
een Euro-Atlantisch Partnerschapsakkoord tussen de NAVO en deze landen : Oostenrijk (6), 
Zweden (6), Denemarken (5), Finland (5) en Ierland (4). Denemarken heeft ervoor gekozen 
dit statuut aan te nemen, hoewel het wel lid is van de NAVO. Het is echter geen partij bij het 
gewijzigd Verdrag van Brussel. 
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Leden gelijkgesteld met waarnemers : deze landen zijn lid van de EU, maar niet van de 
NAVO, en er bestaan geen akkoorden tussen deze landen en de NAVO : Cyprus (2) en 
Malta (2). 
 
Leden gelijkgesteld met geassocieerd partner : deze landen hebben de ambitie om op korte 
termijn lid te worden van de NAVO en de EU : Kroatië (5) en FYROM (Macedonië)(3). 
 
Permanente gasten : Rusland (9) en Oekraïne (6). 
 
Speciale gasten : Albanië (2), Bosnië-Herzegovina (2), Montenegro 2), Moldavië (2), en 
Servië (2). 
 
 
 ASSEMBLEE VAN DE WEU: ORGANEN, WERKING EN DOCUMENTEN 
 

COMMISSIES 
 

Voorbereidend werk wordt verricht in één van de 6 commissies : 
 
- politieke Commissie : politieke aspecten van een Europees veiligheids- en 

defensiebeleid; 
- commissie Defensie : operationele en militaire aspecten van een Europees veiligheids- 

en defensiebeleid; 
- commissie Technologie en lucht- en ruimtevaart : samenwerking op vlak van 

bewapeningsuitrusting en duale technologie; 
- commissie Parlementaire betrekkingen en public relations : samenwerking met en 

tussen de nationale parlementen, opvolging van debatten en parlementaire vragen 
aangaande Europese veiligheid en defensie in de nationale parlementen, vergelijkende 
studies en opstellen van "benchmarks" voor de nationale regeringen inzake veiligheid 
en defensie; 

- commissie Begroting en administratie : voorbereiden van de begroting van de 
Assemblee van de WEU; 

- commissie Reglement en immuniteiten : vragen betreffende het reglement van de 
Assemblee en de geldende immuniteiten. 

 
De commissies komen bijeen tijdens de zittingsperioden en daarbuiten. Gewone 
vergaderingen vinden plaats in Parijs. Gebeurlijk worden vergaderingen in andere landen 
georganiseerd. België heeft 3 effectieve leden en 3 plaatsvervangende leden in de Politieke 
Commissie en de Commissie Defensie. In de overige commissies heeft het 2 effectieve en 2 
plaatsvervangende leden. Elke commissie duidt in haar schoot rapporteurs aan die 
ontwerprapporten en – aanbevelingen over actuele veiligheids- en defensievraagstukken 
voorbereiden. Deze ontwerpen worden besproken en in een definitieve vorm gegoten in de 
commissie, waarna de leden over de tekst stemmen en hem voorleggen aan de plenaire 
vergadering voor definitieve aanneming. 
 
 
 PLENAIRE VERGADERING 
 
De leden komen minstens twee keer per jaar voor drie dagen samen in plenaire vergadering, 
meestal in juni en december. De plenaire vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in 
het "Palais d'Iéna" te Parijs. 
 
Plenaire vergaderingen zijn politiek belangrijke momenten waar nationale delegaties in debat 
kunnen treden met nationale ministers, militaire vertegenwoordigers, leden van het Europees 
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Parlement, enz. Verder worden de ontwerprapporten van de commissies besproken en wordt 
over de voorgestelde aanbevelingen gestemd. 
 
 
 VOORZITTERSCHAP 
 
De Assemblee verkiest onder haar leden haar Voorzitter, die zijn functie traditioneel 
gedurende 3 jaar waarneemt.  
 
 
 TEKSTEN VAN DE ASSEMBLEE 
 
De Assemblee kan aanbevelingen, adviezen, resoluties, besluiten en richtlijnen goedkeuren : 
- een aanbeveling of advies is gericht aan de Raad van de WEU; 
- een resolutie is gericht aan internationale organisaties, regeringen of nationale 

parlementen; 
- een richtlijn is gericht aan de Voorzitter van de Assemblee of een commissie; 
- een besluit betreft de werking van de Assemblee en het statuut van haar leden. 
 
 
 ACTIVITEITEN 
 
Tweede gedeelte van de 52ste gewone zitting, Parijs, december 2006 
 
Tijdens deze zitting kwamen volgende thema's aan bod : 
 
- NAVO : hervorming en strategisch partnership met de EU – Antwoord op het jaarlijks 

verslag van de Raad; 
- naar een duurzame oplossing voor het Midden-Oosten : een rol voor Europa; 
- herzien ontwerp van begroting van de Assemblee voor 2007; rekeningen betreffende 

de uitgaven van de Assemblee voor 2005; advies over de begrotingen van de 
ministeriële organen van de WEU voor 2006; 

- veiligheid en stabiliteit in Centraal-Azië ; 
- de Europese landstrijdkrachten in de buitenlandse interventieoperaties; 
- de transatlantische samenwerking op luchtvaartkundig vlak : het gevechtsvliegtuig F-35 

Lightning II (“Joint Strike Fighter”); 
- over de militaire operaties van de Europese Unie in de Democratische Republiek 

Congo; 
- lucht- en ruimtevaartindustrie in Oekraïne – De samenwerking met Europa; 
- de Assemblee van de WEU – een werktuig voor de nationale parlementen; 
- de ontwikkeling van de perceptie van het terrorisme door de publieke opinie en de 

media. 
 
 
Eerste gedeelte van de 53ste gewone zitting, Parijs, juni 2007 
 
Tijdens deze zitting kwamen volgende thema's aan bod : 
 
- de toekomstige koers van het EBVD – Conclusies van de Conferentie van Berlijn – 

Antwoord op het jaarverslag van de Raad; 
- de parlementaire controle van het externe optreden; 
- de veiligheid in het Hoge Noorden; 
- de Tachtische groeperingen van de Europese Unie – Antwoord op het jaarverslag van 

de Raad; 
- de EU en de veiligheid in Zuidoost-Europa; 
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- de Europese landstrijdkrachten in militaire operaties in het buitenland : personeel en 
financiering; 

- stabiliteit en veiligheid in Europa : de uitdaging van de uitbreiding vanuit het standpunt 
van de publieke opnie ; 

- de beroepscommissies en –procedures in de gecoördineerde organisaties, meer 
bepaald in de WEU; 

- de rol van Europese strijdkrachten in de NAVO-missies in Afghanistan; 
- het Europees defensieagentschap twee jaar later; 
- de plaatsing van wapens in de ruimte : tweede gedeelte; 
- antiraketverdediging – een gemeenschappelijk standpunt voor de Europeanen ?  
 
 
6.1.8.  PARLEMENTAIRE NAVO-ASSEMBLEE (PNA) 
 
 
Secretariaat van de Belgische delegatie bij de Parlementaire NAVO-Assemblee – Kamer van 
volksvertegenwoordigers – 1008 Brussel – Tel. : (02) 549.83.27 - 549.81.59. 
 
 
 OPRICHTING 
 
 
De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) werd op 4 april 1949 opgericht.  Het 
Noord-Atlantische Verdrag voorziet niet in een raadgevende parlementaire assemblee.  De 
PNA (voorheen NAA) (interparlementaire organisatie) kwam tot stand in 1955 op initiatief van 
parlementsleden van landen van het Atlantische Bondgenootschap en wordt door de Noord-
Atlantische Raad (hoogste orgaan voor besluitvorming en overleg binnen het 
Bondgenootschap) en door de lidstaten als een representatief raadgevend orgaan 
beschouwd. 
 
 
 SAMENSTELLING 
 
 
- de 26 nationale parlementen van de landen die het Noord-Atlantisch Verdrag hebben 

ondertekend, vaardigen   248 effectieve leden en evenveel plaatsvervangende leden af 
(België, Bulgarije, Canada, Denemarken, Duitsland, Estland, Frankrijk, Griekenland, 
Groot-Brittannië, Hongarije, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, 
Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Turkije, 
Verenigde Staten van Amerika, IJsland); 

- aan 16 landen werd het statuut van toegevoegd lid toegekend : Albanië, Armenië, 
Azerbeidjaan, Bosnië-Herzegovina, Finland, Fyrom (voormalige Joegoslavische 
republiek Macedonië), Georgië, Kroatië, Moldavië, Montenegro, Oekraïne, Oostenrijk, 
Russische Federatie, Servië, Zweden en Zwitserland. 

 
 
 DOELSTELLINGEN 
 
 
- de effectieve toepassing van het Noord-Atlantische Verdrag bevorderen; 
- parlementaire controle uitoefenen op de strijdkrachten die ter beschikking staan van het 

NAVO-Opperbevel en op de eraan verbonden uitgaven; 
- de samenwerking tussen de lidstaten van het Atlantische Bondgenootschap versterken 

en de ontwikkeling van een Atlantisch solidariteitsgevoel bevorderen; 
- de publieke opinie over de doelstellingen en realisaties van de NAVO informeren. 
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 ORGANISATIE 
 
 
De vaste commissie is het leidend orgaan van de assemblee. 
De vergaderingen van de vijf commissies (burgerlijke aangelegenheden, defensie en 
veiligheid, economische zaken, politieke aangelegenheden, wetenschap en technologie) en 
van een aantal subcommissies verlenen een continu karakter aan de werkzaamheden van 
de assemblee. 
 
 
 WERKING 
 
 
Er zijn twee jaarlijkse zittingen, tijdens welke een plenaire vergadering plaatsvindt : één in de 
lente en één in de herfst. 
 
De leden van de assemblee hebben zitting in nationale afvaardigingen.  De afvaardigingen 
worden door hun respectieve parlementen aangewezen. 
 
De aanbevelingen of resoluties die in de commissies zijn aangenomen, worden in de 
plenaire vergadering van de assemblee ter stemming gebracht.  De aanbevelingen zijn 
bestemd voor de Noord-Atlantische Raad en vragen hem in verband met een bepaald punt 
op te treden, terwijl de resoluties, waarin eerder een mening wordt vertolkt, aan de 
regeringen van de lidstaten zijn gericht. 
 
 
 BELGISCHE PARLEMENTAIRE VERENIGING VAN DE NAVO 
 
 
 OPRICHTING 
 
 
Deze in 1955 opgerichte Vereniging, die ook de “Belgische afvaardiging bij de Noord-
Atlantische Assemblee” wordt genoemd, staat open voor alle federale parlementsleden. 
 
 
 WERKING 
 
 
De afgevaardigden worden door de Parlementaire Vereniging van de NAVO aangeduid 
onder de aangesloten leden, volgens de regels van de evenredige vertegenwoordiging van 
de in het Federale parlement (Kamer en Senaat) vertegenwoordigde politieke fracties.  
 
 
 BEVOEGDHEDEN 
 
 
De afvaardiging neemt deel aan de jaarlijkse zittingen; de door haar aangewezen leden 
nemen deel aan diverse activiteiten van de PNA (voorheen NAA). 
 
De Vereniging verspreidt de door de PNA aangenomen resoluties en aanbevelingen bij de 
federale parlementsleden en brengt ze desgevallend ter sprake in de parlementaire debatten 
(plenaire vergaderingen en commissies). 
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 WERKZAAMHEDEN 
 
 
Van 13 tot 17 november 2006 vond de 52ste jaarlijkse zitting van de Parlementaire NAVO-
Assemblee plaats te Quebec. 
 
Zoals gebruikelijk werden de eigenlijke vergaderingen voorafgegaan door een bijeenkomst 
van de verschillende fracties. 
 
Van 13 tot en met 16 november kwamen de vijf commissies en het Bureau bijeen. 
 
De plenaire vergadering ging door op 17 november 2006. 
 
Tijdens deze vergadering werd een verklaring aangenomen met aanbevelingen voor de 
NAVO-top van staatshoofden en regeringsleiders te Riga. 
 
Anderzijds werden ook volgende resoluties aangenomen : 
 
- de bevestiging van de eenheid van doelstelling van de NAVO in Afghanistan; 
- de toekomst van Bosnië-Herzegovina binnen de Euro-Atlantische gemeenschap; 
- het toekomstig statuut van Kosovo; 
- de 50ste verjaardag van de revolutie van 1956 en van de strijd voor de vrijheid in 

Hongarije; 
- de betrekkingen tussen Georgië en de Russische Federatie; 
- de uitwisselbaarheid van network-enabled-capabilities; 
- de verbetering van de veiligheid inzake energiebevoorrading; 
- de nucleaire test van de Democratische Volksrepubliek Korea.   
 
 
 
LENTEZITTING 2007 
 
 
Benevens aan de hoger beschreven jaarlijkse zitting, heeft de Belgische delegatie ook 
deelgenomen aan de lentezitting 2007. 
 
De lentezitting 2007 van de Parlementaire NAVO-Assemblee vond plaats in Madeira van 25 
tot 28 mei 2007. 
 
Zoals gebruikelijk werden de eigenlijke commissievergaderingen voorafgegaan door een 
bijeenkomst van de verschillende fracties. 
 
Zo werden onder meer verslagen besproken over :  
- het onafhankelijke Montenegro; 
- de verhouding tussen Staat en godsdienst in het gebied van de Zwarte Zee; 
- de beveiliging van kritieke infrastructuur; 
- Kosovo en de toekomst van de veiligheid in de Balkan; 
- Afghanistan; 
- de drie kandidaat-lidstaten uit het gebied van de Adriatische Zee; 
- de operationele samenwerking tussen de NAVO en de Europese Unie; 
- de NAVO gezien van uit Zuid-Kaukasus; 
- trends inzake het beheer van de middelen voor defensie in Europa en Noord-Amerika; 
- de economische ontwikkelingen in Oost-Azië; 
- Georgië; 
- de economische situatie in Moldavië; 
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- Pakistan; 
- vijf jaar strijd tegen het terrorisme; 
- de oorlog van de toekomst : het gebruik van network-enabled-capabilities en 

onbemande systemen; 
- verspreiding van een technologie inzake raketten; 
- klimaatwijzigingen : het “après-Kyoto”; 
- verbeteringen inzake het internationale recht m.b.t. ruimtevaart; 
- het debat over het rakettenschild. 
 
De plenaire vergadering heeft ook het statuut van toegevoegd lid toegekend aan de 
Parlementen van Servië, Montenegro en Bosnië-Herzegovina. 
 
 
6 . 1 .9 .  I N T E R P AR L E M E N T AI R E  U N I E  ( IPU)  

 
 

De Interparlementaire Unie is de wereldorganisatie van de nationale parlementen en bestaat 
sinds 1889. Er zijn thans 147 landen lid van. Kamer en Senaat zijn in de IPU 
vertegenwoordigd via de Belgische IPU-groep. 
 
 

BUREAU EN ALGEMENE VERGADERING VAN DE BELGISCHE GROEP 
 
 

De volgende leden van de Kamer maakten deel uit van het Bureau van de Belgische IPU-
Groep:  
dhr. de Donnea (voorzitter van de Groep) 
mevr. Creyf (ondervoorzitster van de Groep) 
dhr. Versnick, mevr. De Meyer en dhr. Henry (effectieve leden) 
dhr. Moriau, dhr. Bacquelaine en mevr. Verhaert; mevr. Verhaert werd op 6 februari 2007 
vervangen door dhr. Van der Maelen (plaatsvervangende leden). 
 
De Voorzitter van de Kamer wordt ambtshalve op de vergaderingen van het Bureau van de 
IPU-Groep uitgenodigd. 
 
Het Bureau van de Groep vergaderde op 24 oktober 2006 en op 6 februari 2007. De 
jaarlijkse Algemene Vergadering van de Groep had plaats op 6 februari 2007. 

 
 
ACTIVITEITEN 

 
 

STATUTAIRE ASSEMBLEES VAN DE IPU 
 
 
115de Assemblee, Genève, 15-18 oktober 2006 
 
De volgende leden van de Kamer namen aan deze zitting deel: 
dhr. François-Xavier de Donnea, delegatieleider 
dhr. Geert Versnick 
mevr. Simonne Creyf 
dhr. Jean-Pol Henry. 
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De Assemblee behandelde de volgende thema’s : 
 
- samenwerking tussen de parlementen en de UNO om de vrede in de wereld te 

bevorderen, vooral vanuit het oogpunt van de strijd tegen het terrorisme en van meer 
energieveiligheid op wereldschaal (commissie I : Vrede en internationale veiligheid); 

- de rol van de parlementen in het toezicht op de inspanningen om de 
Millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling te halen, vooral wat het schuldprobleem en de 
uitbanning van armoede en corruptie betreft (commissie II : Duurzame ontwikkeling, 
financiering en handel); 

- vermiste personen (commissie III: Democratie en mensenrechten); 
- aankondiging van een kernwapenproef door de Democratische Volksrepubliek Korea en 

versterking van de regeling voor de non-proliferatie van kernwapens (urgentiepunt). 
 
De resoluties over de eerste drie thema’s werden bij consensus goedgekeurd. Over de 
resolutie betreffende het urgentiepunt werd op vraag van de delegatie van Noord-Korea 
gestemd. De resolutie werd aangenomen met 897 stemmen voor, 33 stemmen tegen en 240 
onthoudingen. België, dat in de Assemblee 12 stemmen heeft, stemde voor de resolutie. 
 
Dhr. de Donnea nam het woord tijdens het debat over het eerste thema en stelde een aantal 
amendementen op de ontwerpresolutie voor. Die amendementen gingen over de regulering 
van de wapenhandel en in het bijzonder over de strijd tegen de illegale handel in lichte 
wapens en handwapens alsook over het belang van internationale samenwerking inzake 
kernfusieonderzoek. Dhr. de Donnea zat later ook het redactiecomité voor dat de eindversie 
van de resolutie opstelde. De Belgische amendementen werden daarin opgenomen. 
 
Mevr. Creyf nam het woord tijdens het debat over het tweede thema en wees op de 
noodzaak van parlementair toezicht op de verwezenlijking van de Millenniumdoelstellingen 
en op het belang van goed bestuur in de ontvangende landen voor een succesvolle 
ontwikkelingssamenwerking. 
 
Dhr. Henry nam het woord tijdens het debat over het urgentiepunt en riep op tot een 
vreedzame oplossing voor het kernwapenprobleem op het Koreaanse schiereiland. 
 
Tijdens de Assemblee vond ook een hoorzitting plaats met de voorzitter van de Wereldbank, 
dhr. Wolfowitz, alsook een paneldebat over het werk van het IPU-comité voor de 
Mensenrechten van parlementsleden, naar aanleiding van het dertigjarige bestaan van dat 
comité. Het comité onderzoekt concrete gevallen van schendingen van de mensenrechten 
waar parlementsleden tijdens de uitoefening van hun mandaat het slachtoffer van zijn. 
 
Dhr. Versnick werd voor de tweede keer tot lid van het Uitvoerend Comité van de IPU 
verkozen (ambtstermijn van 4 jaar). Hij was al lid van het Comité van 1998 tot 2002. 
 
Dhr. Versnick zat ook de vergaderingen van de Twaalf Plus Groep voor. Het stuurcomité van 
de groep vergaderde in Brussel op 22 september 2006 om de werkzaamheden voor te 
bereiden. 
 
De Twaalf Plus Groep is een van de zes geopolitieke groepen in de IPU en bestaat uit de 
landen van de Raad van Europa en een aantal andere Westerse democratieën (Israël, 
Canada, Australië, Nieuw-Zeeland). Dhr. Versnick was van oktober 2003 tot oktober 2005 
voorzitter van de groep, maar werd gevraagd om de groep ad interim opnieuw te leiden, toen 
zijn Canadese opvolgster in januari 2006 haar parlementszetel verloor. Tijdens de zitting in 
Genève verkoos de Twaalf Plus Groep een nieuwe voorzitter (John Austin, Verenigd 
Koninkrijk). 
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116de Assemblee, Nusa Dua (Indonesië), 27 april - 4 mei 2007 
 
De volgende leden van de Kamer namen aan deze zitting deel: 
mevr. Simonne Creyf, delegatieleidster 
dhr. Geert Versnick, lid van het Uitvoerend Comité van de IPU 
dhr. Jean-Pol Henry. 
 
De Assemblee hield een algemeen debat over de politieke, economische en sociale toestand 
in de wereld, met als bindthema: “De opwarming van de aarde: tien jaar na Kyoto”. 
 
De Assemblee behandelde verder de volgende thema’s : 
 
- zorgen dat in dit tijdperk van globalisering alle geloofsgemeenschappen en 

geloofsovertuigingen gerespecteerd worden en vreedzaam samenleven (commissie I); 
- banenschepping en werkzekerheid in deze tijd van globalisering (commissie II); 
- bevordering van diversiteit en gelijke rechten voor iedereen door universele criteria voor 

democratie en verkiezingen (commissie III); 
- internationale samenwerking in de strijd tegen het terrorisme alsook tegen de 

grondoorzaken en de financiering, inclusief de grensoverschrijdende financiering, van het 
terrorisme (urgentiepunt). 

 
De landen van de Twaalf Plus Groep (met uitzondering van Italië) hebben geweigerd deel te 
nemen aan de bespreking van de resolutie over het urgentiepunt, omdat in de resolutie ook 
aanbevelingen stonden over een ander onderwerp dat als urgentiepunt was voorgesteld 
maar door de indieners werd ingetrokken ten voordele van het thema over de strijd tegen het 
terrorisme (namelijk de toestand in Irak). Volgens de reglementen van de IPU kan de 
Assemblee maar één urgentiepunt behandelen. De IPU-voorzitter en het Bureau van de 
Assemblee hadden eveneens voorgesteld om de aanbevelingen betreffende Irak uit de 
resolutie te halen maar werden niet gevolgd.  
 
Er waren paneldebatten over “Het geweld tegen kinderen: hoe scholen veilig maken voor 
kinderen” en over de opwarming van de aarde. 
 
De Assemblee keurde ook een korte verklaring van haar voorzitter over de 
klimaatverandering goed. 
 
Ten slotte besloot de Bestuursraad van de IPU om in oktober 2007 bij wijze van proef een 
nieuw formaat in te voeren voor de tweede Assemblee van het jaar. Daarbij zouden geen 
rapporten en ontwerpresoluties van de drie vaste commissies meer besproken worden. In de 
plaats zouden er vergaderingen komen van een nieuw op te richten commissie voor de 
Verenigde Naties. 
 
 

ANDERE VERGADERINGEN VAN DE IPU 
 
 
− Jaarlijkse parlementaire hoorzitting in het kader van de Algemene Vergadering van de 

Verenigde Naties, New York, 13-14 november 2006: dhr. de Donnea, dhr. Versnick en 
dhr. Henry namen deel aan deze vergadering. 

 
− Jaarlijkse zitting van de Parlementaire Conferentie over de WTO 

(Wereldhandelsorganisatie), Genève, 1-2 december 2006: dhr. Versnick, dhr. Cortois, 
mevr. Dieu en dhr. Depoortere namen deel aan deze vergadering. De Belgische delegatie 
(waar ook twee senatoren deel van uitmaakten) vergaderde op 16 en 29 november 2006 
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om de zitting voor te bereiden en diende verscheidene amendementen in op de 
ontwerpverklaring van de Conferentie.  

 
De zitting werd voorbereid tijdens twee vergaderingen van het Stuurcomité van de 
Conferentie in Genève, op 22-23 juni en 14-15 september 2006. Dhr. Versnick is een van 
de twee co-voorzitters van dat comité, dat tijdens de zittingen van de Conferentie ook 
optreedt als redactiecomité voor de afsluitende verklaring. Dhr. Versnick nam aan beide 
voorbereidende vergaderingen deel en werd aangesteld als rapporteur om de verklaring 
tijdens de zitting voor te stellen. 

 
 

BILATERALE CONTACTEN VAN DE BELGISCHE GROEP VAN DE IPU 
 
Een delegatie van de sectie België-Roemenië bracht een bezoek aan Roemenië van 15 tot 
18 november 2006. Dhr. Borginon en dhr. Gustin maakten deel uit van die delegatie. 
 
Een delegatie van de sectie België-Angola bracht een bezoek aan Angola van 28 januari tot 
1 februari 2007. Zij stond onder leiding van dhr. de Donnea, voorzitter van de Belgische IPU-
Groep, en mevr. Lejeune, voorzitster van de sectie. 
 
Een delegatie van de sectie België/Groot-Brittannië bracht een eendaags bezoek aan 
Londen op 5 februari 2007. Zij stond onder leiding van dhr. de Donnea, voorzitter van de 
Belgische IPU-Groep, en dhr. Van der Maelen, voorzitter van de sectie. Dhr. Lano maakte 
eveneens deel uit van de delegatie. 
 
Verder waren er in Brussel ontmoetingen met parlementaire delegaties, ambassadeurs of 
andere vertegenwoordigers van de volgende landen en gebieden: Angola, Bulgarije, 
Canada, Cuba, Indonesië, Irak, Japan, Kazakstan, Kosovo, Libanon, Palestina, Peru, 
Rusland, Thailand en Venezuela. 
 
 
6.1.10. VERENIGING VAN DE SECRETARISSEN-GENERAAL VAN DE PARLEMENTEN (ASGP). 

 
 

De ASGP kwam van 16 tot 19 oktober bijeen te Genève. 
De volgende thema’s werden behandeld: 
 

- de organisatie van de parlementaire hervormingen; 
- het beheer van de relaties tussen de twee Kamers van het Parlement; 
- de relaties tussen het Parlement en de media; 
- de mechanismen die door de Kamer van volksvertegenwoordigers van Brazilië 

werden aangewend om de banden tussen de Kamer en de maatschappij de 
verstevigen; 

- de betrekkingen tussen de Kamer van volksvertegenwoordigers van Roemenië en de 
civiele maatschappij; 

- de wet over het recht op informatie; 
- de uitsluiting van de leden van de Kamer; 
- de relaties tussen de Interparlementaire Unie en de ASGP; 
- de eerbied voor het pluralisme in het intern beheer van de Franse parlementaire 

assemblees: de specifieke rol van de Quaestoren; 
- de rol van de Parlementen en de parlementsleden in de nationale verzoening na 

onlusten bij de bevolking; 
- de reorganisatie van het Parlement van de Economische Gemeenschap van de 

West-Afrikaanse landen.   
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7.   PUBLIC RELATIONS 
 
 
 
 7.1. INFORMATIE EN COMMUNICATIE 
 
 
De Kamer van volksvertegenwoordigers brengt een reeks publicaties uit voor het brede 
publiek en andere voor een meer gespecialiseerde doelgroep. Op deze pagina’s overlopen 
we de nieuwe publicaties en de brochures die geupdated werden. Voor een overzicht van 
alle beschikbare publicaties verwijzen we naar bijlage 4. 
 
 
Magazine ‘de Kamer.be’ 
 
Sinds maart 2003 brengt de Kamer een magazine uit met informatie voor het brede publiek: 
‘de Kamer.be’. 
Via het magazine doen we een poging om ‘De Wetstraat’ mee te helpen verklaren. 
We brengen in het magazine verslag uit over de belangrijkste politieke dossiers, maken de 
lezer wegwijs in het raderwerk van de parlementaire machine en belichten de menselijke 
kant van het politieke bedrijf.  
Omdat we politiek voor iedereen toegankelijk willen maken, hanteren we bewust geen te 
juridisch of te technisch taalgebruik. Leerkrachten, leerlingen en vormingswerkers zijn 
belangrijke doelgroepen. 
De oplage bedraagt 20.000 Nederlandstalige exemplaren en 15.000 Franstalige. 
Bibliotheken, vormingsorganisaties, verenigingen uit het middenveld en iedereen die erom 
verzoekt krijgt een gratis exemplaar toegezonden. 
 
Het magazine wordt volledig gerealiseerd door de Kamer en verschijnt in het Nederlands en 
het Frans. 
 
Tijdens de voorbije legislatuur verschenen in de reeks van het magazine tijdens de maand 
oktober het nummer 7. Het centrale thema was ‘België in de wereld’. De aanwezigheid van 
Belgische militairen in Libanon, de rol van enkele Kamerleden als waarnemer bij de 
Congolese verkiezingen en de hervorming van de Belgische asielprocedure vormden de 
aanleiding tot dat thema. Daarnaast kwamen ook aan bod: beleidsverklaring federale 
regering, modernisering jeugdrecht, geluidshinder luchthaven Zaventem, nieuwe wapenwet, 
hervorming asielwet, de Belgische militairen in Libanon, Europese besluitvorming, 
kamerleden waarnemer bij Congolese verkiezingen, alternatieve brandstoffen en duurzame 
mobiliteit, nieuwe film over het Federaal Parlement. 
 
In het voorjaar van 2007 gaf de redactie, met het oog op de verkiezingen van juni 2007, 
voorrang aan de realisatie van twee laagdrempelige brochures voor het brede publiek over 
politiek en de werking van de parlementaire democratie. Meer hierover bij Brochure 
‘Parlement in verstaanbare taal’ en Woordenlijst ‘Parlement in 100 woorden’. 
 
Alle nummers van het magazine kunnen worden geraadpleegd op onze website.  U vindt er 
naast de pdf-versie van het magazine een overzicht van de behandelde thema’s met links 
naar de achterliggende parlementaire dossiers. 
 
Het magazine wordt geconcipieerd en gerealiseerd door de diensten van de Kamer.  
 
Het is beschikbaar in het Nederlands en het Frans. Het magazine is gratis. 
Bestellen: pri@dekamer.be of documentatiebalie onthaalcentrum 
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Brochure ‘Parlement in verstaanbare taal’ 
 
In de aanloop naar de federale verkiezingen van 10 juni 2007 ging de Kamer in zee met 
Toemeka vzw, beweging voor een verstaanbare samenleving. Samen brachten ze de 
brochure ‘Parlement in verstaanbare taal uit’. De brochure schetst op een zo eenvoudig 
mogelijke manier de werking van onze parlementaire democratie. Ze geeft een antwoord op 
vragen als: Hoe werkt een politieke partij? De scheiding der machten, wat is dat? Hoe werkt 
een parlement? Wat doet de regering? Wat is de rol van de oppositie? 
 
Aan de basis van dit gezamenlijke initiatief lag het besef dat hele groepen van de bevolking 
het moeilijk hebben om de informatie waarmee we dagelijks overspoeld worden, en dus ook 
de politieke informatie, te begrijpen. Er is veel voorkennis nodig om alles te verstaan. 
Nochtans leven we in een democratie en moet iedereen, ongeacht zijn of haar 
scholingsgraad, op verkiezingszondag een keuze maken. De burger moet met kennis van 
zaken kunnen kiezen. Dat kan maar als hij/zij goed geïnformeerd wordt. 
 
De brochure maakte deel uit van een omvattend vormingsprogramma van de vzw Toemeka. 
De Kamer stuurde een exemplaar op naar de abonnees van het magazine ‘De Kamer.be’ en 
naar specifieke vormings- en integratiecentra. Het is de bedoeling dat de brochure ook na de 
verkiezingen wordt gebruikt in het politieke vormingswerk. 
 
De redactie van de brochure was een coproductie van de Kamer en de vzw Toemeka. 
De drukkerij van het Federaal Parlement stond in voor de grafische vorming en het drukwerk. 
 
Beschikbaar in het Nederlands en het Frans. 
Gratis voor bezoekers van de Kamer. 
Bestellen: pri@dekamer.be of documentatiebalie onthaalcentrum 
 
 
Woordenlijst ‘Parlement in 100 woorden’ 
 
Bij de publicatie ‘Parlement in verstaanbare taal’ hoort een woordenlijst ‘Parlement in 100 
woorden’. Daarin worden 100 min of meer moeilijke politieke woorden verklaard. In de eerste 
plaats de woorden die in de brochure ‘Parlement in verstaanbare taal’ gebruikt worden, maar  
ook tal van andere woorden die we op radio en televisie horen. De lijst gaat van agenda, 
amendement en arbitragehof over begroting, cumul, middenveld en ombudsman  tot 
wetsvoorstel en zetelverdeling. 
 
Beschikbaar in het Nederlands en het Frans. Gratis voor bezoekers van de Kamer. 
Bestellen: pri@dekamer.be of onthaalcentrum. 
 
 
Folder “Het halfrond van de Kamer” 
 
Aan de hand van deze drieluikfolder kan de bezoeker zich perfect oriënteren in de 
plenumzaal van de Kamer. De folder bevat gedetailleerde info over de plaats van de politieke 
samenstelling, de plaats van de diverse actoren in de plenaire vergadering en de technische 
uitrusting van de plenumzaal van de Kamer. Voor bezoekers van de publiekstribune en 
tijdens opendeurdagen is hij een handige leidraad voor de bezoeker. De folder werd tijdens 
de 51ste legislatuur geactualiseerd. 
 
Beschikbaar in het Nederlands en het Frans. De folder is gratis. 
Verkrijgbaar bij: onthaalcentrum 
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Openhuisbrochure 
 
Met deze brochure kunnen de bezoekers tijdens opendeurdagen het Paleis van de Natie 
bezoeken zonder gids. De brochure bevat beknopte informatie over de ruimtes die 
toegankelijk zijn voor het publiek. Ze geeft ook uitleg over de rol en de bevoegdheden van 
Kamer en Senaat, de rol en het werk van een parlementaire commissie in het algemeen, de 
werking van het Bureau van de Kamer en van de Conferentie van voorzitters, de politieke 
samenstelling van Kamer en Senaat, de verkiesbaarheidsvoorwaarden enz …   
De brochure werd geactualiseerd. 
 
Beschikbaar in het Nederlands, Frans, Engels en Duits. De brochure is gratis. 
Verkrijgbaar bij: documentatiebalie onthaalcentrum 
 
 
Parlementaire infosteekkaarten 
 
De infosteekkaarten hebben als opzet een ruim publiek te informeren over onder meer de 
structuren van de Belgische Staat en de werking van het Federaal Parlement. Per 
infosteekkaart wordt één thema ontwikkeld.  
 
De steekkaarten kunnen op de website van de Kamer worden geraadpleegd.  Aan de 
begeleiders van bezoekersgroepen sturen we ter voorbereiding van hun bezoek een 
steekkaartenmap toe. Er is veel vraag naar de infosteekkaarten. Ze blijken handige 
instrumenten te zijn voor studenten en onderwijzend personeel.   
 
Aangezien de meeste infosteekkaarten een bepaald aspect van de politieke of institutionele 
realiteit beschrijven, moeten ze voortdurend geupdated worden. Volgende fiches werden 
tijdens het parlementaire jaar 2006-2007 geactualiseerd: 
 
Nr. 5  * Bevoegdheidsverdeling 
Nr. 6 * Schematische voorstelling van de beleidsniveaus in het federale België 
Nr. 9.1  * Kamer van volksvertegenwoordigers – kieswetgeving 
Nr. 11.7 * De parlementaire overlegcommissie 
Nr. 11.8 * De Raad van State 
Nr. 12  * Kamer van volksvertegenwoordigers – organen 
Nr. 28  * De provincies 
Nr. 30  * Samenwerking en conflictoplossing in de federale Staat België 
 
Beschikbaar in het Nederlands, Frans, Engels en Duits. Prijs: 1,20 € 
Bestellen: documentatiebalie onthaalcentrum. 
 
 
Biografisch handboek 
 
Het biografisch handboek bevat gegevens over alle leden van de Kamer die de 
grondwettelijke eed hebben afgelegd. Het is een nuttig werk voor wie informatie wil over de 
Kamerleden. 
 
Het handboek wordt uitgegeven bij het begin van de zittingsperiode en wordt regelmatig 
geactualiseerd. 
 
Beschikbaar in tweetalige uitgave 
Prijs: 5 € 
Bestellen: documentatiebalie onthaalcentrum 
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In de reeks ‘Parlementair recht in kort bestek’ 
 

PARLEMENTAIRE ONVERANTWOORDELIJKHEID 
 
Artikel 58 van de Grondwet biedt parlementsleden een bijzondere bescherming op het vlak 
van de vrije meningsuiting.  Zij kunnen niet worden vervolgd of aan enig onderzoek 
onderworpen naar aanleiding van een mening of een stem in de uitoefening van de functie 
uitgebracht.  Hoven en rechtbanken zijn onbevoegd om te oordelen over het gebruik dat door 
parlementsleden van hun "freedom of speech" wordt gemaakt.  Een parlementslid moet, in 
het kader van de uitoefening van zijn mandaat, immers vrijuit kunnen spreken, in alle 
onafhankelijkheid en zonder vrees voor enige vorm van vervolging of sanctie.  De brochure 
van de Juridische dienst beschrijft de betekenis en het toepassingsgebied van de 
parlementaire onverantwoordelijkheid. 
 

PARLEMENTAIRE ONSCHENDBAARHEID  
 
Artikel 59 van de Grondwet verleent parlementsleden een procedurele onschendbaarheid in 
strafzaken.  Zo kunnen zij bijvoorbeeld niet worden aangehouden, of voor een rechtbank 
worden gedaagd, dan met de toestemming van de assemblee waarvan zij lid zijn.  De 
parlementaire onschendbaarheid is een waarborg voor de vrije uitoefening van het ambt van 
parlementslid en voor de onafhankelijkheid van de wetgevende macht ten aanzien van de 
uitvoerende en rechterlijke macht.  De brochure van de Juridische dienst licht de draagwijdte, 
het toepassingsgebied en de gevolgen van en de uitzonderingen op de onschendbaarheid 
toe. 
 
Beide brochures bestaan uit drie delen. Het eerste deel, bedoeld voor een niet-specialiseerd 
publiek, behandelt het thema onder de vorm van vraag en antwoord. Wie grondiger maar 
ook wetenschappelijker voorgelicht wil worden, heeft er belang bij het tweede deel te 
raadplegen. Dit hoofdstuk richt zich tot een meer gespecialiseerd publiek. In het derde deel 
van de brochure worden bepaalde interne documenten gepubliceerd. 
Beide brochures werden in maart 2007 geactualiseerd. 
 
Beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels 
Prijs: 2,50 € 
Bestellen: antennebureau 
 
 
Parlementaire Mededelingen 
 
‘Parlementaire mededelingen’ is een wekelijks informatiebulletin dat over de activiteiten van 
de Kamer van de afgelopen week bericht.  In de parlementaire mededelingen vindt men o.a. 
een samenvatting met betrekking tot de audiënties en ontmoetingen van de Kamervoorzitter 
met verschillende personaliteiten en delegaties, een samenvatting van de werkzaamheden 
van de commissies, van de plenaire vergaderingen, van de mondelinge vragen en van het 
ministeriële antwoord, de stemmingsresultaten, een opsomming van de ingediende 
interpellatieverzoeken, de vermelding van de gepubliceerde documenten (wetsvoorstellen en 
wetsontwerpen, commissierapporten), de Kameragenda en de voortschrijdingtabel van 
wetsvoorstellen en wetsontwerpen. 
 
Naast die specifieke rubrieken wordt ook informatie verstrekt over de beslissingen van de 
Ministerraad, de arresten van het Grondwettelijk Hof en de Raad van State en de activiteiten 
van internationale organisaties. 
In deze reeks worden ook sommige rapporten van parlementaire zendingen gepubliceerd. 
De ‘Parlementaire Mededelingen’ kunnen ook worden geraadpleegd op www.dekamer.be . 
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Tijdens het zittingsjaar 2006-2007 werden 25 nummers gepubliceerd (PM nr. 110 tot 134). 
Elk nummer wordt op 1.200 exemplaren gedrukt (600 N en 600 F). 
 
Zeven speciale edities werden gepubliceerd ter gelegenheid van parlementaire zendingen 
naar: 
 

- China, 28 oktober - 4 november 2006   speciale editie nr. 56 
- Arusha, 19 - 23 september 2006   speciale editie nr. 57 
- Madrid, 22 - 25 oktober 2006    speciale editie nr. 58 
- Rome, 13 - 17 november 2006    speciale editie nr. 59 
- Libanon, 28 - 31 januari 2007    speciale editie nr. 60 
- Washington - New York, 21 - 26 januari 2007   speciale editie nr. 61 
- Albanië, 3 - 5 april 2007    speciale editie nr. 62 

 
Beschikbaar in het Nederlands en het Frans 
Prijs: 13 € (jaarabonnement). Een abonnement op beide talen kost 25 €. 
Bestellen: dienst Algemene Zaken 
 
 
Innovaties in de Kamer 1999-2007 
 
Op vraag van Kamervoorzitter Herman De Croo bundelden de diensten van de Kamer alle 
innovaties die ze tijdens de zittingsperiodes 1999-2003 en 2003-2007 realiseerden in een 
afzonderlijk themanummer van de Parlementaire Mededelingen. 
 
De innovaties hebben betrekking op de modernisering van de parlementaire verslaglegging, 
de kwaliteitsverbetering bij de ondersteuning van het parlementaire controlerecht, de relaties 
met pers en publiek, de uitbouw van klantvriendelijke infrastructuur en de ondersteuning van 
de Kamervoorzitter door de diensten in zijn vertegenwoordigende functie. 
 
Beschikbaar in het Nederlands en het Frans 
Bestellen: dienst Algemene Zaken 
 
 
Website – www.dekamer.be  
 
De externe communicatie van de Kamer gebeurt steeds meer via de website. In de rubriek 
“Nieuws” op de startpagina vindt de surfer de meest recente persmededelingen, informatie 
over op handen zijnde evenementen en persconferenties, fotoverslagen van voorbije 
evenementen en andere informatie met een hoge actualiteitswaarde. 
 
Verder vindt u op de site onder meer: 

- de agenda’s van de plenaire vergaderingen en van de commissievergaderingen 
- het integraal en beknopt verslag van de plenaire vergaderingen 
- de verslagen van de commissievergaderingen 
- de parlementaire documenten 
- de parlementaire werkzaamheden van de voorbije weken via de wekelijkse publicatie 

“Parlementaire Mededelingen” 
- algemene informatie over het Federaal Parlement 
- de persmededelingen  
- de samenstelling van de commissies 
- curriculum vitae van de Kamerleden en de nodige informatie om ze te contacteren 
- de statistieken m.b.t. het parlementaire werk 
- een lexicon van parlementaire termen 
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- informatie over naturalisaties 
- de publicaties van de Kamer 

 
De internaut kan de plenaire vergaderingen rechtstreeks meevolgen via een real 
videosysteem en de gearchiveerde beelden van voorbije vergaderingen raadplegen.  
Dankzij een real audiosysteem kan hij de commissievergaderingen beluisteren. Ook de 
audiofiles van de commissies worden gearchiveerd en zijn via de website raadpleegbaar. 
 
Het is de bedoeling om bepaalde pagina’s van de site in de toekomst ook in het Duits en het 
Engels aan te bieden. De diensten gaven het afgelopen jaar voorrang aan de Duitse versie. 
De programmatie is volop aan de gang. Verwacht wordt dat de Duitse versie van de site in 
de loop van het parlementaire jaar 2007-2008 online gaat. 
 
 
E-mail 
 
De burger kan met zijn vragen over het Federaal Parlement en de Belgische staatsstructuren 
terecht op info@dekamer.be. De PR-dienst beantwoordt de vragen zo snel mogelijk. Vragen 
die gespecialiseerd zijn, worden doorgestuurd naar de bevoegde diensten. 
Vragen die niet tot de werksfeer van de Kamer behoren worden indien mogelijk aan de 
bevoegde overheid toegezonden. Voor bepaalde klachten wordt ook al eens de hulp van het 
College van de Ombudsmannen ingeroepen. 
 
 
 
 7.2 PERS 
 
 
Persmededelingen 
 
Zie ook hoofdstuk 5.2.1: Voorzitterschap: onderhoud met de pers  
Sinds de 51ste zittingsperiode wordt de pers systematisch geïnformeerd via 
persmededelingen. 
Tijdens de zitting 2006-2007 (10 oktober 2006 – 26 april 2007) werden er 88 
persmededelingen verspreid. 
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De persmededelingen worden verspreid onder een tachtigtal journalisten en persorganen. 
Iedere journalist kan de persmededelingen desgewenst via e-mail of per fax ontvangen. 
Daartoe hoeft enkel een aanvraag ingediend te worden bij de persdienst van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers :  
 
Persdienst van de Kamer van Volksvertegenwoordigers : 
D. Van den Bossche – Verantwoordelijke pers 
02/549.81.77 – dominique.vandenbossche@dekamer.be  
 
C. Manteau – Assistente 
02/549.82.58 – catherine.manteau@lachambre.be 
 
Leuvenseweg 13 – 1000 Brussel 
 
De persmededelingen gaan over de meest uiteenlopende thema's. Vele mededelingen 
hebben betrekking op de agenda van de Kamer. 
Sinds 1 juli 2002 staan de persmededelingen ook op de website van de Kamer, onder de 
rubriek "Nieuws”. 
 
 
“Broadcastcamera's” in het halfrond 
 
Sinds januari 2002 worden de plenaire vergaderingen van de Kamer opgenomen door 
middel van het Broadcast Qualitysysteem. Het systeem werkt met 6 camera's, die bediend 
worden vanuit een regiekamer in één van de tribunes.  
Voor de productie staat een privébedrijf in. 
De vergaderingen van donderdagmiddag worden doorgaans systematisch opgenomen, maar 
op vraag van de Kamervoorzitter kunnen ook andere vergaderingen worden opgenomen. 
De televisiezenders kunnen gratis toegang krijgen tot de beeldsignalen. 
Daartoe werd in een tweede technische cabine voorzien in de perstribune op de eerste 
verdieping. 
 
Televisieomroepen die geen technische ploeg ter plaatse kunnen sturen (regionale zenders 
bijvoorbeeld), kunnen bovendien gebruik maken van kopieën van de opnames van de 
vergaderingen op Betacam SX-, SP- en DVC-PRO-cassettes of op dvd-formaat. 
 
Sinds 10 oktober 2006 werden 32 plenaire vergaderingen opgenomen, waaronder de 
volgende buitengewone vergaderingen: 
 
- dinsdag 10 oktober 2006: opening van het nieuwe parlementaire jaar; 
- dinsdag 17 oktober 2006: verklaring van de regering; 
- woensdag 18 oktober 2006: bespreking van de verklaring van de regering; 
- donderdag 19 oktober 2006: hervatting van de bespreking en stemmingen; 
- dinsdag 19 december 2006: programmawet; 
- woensdag 20 december 2006: vervolg programmawet; 
- woensdag 10 januari 2007: legercontingent; 
- woensdag 14 februari 2007: hervorming van de echtscheiding; 
- dinsdag 24 april 2007: einde van de zittingsperiode; 
- woensdag 25 april 2007: stemmingen en herziening van de Grondwet. 
 
In de periode oktober 2006 – april 2007 werden er 68 aanvragen om kopieën van de 
opnames van deze plenaire vergaderingen ingediend door de media en de fracties.  
De regionale zenders doen steeds vaker een beroep op deze dienstverlening. 
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Villa Politica “Live” 
 
Sinds oktober 2005 zendt VRT het vragenuurtje rechtstreeks uit. De uitzending loopt tot 16 
uur. Van deze rechtstreekse uitzending wordt dan op zaterdag nog een samenvatting 
gemaakt. 
Villa Politica gebruikt de beelden van de regie van de Kamer. Deze beelden worden van 
commentaar voorzien door een journalist en door een wetstraatobservator. 
Ten behoeve van deze uitzending wordt iedere week in de leeszaal een mobiele regie 
geïnstalleerd. 
 
Actua-TV 
 
De beelden van de plenumvergadering van de Kamer worden ook via kabel doorgezonden 
aan de Actua-TV-desk in het Vlaamse Parlement. 
Actua-TV is een digitale TV die de ambitie heeft om de Vlaamse nieuwszender te worden. 
Actua-TV zendt de plenaire vergaderingen van donderdagnamiddag rechtstreeks uit. Ze 
maakt ook samenvattingen van deze vergaderingen. 
 
 
Ontmoetingen met de pers 
 
Zaterdag 21 oktober 2006: Place aux enfants 
 
Op zaterdag 21 oktober 2006 werd de 12e editie van “Place aux enfants” in de Kamer van 
volksvertegenwoordigers georganiseerd. 
In het halfrond van de Kamer kon de pers tussen 14.00 en 14.30 uur het onderhoud tussen 
Kamervoorzitter De Croo en een negentigtal kinderen en hun begeleiders over diverse 
actuele onderwerpen bijwonen. 
 
 
11 november 2006: viering van de Wapenstilstand in het federale Parlement 
 
De pers werd uitgenodigd voor het bezoek dat een 250-tal oud-strijders en jongeren uit de 
jeugdbewegingen naar aanleiding van Wapenstilstand aan het federale Parlement zouden 
brengen.  
In het halfrond van de Kamer en van de Senaat werd de oud-strijders en de jongeren de 
gelegenheid geboden in aanwezigheid van de pers met de respectieve assembleevoorzitters 
van gedachten te wisselen. 
 
 
15 november 2006: Koningsdag in het federale Parlement 
 
Voor de zesde keer op rij werd in het federale Parlement Koningsdag gevierd. De 
Kamervoorzitter, de Senaatsvoorzitter en de Eerste minister nodigden die dag de koninklijke 
familie in het federale Parlement uit.  
Het is een traditie dat de Koning het feest van de Dynastie niet zelf bijwoont, maar in 2006 
werd daarop een uitzondering gemaakt en luisterden Hunne Majesteiten Koning Albert II en 
Koningin Paola het feest met hun aanwezigheid op. 
Naar aanleiding van 175 jaar Monarchie werden er dit jaar in het peristilium van het federale 
Parlement uitzonderlijke en zeldzame stukken tentoongesteld.  
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16 januari 2007: colloquium over de dubbele boekhouding voor de federale overheid 
 
De subcommissie Rekenhof van de Kamer van volksvertegenwoordigers organiseerde in het 
halfrond van de Kamer een colloquium over de dubbele boekhouding.  
Kamervoorzitter De Croo hield er een welkomstwoord. 
De pers werd op het colloquium en de receptie achteraf uitgenodigd. 
 
 
28 februari 2007: fototentoonstelling “Gezondheid: een recht voor iedereen” 
 
Op woensdag 28 februari vond in het peristilium van het federale Parlement de vernissage 
plaats van een fototentoonstelling met als thema: “Gezondheid: een recht voor iedereen”. De 
tentoonstelling werd georganiseerd door Iriba v.z.w. en de Ligue Iteka 
 
Om 14.30 uur hield Kamervoorzitter De Croo een toespraak in het peristilium. De pers werd 
op de vernissage uitgenodigd.  
 
 
Vrijdag 9 maart 2007: Colloquium over het thema “Werken aan Europa”  
 
Op vrijdag 9 maart 2007 organiseerde de Kamer, in samenwerking met het Europacollege in 
Brugge en Natolin (Warschau) en het Informatiebureau van het Europees Parlement in 
Brussel, het colloquium “Werken aan Europa – Perspectieven van de Europese Unie na 50 
jaar Verdrag van Rome”.  
 
Kamervoorzitter De Croo heette de deelnemers om 9.45 uur welkom.  
De pers werd van harte uitgenodigd het colloquium bij te wonen. 
 
 
14 maart 2007: vernissage van de fototentoonstelling over tienerzwangerschappen 
 
Op woensdag 14 maart 2007 vond in het peristilium, aan de kant van de Kamer, de 
vernissage plaats van een fototentoonstelling over tienerzwangerschappen in België en in 
derdewereldlanden. Die tentoonstelling droeg de titel “Tussen meisje en moeder – 
Congolese tienermoeders”.  
 
De pers werd op die vernissage uitgenodigd.  
 
 
23 maart 2007: persvoorstelling door de vzw Toemeka van een verklarende brochure 
 
De vzw Toemeka, de beweging voor een verstaanbare samenleving, en de Kamer hebben 
beslist een woordenlijst samen te stellen met de 100 meest gebruikte woorden in het 
politieke jargon, en ze in verstaanbare taal te verklaren De bedoeling is om die 
maatschappelijke groepen die zich niet direct aangesproken voelen bij het verkiezingsproces 
te betrekken door in eenvoudige taal de opzet van verkiezingen duidelijk te stellen. 
 
De persvoorstelling werd geleid door Siegfried Bracke, VRT-wetstraatjournalist 
 
Diverse vertegenwoordigers van organisaties die burgerschapsvorm hoog in het vaandel 
dragen en van organisaties die zwakke groepen de maatschappelijke processen willen 
betrekken, waren aanwezig (Wablief, de kracht van je stem…). 
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18 april 2007: voorstelling van de nieuwe website van de kruispuntbank van de wetgeving 
 
Op donderdag 18 april 2007 woonde de Kamervoorzitter de voorstelling van de vernieuwde 
website van de Kruispuntbank van de wetgeving bij. 
 
De voorzitters en de toeziende ministers van de deelnemende instellingen, de griffiers van 
de Parlementen van de Gemeenschappen en de Gewesten, de voorzitters van de 
directiecomités van de deelnemende FOD's en de leden van de technische werkgroep 
“Kruispuntbank van de wetgeving” waren eveneens uitgenodigd. 
 
 
27 en 30 april  2007: 30ste Talenfeest in het federale Parlement 
 
Het Talenfeest is een jaarlijks weerkerend evenement dat georganiseerd wordt door het 
Animatiecentrum voor Talen.  
Op vrijdag 27 april kwamen kinderen uit de lagere school naar het Paleis der Natie in het 
kader van het Talenfeest, op maandag 30 april waren de leerlingen uit het secundair 
onderwijs aan de beurt. 
 
De Kamervoorzitters stelden de activiteit aan de pers voor en maakten een rondgang in 
diverse ateliers 
 
Rond 12 uur ondertekenden de voorzitters, genodigden en jongeren het “talencharter” in de 
ambtswoning van de Kamervoorzitter. 
 
 
11 mei 2007: Jongeren bezoeken het federale Parlement en fietsen naar Breendonk 
 
Zowat 160 jongeren, leerlingen van Nederlandstalige, Franstalige en Duitstalige scholen, 
bezochten op vrijdag 11 mei het federale Parlement. 
 
Een deel van hen nam deel aan een fietstocht die hen via de Dossinkazerne (Museum van 
Deportatie en Verzet) in Mechelen naar het Fort van Breendonk zou brengen. De 
Kamervoorzitter sprak de jongeren voor hun vertrek, omstreeks 11 uur, in het peristilium van 
het Paleis der Natie toe. 
 
Andere jongeren brachten voor de middag een bezoek aan het federale Parlement. 
Om 13.30 uur namen ze in het halfrond van de Kamer deel aan een debat met een aantal 
volksvertegenwoordigers. 
 
De pers was op die happening uitgenodigd. 
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 7.3. BEZOEKEN AAN HET PALEIS DER NATIE 
 
 
Onthaalcentrum 
 
Het onthaalcentrum ligt aan de toegang Leuvenseweg 13, 1000 Brussel. Het is open iedere 
werkdag van 09u 30 tot 17u 00.   
 
Het onthaalcentrum omvat een onthaalkamer en een vestiaire. Er is ruimte om documentaire 
informatie en de websites van het federale Parlement te raadplegen. Een televisierelais met 
de plenumzalen van Kamer en Senaat laat toe de werkzaamheden van de plenaire 
vergaderingen te volgen. 
 
De bezoekersgroepen en de individuele burger die een openbare commissie of de plenaire 
vergadering van de Kamer wensen bij te wonen worden hier onthaald. Hij/zij moet hiervoor 
geen bijzondere formaliteiten vervullen. Op voorlegging van de identiteitskaart wordt toegang 
verleend tot de tribunes. 
 
Iedere individuele burger kan in het onthaalcentrum terecht om zich te informeren over het 
Belgische politieke stelsel.  
 
 
De gidsen 
 
Sinds 2000 beschikt de Kamer over 6 gidsen die deel uitmaken van de dienst Public 
Relations. 
De gidsen leiden bezoekersgroepen rond in het Paleis van de Natie.  Zij kregen hiervoor de 
nodige theoretische en praktische opleiding. De rondleidingen kunnen in vier talen: 
Nederlands, Frans, Duits en Engels. Daarnaast worden de gidsen belast met de typische 
PR-taken zoals begeleiding van de journalisten, persconferenties enzovoort. 
 
 
Groepsbezoeken 
 
Op aanvraag kunnen groepen, liefst beperkt tot 30 personen, het Federale Parlement 
bezoeken. De aanvraag dient minstens één à twee maanden vooraf gericht te worden aan 
de dienst Public Relations en Internationale Betrekkingen van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers (tel.: 02 549 81 36 – postadres: Kamer van 
volksvertegenwoordigers – dienst PRI – 1008 Brussel). De inschrijvingen gebeuren via een 
inschrijvingsformulier, te verkrijgen bij deze dienst of online op de website van de Kamer : 
www.dekamer.be. De bezoeken zijn gratis en gebeuren onder de begeleiding van een gids. 
 
Naargelang van de parlementaire activiteiten krijgen de bezoekers een rondleiding in het 
Paleis der Natie of hebben zij toegang tot de publieke tribunes van Kamer en Senaat. Elk 
bezoek wordt ingeleid door een videofilm (20’) die de werking van het federale Parlement 
toelicht. 
 
Een ontmoeting met een parlementslid kan worden aangevraagd. Een groepsbezoek aan 
Kamer en Senaat duurt ongeveer anderhalf uur tot twee uur (videofilm inbegrepen). 
 
Tijdens de 51e zitting (2006-2007) bezochten 32.888 (oktober 2006 tot en met juni 2007) 
personen en 1.347 groepen het federale Parlement.  
Piekmaanden waren maart (255 groepen) en mei (188 groepen) 2007. 
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Naar herkomst kunnen de bezoekers als volgt ingedeeld worden: 
 
- onderwijs:      22.461 bezoekers (876 groepen) 
- sociaal-culturele sector:    1.883 bezoekers (80 groepen) 
- genodigden van kamerleden/senatoren:  2.671 bezoekers (130 groepen) 
- beroepsgebonden groepen en bedrijven:     529 bezoekers (24 groepen) 
- politieke sector:     1.404 bezoekers (73 groepen) 
- senioren:       2.169 bezoekers (79 groepen) 
- sociaal-economische sector:   1.500 bezoekers (79 groepen) 
- individuele bezoekers:  271 bezoekers (105 Nederlandstalige, 74 

Franstalige, 70 Engelstalige, 7 Duitstalige) 
 
De herkomst van de groepen die dit jaar het Parlement bezochten bleef nagenoeg dezelfde 
als het voorgaande jaar. 
733 Nederlandstalige groepen, 555 Franstalige groepen, 45 Engelstalige groepen en 14 
Duitstalige groepen bezochten het federale Parlement. 
 
 
Tribunebezoekers  
 
De plenaire vergaderingen van de Kamer en de commissievergaderingen zijn meestal 
openbaar.  De individuele burgers kunnen deze vergaderingen bijwonen.  Het volstaat zich 
aan te melden in het onthaalcentrum voor de bezoekers Leuvenseweg 13 te 1000 Brussel.  
Op voorlegging van de identiteitskaart krijgen zij een bezoekersbadge en worden zij via een 
metaaldetector toegelaten tot de tribune. 
 
Via de internetsite www.dekamer.be kan de burger te weten komen welke openbare 
vergaderingen plaatsvinden in de Kamer. 
 
 
Speciale bezoeken 
 

Zaterdag 11 november 2006 
 
Enkele honderden oud-strijders en jongeren bezochten na de ceremonie aan de 
Congreskolom het Federaal parlement. De bezoekers onderhouden zich met de 
Kamervoorzitter in het halfrond. Voor de geïnteresseerden was er nog een gegidste 
rondleiding in het Belvue Museum. 
 

 
Zaterdag 18 november 2006 en Zaterdag 16 december 2006 

 
De Rechtsfaculteit van de Université Catholique de Louvain bracht een bezoek met 
eerstejaar baccalaureaten.  De 150 studenten kregen van Kamerlid Mevrouw Karine Lalieux 
en Senator Francis Delpérée toelichting over de parlementaire wetgevende procedures. 
 
 

Woensdag 22 en Woensdag 29 november 2006 
 
Jaarlijks organiseert de Koninklijke Militaire School voor zijn eerstejaars leerlingen een 
bezoek aan het Federaal Parlement.  Dit bezoek levert een bijdrage aan de vorming van de 
kandidaat-officieren die naast de cursussen Burgerzin en Grondwettelijk Recht ook “fysisch” 
kunnen kennis maken met onze instelling.   
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Woensdag 22 november 2006 
 
Primeur bij de bezoeken aan het Federaal Parlement was voor de eerste maal een bezoek 
met dove senioren waarbij tolken van de Vlaamse Doventolkendienst ingehuurd werden. 
 
 

Maandag 27 november 2006 
 
Enkele directiekaders van de groep Solvay (Pharmacie, chemie, technologie en ) hadden 
een ontbijtvergadering met Kamervoorzitter H. De Croo om er te spreken over de 
economische situatie in België en in Europa.  Een aantal punten zoals energie, groeiende 
globalisering, competitiviteit van de industrie in een reglementair kader … kwam aan bod. 

 
 

Woensdag 6 december 2006 
 
De Hogere Studies Veiligheid en Defensie (HSVD) nodigde haar deelnemers uit voor een 
bezoek aan het Federaal Parlement.  De deelnemers komen uit verschillende sectoren van 
de maatschappij (militairen, NGO’s, ambtenaren, zakenlui, enz.) betrokken bij de 
problematiek van veiligheid en defensie.  Een panel bestaande uit kamerleden waaronder de 
Voorzitter van de Commissie Landsverdediging en enkele leden van deze Commissie.  Een 
lunch en een rondleiding in het federaal parlement sloten dit bezoek af. 
 
 

Zaterdag 16 december 2006 
 
Op zaterdag 16 december 2006 bracht de Koninklijke Vereniging der Nationale Orden 
gesticht door Koning Leopold II, een bezoek aan het Federaal parlement.  De 120 
genodigden werden onthaald door kamerlid Fr.-X. de Donnea.   
Voor het bezoek aan het parlement werd een plechtigheid bijgewoond door de genodigden 
ter ere van Leopold II in de O.-L.-V. -Kerk van Laken. 
 
 

Vrijdag 12 januari 2007 
 
Een groep laatstejaars studenten Communicatie van de Hanzehogeschool in Groningen 
bracht een bezoek aan het Federaal parlement.  De studenten hadden een onderhoud met 
de ambtelijke verantwoordelijke van het Adviescomité voor Europese aangelegenheden, de 
heer H. D’Hollander.  De Europese grondwet en uitbreidingen over de Europese Unie 
kwamen aan bod. 
 
 

Zaterdag 3 februari 2007 
 
Op hun ledendag bezochten een 300-tal CD&V-leden, samen met een aantal 
parlementairen, het Federaal parlement.   
 
 

Dinsdag 13 februari 2007 
 
De Kamervoorzitter ontving een 200-tal leden van de Beroepsvereniging van de 
Vastgoedsector. 
 
 



258 - PUBLIC RELATIONS  Hoofdstuk 7 
 

Vrijdag 16 februari 2007 
 
Bezoek van een delegatie personeelsleden van de bibliotheek van het Chileense Congres.  
De delegatie had een ontmoeting met de Secretaris-Generaal en het diensthoofd van de 
bibliotheek van het Federaal parlement. 
 
 

Zaterdag 3 maart 2007 
 
Een delegatie studenten politieke wetenschappen van de universiteit van Kent bracht een 
bezoek aan het Federaal parlement en had er een onderhoud met volksvertegenwoordiger 
Stef Goris. 
 
 

Maandag 5 maart 2007 
 
Een delegatie studenten van het College Saint-Jean-Sur-Richelieu du Québec, Canada, 
brachten een bezoek aan het Federaal parlement op maandag 5 maart 2007. 
 
 

Donderdag 8 maart 2007 
 
De Club Eigenaars Ondernemers (CEO) van de VOKA (Kamer van Koophandel Limburg) 
brachten een bezoek aan het parlement samen met volksvertegenwoordiger Georges 
Lenssen. 
 
 

Zaterdag 10 maart 2007 
 
SeniorenNet Kontich, sociaal-culturele groep voor 50-plussers, bracht een bezoek aan het 
Federaal parlement. 
 
 

Woensdag 14 maart 2007 
 
Een delegatie leden van de Belgisch-Japanse Vereniging en Kamer van Koophandel 
brachten een geleid bezoek aan het Federaal parlement.  De leden zijn voornamelijk hoge 
kaders binnen bedrijven, zowel Belgische als Japanse.  De groep had er ook een ontmoeting 
met de Kamervoorzitter.   
 
 

Vrijdag 16 maart 2007 
 
Een 300-tal leden van de “Commission Trilatérale” brachten een bezoek aan de Kamer. 
Onder de genodigden bevond zich Henry Kissinger, voormalig staatssecretaris voor 
buitenlandse zaken van de USA onder President Richard Nixon. 
 
 

Vrijdag 27 en Maandag 30 april 2007  
 
Voor het tweede jaar op rij organiseerde het animatiecentrum voor Talen haar Talenfeest in 
het Federale -, Vlaamse en Franse Gemeenschapsparlement, het Théâtre Royal du Parc en 
de Bozar. Op vrijdag kwamen de lagere schoolkinderen om deel te nemen aan ateliers, 
maandag waren de middelbare scholieren aan de beurt. De bedoeling van het Talenfeest is 
kinderen en jongeren spelenderwijs kennis te laten maken met andere talen en culturen. 
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Vrijdag 11 mei 2007 
 
Op de Dag van de Democratie en Verdraagzaamheid brachten 160 jongeren uit 
verschillende scholen een bezoek aan het Federaal Parlement.  Een 40-tal fietsers vertrok 
vanaf het Natieplein van het Federaal parlement naar het Fort van Breendonk.  De leerlingen 
die het parlement bezochten gingen in debat met enkele politici. 
 
 

Donderdag 24 mei 2007 
 
Een delegatie Congolese magistraten van het Rekenhof bezochten het Federaal parlement.  
De delegatie werd er ontvangen door de Secretaris van de Subcommissie Rekenhof hadden 
nadien een onderhoud met Kamerlid Luc Van Biesen. 
 

 
 
 

7.4. COLLOQUIA, STUDIEDAGEN EN BOEKVOORSTELLINGEN 
 
 
 

Maandag 16 oktober 2006 
 
Kamerlid Martine Taelman organiseerde een colloquium i.s.m. Maklu uitgeverij over “De 
strafrechtontwikkeling in België, vanuit een internationale invalshoek”. 
 

Maandag 23 oktober 2006 
 
De Commissie belast met de problemen inzake handels- en economisch recht van de Kamer 
organiseerden i.s.m. het Belgian governance Institute een colloquium over 
“Controlestructuren”. 
 

Dinsdag 24 oktober 2006 
 
Kamerlid Maya Detiège organiseerde i.s.m. Belgica stroke een rondetafel over “Het 
Cerebraal Vasculair Accident”. 
 

Woensdag 25 oktober 2006 
 
Voor de 2e keer organiseerde Kamerlid Alain Courtois een colloquium met als titel “Vandaag 
ben ik 21 jaar en zwaar afhankelijk, waar moet ik naartoe?” 
 

Vrijdag 27 oktober 2006 
 
Kamerlid Mary Nagy hield een forum over “Wetgeving op de huurcontracten, moet er iets 
veranderen?” 
 

Maandag 6 november 2006 
 
De MR hield een uitgebreide fractievergadering. 
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Dinsdag 21 november 2006 
 
Kamerleden Dirk Van Der Maelen en Patrick Moriau hielden samen met NGO-coalities (met 
o.a. Vredeseilanden) een colloquium over “Voedselzekerheid en duurzame landbouw in de 
Belgische ontwikkelingssamenwerking”. 
 

Woensdag 22 november 2006 
 
Ontmoeting en afgeven van een petitie i.v.m. “het statuut van de onthaalmoeders”. Een 
initiatief van kamerlid Zoe Genot. 
 

Vrijdag 24 november 2006 
 
De MR fractie van de Kamer organiseerde een colloquium over “Plastische chirurgie”. 
 

Vrijdag 1 december 2006 
 
Academische zitting en boekvoorstelling over het natuurpark “Virunga” in Oost Congo, ter 
gelegenheid van de 80e verjaardag van het park. 
 

Donderdag 7 december 2006 
 
Op initaitief van kamerlid Yolande Avontroodt en i.s.m. “menselijke erfelijkheid” van de KU 
Leuven werd een colloquium georganiseerd over “Weesgeneesmiddelen”. 
 

Vrijdag 8 december 2006 
 
Kamerlid Karine Lalieux organiseerde i.s.m. “De vereniging voor de rechten van jongeren” 
een studiedag over “het recht toegankelijker maken, beginselen en middelen”. 
 

Maandag 18 december 2006 
 
Ontmoeting met leden van het Vast comité P en een Chinese delegatie. 
 

Dinsdag 16 januari 2007 
 
De subcommissie Rekenhof van de kamer organiseerde een colloquium over “een dubbele 
boekhouding voor de Federale overheid?” 
 

Dinsdag 23 januari 2007 
 
Ontmoeting met de heer Rudi Aernoudt n.a.v. zijn boek over “Vlamingen en Walen” 
 

Donderdag 25 januari 2007 
 
Kamerlid Jean-Marc Delizée organiseerde i.s.m. het ABVV/FGTB een seminarie over “De 
verzwakking van het arbeidsrecht” 
 

Dinsdag 30 januari 2007 
 
Het Nationaal verbond voor kaderpersoneel (LBC) hield een workshop over een regeling 
voor werknemers-uitvinders. 
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Donderdag 1 februari 2007 
 
Kamerlid Magda De Meyer hield een colloquium over “Rookverbod”, gevolgd door een 
persconferentie. 
 

Dinsdag 13 februari 2007  
 
Kamerlid Guy Swennen organiseerde een symposium over “Oudervervreemding. Niet langer 
vreemd in recht en bemiddeling?” 
 

Vrijdag 23 en Zondag 25 februari 2007 
 
Burgerforum over “de toekomst van Europa”. (Cfr ook 6.1.6.5) 
 

Vrijdag 2 maart 2007  
 
Rondetafel interviews met de sp.a. 

 
Vrijdag 2 maart 2007  

 
Kamerlid Muriel Gerkens organiseerde een conferentie-debat over de Numerus clausus. 
 

Vrijdag 2 maart 2007 
 
Kamerlid Maya Detiège en Greenpeace organiseerden een colloquium over “Industriële 
houtkap in de DRC”. 
 

Zaterdag 3 maart 2007 
 
De liberale vrouwen hielden hun jaarlijkse algemene vergadering en een studiedag over 
“Schoonheid op bestelling”. 
 

Vrijdag 9 maart 2007 
 
De Kamer organiseerde i.s.m. het Europacollege te Brugge, Natolin Warchau en het 
Informatiebureau van het Europees Parlement te Brussel het colloquium “Werken aan 
Europa – Perspectieven van de Europese Unie na 50 jaar Verdrag Van Rome”. (cfr. Ook 
6.1.6.5) 
 

Vrijdag 16 maart 2007  
 
Kamerlid Benoît Drèze organisseerde het colloquium “Internetfeest”. 
 

Vrijdag 16 maart 2007  
 
Kamerlid François-Xavier de Donnea organiseerde i.s.m. Maklu uitgevers een colloquium 
over “Nieuwe Overheidsopdrachtenwetgeving”. 
 

Maandag 19 maart 2007  
 
De POD Maatschappelijke integratie hield een colloquium over “Sociale insluiting”. 
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Dinsdag 27 maart 2007  
 
De drie Belgische jeugdraden organiseerden de voorstelling van hun “Federaal 
Memorandum”. Hiermee willen ze de federale politici sensibiliseren over thema’s die de 
jeugd aangaan naar aanleiding van de komende verkiezingen. 
 

Donderdag 29 maart 2007  
 
Kamerlid Maggie De Block heeft i.s.m. de beroepsvereniging Unamec een symposium 
opgezet rond “Preventie van prikongevallen op het werk”. 
 

Vrijdag 20 april 2007  
 
Voor de 3e keer organiseerde Kamerlid Alain Courtois een colloquium met als titel “Vandaag 
ben ik 21 jaar en zwaar afhankelijk, waar moet ik naartoe?” 
 

Zaterdag 21 april 2007  
 
De Christen-Democratische studenten hielden samen met hun Franstalige evenknie een 
congres over “de toekomst van België”. 
 

Zondag 22 april 2007  
 
Het literaire festival “Passa porta” organiseerde een literair examen. 
 

Vrijdag 4 mei 2007  
 
De vzw globelink hield de jaarlijkse slotzitting van het Scholierenparlement. Vlaamse 
jongeren debatteren over een thema, dit jaar “Is God a dj?”, over cultuur en religie. In de 
voormiddag debatteren ze in commissies, in de namiddag plenair. 
 

Vrijdag 11 mei 2007  
 
De parlementaire groep voor ontwikkeling en bevolking hielden een colloquium over 
“Vrouwelijk genitale verminking”. 
 

Donderdag 7 juni 2007  
 
Colloquium over “intellectuele eigendom in de overheidssector”, een organisatie van de FOD 
budget en beheerscontrole i.s.m. Arcelor “leerstoel technologie en recht” van de UCL. 
 
 
 
7.4.1. BEZOEKEN IN HET RAAM VAN DE VERKIEZINGEN EN VERKIEZINGSDEBATTEN 
 
 
Bezoeken 
 
De dienst PR en de VZW Toemeka organiseerden in de periode voorafgaand aan de 
verkiezingen een twintigtal bezoeken van groepen bestaande uit personen afkomstig uit 
maatschappelijk kwetsbare groepen. 
Om het verkiezingsproces en onze staatsorganisatie voor deze groepen duidelijk te maken 
werd een bijzonder programma aangeboden. Tijdens de voormiddag kregen de deelnemers 
van pedagogische opgeleide medewerkers via aangepast didactisch materieel een 
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toelichting. ’s Namiddags volgde dan een rondleiding en een gesprek met kamerleden. Ter 
voorbereiding van deze bezoeken ontvingen de gidsen ook een bijzondere opleiding. 
 
 

Woensdag 9 mei 2007  
 
Op woensdag 9 mei 2007 kwamen 150 laatstejaarsstudenten van 7 Brusselse scholen naar 
de Kamer om zich voor te bereiden op de federale verkiezingen van 10 juni 2007. Het 
programma bestond uit twee delen. Tijdens het eerste deel konden de studenten in kleine 
groepjes kennismaken met vertegenwoordigers van de Franstalige democratische partijen. 
Ze stelden hen vragen over hun programma en over hun visie op politiek. Volgende thema’s 
werden behandeld: veiligheid en justitie, sociale zekerheid en sociale wetgeving, mobiliteit en 
milieu, de eenheid van het land en de staatshervorming. Nadien kwamen alle leerlingen 
samen in de plenaire zaal van de Kamer. Tijdens het plenair debat brachten de jongeren 
onder meer de drugproblematiek, het veiligheidsprobleem en de elektronische stemming ter 
sprake. 
Organisator van dit vormingsevenement was de ASBL Tableau Blanc. Journalisten leidden 
de gesprekken in goede banen. 
 
 
 Donderdag 7 juni 2007  
 
De vzw Toemeka, de beweging voor een verstaanbare samenleving organiseerden samen 
met de Kamer een verkiezingsdebat met als thema “in de startblokken”. Kandidaten die voor 
de eerste keer opkwamen voor de Kamer werden uitgenodigd om hun programma op een 
verstaanbare manier toe te lichten. In de opbouw van het verkiezingsdebat werd in het 
bijzonder op de begrijpbaarheid van debatten gelet. De debatten werden geleid door VRT-
jounaliste Annelies Beck. De heer Jo Buelens, docent aan de VUB gaf de politologische 
toelichtingen. 
 
Het programma verliep als volgt: 
De zeven kandidaat kamerleden stelden zichzelf voor. 
Filmpje van Kamervoorzitter De Croo over het bijzondere aan het werk in de Kamer en waar 
kandidaten rekening mee moeten houden. 
Welke thema’s’ vinden de kandidaten belangrijk en welke niet? In korte debatten kregen ze 
een aantal moeilijke maatschappelijke problemen voorgelegd. 
Iedere kandidaat vertelde in 1 minuut waarom ze op hun partij moesten stemmen. 
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7.5. TENTOONSTELLINGEN 
 

 
 Woensdag 28 februari 2007 
 
Vernissage van de fototentoonstelling “Gezondheid, een recht voor iedereen” van de vzw 
IRIBA. Deze tentoonstelling is de neerslag van een project met jongeren uit de hele wereld 
die in Burundi gaan helpen. Dit jaar werd met de jongeren een dispensarium gebouwd. 
 
 
 Woensdag 14 maart 2007 
 
Vernissage van de fototentoonstelling “Tussen meisje en moeder - Congolese tienermoeders 
in beeld”, over tienerzwangerschappen in Congo. De tentoonstelling is een initiatief van de 
Parlementaire groep voor Bevolking en ontwikkeling met de medewerking van Sensoa vzw. 
 



 
BIJLAGE      1 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

LLIIJJSSTT  
  

 

VVAANN  DDEE  
  

 

KKAAMMEERRLLEEDDEENN 
 



Bijlage 1 
 

 
 



Bijlage 1 
 

 

 
ALFABETISCHE LIJST VAN DE KAMERLEDEN 

(G.Z. 2006-2007) 
 
 
Annemans Gerolf Vlaams Belang 
Anthuenis Filip VLD 
Arens Jospeh cdH 
Avontroodt Yolande VLD 
Bacquelaine Daniel MR 
Baeke Anne-Marie sp.a-spirit 
Barzin Anne MR 
Belhouari Talbia PS 
Bellot François MR 
Bex Stijn sp.a-spirit 
Bogaert Hendrik CD&V 
Bonte Hans sp.a-spirit 
Borginon Alfons  VLD 
Boukourna Mohammed PS 
Bultinck Koen Vlaams Belang 
Burgeon Colette PS 
Cahay-André Pierrette MR 
Casaer Dylan sp.a-spirit 
Caslo Nancy Vlaams Belang 
Cavdarli Cemal sp.a-spirit 
Chabot Jacques PS 
Chastel Olivier MR 
Chevalier Miguel VLD 
Claes Dirk CD&V 
Claes Hilde sp.a-spirit 
Cocriamont Patrick FN 
Colen Alexandra Vlaams Belang 
Collard Philippe MR 
Cortois Willy VLD 
Courtois Alain MR 
Creyf Simonne CD&V 
Daems Hendrik VLD 
De Block Maggie VLD 
De Bue Valérie MR 
De Clercq Alisson PS 
De Coene Philippe sp.a-spirit 
De Coninck Monica sp.a-spirit 
De Crem Pieter CD&V 
De Croo Herman VLD 
de Donnea François-Xavier MR 
De Groote Patrick N-VA 
Delizée Jean-Marc PS 
De Man Filip Vlaams Belang 
De Meyer Magda sp.a-spirit 
Denis Robert MR 
Déom Valérie PS 
De Padt Guido VLD 
De Permentier Corinne MR 
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Depoortere Ortwin Vlaams Belang 
Deseyn Roel CD&V 
Detiège Maya sp.a-spirit 
Devlies Carl CD&V 
D’haeseleer Guy Vlaams Belang 
D’hondt Greta  CD&V 
Dierickx Hilde VLD 
Dieu Camille PS 
Douifi Dalila sp.a-spirit 
Drèze Benoît cdH 
Ducarme Daniel MR 
Ducarme Denis MR 
Fournaux Richard cdH 
Frédéric André PS 
Galant Jacqueline MR 
Geerts David sp.a-spirit 
Genot Zoé ECOLO 
Gerkens Muriel ECOLO 
Germeaux Jacques VLD 
Ghenne Véronique PS 
Giet Thierry PS 
Goris Stef VLD 
Goutry Luc CD&V 
Govaerts Marleen Vlaams Belang 
Goyvaerts Hagen Vlaams Belang 
Gustin Luc MR 
Harmegnies Yvon PS 
Hasquin Hervé MR 
Henry Jean-Pol PS 
Hove Guy VLD 
Jiroflée Karin sp.a-spirit 
Kelchtermans Theo CD&V 
Laeremans Bart Vlaams Belang 
Lahaye-Battheu Sabien VLD 
Lalieux Karine PS 
Lambert Geert sp.a-spirit 
Lambert Marie-Claire PS 
Lanjri Nahima CD&V 
Lano Pierre VLD 
Lavaux David cdH 
Lejeune Josée MR 
Lenssen Georges VLD 
Libert Eric MR 
Maene Jean-Claude PS 
Maingain Olivier MR 
Malmendier Jean-Pierre MR 
Marghem Marie-Christine MR 
Marinower Claude VLD 
Massin Eric PS 
Mathot Alain PS 
Mayeur Yvan PS 
Meeus Ingrid VLD 
Meeus Paul Vlaams Belang 
Michel Charles  MR 
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Milquet Joëlle cdH 
Monfils Philippe  MR 
Moriau Patrick PS 
Mortelmans Jan Vlaams Belang 
Mues Yvette sp.a-spirit 
Muls Walter sp.a-spirit 
Muylle Nathalie CD&V 
Nagy Marie ECOLO 
Neel Staf Vlaams Belang 
Nollet Jean-Marc ECOLO 
Pécriaux Sophie PS 
Peeters Jan sp.a-spirit 
Perpète André PS 
Pieters Trees CD&V 
Raemaekers Magda sp.a-spirit 
Roppe Annemie sp.a-spirit 
Salvi Véronique cdH 
Saudoyer Annick PS 
Schoofs Bert Vlaams Belang 
Schryvers Katharina CD&V 
Sevenhans Luc Vlaams Belang 
Storms Annelies sp.a-spirit 
Swennen Guy sp.a-spirit 
Taelman Martine VLD 
Tant Paul CD&V 
Tastenhoye Guido Vlaams Belang 
Tilmans Dominique MR 
Tommelein Bart VLD 
T’Sijen Koen sp.a-spirit 
Turtelboom Annemie VLD 
Van Biesen Luk VLD 
Van Campenhout Ludo VLD 
Vande Lanotte Johan sp.a-spirit 
Van den Bergh Jef CD&V 
Van den Broeck Jaak Vlaams Belang 
Van den Eynde Francis Vlaams Belang 
Van der Auwera Liesbeth CD&V 
Van der Maelen Dirk sp.a-spirit 
Vandeurzen Jo CD&V 
Van Gool Greet sp.a-spirit 
Van Grootenbrulle Bruno PS 
Van Lombeek-Jacobs Danielle PS 
Van Parys Tony CD&V 
Van Rompuy Herman CD&V 
Van Roy Dominique MR 
Van Themsche Frieda Vlaams Belang 
Vautmans Hilde VLD 
Verhaegen Mark CD&V 
Verhaert Inga sp.a-spirit 
Verherstraeten Servais CD&V 
Versnick Geert VLD 
Viseur Jean-Jacques cdH 
Wathelet Melchior cdH 
Wiaux Brigitte cdH 
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SAMENSTELLING VAN DE BUREAUS VAN DE VASTE COMMISSIES, DE 
BIJZONDERE COMMISSIES, DE ADVIESCOMITÉS, DE WERKGROEPEN EN HUN 

SUBCOMMISSIES 
 
 
 

GEWONE ZITTING 2006-2007 
 
 
De vaste commissies en hun subcommissies 
 
 
Commissie voor de Sociale Zaken 
 
Voorzitter     Hans Bonte 
1e Ondervoorzitter   Jean-Marc Delizée 
2de Ondervoorzitter   Maggie De Block 
 
 
Commissie voor de Landsverdediging 
 
Voorzitter     Philippe Monfils 
1e Ondervoorzitter   Hilde Vautmans 
2de Ondervoorzitter   Jean-Pol Henry 
 
 
Commissie belast met de problemen inzake Handels- en Economisch Recht  
 
Voorzitter     Annemie Roppe 
1e Ondervoorzitter   Anne Barzin (tot 17.01.2007) 
2de Ondervoorzitter   Liesbeth Van der Auwera 
 
 
Commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de nationale 
wetenschappelijke en culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw 
 
Voorzitter     Paul Tant 
1e Ondervoorzitter   Richard Fournaux 
2de Ondervoorzitter   Dalila Douifi 
 
 
Commissie voor de Financiën en de Begroting 
 
Voorzitter     François-Xavier de Donnea 
1e Ondervoorzitter  Bart Tommelein 
2de Ondervoorzitter   Carl Devlies 
 
Subcommissie van de commissie voor de Financiën en de Begroting “Rekenhof” 
 
Voorzitter      Luk Van Biesen 
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Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven 
 
Voorzitter     Francis Van den Eynde 
1e Ondervoorzitter   Karine Lalieux 
2de Ondervoorzitter   Hilde Vautmans 
 
 
Commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt 
 
Voorzitter     André Frédéric 
1e Ondervoorzitter  Dirk Claes 
2de Ondervoorzitter  Corinne De Permentier 
 
 
Commissie voor de Justitie 
 
Voorzitter     Martine Taelman 
1e Ondervoorzitter  André Perpète 
2de Ondervoorzitter   Tony Van Parys 
 
 
Subcommissie « Familierecht » 
 
Voorzitter      Guy Swennen 
 
 
Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen 
 
Voorzitter     Hendrik Daems 
1e Ondervoorzitter   Patrick Moriau 
2de Ondervoorzitter   Dirk Van der Maelen 
 
 
Commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming van de Instellingen 
 
Voorzitter     Herman De Croo 
1e Ondervoorzitter   Thierry Giet 
2de Ondervoorzitter   Servais Verherstraeten 
 
 
Werkgroep belast met het onderzoek van Titel II van de Grondwet  
 
Voorzitter     François-Xavier de Donnea 
 
 
Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing  
 
Voorzitter     Yvan Mayeur 
1e Ondervoorzitter   Luc Goutry 
2de Ondervoorzitter   Dominique Tilmans 
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De bijzondere commissies 
 
 
Parlementaire overlegcommissie 
 
Voorzitter      Herman De Croo 
 
 
Commissie voor de Comptabiliteit 
 
Voorzitter     Herman De Croo 
 
 
Controlecommissie betreffende de Verkiezingsuitgaven en de Boekhouding van de politieke 
partijen 
 
Voorzitters     Herman De Croo en Anne-Marie Lizin (S) 
1e Ondervoorzitter   Francis Delpérée (S) 
2deOndervoorzitter  Philippe De Coene 
 
 
Commissie voor de Naturalisaties 
 
Voorzitter     Guy Hove 
1e Ondervoorzitter  Pierrette Cahay-André 
2de Ondervoorzitter  Liesbeth Van der Auwera 
 
 
Commissie voor de Verzoekschriften 
 
Voorzitter      Jean-Pierre Malmendier 
1e Ondervoorzitter  Luc Goutry 
2de Ondervoorzitter  Alisson De Clercq 
 
 
Commissie voor de Vervolgingen 
 
Voorzitter      Tony Van Parys 
1e Ondervoorzitter  Thierry Giet 
 
 
Bijzondere commissie voor het Reglement en voor de Hervorming van de Parlementaire 
Werkzaamheden  
 
Voorzitter      Herman De Croo 
1e Ondervoorzitter  André Frédéric 
2de Ondervoorzitter  Paul Tant 
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Bijzondere commissie belast met de parlementaire begeleiding van het vast comité van 
toezicht op de Politiediensten 
 
Voorzitter      Herman De Croo 
1e Ondervoorzitter  Jean-Claude Maene 
2de Ondervoorzitter  Tony Van Parys 
 
 
Commissie « Legeraankopen » 
 
Voorzitter      Robert Denis 
1e Ondervoorzitter  Stef Goris 
2de Ondervoorzitter  Jean-Pol Henry 
 
 
Bijzondere commissie « Globalisatie » 
 
Voorzitter      Dirk Van der Maelen 
1e Ondervoorzitter  Alain Courtois 
2de Ondervoorzitter  Roel Deseyn 
 
 
Adviescomités 
 
 
Adviescomité voor de Maatschappelijke Emancipatie  
 
Voorzitter      Colette Burgeon 
1e Ondervoorzitter  Liesbeth Van der Auwera 
2de Ondervoorzitter  Pierrette Cahay-André 
 
 
Adviescomité voor Europese Aangelegenheden  
 
Voorzitter     Herman De Croo 
 
 
Adviescomité voor wetenschappelijke en technologische vraagstukken  
 
Voorzitter      Simonne Creyf 
1e Ondervoorzitter  François Bellot 
2de Ondervoorzitter  Miguel Chevalier 
 
 
Werkgroepen 
 
 
Werkgroep « Overlevingsfonds » 
 
Voorzitter     Patrick Moriau 
1e Ondervoorzitter  Hilde Vautmans 
 



Bijlage 2 
 

Werkgroep « Informatica » 
 
Voorzitter     Herman De Croo 
 
 
Werkgroep belast met de opvolging van de aanbevelingen van de parlementaire 
onderzoekscommissie "Sekten" 
 
Voorzitter     André Frédéric 
1e Ondervoorzitter  Tony Van Parys 
 
 
Werkgroep “Nucleaire Veiligheid” 
 
Voorzitter     Philippe De Coene 
1e Ondervoorzitter  Jacques Chabot 
 
 
Werkgroep belast met de evaluatie van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van 
economische en individuele activiteiten met wapens 
 
Voorzitter     Stef Goris 
1e Ondervoorzitter  Jean-Claude Maene 
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LIJST VAN DE VERSLAGEN, BALANSEN EN REKENINGEN DIE 
KRACHTENS WETGEVENDE BEPALINGEN AAN DE KAMER WERDEN 

OVERGEZONDEN TIJDENS DE GEWONE ZITTING 2006-2007 
 
 
 
WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

    
Grondwet 
Art. 180 

Deel IIA (bijvoegsel) van het 
161e boek van opmerkingen 
van het Rekenhof 

18.10.2006 − Indiening 
ter griffie 

    
Wet 
02.12.1957 
Art. 2 

Jaarverslag 2005 over de 
werkzaamheden van de 
Europese Unie 

18.10.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Ronddeling 
(Stuk nr. 
2713/1) 

    
Grondwet 
Art. 180 

Deel 1 van het 163e boek van 
opmerkingen van het Rekenhof 

09.11.2006 − Indiening 
ter griffie 

    
Wet 
28.05.2002 
Art. 9 

Verslag (2004-2005) van de 
Federale controle- en 
evaluatiecommissie euthanasie 

09.11.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Volks-
gezondheid 

− Ronddeling 
(Stuk nr. 
2733/1) 

    
Wet 
17.01.2003 
Art. 34, derde lid 

Halfjaarlijks activiteitenverslag 
van het Belgisch Instituut voor 
Postdiensten en 
Telecommunicatie (oktober 
2006) 

09.11.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Infrastructuur 
    
K.B. nr. 150 
18.03.1935 
Art. 36 

Verslag over de verrichtingen 
van de Deposito- en 
Consignatiekas gedurende het 
dienstjaar 2005 

16.11.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Financiën 
    
Wet 
14.06.2005 
Art. 2 

Verslag over de actie die België 
onderneemt met het oog op de 
verwezenlijking van de 
Millenniumontwikkelingsdoel-
stellingen  

23.11.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Buitenlandse 
Betrekkingen 

    
Grondwet Auditverslag van het Rekenhof 07.12.2006 − Indiening 



Bijlage 3 
 

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

Art. 180 "Leren uit evaluaties van 
ontwikkelingsprojecten" 

ter griffie 
− Bibliotheek 
− Commissie 

Financiën 
− Commissie 

Buitenlandse 
Betrekkingen 

    
Grondwet 
Art. 180 

Auditverslag van het Rekenhof 
"Geautomatiseerd beheer van 
de pensioenen via het 
berekeningsprogramma 
'Pencalc'" 

07.12.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Financiën 
− Commissie 

Sociale Zaken 
    
Grondwet 
Art. 180 

Auditverslag van het Rekenhof 
"Herschatting van het 
kadastraal inkomen van 
woningen na verbouwing" 

19.12.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Financiën 
    
Gecoördineerde 
wetten 
K.B. 18.07.1966 
Art. 62 

Jaarverslag 2005 van de Vaste 
Commissie voor Taaltoezicht 
alsmede de adviezen 
uitgebracht in 2005 

19.12.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Binnenlandse 
Zaken 

    
Wet 
11.01.1991 
Enig artikel, 11° 

Jaarverslag 2005 van de 
Nationale Instelling voor 
Radioactief Afval en Verrijkte 
Splijtstoffen  (NIRAS) 

21.12.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 

    
Grondwet 
Art. 180 

Deel III van het 158e boek van 
opmerkingen van het Rekenhof 

10.01.2007 − Indiening 
ter griffie 

    
Wet 
21.12.1998 
Art. 30, § 3, 4de lid 

Verslag van het Rekenhof over 
de tenuitvoerlegging van de 
taken van openbare dienst door 
de vennootschap van publiek 
recht "Belgische Technische 
Coöperatie" tijdens het 
boekjaar 2005 

10.01.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Buitenlandse 
Betrekkingen 

    
Grondwet 
Art. 180 

Auditverslag van het Rekenhof 
"Het personeelsbeleid bij de 
federale beleidsorganen en de 
ministeriële secretariaten" 

18.01.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Financiën 
− Commissie 



Bijlage 3 
 

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

Binnenlandse 
Zaken 

    
Wet 
08.09.1983 
Art. 2 

Verslag 2005-2006 van het 
Belgisch-Kongolees Fonds voor 
delging en beheer 

18.01.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
    
Grondwet 
Art. 180 

Delen IV van het 159e 
respectievelijk 160e en 161e 
Boek van het Rekenhof waarin 
de rekeningen van de 
instellingen van openbaar nut 
voor het jaar 2001 (samen met 
de rekeningen van vorige jaren, 
die nog niet werden 
gepubliceerd), respectievelijk 
voor het jaar 2002 en voor het 
jaar 2003 zijn opgenomen 

25.01.2007 − Indiening 
ter griffie 

 

    
Wetboek 
Strafvordering 
Art. 90decies 

Evaluatierapport 2006 (over het 
jaar 2005) van de wet van 30 
juni 1994 ter bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer 
tegen het afluisteren, 
kennisnemen en opnemen van 
privécommunicatie en 
telecommunicatie 

01.02.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Justitie 

    
Wet 
21.02.2003 
Art. 29 

Verslag 2005 van de 
Evaluatiecommissie van de 
Dienst voor 
alimentatievorderingen 

01.02.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Financiën 
    
Grondwet 
Art. 180 

Deel III van het 159e boek van 
opmerkingen van het Rekenhof 

08.02.2007 − Indiening 
ter griffie 

    
Grondwet 
Art. 180 

Auditverslag van het Rekenhof 
"Bodembeheer door Defensie" 

08.02.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Financiën 
− Commissie 

Lands-
verdediging 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 143bis, § 7 

Jaarverslag 2004-2005 van het 
College van procureurs-
generaal 

08.02.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    



Bijlage 3 
 

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2006 alsmede het proces-
verbaal van  de algemene 
vergadering van 26 januari 
2007 van de rechtbank van 
koophandel te Luik 

08.02.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2006 alsmede het proces-
verbaal van  de algemene 
vergadering van 25 januari 
2007 van de rechtbank van 
koophandel te Dendermonde 

08.02.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2006 alsmede het proces-
verbaal van de algemene 
vergadering van 9 februari 
2007 van de rechtbank van 
koophandel te Brugge 

01.03.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Grondwet 
Art. 180 

Auditverslag van het Rekenhof 
"Tenuitvoerlegging van de 
patrimoniale straffen.  Penale 
boeten en bijzondere 
verbeurdverklaringen" 

08.03.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Financiën 
− Commissie 

Justitie 
    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
arbeidsauditoraat te Gent voor 
het jaar 2006 alsmede het 
proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 23 
februari 2007 

08.03.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
arbeidsauditoraat te Tongeren 
voor het jaar 2006 alsmede het 
proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 23 
februari 2007 

08.03.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Wet 
17.01.2003 
Art. 34, derde lid 

Halfjaarlijks activiteitenverslag 
van het Belgisch Instituut voor 
Postdiensten en 
Telecommunicatie (maart 2007) 

15.03.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Infrastructuur 
    
Gerechtelijk 
Wetboek 

Werkingsverslag voor het jaar 
2006 van de rechtbank van 

15.03.2007 − Indiening 
ter griffie 



Bijlage 3 
 

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

Art. 340, § 3, laatste 
lid 

koophandel te Verviers-Eupen − Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2006 alsmede het proces-
verbaal van  de algemene 
vergadering van 9 maart 2007 
van de arbeidsrechtbank te 
Oudenaarde 

15.03.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

   −  
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het parket 
van de procureur des Konings 
te Marche-en-Famenne voor 
het jaar 2006 alsmede het 
proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 8 maart 
2007 

15.03.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
arbeidsauditoraat te Antwerpen 
voor het jaar 2006 alsmede het 
proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 2 maart 
2007 

15.03.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

     
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van de 
arbeidsauditoraten te Kortrijk, 
te Ieper en te Veurne voor het 
jaar 2006 alsmede het proces-
verbaal van de 
korpsvergadering van 7 maart 
2007 

15.03.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2006 alsmede het proces-
verbaal van de algemene 
vergadering van 27 februari 
2007 van de rechtbank van 
koophandel te Brussel 

22.03.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2006 van de rechtbank van 
koophandel te Tongeren 
goedgekeurd door de 
algemene vergadering van 15 
maart 2007  

22.03.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2006 alsmede het proces-
verbaal van  de algemene 
vergadering van 9 maart 2007 
van de arbeidsrechtbank te 

22.03.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 



Bijlage 3 
 

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

Dendermonde 
    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2006 alsmede het proces-
verbaal van  de algemene 
vergadering van 15 maart 2007 
van de arbeidsrechtbank te 
Tongeren 

22.03.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2006 alsmede het proces-
verbaal van de algemene 
vergadering van 9 maart 2007 
van de vrederechters en 
rechters in de politierechtbank 
van het rechtsgebied van het 
hof van beroep te Gent 

22.03.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
arbeidsauditoraat te 
Oudenaarde voor het jaar 2006 
alsmede het proces-verbaal 
van de korpsvergadering van 
15 maart 2007 

22.03.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
arbeidsauditoraat te Charleroi 
voor het jaar 2006 alsmede het 
proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 6 maart 
2007 

22.03.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
arbeidsauditoraat te Hasselt 
voor het jaar 2006 alsmede het 
proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 9 maart 
2007 

22.03.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Wet 
22.03.1995 
Art. 15 

Jaarverslag 2006 van het 
College van de federale 
ombudsmannen 

29.03.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Verzoek-
schriften 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2006 van de rechtbanken van 
koophandel te Aarlen en te 
Neufchâteau, goedgekeurd 
door de algemene 
vergaderingen van 8 en 13 

29.03.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 



Bijlage 3 
 

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

maart 2007  
    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2006 alsmede het proces-
verbaal van de algemene 
vergadering van 16 maart 2007 
van de rechtbank van 
koophandel te Oudenaarde 

29.03.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2006 alsmede het proces-
verbaal van de algemene 
vergadering van 13 maart 2007 
van de rechtbank van 
koophandel te Doornik 

29.03.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2006 alsmede het proces-
verbaal van de algemene 
vergadering van 15 maart 2007 
van de rechtbank van 
koophandel te Turnhout 

29.03.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2006 alsmede het proces-
verbaal van de algemene 
vergadering van 19 maart 2007 
van de rechtbank van eerste 
aanleg te Brugge 

29.03.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2006 van de rechtbank van 
eerste aanleg te Veurne 
goedgekeurd door de 
algemene vergadering van 22 
maart 2007  

29.03.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2006 alsmede het proces-
verbaal van de algemene 
vergadering van 15 maart 2007 
van de rechtbank van eerste 
aanleg te Gent 

29.03.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2006 alsmede het proces-
verbaal van de algemene 
vergadering van 22 maart 2007 
van de rechtbank van eerste 
aanleg te Hoei 

29.03.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Werkingsverslag voor het jaar 29.03.2007 − Indiening 



Bijlage 3 
 

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

2006 alsmede het proces-
verbaal van de algemene 
vergadering van 16 maart 2007 
van de rechtbank van eerste 
aanleg te Bergen 

ter griffie 
− Commissie 

Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2006 alsmede het proces-
verbaal van de algemene 
vergadering van 21 maart 2007 
van de rechtbank van eerste 
aanleg te Neufchâteau 

29.03.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2006 van de rechtbank van 
eerste aanleg te Ieper 

29.03.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2006 alsmede het proces-
verbaal van  de algemene 
vergadering van 14 maart 2007 
van de arbeidsrechtbank te 
Antwerpen 

29.03.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2006 alsmede het proces-
verbaal van  de algemene 
vergadering van 16 maart 2007 
van de arbeidsrechtbank te 
Gent 

29.03.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2006 alsmede het proces-
verbaal van  de algemene 
vergadering van 19 maart 2007 
van de arbeidsrechtbank te 
Luik 

29.03.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2006 alsmede het proces-
verbaal van  de algemene 
vergadering van 16 maart 2007 
van de arbeidsrechtbank te 
Leuven 

29.03.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2006 alsmede het proces-
verbaal van  de algemene 
vergadering van 22 maart 2007 
van de arbeidsrechtbank te 
Bergen 

29.03.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 



Bijlage 3 
 

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2006 alsmede het proces-
verbaal van  de algemene 
vergadering van 15 maart 2007 
van de arbeidsrechtbank te 
Doornik 

29.03.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2006 alsmede het proces-
verbaal van de algemene 
vergadering van 16 maart 2007 
van de vrederechters en 
rechters in de politierechtbank 
van het rechtsgebied van het 
hof van beroep te Brussel (N) 

29.03.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het parket 
van de procureur des Konings 
te Brugge voor het jaar 2006 
alsmede het proces-verbaal 
van de korpsvergadering van 
26 maart 2007 

29.03.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het parket 
van de procureur des Konings 
te Veurne voor het jaar 2006 
alsmede het proces-verbaal 
van de korpsvergadering van 
20 maart 2007 

29.03.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het parket 
van de procureur des Konings 
te Tongeren voor het jaar 2006 
alsmede het proces-verbaal 
van de korpsvergadering van 
22 maart 2007 

29.03.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
arbeidsauditoraat te Brugge 
voor het jaar 2006 alsmede het 
proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 26 maart 
2007 

29.03.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
arbeidsauditoraat te Bergen 
voor het jaar 2006 alsmede het 
proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 20 maart 
2007 

29.03.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    



Bijlage 3 
 

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van de 
arbeidsauditoraten te Namen 
en te Dinant voor het jaar 2006 
alsmede het proces-verbaal 
van de korpsvergadering van 7 
maart 2007 

29.03.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Wet 
04.09.2002 
Art. 2 

Vierde jaarlijks federaal verslag 
over de toepassing van het 
Verdrag inzake de rechten van 
het kind 

12.04.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Justitie 
    
Wet 
05.08.1991 
Art. 17 

Verslag (1 juli 2006 tot 31 
december 2006) betreffende de 
in-, uit- en doorvoer van 
wapens, munitie en speciaal 
voor militair gebruik dienstig 
materieel en daaraan 
verbonden technologie 

12.04.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Buitenlandse 
Betrekkingen 

    
Wet 
19.12.2005 
Art. 10 

Evaluatierapport van de 
Arbitragecommissie 

12.04.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Bedrijfsleven 
    
K.B. 
27.04.1997 
Art. 17 

Jaarverslag 2006 van de 
Ombudsdienst Pensioenen 

12.04.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Sociale Zaken 
    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2006 alsmede het proces-
verbaal van de algemene 
vergadering van 26 maart 2007 
van het hof van beroep te 
Brussel 

12.04.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2006 van het arbeidshof te 
Bergen, goedgekeurd door de 
algemene vergadering van 23 
maart 2007 

12.04.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2006 van de rechtbank van 
koophandel te Antwerpen 

12.04.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 



Bijlage 3 
 

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2006 alsmede het proces-
verbaal van de algemene 
vergadering van 27 maart 2007 
van de rechtbank van 
koophandel te Dinant 

12.04.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2006 alsmede het proces-
verbaal van de algemene 
vergadering van 26 maart 2007 
van de rechtbank van 
koophandel te Mechelen 

12.04.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2006 alsmede het proces-
verbaal van de algemene 
vergadering van 26 maart 2007 
van de rechtbank van 
koophandel te Marche-en-
Famenne 

12.04.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2006 van de rechtbank van 
koophandel te Namen 

12.04.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2006 alsmede het proces-
verbaal van de algemene 
vergadering van 19 maart 2007 
van de rechtbank van eerste 
aanleg te Antwerpen 

12.04.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2006 van de rechtbank van 
eerste aanleg te Oudenaarde 

12.04.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2006 alsmede het proces-
verbaal van de algemene 
vergadering van 22 maart 2007 
van de rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel 

12.04.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2006 alsmede het proces-
verbaal van de algemene 
vergadering van 20 maart 2007 
van de rechtbank van eerste 

12.04.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 
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WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

aanleg te Charleroi 
    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2006 van de rechtbank van 
eerste aanleg te Eupen, 
goedgekeurd door de 
algemene vergadering van 29 
maart 2007 

12.04.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2006 alsmede het proces-
verbaal van de algemene 
vergadering van 29 maart 2007 
van de rechtbank van eerste 
aanleg te Hasselt 

12.04.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2006 alsmede het proces-
verbaal van de algemene 
vergadering van 21 maart 2007 
van de rechtbank van eerste 
aanleg te Luik 

12.04.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2006 alsmede het proces-
verbaal van de algemene 
vergadering van 29 maart 2007 
van de rechtbank van eerste 
aanleg te Mechelen 

12.04.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2006 van de rechtbank van 
eerste aanleg te Marche-en-
Famenne 

12.04.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2006 van de rechtbank van 
eerste aanleg te Dendermonde 

12.04.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2006 alsmede het proces-
verbaal van de algemene 
vergadering van 27 maart 2007 
van de rechtbank van eerste 
aanleg te Tongeren 

12.04.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2006 van de rechtbank van 
eerste aanleg te Doornik 

12.04.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    



Bijlage 3 
 

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2006 alsmede het proces-
verbaal van  de algemene 
vergadering van 8 maart 2007 
van de arbeidsrechtbank te 
Brugge 

12.04.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2006 alsmede het proces-
verbaal van  de algemene 
vergadering van 27 maart 2007 
van de arbeidsrechtbank te 
Brussel 

12.04.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2006 alsmede het proces-
verbaal van  de algemene 
vergadering van 8 maart 2007 
van de arbeidsrechtbank te 
Charleroi 

12.04.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2006 alsmede het proces-
verbaal van  de algemene 
vergadering van 22 maart 2007 
van de arbeidsrechtbank te 
Hasselt 

12.04.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2006 alsmede het proces-
verbaal van  de algemene 
vergadering van 23 maart 2007 
van de arbeidsrechtbank te 
Mechelen 

12.04.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2006 alsmede het proces-
verbaal van  de algemene 
vergadering van 12 maart 2007 
van de arbeidsrechtbank te 
Nijvel 

12.04.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2006 alsmede het proces-
verbaal van  de algemene 
vergadering van 22 maart 2007 
van de arbeidsrechtbank te 
Turnhout 

12.04.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 

Werkingsverslag voor het jaar 
2006 alsmede het proces-

12.04.2007 − Indiening 
ter griffie 
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WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

Art. 340, § 3, laatste 
lid 

verbaal van  de algemene 
vergadering van 6 maart 2007 
van de arbeidsrechtbanken te 
Verviers en te Eupen 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2006 van de algemene 
vergadering van de 
vrederechters en rechters in de 
politierechtbank van het 
rechtsgebied van het hof van 
beroep te Brussel (F) 

12.04.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2006 alsmede het proces-
verbaal van de algemene 
vergadering van 23 maart 2007 
van de vrederechters en 
rechters in de politierechtbank 
van het rechtsgebied van het 
hof van beroep te Bergen 

12.04.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het parket 
van de procureur des Konings 
te Antwerpen voor het jaar 
2006 alsmede het proces-
verbaal van de 
korpsvergadering van 27 maart 
2007 

12.04.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het parket 
van de procureur des Konings 
te Oudenaarde voor het jaar 
2006 alsmede het proces-
verbaal van de 
korpsvergadering van 27 maart 
2007 

12.04.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het parket 
van de procureur des Konings 
te Charleroi voor het jaar 2006 
alsmede het proces-verbaal 
van de korpsvergadering van 
27 maart 2007 

12.04.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het parket 
van de procureur des Konings 
te Dinant voor het jaar 2006 
alsmede het proces-verbaal 
van de korpsvergadering van 
26 maart 2007 

12.04.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    



Bijlage 3 
 

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het parket 
van de procureur des Konings 
te Eupen voor het jaar 2006, 
goedgekeurd door de 
korpsvergadering van 15 maart 
2007 

12.04.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het parket 
van de procureur des Konings 
te Gent voor het jaar 2006 

12.04.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het parket 
van de procureur des Konings 
te Hoei voor het jaar 2006 
alsmede het proces-verbaal 
van de korpsvergadering van 
29 maart 2007 

12.04.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het parket 
van de procureur des Konings 
te Mechelen voor het jaar 2006 
alsmede het proces-verbaal 
van de korpsvergadering van 
16 maart 2007 

12.04.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het parket 
van de procureur des Konings 
te Namen voor het jaar 2006 

12.04.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het parket 
van de procureur des Konings 
te Nijvel voor het jaar 2006 
alsmede het proces-verbaal 
van de korpsvergadering van 
16 maart 2007 

12.04.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het parket 
van de procureur des Konings 
te Doornik voor het jaar 2006 
alsmede het proces-verbaal 
van de korpsvergadering van 6 
maart 2007 

12.04.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het parket 
van de procureur des Konings 
te Turnhout voor het jaar 2006 
alsmede het proces-verbaal 
van de korpsvergadering van 
27 maart 2007 

12.04.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 
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WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het parket 
van de procureur des Konings 
te Ieper voor het jaar 2006 
alsmede het proces-verbaal 
van de korpsvergadering van 
20 maart 2007 

12.04.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
arbeidsauditoraat te Aarlen, 
Marche-en-Famenne en 
Neufchâteau voor het jaar 2006 
alsmede het proces-verbaal 
van de korpsvergadering van 
27 maart 2007 

12.04.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
arbeidsauditoraat te Hoei voor 
het jaar 2006 goedgekeurd 
door de korpsvergadering van 
30 maart 2007 

12.04.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
arbeidsauditoraat te Luik voor 
het jaar 2006 alsmede het 
proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 27 maart 
2007 

12.04.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
arbeidsauditoraat te Mechelen 
voor het jaar 2006 

12.04.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
arbeidsauditoraat te Nijvel voor 
het jaar 2006 alsmede het 
proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 8 maart 
2007 

12.04.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
arbeidsauditoraat te 
Dendermonde voor het jaar 
2006 alsmede het proces-
verbaal van de 
korpsvergadering van 7 maart 
2007 

12.04.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
arbeidsauditoraat te Doornik 
voor het jaar 2006 alsmede het 

12.04.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
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WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

proces-verbaal van de 
korpsvergaderingen van 14 en 
22 maart 2007 

Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van de 
arbeidsauditoraten te Verviers 
en Eupen voor het jaar 2006 

12.04.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Programmawet (I) 
24.12.2002 
Art. 263, § 2 

Jaarverslag 2006 van het 
Federaal Kenniscentrum voor 
de Gezondheidszorg 

19.04.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Volks-
gezondheid 

    
Wet 
29.04.1999 
Art. 23, § 3 

Verslagen van de Commissie 
voor de Regulering van de 
Elektriciteit en het Gas voor het 
jaar 2006 

19.04.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Bedrijfsleven 
    
Wet 
21.03.1991 
Art. 46 

Jaarverslag 2006 van de Dienst 
ombudsman bij de NMBS 

19.04.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Infrastructuur 
    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2006 alsmede het proces-
verbaal van  de algemene 
vergadering van 29 maart 2007 
van de rechtbank van 
koophandel te Kortrijk 

19.04.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2006 van de rechtbank van 
koophandel te Bergen 

19.04.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2006 alsmede het proces-
verbaal van  de algemene 
vergadering van 14 maart 2007 
van de rechtbank van 
koophandel te Nijvel 

19.04.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2006 alsmede het proces-
verbaal van de algemene 
vergadering van 15 maart 2007 

19.04.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 
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WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

van de rechtbank van eerste 
aanleg te Dinant 

    
    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2006 alsmede het proces-
verbaal van  de algemene 
vergadering van 22 maart 2007 
van de arbeidsrechtbanken te 
Namen en te Dinant 

19.04.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het parket 
van de procureur des Konings 
te Kortrijk voor het jaar 2006 
alsmede het proces-verbaal 
van de korpsvergadering van 
30 maart 2007 

19.04.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het parket 
van de procureur des Konings 
te Luik voor het jaar 2006 
alsmede het proces-verbaal 
van de korpsvergadering van 
28 maart 2007 

19.04.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2006 alsmede het proces-
verbaal van  de algemene 
vergadering van 20 maart 2007 
van de arbeidsrechtbanken te 
Kortrijk, te Ieper en te Veurne 

24.04.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2006 alsmede het proces-
verbaal van de algemene 
vergadering van 23 maart 2007 
van de vrederechters en 
rechters in de politierechtbank 
van het rechtsgebied van het 
hof van beroep te Luik 

24.04.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Wet 
25.06.1992 
Art. 68-9, § 6 

Jaarverslag 2006 van het 
Tariferingsbureau 
Natuurrampen 

25.4.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Bedrijfsleven 
    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2006 alsmede het proces-
verbaal van de algemene 
vergadering van 26 maart 2007 
van de rechtbank van eerste 

25.04.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 
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LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

aanleg te Kortrijk 
    
Wet 
06.03.1996 
Art. 2 

Verslagen voor de jaren 2004 
en 2005 over de controle op de 
toepassing van de resoluties 
van de 
Wereldvrouwenconferentie die 
van 4 tot 14 september 1995 in 
Peking heeft plaatsgehad 

26.04.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het jaar 
2006 alsmede het proces-
verbaal van de algemene 
vergadering van 27 maart 2007 
van de rechtbank van 
koophandel te Charleroi 

26.04.2007 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 
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BESCHIKBARE ALGEMENE PUBLICATIES VOOR HET PUBLIEK 

 
 
Magazine ‘de Kamer.be’ 
Magazine over de werking van de Kamer en politieke actualiteit, bestemd voor het brede 
publiek. 
Beschikbaar in het Nederlands en het Frans. 
Het magazine is gratis. 
 
 
Nr. 

 
Editie 

 

 
Hoofdthema 

 
Kwamen ook aan bod: 

 
7 Oktober 2006 

 
 
 
 
 
 

België in de wereld Beleidsverklaring federale regering 
Modernisering jeugdrecht 
Geluidshinder luchthaven Zaventem 
Nieuwe wapenwet 
Hervorming asielwet 
De Belgische militairen in Libanon 
Europese besluitvorming 
Kamerleden waarnemer bij Congolese 
verkiezingen 
Alternatieve brandstoffen en duurzame 
mobiliteit 
Nieuwe film over het Federaal Parlement 

6 Mei 2006 De oppositie De tien werven van de regering 
Wettelijke regeling van vrijwilligerswerk 
Het Coördinatieorgaan voor de Analyse 
van de Dreiging 
Verbod op clusterbommen 
Een bezinningsperiode voor Europa 
Steun aan parlementen in Zuid-Afrika 
Reporters van de democratie 
175 jaar Belgische Grondwet 

5 Februari 2005 Europa De politieke fracties 
Het 161ste jaarboek van het Rekenhof 
De rechten van gevangenen 
De beleidsnota van de staatssecretaris 
voor Administratieve vereenvoudiging 
De programmawet 
Terugblik: de schoolstrijd 

4 September 2004 Verkeersveiligheid De hervorming van het familierecht 
De bescherming van de journalistieke 
bronnen 
De prijs van de democratie 
De afschaffing van de doodstraf 
De globalisering 
Het zwangerschapsverlof 

3 Februari 2004 De begroting De beleidsverklaring en het debat daarover 
in de Kamer 
De programmawet 
Het opmerkingenboek van het Rekenhof 
De financiering van politieke partijen 
De eenmalige bevrijdende aangifte 
De wet op de terroristische misdrijven 
De EU-uitbreiding 
De steun van de Kamer aan het 
Kosovaarse Parlement  
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September 2003 

 
De nieuwe Kamer 

 
Het regeerakkoord en het investituurdebat 
De programmawet 
De genocidewet 
De wet op de tabaksreclame 
De regionalisering van de wapenexport 

1 Maart 2003 Verkiezingen De nieuwe drugswet 
De nieuwe verkeerswet 
De onderzoekscommissie Sabena 
Het homohuwelijk 
De dienst voor alimentatievorderingen 
De Irakdebatten in de Kamer 

 
Brochure ‘Parlement in verstaanbare taal’ 
Laagdrempelige brochure over politiek en de werking van onze parlementaire democratie. 
Beschikbaar in het Nederlands en het Frans. 
Gratis voor bezoekers van de Kamer. 
 
Woordenlijst ‘Parlement in 100 woorden’ 
Laagdrempelige verklarende woordenlijst. Aanvulling bij Brochure ‘Parlement in 
verstaanbare taal’. 
Beschikbaar in het Nederlands en het Frans. 
Gratis voor bezoekers van de Kamer. 
 
Parlementaire mededelingen 
Wekelijks informatiebulletin over de activiteiten van de Kamer. 
Beschikbaar in het Nederlands en het Frans. 
Prijs: 13 € voor een jaarabonnement. 
 
Innovaties in de Kamer 1999-2003 
Beschikbaar in het Nederlands en het Frans. 
De brochure is gratis. 
 
Bezoekersfolder 
Folder met praktische informatie over de geleide groepsbezoeken en de mogelijkheid om 
parlementaire vergaderingen bij te wonen. 
Beschikbaar in het Nederlands, Frans, Duits en Engels. 
De folder is gratis. 
 
Folder ‘Het halfrond van de Kamer’ 
Bevat info over de plenaire zaal: politieke samenstelling en technische info. 
Beschikbaar in het Nederlands en het Frans. 
De folder is gratis. 
 
Openhuisbrochure 
Brochure over het Paleis der Natie en de werking van Kamer en Senaat voor bezoekers 
tijdens opendeurdagen. 
Beschikbaar in het Nederlands, Frans, Duits en Engels. 
De brochure is gratis. 
 
Parlementaire infosteekkaarten 
Map met 60 technische fiches over de federale staatsstructuur en de werking en 
samenstelling van Kamer en Senaat. 
Beschikbaar in het Nederlands, Frans, Duits en Engels. 
Prijs: 1,20 € 
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Nr. 1  Ontstaan van België 
Nr. 2  De scheiding der machten 
Nr. 3  Geledingen van de federale Staat 
Nr. 4  De Belgische Grondwet 
Nr. 5  * Bevoegdheidsverdeling 
Nr. 6  * Schematische voorstelling van de beleidsniveaus in het federale België 
Nr. 7  Het Staatshoofd – statuut 
Nr. 8  Stamboom van het koninklijk huis 
Nr. 9  Kamer van volksvertegenwoordigers – verkiezing 
Nr. 9.1  * Kamer van volksvertegenwoordigers – kieswetgeving 
Nr. 9.2  Kamer van volksvertegenwoordigers – resultaten federale verkiezingen 18 mei 2003 
Nr. 10  Kamer van volksvertegenwoordigers – samenstelling 
Nr. 10.1  Kamer van volksvertegenwoordigers – de Kamerleden 
Nr. 11  Kamer van volksvertegenwoordigers – bevoegdheden 
Nr. 11.1  Kamer van volksvertegenwoordigers – beleidscontrole: interpellaties 
Nr. 11.2  Kamer van volksvertegenwoordigers – de begroting 
Nr. 11.3  Kamer van volksvertegenwoordigers – beleidsinformatieve taak: vragen 
Nr. 11.4  Kamer van volksvertegenwoordigers – de wetgevende bevoegdheid – monocamerale 

procedure 
Nr. 11.5  Kamer van volksvertegenwoordigers – de wetgevende bevoegdheid – bicamerale 

procedure 
Nr. 11.6  Kamer van volksvertegenwoordigers – de wetgevende bevoegdheid – optioneel 

bicamerale procedure 
Nr. 11.7  * De parlementaire overlegcommissie 
Nr. 11.8  * De Raad van State 
Nr. 11.9  Het Rekenhof 
Nr. 11.10 Kamer van volksvertegenwoordigers – beleidscontrole: onderzoeks-commissies 
Nr. 11.11 Kamer van volksvertegenwoordigers – bijzondere bevoegdheden: naturalisaties 
Nr. 11.12 De federale ombudsmannen 
Nr. 12  * Kamer van volksvertegenwoordigers – organen 
Nr. 12.1  Kamer van volksvertegenwoordigers – plenaire vergadering  
Nr. 12.2  Kamer van volksvertegenwoordigers – organen: de commissies 
Nr. 12.3  Kamer van volksvertegenwoordigers – organen: de voorzitter 
Nr. 13  Kamer van volksvertegenwoordigers – werking 
Nr. 13.1  Kamer van volksvertegenwoordigers – de Kamer in cijfers 
Nr. 13.2  Kamer van volksvertegenwoordigers – werking: stemming 
Nr. 14  Senaat – verkiezing 
Nr. 15  Senaat – bevoegdheden 
Nr. 16  Senaat – samenstelling 
Nr. 17  De federale regering – vorming 
Nr. 17.1  De Belgische regeringen – historisch overzicht 
Nr. 18  De federale regering – samenstelling 
Nr. 19  De federale regering – werking 
Nr. 20  De federale regering – ontslag 
Nr. 21  De rechterlijke macht – indeling van het recht 
Nr. 22  De rechterlijke macht – organisatie 
Nr. 22.1  De rechterlijke macht – algemene principes 
Nr. 23  Gemeenschappen en Gewesten: bevoegdheden 
Nr. 24  De Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest 
Nr. 25  De Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest 
Nr. 26  Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
Nr. 27  De Duitstalige Gemeenschap 
Nr. 28  * De provincies 
Nr. 29  De gemeenten 
Nr. 30  * Samenwerking en conflictoplossing in de federale Staat België 
Nr. 31  Het Arbitragehof 
Nr. 32  Internationale parlementaire vergaderingen - Raadgevende Interparle-mentaire 

Beneluxraad 
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Nr. 33  Internationale parlementaire vergaderingen - De Raad van Europa 
Nr. 34  De Europese Unie – De lidstaten 
Nr. 34.1  De Europese Unie – De totstandkoming 
Nr. 34.2  De Europese Unie – De instellingen 
Nr. 34.3  De Europese Unie – Besluitvorming 
Nr. 34.4  De Europese Unie - Financiering 
 
Folder “Het Federaal Parlement van België” 
Folder met beknopte informatie over de samenstelling en de bevoegdheden van Kamer en 
Senaat  
Beschikbaar in het Nederlands, Frans, Duits en Engels. 
De folder is gratis. 

 
Parlamentum Belgicum 
Fotoboek met een zestigtal foto’s en info over de Belgische federale staatsstructuur en de 
werkzaamheden van het Federaal Parlement. 
Beschikbaar in viertalige uitgave. 
Prijs: 4 € 
 
Biografisch handboek 
Map met biografische gegevens over de Kamerleden. 
Beschikbaar in tweetalige uitgave. 
Prijs: 5 € 
 
Film ‘Het Federaal Parlement – Huis van alle burgers’ 
Film over de bevoegdheden en de werking van Kamer en Senaat die wordt getoond bij 
geleide bezoeken en tijdens opendeurdagen. 
Beschikbaar op viertalige DVD (Nederlands, Frans, Duits en Engels) 
Prijs: 6,20 € 
 
De Grondwet 
Beschikbaar in het Nederlands, Frans, Duits en Engels 
Prijs: 2,50 € voor de gewone uitgave en 5 € voor een hardcover uitgave 
 
Het reglement van de Kamer 
Het reglement van de Kamer regelt de organisatie van de parlementaire werkzaamheden. 
Beschikbaar in het Nederlands, Frans, Engels, Duits en Spaans (Duits en Spaans alleen 
elektronisch op www.dekamer.be) 
Prijs: 2,50 € 
 
De parlementaire onschendbaarheid 
Beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels 
Prijs: 2,50 € 
 
De parlementaire onverantwoordelijkheid 
Beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels 
Prijs: 2,50 € 
 
Begrotingsregels voor het parlementair gebruik 
In de brochure worden de diverse parlementaire begrotingsdocumenten besproken. Een 
trefwoordenregister vergemakkelijkt het opzoekwerk. 
Beschikbaar in het Nederlands en het Frans. 
Prijs: 2,50 € 
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Het  Arbitragehof (Grondwettelijk Hof): bevoegdheid, inrichting en werking 
Beschikbaar in het Nederlands en het Frans. 
Prijs: 2,50 € 
 
De invloed van de arresten van het Arbitragehof (Grondwettelijk Hof) op het 
parlementaire werk 
Beschikbaar in het Nederlands en het Frans. 
Prijs: 2,50 € 

 
Verslag van de parlementaire onderzoekscommissie ‘Het faillissement van Sabena’ 
Beschikbaar in het Nederlands en het Frans (belangrijkste hoofdstukken ook in het Engels) 
Prijs: 5 € 
 
De geschiedenis van de Kamer van volksvertegenwoordigers, 1831 - 2003  
Het boek telt 518 bladzijden en 47 illustraties.  
Beschikbaar in het Nederlands en het Frans 
Prijs: 15 € 
 
The Belgian House of Representatives – From Revolution to Federalism 
Het boek telt 185 bladzijden en 23 illustraties.  
Beschikbaar in het Engels. 
Prijs: 15 € 
 
Honderd jaar ongewone debatten in Kamer en Senaat 
Beschikbaar in het Nederlands en het Frans. 
Prijs: 5 € 
 
 



Bijlage 4 
 

 
 

 



Het jaarverslag van de Kamer wordt uitgegeven door de dienst Documentatie en 
Archief.  
De gegevens die het bevat werden verstrekt door de diensten van de Kamer en de 
secretariaten van de politieke fracties.  
 
Lay-out :  Documentatie en Archief 
Drukwerk : Centrale drukkerij 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 
Paleis der Natie  

Brussel 
 
 

Postadres  Kamer van volksvertegenwoordigers  
    1008 Brussel 
 
Bezoeken  Leuvenseweg 13 - 1000 Brussel  
 
Telefooncentrale 02/549.81.11 
 
Fax    Wetgevende diensten  02/512.65.33 
   Quaestuur   02/549.88.00 
   Public relations en   02/549.83.02 
   Internationale betrekkingen 





 
 

MONOGRAFIEËN VAN DE KAMER   -   BESTELBON 
 
 
 
 

 
TITEL EURO AANTAL TOT. PRIJS 

Wetgeving 
De Belgische Grondwet (oktober 2007) 
o   N  o   F  o   D  o   E 
De Belgische Grondwet -  editie “hardcover” 
Wet van 13 mei 1880 op het parlementair onderzoek gewijzigd door de wet 
van 30 juni 1996 

 
2,50 

 
5,00 

 
1,20 

 

 
------ 

 
------ 

 
------ 

 
------ 

 
------ 

 
------ 

Reeks Parlementair recht in kort bestek 
o De parlementaire onverantwoordelijkheid (maart 2007) 
o De parlementaire onschendbaarheid (maart 2007) 
o Het Grondwettelijk Hof (oktober 2007) 
o De invloed van de arresten van het Arbitragehof op het 

parlementaire werk (november 2001) 
o De bijzondere wetten tot hervorming der instellingen (oktober 2001) 

 
2,50 
2,50 
2,50 

 
2,50 
2,50 

 
------ 
------ 
------ 

 
------ 
------ 

 
------ 
------ 
------ 

 
------ 
------ 

Parlementaire informatie 
o Adressenlijst van de volksvertegenwoordigers  - politieke 
 samenstelling -taalgroepen -commissies samenstelling  -
 statistieken van de parlementaire werkzaamheden 
o Verkiezingsuitgaven: verkiezingen 18 mei 2003 
o Jaarverslag 2005-2006 
o Reglement van de Kamer + Bijlagen (oktober 2007) 
o De geschiedenis van de Kamer van Volksvertegenwoordigers 
o Het faillissement van Sabena (rapport + bijlagen) 

 
2,50 

 
 

2,50 
2,50 
2,50 

15,00 
5,00 

 
------ 

 
 

------ 
 

------ 
------ 
------ 

 
------ 

 
 

------ 
 

------ 
------ 
------ 

Parlementaire info-steekkaarten 
Informatie over de staatsstructuren en de werking van het federale 
Parlement: o   N  o   F  o   D  o   E 

 
1,20 

 
------ 

 
------- 

Parlementum Belgicum 
Fotoboek 

 
4,00 

 
------ 

 
------- 

Honderd jaar ongewone debatten in Kamer en Senaat; Emile 
Toebosch, Kamer van volksvertegenwoordigers; 2001; 182 pag. 
Iconografie van het Parlementsgebouw 
“Het Paleis der Natie” – (W. Van Den Steene) 
De volksvertegenwoordigers 1894-1969 (facsimile) - biografie 
Brochure “Spotprenten” 

5 
 

2,50 
30.00 
2,50 
2,00 

------- 
 

------- 
------- 
------- 
------- 

------- 
 

------- 
------- 
------- 
------- 

DVD : "Het Federaal Parlement van België" 
o N o F o D o E         o  video    o DVD 

 
6,20 

 
------ 

 
------- 

Gravure : “Vue de l’Hôtel des Etats Généraux à Bruxelles” ingelijst 
Gravure : “Vue de l’Hôtel des Etats Généraux à Bruxelles” niet ingelijst 
 

70,00 
10,00 

 

------- 
------- 

------- 
------- 

Folders 
Folder "Het Federale Parlement van België" 
o   N  o   F  o   D  o   E 
Folder "Het Halfrond – Kamer van volksvertegenwoordigers" 
o   N  o   F  o   D  o   E 
 

 
gratis 

 
gratis 

 
 

 
------ 

 
------ 

 
 

 
------- 

 
------- 

 
 

BESTELBON   -   MONOGRAFIEËN VAN DE KAMER 
Terug te sturen naar: Kamer van volksvertegenwoordigers, Dienst Algemene Zaken - 1008  BRUSSEL 
  
NAAM   

ADRES   
   
 
Gelieve het verschuldigde bedrag te willen storten op postrekening nr. 000-0019220-14 van de  
Kamer van volksvertegenwoordigers - 1008 Brussel (IBAN BE94 0000 0192 2014  BIC BPOTBEB1) 
 
De bestelling wordt uitgevoerd na ontvangst van de betaling. Er wordt geen factuur opgestuurd. 



 
PUBLICATIES VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN SENAAT 

 
 
 
 

BELGIË BUITENLAND 

 
 

ABONNEMENT PER 
PARLEMENTAIRE 

ZITTING (1) 
LOSSE NUMMERS 

ABONNEMENT PER 
PARLEMENTAIRE 

ZITTING (1) 
LOSSE NUMMERS 

Definitief integraal verslag 
Kamer en handelingen 
Senaat 
Volledig verslag van de 
debatten in de Wetgevende 
Kamers, in de taal van de 
spreker 

 
80,00 euro (2) 

 
1,80 euro (3) 

 
225,00 euro (2) 

 
5,00 euro (3) 

Bulletin van vragen en 
antwoorden (tweetalig) 
Vragen gesteld door de 
parlementsleden en 
antwoorden van de regering 

 
50,00 euro (2) 

 
1,30 euro (3) 

 
150,00 euro (2) 

 
4,00 euro (3) 

Beknopt verslag Kamer 
Samenvatting van de 
debatten (tweetalig) 

13,00 euro 0,50 euro 39,00 euro 1,50 euro 

Parlementaire 
mededelingen 
Wekelijks bulletin 

13,00 euro / 39,00 euro / 

     
(1) parlementaire zitting: in principe van oktober tot oktober 
(2) Kamer en Senaat 
(3) Kamer of Senaat 
Inlichtingen en bestellingen voor bovenstaande publicaties: 
Dienst Algemene zaken  -  tel.: (02) 549 81 79               fax: (02)549 82 74 
Rekening nr. 000-1648428-10 van "Publicaties van de Kamer van volksvertegenwoordigers - 1008 Brussel 
(IBAN BE41 0001 6584 2810   BIC  BPOTBEB1) 
Gelieve duidelijk te vermelden: 
- Naam en volledig adres van de inschrijver 
- Verzendingsadres indien dit verschilt van het adres van de inschrijver 
- Nauwkeurige omschrijving van de gewenste publicaties (titel, datum, nummer, zittingsjaar en taal)  
Ø Het abonnementsbedrag is geheel verschuldigd, ongeacht de datum van inschrijving; de nummers 
 die voor de datum van betaling zijn verschenen worden niet bezorgd 
Ø Het abonnement begint te lopen bij ontvangst van betaling en kan niet worden opgezegd 
Ø De Kamer is niet BTW -plichtig 
 
Parlementaire stukken van de Kamer 
Wetsontwerpen en -voorstellen, amendementen, 
voorstellen van resolutie, commissieverslagen, 
adviezen van de Raad van State, enz. 
- volledig abonnement met begrotingen  
- volledig abonnement zonder begrotingen 
- thematische abonnementen 
 
- losse nummers 
 
Administratieve kosten voor bestellingen van 
losse nummers beneden de 2,50 EUR : 0,75 
EUR 
 
 

BELGIË 
 

0,06200 euro 
per gedrukte 

bladzijde 
 

BUITENLAND 
 

0,06200 euro 
 per gedrukte 

bladzijde 
+ verzendings-

kosten 

 
Inlichtingen en bestellingen: 
 
Kamer van volksvertegenwoordigers: 
Dienst Algemene Zaken 
1008 BRUSSEL 
tel.: (02) 549 81 58: inlichtingen  
       (02) 549 81 60: bestellingen 
fax: (02) 549 82 74 
 
Rekening nr. 000-1648428-10 van 
"Publicaties van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers 
 
Betaling na ontvangst van de 
afrekening 
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