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TITEL I
ORGANISATIE EN WERKING
VAN DE KAMER
HOOFDSTUK I
VOORLOPIG BUREAU EN ONDERZOEK VAN DE GELOOFSBRIEVEN

Artikel 1
Bij de aanvang van de zittingsperiode 1 wordt het voorzitterschap, in afwachting van de aanwijzing van de voorzitter conform artikel 3, waargenomen door
de uittredende Kamervoorzitter, lid van de Kamer, of bij ontstentenis, door
het Kamerlid met de grootste anciënniteit als Kamerlid.
De jongste twee leden staan de voorzitter bij.
Deze bepalingen zijn van toepassing tijdens de zittingsperiode, bij de opening
van elke zitting.

Art. 22
1.

Het staat aan de Kamer te oordelen over de verkiesbaarheid van haar leden en
over de regelmatigheid van hun verkiezing.
Te dien einde worden de processen-verbaal der verkiezingen, met de stukken
tot staving, verdeeld onder zes commissies die ieder zeven leden tellen en die
bij loting worden samengesteld om de geloofsbrieven te onderzoeken.
Iedere commissie benoemt een rapporteur die van de verrichtingen van zijn
commissie mededeling doet aan de Kamer.

1

2

Grondwet: Art. 44. – De Kamers komen van rechtswege bijeen ieder jaar, de tweede dinsdag van
oktober, behalve wanneer zij reeds voordien door de Koning zijn bijeengeroepen.
De Kamers moeten ieder jaar ten minste veertig dagen in zitting blijven. (…)
De zitting wordt door de Koning gesloten.
De Koning heeft het recht de Kamers in buitengewone zitting bijeen te roepen.
Grondwet: Art. 48. – Elke Kamer onderzoekt de geloofsbrieven van haar leden en beslecht de
geschillen die hieromtrent rijzen.
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Al de gekozen leden nemen aan dit onderzoek deel.
2.

In geval van tussentijdse verkiezing of van toelating van een plaatsvervanger,
wordt het onderzoek gedaan door een commissie van zeven leden, bij loting
aangewezen.
De leden wier geloofsbrieven worden onderzocht nemen geen deel aan dat
onderzoek noch aan de stemming.
In voorkomend geval gaan het onderzoek van hun geloofsbrieven en hun
eedaflegging vooraf aan de benoeming van het Bureau.

3.

De Kamer doet uitspraak over de besluiten van de commissies en de voorzitter
roept tot volksvertegenwoordigers uit degenen wier geloofsbrieven geldig
werden verklaard.

4.

De leden zijn verplicht, alvorens hun ambt te aanvaarden, in een plenaire en
openbare vergadering de eed af te leggen3, 4. In het in artikel 10, eerste lid, b),
bedoelde geval bepaalt de taal waarin de eed wordt afgelegd of waarin hij het
eerst wordt afgelegd, of de betrokkene tot de Nederlandse dan wel tot de
Franse taalgroep behoort5.

3

Voor de eedformules, zie bijlagen onder “Eed”.
1° Wanneer een lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers dat de eed heeft afgelegd tot
minister wordt benoemd, wordt hij na zijn eedaflegging in die hoedanigheid, tijdelijk vervangen in
de Kamer door de (eerste) plaatsvervanger op de lijst, volgens de volgorde van de plaatsvervangers, die de eed aflegt in de Kamer.
Wanneer een lid van de regering ontslag neemt in die hoedanigheid, neemt hij automatisch zijn
parlementair mandaat weer op (…). Zijn tijdelijke vervanger neemt zijn plaats weer in in de volgorde van de plaatsvervangers.
2° Wanneer die plaatsvervanger daarna tijdelijk zitting heeft, dient hij opnieuw de eed af te leggen.
Dat is eveneens het geval wanneer een tijdelijke plaatsvervanger die zitting heeft of zitting heeft
gehad wordt opgeroepen om een lid van de Kamer definitief te vervangen.
3° In principe behouden de leden van de Kamer die tijdelijk zitting hebben ter vervanging van een
lid van de regering hun plaats in de volgorde van de plaatsvervangers van de lijst en wanneer een
ambt definitief vacant wordt, is het in die volgorde dat zij het ambt definitief opnemen. (Bureau
van de Kamer, 28 september 1995).
De in de kieskring Verviers verkozen leden die hun woonplaats hebben in het Duitse taalgebied en
die de grondwettelijke eed uitsluitend of in de eerste plaats in het Duits hebben afgelegd, wonen
van rechtswege en met raadgevende stem de vergaderingen van het Parlement van de Duitstalige
Gemeenschap bij (art. 8, § 4, eerste lid, 1°, van de wet van 31 december 1983 tot hervorming van
de instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap).

4

5
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HOOFDSTUK II
VAST BUREAU6

Art. 3
1.

Het Bureau van de Kamer bestaat uit:
a) een voorzitter;
b) drie ondervoorzitters;
c) bureauleden.
Onmiddellijk na onderzoek van de geloofsbrieven en tijdens de eerste vergadering van elke zitting, of binnen de volgende vijftien dagen, kiest de Kamer,
overeenkomstig artikel 157, de voorzitter, die, zodra hij verkozen is, plaatsneemt aan het bureau.
Vervolgens benoemt de Kamer, overeenkomstig artikel 158, nr. 1, eerste zin,
op voorstel van de politieke fracties, de ondervoorzitters en de in het eerste
lid, c), bedoelde bureauleden, waarbij het voorzitterschap wordt meegerekend in de toewijzing van deze functies volgens de evenredige vertegenwoordiging van de politieke fracties en waarbij zoveel leden worden benoemd als
nodig is opdat elke politieke fractie met ten minste twaalf leden ten minste
een lid van het Bureau telt.

2.

Het Bureau van de Kamer wordt aangevuld met:
a) de gewezen voorzitters, lid van de Kamer;
b) de voorzitters van de politieke fracties;
c) een toegevoegd lid per politieke fractie met minder dan twaalf leden die
geen in nr. 1 bedoeld lid van het Bureau heeft.

3.

Het Bureau wijst de voorzitter, de drie ondervoorzitters en twee van de in nr.
1, eerste lid, c), bedoelde bureauleden aan als lid van het bestuurscomité. Dat
comité maakt integraal deel uit van het Bureau en wordt voorgezeten door de
voorzitter van het Bureau.

6

Grondwet: Art. 52 – Bij iedere zitting benoemt elke Kamer haar voorzitter, haar ondervoorzitters
en stelt haar bureau samen.
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4.

De ambtenaren-generaal van de Kamer nemen deel aan de vergaderingen van
het Bureau. Zij staan het bestuurscomité bij in zijn taken.

Art. 4
Wanneer de Kamer voor wettig en voltallig is verklaard, geeft zij hiervan kennis aan de Koning, aan de Senaat en aan de Gemeenschaps- en Gewestparlementen.

Art. 5
De voorzitter handhaaft de orde ter vergadering; waakt over de naleving van
het Reglement; oordeelt over de ontvankelijkheid van de teksten, de moties
en andere voorstellen; stelt de vraagpunten en brengt ze in stemming; geeft
kennis van de uitslag der stemmingen en van de beslissingen van de Kamer;
voert het woord uit naam van de Kamer en overeenkomstig haar wens.
De voorzitter mag zich slechts in een debat mengen om de stand van de kwestie toe te lichten en de beraadslaging tot het punt in behandeling terug te
brengen; wil hij zelf aan de beraadslaging deelnemen, dan verlaat hij de voorzittersstoel en neemt hij deze pas weer in na het einde van de beraadslaging
over het punt.
De voorzitter doet aan de Kamer mededeling van de boodschappen, brieven
en andere zendingen die haar betreffen, met uitzondering van de anonieme
geschriften.
Onverminderd artikel 9, vertegenwoordigt de voorzitter de Kamer buiten
rechte7.

7

Zie art. 2, derde lid, van de wet van 26 mei 2003 tot regeling van de vertegenwoordiging van de
federale Wetgevende Kamers in en buiten rechte (zie bijlagen, onder “Vertegenwoordiging van de
federale Wetgevende Kamers in en buiten rechte”).
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Art. 6
De ondervoorzitters hebben, bij de leiding van de beraadslagingen, dezelfde
bevoegdheid als de voorzitter, wanneer zij in diens plaats het voorzitterschap
van de Kamer waarnemen.
De ondervoorzitter die het voorzitterschap waarneemt, kan het woord voeren
in een beraadslaging, doch moet daartoe telkens plaats nemen onder de leden. Hij kan de voorzittersstoel pas weer innemen na het einde van de beraadslaging over het punt.

Art. 7
Het ambt van Kamervoorzitter is onverenigbaar met het mandaat van burgemeester, schepen of voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.
Indien de toepasselijke regelgeving in die mogelijkheid voorziet, wordt hij als
verhinderd beschouwd voor de periode waarin hij het ambt uitoefent.
Het ambt van Kamervoorzitter is onverenigbaar met enig ander betaald privaat of publiek mandaat. Het ambt van Kamervoorzitter is wel verenigbaar
met het lidmaatschap van een gemeenteraad of raad voor maatschappelijk
welzijn.

Art. 8
Alle leden van het Bureau worden voor één zitting benoemd, tenzij er intussen
plaatsen openvallen.
Bij ontstentenis van de voorzitter en van de ondervoorzitters, treedt het oudste lid in jaren op als voorzitter van de Kamer of van haar afvaardigingen.

Art. 9
1.

Het Bureau heeft een algemene bevoegdheid inzake het bestuur van de
Kamer. Binnen dat raam stelt het meer bepaald de statuten van de leden,
het personeel en de organen van de Kamer vast; het benoemt en ontslaat
het personeel.

16

Het Bureau kan, onder de voorwaarden en voor de categorieën van beslissingen die het bepaalt, zijn bevoegdheid om beslissingen te nemen met
toepassing van de algemene regels die het overeenkomstig het eerste lid
heeft vastgesteld, opdragen aan het bestuurscomité.
Zonder de toestemming van het Bureau kunnen geen uitgaven worden gedaan. Het kan die bevoegdheid, onder de voorwaarden en voor de uitgavencategorieën die het bepaalt, opdragen aan het bestuurscomité of de ambtenaren-generaal.
Inzake de in het eerste en het derde lid bedoelde aangelegenheden vertegenwoordigt het Bureau de Kamer buiten rechte8, en kan het, onder de
voorwaarden die het bepaalt, die bevoegdheid opdragen aan een of meer
van zijn leden of de ambtenaren-generaal. Ingeval een bevoegdheid krachtens het tweede of het derde lid is opgedragen aan het bestuurscomité, of
krachtens het derde lid aan de ambtenaren-generaal, omvat ze mede de
vertegenwoordiging buiten rechte inzake die uitgavencategorieën.
Het Bureau beraadslaagt en besluit volgens de voor de beraadslaging van de
Kamer vastgestelde regels. Stemgerechtigd zijn echter alleen de in artikel 3,
nr. 1, bedoelde leden, evenals de in artikel 3, nr. 2, b), bedoelde voorzitters
van de politieke fracties die ten minste twaalf leden tellen.
Behalve in spoedeisende gevallen vergadert het Bureau de laatste week van
elke maand, de vakantiemaanden uitgezonderd.
2.

Onverminderd nr. 1, tweede tot vierde lid, is het bestuurscomité belast met
de voorbereiding en het toezicht op de uitvoering van de beslissingen van
het Bureau, inzonderheid wat betreft het personeel, de gebouwen, het materieel en de uitgaven van de Kamer.9
Het bestuurscomité stelt de ontwerpbegroting en de ontwerprekeningen
van de Kamer op, en legt die voor aan de commissie voor de Comptabiliteit.

8

9

Zie art. 2, derde lid, van de wet van 26 mei 2003 tot regeling van de vertegenwoordiging van de
federale Wetgevende Kamers in en buiten rechte (zie bijlagen, onder “Vertegenwoordiging van de
federale Wetgevende Kamers in en buiten rechte”).
“(…) een lid van het Bureau kan vragen een punt dat aan het bestuurscomité werd gedelegeerd,
ter beslissing voor te leggen aan het Bureau binnen een termijn van 5 dagen na verzending van
het verslag van het bestuurscomité. De agenda en de nota’s van het bestuurscomité zullen aan de
leden van het Bureau worden verzonden op dezelfde wijze als aan de leden van het bestuurscomité.” (Beslissing van het Bureau van 15 juli 2015).
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Het bestuurscomité beraadslaagt en besluit volgens de regels inzake quorum en stemmingen die gelden voor het Bureau. Bij staking van stemmen is
de stem van de voorzitter echter doorslaggevend.
In afwijking van het derde lid worden, bij toepassing van nr. 1, tweede en
derde lid, de punten waarover binnen het bestuurscomité geen eensgezindheid bestaat, ter beslissing voorgelegd aan het Bureau.

HOOFDSTUK III
TAALGROEPEN

Art. 10
Voor de bij de Grondwet bepaalde gevallen worden de Kamerleden in een
Nederlandse en in een Franse taalgroep ingedeeld overeenkomstig de volgende bepalingen10:
a) de leden gekozen door de kiescolleges die behoren tot het Nederlandse
taalgebied maken deel uit van de Nederlandse taalgroep;
de leden gekozen door de kiescolleges die behoren tot het Franse taalgebied en de leden gekozen door het kiescollege van het arrondissement
Verviers maken deel uit van de Franse taalgroep;
b) de leden gekozen door het kiescollege van het arrondissement Brussel 11
maken deel uit van de Nederlandse of van de Franse taalgroep naar gelang
zij de eed in het Nederlands dan wel in het Frans afleggen. Leggen zij de
eed in verscheidene talen af, dan is de taal waarin hij het eerst is afgelegd
beslissend.
Iedere taalgroep kan haar reglement van orde vaststellen.

10

11

Zie artikel 43, § 1, van de Grondwet en de artikelen 1 en 2 van de wet van 3 juli 1971 tot indeling
van de leden van de wetgevende kamers in taalgroepen en houdende diverse bepalingen betreffende de cultuurraden voor de Nederlandse cultuurgemeenschap en voor de Franse cultuurgemeenschap (zie bijlagen, onder “Taalgroepen”).
Lees: “van de kieskring Brussel-Hoofdstad” (zie artikel 1 van de wet van 3 juli 1971, zoals gewijzigd
bij de wet van 19 juli 2012).
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HOOFDSTUK IV
POLITIEKE FRACTIES

Art. 11
1.

De volksvertegenwoordigers kunnen politieke fracties vormen.
De politieke fracties overhandigen aan de voorzitter van de Kamer de lijst van
hun leden en geven de naam van hun fractievoorzitter op.
Een volksvertegenwoordiger kan slechts tot één politieke fractie behoren.
Wijzigingen in de samenstelling van een politieke fractie worden in een door
de fractievoorzitter ondertekende brief aan de voorzitter van de Kamer medegedeeld.

2.

Om erkend te worden moet een politieke fractie minstens uit vijf leden
bestaan.

3.

De donderdagochtend is uitsluitend gewijd aan vergaderingen van de
politieke fracties, met dien verstande dat uitzonderingen kunnen worden
toegestaan door de Conferentie van voorzitters en dat de Kamer overeenkomstig artikel 40, derde lid, anders kan beslissen.

HOOFDSTUK V
VERVANGING VAN LEDEN DIE INGEVOLGE HUN BENOEMING
TOT MINISTER OF STAATSSECRETARIS
OPHOUDEN ZITTING TE HEBBEN

Art. 12
Het lid dat ingevolge zijn benoeming tot minister of staatssecretaris ophoudt
zitting te hebben, wordt vervangen door de eerste in aanmerking komende
opvolger van de lijst waarop hij gekozen is.
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Zodra de Koning een einde heeft gemaakt aan het ambt van minister of
staatssecretaris van het lid bedoeld in het eerste lid, neemt deze zijn mandaat
weer op en houdt zijn opvolger op zitting te hebben.
De opvolger die een lid vervangt of heeft vervangen ingevolge het bepaalde in
het eerste lid, behoudt de rang die hij als opvolger had voor het geval dat er
een mandaat openvalt.

HOOFDSTUK VI
PARLEMENTAIRE OVERLEGCOMMISSIE

Art. 13
Bij het begin van de zittingsperiode, onmiddellijk na de benoeming van haar
vast Bureau, wijst de Kamer, overeenkomstig het bepaalde in artikel 158, uit
haar midden elf vaste leden aan voor de parlementaire overlegcommissie
bedoeld in artikel 82 van de Grondwet, onder wie de voorzitter van de Kamer.
De Kamer benoemt, onder dezelfde voorwaarden, eenzelfde aantal plaatsvervangers12.
De commissie wordt geïnstalleerd, onmiddellijk nadat de Kamer en de Senaat
hun respectieve vertegenwoordigers hebben aangewezen.
De commissie beraadslaagt en beslist overeenkomstig de regels bepaald in de
wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie bedoeld in artikel 82 van de Grondwet en tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State evenals in haar reglement van orde.

12

— Grondwet: Art. 82. – Een parlementaire overlegcommissie, paritair samengesteld uit leden van
de Kamer van volksvertegenwoordigers en van de Senaat, regelt de bevoegdheidsconflicten
tussen de twee Kamers en kan, in onderlinge overeenstemming, te allen tijde de in artikel 78
voorgeschreven termijn van onderzoek verlengen.
Is er geen meerderheid in de twee samenstellende delen van de commissie, dan beslist deze bij
meerderheid van twee derden van haar leden.
Een wet bepaalt de samenstelling en de werkwijze van de commissie, alsmede de berekeningswijze van de in artikel 78 gestelde termijnen.
— Zie ook de art. 1 en 3 van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire
overlegcommissie bedoeld in art. 82 van de Grondwet (zie bijlagen, onder “Parlementaire overlegcommissie”).
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HOOFDSTUK VII
CONFERENTIE VAN VOORZITTERS EN REGELING VAN DE
WERKZAAMHEDEN

Art. 14
De Conferentie van voorzitters bestaat uit:
– de voorzitter en de ondervoorzitters van de Kamer;
– de gewezen voorzitters van de Kamer;
– de voorzitter en een lid van iedere politieke fractie 13.
De Conferentie vergadert op woensdag of op donderdagnamiddag, op bijeenroeping door de voorzitter.
De voorzitters van de vaste commissies, van de tijdelijke commissies en van
de bijzondere commissies kunnen worden gehoord.
De eerste minister wordt door de voorzitter in kennis gesteld van datum en
uur van de Conferentie. Hij kan de Conferenties bijwonen of er een van zijn
ambtgenoten naar afvaardigen.

Art. 15
Tenzij in dit Reglement anders is bepaald, spreekt de Conferentie van voorzitters zich uit bij wege van advies14.

13

14

“De commissie licht nader toe dat het lid van elke groep dat de voorzitter van zijn groep bijstaat in
de conferentie van voorzitters, niet noodzakelijk vast dient benoemd te worden en mag vervangen worden naar gelang de omstandigheden.” (Stuk Kamer nr. 263/1 van 11 januari 1962).
“In de Conferentie van Voorzitters worden geen stemmingen gehouden, ten einde haar karakter
van commissie van goede diensten te behouden.” (Stuk Kamer nr. 263/1 van 11 januari 1962). Zie
evenwel de art. 18 en 41.
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Art. 16
Onverminderd de haar door andere artikelen toevertrouwde specifieke bevoegdheden, heeft de Conferentie van voorzitters een algemene bevoegdheid
inzake het tijdschema voor de zitting, inzake de regeling van de werkzaamheden van de plenaire vergadering, inzake de coördinatie van de werkzaamheden van de plenaire vergadering met de andere organen van de Kamer en van
die organen onderling, inzake de afvaardigingen van de Kamer en inzake de
adressen uitgaand van de Kamer.

Art. 17
1.

De voorzitter legt aan de Kamer ter goedkeuring voor de regeling van de
werkzaamheden van de plenaire vergadering, opgemaakt na het advies van
de Conferentie van voorzitters te hebben ingewonnen.

2.

De aldus aan de Kamer ter goedkeuring voorgelegde agenda kan slechts
worden gewijzigd door een stemming, gehouden op initiatief van de voorzitter van de Kamer, of van de regering, of van een lid van de Kamer, wiens voorstel dan de steun moet hebben van acht leden.
Hiervoor kunnen alleen het woord voeren: de indiener van een voorstel tot
wijziging en één spreker per politieke fractie. De spreektijd is voor ieder van
hen beperkt tot 10 minuten.
Op verzoek van een vijfde van de leden van de Kamer, mogen vier andere
sprekers het woord voeren gedurende 10 minuten, twee voor en twee tegen.

3.

De agenda mag nadien slechts worden gewijzigd door een stemming
uitgebracht op initiatief, hetzij van de voorzitter van de Kamer, hetzij van de
regering, of door stemming uitgebracht over een motie schriftelijk voorgedragen en gesteund door een derde van de leden van de Kamer.
In dat geval zijn de beperkingen van het aantal sprekers en van de spreektijd,
zoals bepaald in het tweede lid van nr. 2, van toepassing.
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Art. 18
De Conferentie van voorzitters kan bepalen hoeveel tijd er in plenum aan een
bepaalde beraadslaging mag worden besteed en tot hoe laat de stemmingen
worden gehouden. Te dien einde stelt zij de totale aan elke politieke fractie en
aan de leden die geen deel uitmaken van een politieke fractie toe te kennen
spreektijd vast, tenzij uit een gewogen stemming in de Conferentie van voorzitters blijkt dat een vierde van de leden van de Kamer zich tegen de terzake
gedane voorstellen verzet.

HOOFDSTUK VIII
COMMISSIES
AFDELING I
Vaste, tijdelijke en bijzondere commissies

Art. 19
1.

Na iedere vernieuwing van de Kamer benoemt deze uit haar leden vaste
commissies. De bevoegdheden en de benaming van de vaste commissies
worden door de voorzitter van de Kamer vastgesteld, na inwinning van het
advies van de Conferentie van voorzitters.

2.

De vaste commissies bestaan uit zeventien leden, aangewezen overeenkomstig hetgeen is bepaald in de artikelen 157 en 158.

3.

De ondervoorzitters van de Kamer alsmede de in artikel 3, nr. 1, eerste lid, c),
bedoelde bureauleden van de Kamer zitten rechtens een der vaste commissies waarvan zij lid zijn voor, of, als alle voorzitterschappen van de vaste
commissies zijn toegewezen, een der bijzondere commissies waarvan zij lid
zijn en die de voorzitter van de Kamer niet voorzit.
Indien een ondervoorzitter of een in artikel 3, nr. 1, eerste lid, c), bedoeld bureaulid dit voorzitterschap niet opneemt, kan de fractie waarvan hij of zij deel
uitmaakt aan de Conferentie van voorzitters een ander fractielid dat lid is van
de commissie als voorzitter voor die vaste of bijzondere commissie voorstellen.
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De voorzitters van de andere vaste commissies worden onder de leden van die
commissies aangewezen door de voorzitter van de Kamer, op voorstel van de
Conferentie van voorzitters.
Iedere commissie wijst bovendien een eerste en een tweede ondervoorzitter
aan.

Art. 20
Er kunnen door de Kamer, overeenkomstig het bepaalde in artikel 157 of, op
haar verzoek, door de voorzitter van de Kamer tijdelijke commissies worden
ingesteld om bepaalde wetsontwerpen of voorstellen te onderzoeken. In ieder
van deze gevallen worden de bepalingen van artikel 158 toegepast.
De tijdelijke commissies worden voorgezeten door een uit hun midden gekozen voorzitter of door de voorzitter van de Kamer, die in dat geval niet stemgerechtigd is, indien hij aldus beslist of indien de Kamer erom verzoekt. De
tijdelijke commissies wijzen bovendien een eerste en een tweede ondervoorzitter aan.
Behoudens andersluidende beslissing van de Kamer eindigt de opdracht van
de tijdelijke commissies door de indiening van het verslag over de wetsontwerpen of voorstellen die bij haar aanhangig zijn gemaakt.

Art. 21
Na iedere vernieuwing van de Kamer benoemt deze uit haar leden de bijzondere commissies bedoeld in de artikelen 2, 121, 142, 149, 150, 151, 160, 172 en
180.
Met het oog op het vervullen van andere opdrachten dan de bespreking van
wetsontwerpen en voorstellen of het horen van vragen en interpellaties, kan
de Kamer te allen tijde andere bijzondere commissies oprichten.
De bijzondere commissie voor de inbeschuldigingstelling van ministers wordt
maar door de Kamer benoemd indien er een verzoek tot inbeschuldigingstelling van een minister aanhangig is gemaakt bij de voorzitter van de Kamer.
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Behoudens andersluidende bepaling worden de bijzondere commissies voorgezeten door een uit hun midden gekozen voorzitter, of door de voorzitter van
de Kamer, die in dat geval niet stemgerechtigd is, indien hij aldus beslist of
indien de Kamer erom verzoekt. De bijzondere commissies wijzen bovendien
een eerste en een tweede ondervoorzitter aan.

AFDELING II
Regelen gelijkelijk geldend voor de vaste, tijdelijke
en bijzondere commissies

Art. 22
Voor elke lijst van vaste leden worden plaatsvervangers benoemd, wier aantal
gelijk is aan dat van de vaste leden vermeerderd met een eenheid.
Bij afwezigheid van een vast lid wordt het vervangen door een tot dezelfde
politieke fractie behorende plaatsvervanger. Aan de voorzitter van de commissie wordt kennis gegeven van deze vervanging.
Bovendien kunnen de vaste leden van de commissies en de plaatsvervangers
worden vervangen door om het even welk lid van dezelfde fractie. In dat geval
brengt de voorzitter van de betrokken fractie dit vóór de opening van de
commissievergadering schriftelijk ter kennis van de voorzitter van de Kamer
of van de griffier. De voorzitter van de commissie wordt onmiddellijk daarvan
op de hoogte gebracht. Die vervanging zal in het Integraal Verslag van de Kamer van de eerstvolgende vergadering worden vermeld.

Art. 23
De commissies worden bijeengeroepen door hun voorzitter of, bij diens ontstentenis, door de voorzitter van de Kamer.
Onverminderd artikel 11, nr. 3, hebben de vergaderingen van de commissies
plaats op dinsdag en woensdag, tenzij de commissie of de Conferentie van
voorzitters anders heeft beslist.

25

Commissievergaderingen mogen niet gelijktijdig met de plenaire vergadering
op donderdagnamiddag worden gehouden, tenzij de Kamer tot de urgentie
heeft beslist.

Art. 24
De agenda van de commissievergaderingen wordt vastgesteld door de commissie of, bij ontstentenis, door haar voorzitter of door de voorzitter van de
Kamer.
Voorrang wordt verleend aan de begrotingen en de wetsontwerpen en de
wetsvoorstellen die een wetgevingshandeling van de Europese Unie implementeren.
Een voorstel wordt gevoegd bij de beraadslaging over een wetsontwerp, indien het voorwerp ervan hetzelfde is.
De andere voorstellen worden op de agenda slechts ingeschreven als de indiener erom verzoekt.
In afwijking van het tweede lid houdt de commissie eenmaal per maand een
vergadering die bij voorrang gewijd is aan de behandeling van de voorstellen.
Het bepaalde in het tweede tot vijfde lid is niet van toepassing op de bijzondere commissies.
Onverminderd het bepaalde in het vijfde lid schrijft elke vaste commissie
eenmaal per kwartaal op haar agenda een vergadering in die gewijd is aan het
onderzoek van:
1° de delen van de jaarverslagen en de tussentijdse verslagen evenals de
aanbevelingen van het College van de federale ombudsmannen, die haar
met toepassing van artikel 144, eerste lid, b), door de commissie voor de
Verzoekschriften zijn overgezonden;
2° de verzoekschriften waarover de commissie voor de Verzoekschriften gunstig heeft geadviseerd en waarvan het verslag aan de vaste commissie is
overgezonden.
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Art. 25
1.

Op het tijdstip dat voor de vergadering van de commissie is bepaald, neemt
de voorzitter van de commissie kennis van de presentielijst: het staat hem vrij
ofwel onmiddellijk de vergadering te openen, ofwel ze later te doen aanvangen of te verdagen.

2.

In elke commissie moet de meerderheid van de leden permanent aanwezig
zijn om de wetsontwerpen of de voorstellen te kunnen bespreken.
In de loop van de bespreking kan ieder lid op elk ogenblik de schorsing vragen
als het quorum niet bereikt is. Gebeurt dat niet, dan kan de vergadering worden voortgezet ook al is het quorum niet bereikt.

2bis.Artikel 42, nr. 3bis, is van overeenkomstige toepassing in commissie, met dien
verstande dat de leden die hun stem elektronisch uitbrengen overeenkomstig
artikel 26, nr. 4, derde zin, geacht worden aanwezig te zijn.
3.

De voorzitter van de commissie stelt de lijst vast van de op elke vergadering
aanwezige en afwezige leden, met vermelding van de redenen van verhindering die hem schriftelijk ter kennis mochten zijn gebracht. Die lijst wordt in het
Integraal Verslag gepubliceerd15.

Art. 26
1.

In elke commissie moet de meerderheid van de leden aanwezig zijn om geldig
te kunnen stemmen.

2.

Alleen de vaste leden of de bij artikel 22, tweede en derde lid, bedoelde
plaatsvervangers zijn in een commissie stemgerechtigd.

3.

Indien twee of meer commissies samen vergaderen, wordt de meerderheid
zowel voor het quorum als voor de stemmingen berekend op het geheel van
de leden van de commissies en niet per commissie. Ieder lid heeft slechts één
stem. Maakt een lid deel uit van twee of meer commissies, dan neemt hij als
vast lid zitting in de commissie die hij aanwijst en wordt hij in de andere vervangen door een plaatsvervanger.

15

In de lijst worden eveneens opgenomen, de Kamerleden die geen lid van de commissie zijn.
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4.

Onverminderd de toepassing van artikel 157, nr. 1, wordt in de commissies
steeds een naamstemming gehouden over het geheel van een advies, voorstel
of wetsontwerp. In de andere gevallen, stemt de commissie bij handopsteken.
In het in artikel 42, nr. 3bis, bedoelde geval kan elke stemming elektronisch
worden gehouden. Stemverklaringen zijn er niet van toepassing. Indien een
naamstemming wordt gehouden, worden de door de leden uitgebrachte
stemmingen en onthoudingen zowel individueel als per fractie bekendgemaakt in het verslag bedoeld in artikel 78.

5.

De commissies beslissen steeds bij volstrekte meerderheid van stemmen,
zelfs in de gevallen waarin de Grondwet of de wet een andere meerderheid
voorschrijft voor de aanneming van wetten.

6.

In de volgende vergadering, uitdrukkelijk daartoe bijeengeroepen, zijn de
stemmingen geldig, ongeacht het aantal aanwezige leden.
Het bepaalde in het vorige lid kan nooit worden toegepast bij de stemming
over een voorstel zoals bedoeld in artikel 30.

Art. 27
De voorzitter van de Kamer deelt eventueel aan de commissievoorzitters mede binnen welke termijn de verslagen over de bij de commissies aanhangige
zaken moeten worden ingediend.
Wordt deze termijn niet in acht genomen en is deze tekortkoming aan de rapporteur te wijten, dan vraagt de voorzitter van de Kamer aan de commissie
een andere rapporteur aan te wijzen.

Art. 28
1.

Een commissie kan, voor de voorbereiding van wetgevend werk dat tot haar
specifieke bevoegdheid behoort, het advies inwinnen van personen of instellingen die niet tot het Parlement behoren, hun om documentaire inlichtingen
vragen, hun medewerking aanvaarden of erom verzoeken.
Deze tussenkomst mag alleen een raadgevend karakter hebben.
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Ze wordt alleen dan toegestaan als de volstrekte meerderheid van de leden
van de commissie zulks beslist heeft.
De voorzitter van de Kamer wordt op de hoogte gebracht van die beslissing.
2.

Op voorstel van de voorzitter van de Kamer, nadat hij daarover het advies van
de Conferentie van voorzitters heeft ingewonnen, kan de Kamer beslissen dat
een commissie, voor de voorbereiding van wetgevend werk dat tot haar specifieke bevoegdheid behoort, vertegenwoordigers van extraparlementaire
groepen of instellingen wier advies in haar beraadslagingen opheldering kan
brengen, op tegenspraak zal horen. Dat advies mag alleen een raadgevend
karakter hebben.
De Kamer beslist over het voorstel van de voorzitter op het door hem vastgestelde tijdstip. De spreektijd is dezelfde als voor de prejudiciële kwesties (artikel 48, nr. 1, 6°).

2bis.Bij hoorzittingen zoals bedoeld onder de nrs. 1 en 2 wordt sprekers gevraagd
om bij het begin van de hoorzitting duidelijk te vermelden of ze:
1° in een andere hoedanigheid betrokken zijn of geweest zijn bij initiatieven
betreffende de voorliggende wetgeving, en
2° betaald worden voor de bijdrage aan de hoorzitting en in voorkomend
geval door welke instantie.
3.

In de gevallen bedoeld onder de nrs. 1 en 2 beslist de commissie vooraf op
welke wijze er van de hoorzittingen verslag wordt opgemaakt.

4.

Oordeelt een commissie dat het advies van een andere commissie moet
worden ingewonnen, dan deelt zij dit mede aan de voorzitter van de Kamer,
die beslist.

Art. 29
Behoudens andersluidende beslissing van de commissie mogen de leden van
een politieke fractie zich in commissie door één medewerker van hun fractie
laten bijstaan.
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Naam en hoedanigheid van de medewerker moeten vóór elke vergadering
aan de voorzitter van de commissie worden medegedeeld.
Medewerkers mogen niet aan de besprekingen deelnemen.
De medewerker moet de vergadering verlaten zodra de commissie een andersluidende beslissing als bedoeld in artikel 31, nr. 2, tweede en derde lid,
neemt en hij heeft er geen toegang meer toe zolang die beslissing van toepassing is.
Medewerkers hebben geen toegang tot de in artikelen 2, 121, 142, 149, 160,
162bis en 172 bedoelde commissies, noch tot de tijdelijke of bijzondere commissies die de voorzitter van de Kamer aanwijst.
Het Bureau van de Kamer bepaalt wat onder medewerker van een politieke
fractie dient te worden verstaan16.

Art. 30
De commissie kan de aanwezigheid vorderen van het regeringslid dat bevoegd is voor de ter bespreking liggende aangelegenheid.
Wanneer het regeringslid erom verzoekt, wordt hem het woord verleend 17.

AFDELING III
Regelen gelijkelijk geldend voor de vaste commissies en
de tijdelijke commissies

Art. 31
1.

De commissievergaderingen zijn openbaar.

16

Zie beslissing van het Bureau van 25 april 1990 betreffende de fractiemedewerkers en de
medewerkers van de ministers (zie bijlagen, onder “Medewerkers”).
De bijzondere commissie voor het Reglement hoopt dat de minister, die instemde met de agenda
van de commissie, deze bepaling niet inroept om het woord te vragen voor een verklaring die de
ingeschreven interpellanten “de wind uit de zeilen” neemt (Stuk Kamer 2002-2003, nr. 502288/003).

17
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Elk Kamerlid kan deelnemen aan de besprekingen in openbare commissievergadering.
Bij openbare commissievergaderingen is het publiek toegelaten op de tribunes. De artikelen 174 tot 176 zijn van toepassing.
2.

De Conferentie van voorzitters of – met tweederde van de stemmen – de
commissie die met het onderzoek belast is, kan vóór de bespreking in commissie beslissen dat met gesloten deuren wordt vergaderd over een wetsontwerp of voorstel.
Op beslissing van haar voorzitter vergadert de commissie met gesloten deuren om de orde van de werkzaamheden of administratieve aangelegenheden
te regelen.
Op vraag van de regering of van de commissie met tweederde van de stemmen, wordt eveneens met gesloten deuren vergaderd over een punt van een
hoofdvraag. Alvorens de behandeling van de hoofdvraag in openbare vergadering voort te zetten, beslist de commissie of het verslag van de bespreking
met gesloten deuren al dan niet moet worden gepubliceerd en in welke vorm.
De bespreking van die beslissing mag niet meer dan 5 minuten in beslag nemen.
Behoudens andersluidende beslissing van de Kamer, van de Conferentie van
voorzitters of – met tweederde van de stemmen – van de commissie, kunnen
de Kamerleden de commissies die met gesloten deuren vergaderen, bijwonen
en er gehoord worden.
De hoofdindiener van een voorstel heeft het recht om aan de bespreking van
het voorstel deel te nemen en de hoofdindiener van een amendement heeft
het recht om bij de bespreking van het amendement gehoord te worden.
De rapporteur van de commissie die zich over de grond moet uitspreken,
heeft het recht gehoord te worden door de commissie die advies moet uitbrengen; de rapporteur van de commissie die advies moet uitbrengen, heeft
hetzelfde recht ten aanzien van de commissie die zich over de grond moet
uitspreken.
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Art. 32
De commissies kunnen vergaderingen houden ter informatie van de leden. In
dat geval beslissen ze vooraf op welke wijze verslag wordt uitgebracht.

Art. 33
De commissies kunnen de oprichting voorstellen van subcommissies en
werkgroepen. Voor de oprichting van subcommissies is evenwel het akkoord
vereist van de Conferentie van voorzitters, die op voorstel van de commissie
hun samenstelling en bevoegdheden regelt. Subcommissies en werkgroepen
brengen verslag uit bij de commissie die het initiatief heeft genomen tot hun
oprichting.

Art. 34
Elk in België verkozen lid van het Europees Parlement mag deelnemen aan de
werkzaamheden van de commissies die met toepassing van de artikelen 19 en
20 zijn ingesteld.
Voor deelneming aan de werkzaamheden van een andere vaste commissie
dan die voor de Buitenlandse Betrekkingen is de voorafgaande instemming
van de voorzitter van de betrokken commissie vereist. Het desbetreffende
verzoek om deelneming moet de voorzitter van de commissie bereiken uiterlijk daags vóór de vergadering en het moet de hoofdvraag vermelden tijdens
de bespreking waarvan het lid in kwestie het woord wil voeren. De voorzitter
van de Kamer wordt meteen van dat verzoek in kennis gesteld.
Indien de commissievoorzitter zijn toestemming verleent, kan de commissie
echter toch nog een andersluidende beslissing nemen. Ook de commissie
voor de Buitenlandse Betrekkingen heeft het recht het lid niet toe te laten.
De bespreking betreffende de beslissing van de commissie geschiedt met
gesloten deuren en in afwezigheid van het lid van het Europees Parlement.
Het aantal sprekers wordt tot vier beperkt en de spreektijd bedraagt 2 minuten per spreker.
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Het in België verkozen lid van het Europees Parlement heeft raadgevende
stem. Hij mag alleen het woord voeren tijdens de bespreking van de in de
artikelen 32 en 77 bedoelde hoofdvragen.
Artikel 28, nrs. 1 en 2, is van toepassing op alle leden van het Europees Parlement.

AFDELING IV
Specifieke regelen geldend voor de vaste commissies

Art. 35
Bij het begin van elke zitting stellen de vaste commissies, in overleg met de
bevoegde ministers, een weekschema vast waarin met name wordt vermeld
welke vergaderingen in principe zijn voorbehouden voor het wetgevend werk
en welke voor vragen en interpellaties.
Dit schema wordt aan de Conferentie van voorzitters medegedeeld.

Art. 35bis
De aan de Kamer gezonden discussiedocumenten, jaarlijks wetgevingsprogramma en andere instrumenten voor wetgevingsprogrammering en beleidsstrategie van de Europese Commissie worden aan de leden van de betrokken
vaste commissie bezorgd teneinde deze documenten te onderzoeken en zo
nodig met de Europese Commissie in dialoog te treden, overeenkomstig Protocol nr. 1 betreffende de rol van de nationale parlementen in de Europese
Unie, gevoegd bij het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie.
De aan de Kamer gezonden ontwerpen van wetgevingshandelingen worden
aan de leden van de betrokken vaste commissie bezorgd teneinde deze te
onderzoeken in het licht van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid, zoals bepaald in Protocol nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid, gevoegd bij het Verdrag betreffende
de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie.
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De informatievoorziening met betrekking tot deze documenten gebeurt via
het secretariaat van het adviescomité voor Europese Aangelegenheden in
samenspraak met de europromotor van elke vaste commissie.

Art. 36
Onverminderd het bepaalde in artikel 24, vijfde lid, 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-Ministerraad of waarover deze Raad een beslissing heeft genomen, alsmede over de haar aanbelangende resoluties die door het Europees Parlement 18
officieel aan de Kamer werden overgezonden.
De aan de Kamer gezonden agenda’s en resultaten van de Raadszittingen,
voorstellen tot herziening van het verdrag betreffende de Europese Unie en
het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en jaarverslagen
van de Europese Rekenkamer worden aan de leden van de betrokken vaste
commissie bezorgd.

Art. 37
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.

Art. 37bis19
1.

De diensten van de Kamer onderzoeken de wetgevende voorstellen van de
Europese Commissie en andere teksten van de Europese instellingen; ze stellen, op eigen initiatief, op verzoek van de voorzitter of van een derde van de
leden van een vaste commissie, of op verzoek van de voorzitter van de Kamer,

18

Zie artikel 92quater van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.
Zie bijlagen, onder “Subsidiariteit”.

19
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een nota op die onder meer betrekking heeft op de inachtneming van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid.
2.

Die nota’s worden overgezonden aan de leden van de bevoegde vaste
commissie en aan de leden van het adviescomité voor Europese aangelegenheden.

3.

Ieder lid kan vragen de bespreking van die nota’s op de agenda van zijn
commissie te plaatsen.

4.

Op verzoek van ten minste één derde van haar leden belast de bevoegde vaste
commissie de europromotor ermee binnen de door haar bepaalde termijn een
ontwerpadvies op te stellen dat onder meer betrekking heeft op de inachtneming van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid.

5.

De commissie keurt een advies goed, dat als parlementair document wordt
gedrukt en rondgedeeld. Tenzij één derde van de leden van de commissie
vraagt dat het advies op de agenda van de plenaire vergadering wordt geplaatst, wordt dit advies onmiddellijk overgezonden aan de bevoegde Europese instanties en aan de federale regering. Indien de plaatsing op de agenda
van de plenaire vergadering niet is gevraagd, wordt het advies geacht dat van
de Kamer te zijn.

Art. 37ter
Na voorstelling in het adviescomité voor Europese aangelegenheden van het
jaarlijkse wetgevings- en werkprogramma van de Europese Commissie, wijst
elke vaste commissie de prioritaire dossiers aan. De lijst van prioritaire dossiers wordt na goedkeuring door de Conferentie van voorzitters aan de regering meegedeeld, zo mogelijk voor 1 januari van het betreffende jaar. Een
prioritair dossier wordt in de betrokken commissie geagendeerd zodra het is
bekendgemaakt.
Indien in de loop van het jaar nieuwe wetgevende EU-voorstellen worden
bekendgemaakt die niet op de vastgestelde lijst voorkomen, kunnen deze op
voorstel van een vaste commissie en na kennisgeving aan de regering in behandeling worden genomen.
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Art. 38
Elke vaste commissie wijst een ombudspromotor aan die ermee wordt belast
binnen de commissie de behandeling te volgen van de in artikel 24, zevende
lid, bedoelde verslagen en verzoekschriften die haar door de commissie voor
de Verzoekschriften zijn overgezonden.

AFDELING V
Specifieke regelen geldend voor de bijzondere commissies

Art. 39
Met uitzondering van de bijzondere commissies bedoeld in de artikelen 2, 21,
derde lid, 149, 151 en 160 zijn de vergaderingen van de bijzondere commissies
openbaar. Een bijzondere commissie kan echter op ieder ogenblik beslissen
om met gesloten deuren te vergaderen; de bijzondere commissie bedoeld in
artikel 149 kan op ieder ogenblik beslissen om openbaar te vergaderen.
Vergadert een bijzondere commissie met gesloten deuren, dan hebben de
Kamerleden die geen lid zijn van die commissie niettemin het recht deze vergaderingen bij te wonen, behalve:
– in de bijzondere commissies bedoeld in de artikelen 2, 21, derde lid, 151 en
160, of
– in de bijzondere commissie bedoeld in artikel 121, wanneer die commissie
individuele naturalisatiedossiers behandelt, of
– in een onderzoekscommissie die anders heeft beslist met toepassing van
artikel 3, tweede lid, van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek, of
– in de bijzondere commissie bedoeld in artikel 149, tenzij die anders heeft
beslist, of
– wanneer de Kamer anders heeft beslist.
Het recht van de leden om de vergaderingen bij te wonen van bijzondere
commissies waarvan ze geen lid zijn, houdt tevens het recht in om aan de
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besprekingen deel te nemen, behalve:
– in de onderzoekscommissies opgericht met toepassing van de wet van 3
mei 1880 op het parlementair onderzoek,
– in de commissie ad hoc Rekenhof ingesteld bij artikel 13bis van de wet van
29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof, en
– in de bijzondere commissie bedoeld in artikel 149, tenzij die anders heeft
beslist.

HOOFDSTUK IX
PLENAIRE VERGADERING
AFDELING I
Dagen en uren van vergadering

Art. 40
De voorzitter opent en sluit de vergaderingen.
Hij geeft, op het einde van elke vergadering, kennis van de dag van de volgende vergadering, alsmede van de agenda.
De Kamer vergadert bij voorkeur op dinsdag, woensdag en donderdagnamiddag in plenaire vergadering, tenzij zij, wegens spoedeisende werkzaamheden,
anders heeft beslist.
De ochtendvergaderingen beginnen om 10 uur, en de middagvergaderingen
om 14 uur, tenzij de Kamer anders heeft beslist. De Kamer kan beslissen
avondvergaderingen te houden.
De Kamer vergadert van de derde dinsdag van september tot uiterlijk 20 juli.
Buiten die periode vergadert de Kamer alleen in dringende gevallen, na advies
van de Conferentie van voorzitters overeenkomstig artikel 17.

37

AFDELING II
Aangelegenheden die rechtstreeks op de agenda van de plenaire vergadering worden geplaatst

Art. 41
Op de agenda van de plenaire vergadering worden rechtstreeks geplaatst:
1° de regeringsverklaringen en -mededelingen20;
2° de algemene beleidsverklaring van de regering over de krachtlijnen van
haar beleid, bedoeld in artikel 106;
3° een debat over de begrotingscontrole dat losstaat van het onderzoek van
de aanpassing van de rijksmiddelenbegroting en/of van de algemene uitgavenbegroting;
4° de debatten over actualiteits- en themakwesties die de Conferentie van
voorzitters aanwijst;
5° de interpellaties van algemeen of bijzonder politiek belang, die worden
aangewezen krachtens artikel 130, nr. 5.
De beslissing inzake punt 5° is genomen door de Conferentie van voorzitters,
wanneer het voorstel uitgaat van leden van de Conferentie die minstens één
vijfde van de leden van de Kamer vertegenwoordigen21.

20
21

Zie ook art. 133, eerste lid, van het Reglement.
Uit het commissieverslag blijkt dat geen uitdrukkelijke beslissing van de Conferentie van
voorzitters vereist is.
Het volstaat dat het bovengenoemde voorstel “uitgaat van leden van de conferentie van
voorzitters die minstens één vijfde van de leden van de Kamer vertegenwoordigen” (Stuk Kamer,
nr. 1114/1, 92-93, blz. 16).
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AFDELING III
Quorum

Art. 42
1.

Op het voor de vergadering gestelde uur, neemt de voorzitter kennis van de
presentielijst opgemaakt door de griffiediensten; hij kan ofwel onmiddellijk de
vergadering openen, ofwel de namen laten afroepen.

2.

Er wordt geen tweede naamafroeping gedaan, doch de voorzitter verzoekt de
leden die aanwezig waren vóór de sluiting der naamafroeping en die niet hebben geantwoord, zich te laten inschrijven.

3.

Indien vastgesteld wordt dat het vereiste aantal leden niet aanwezig is, kan de
voorzitter de vergadering voor ten hoogste zestig minuten verdagen. Maakt hij
van dit recht geen gebruik of is het vereiste aantal leden nog niet aanwezig,
dan stelt hij de volgende vergadering op één der vier volgende werkdagen22
vast, tenzij de Kamer reeds tevoren een vergadering heeft belegd op een naderbij liggend tijdstip23. De zonder gevolg gebleven naamafroeping wordt
herhaald bij het begin van de vergadering.
Hetzelfde geldt indien, in de loop der vergadering, uit een naamafroeping of
een gelijkwaardige wijze van stemmen gebleken is dat het vereiste aantal
leden niet meer aanwezig is.

3bis.Voor de toepassing van nr. 3 kan de Conferentie van voorzitters, in geval van
een ernstige en uitzonderlijke toestand die de volksgezondheid bedreigt en
die Kamerleden verhindert om fysiek aanwezig te zijn, besluiten dat, voor de
dringende besluiten die zij aanwijst, de leden die hun stem uitbrengen overeenkomstig artikel 58, nr. 3, eerste lid, derde zin, geacht worden aanwezig te
zijn. De Kamerleden worden van het besluit van de Conferentie in kennis gesteld. Zij delen vooraf aan de voorzitter van de Kamer of aan de griffier mee

22

23

Onder werkdag wordt voor de toepassing van dit Reglement verstaan, de dag die noch een
zaterdag, noch een zondag, noch een feestdag is.
“Door het invoegen sub nr. 3 van de woorden “tenzij de Kamer reeds te voren een vergadering
heeft belegd op een naderbij liggend tijdstip laat de tekst toe ‘s namiddags een ‘s morgens zonder
uitslag gebleven stemming en ‘s anderendaags een ontoereikende stemming van daags tevoren
te herhalen.” (Stuk Kamer nr. 263/1, van 11 januari 1962).
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dat zij hun stem zullen uitbrengen overeenkomstig artikel 58, nr. 3, eerste lid,
derde zin.
4.

De toepassing der voorafgaande bepalingen mag in geen geval de verdaging
tot gevolg hebben van een interpellatie of een vraag welke voorkomt op de
agenda van een plenaire vergadering krachtens de reglementsbepalingen of
overeenkomstig een beslissing van de Kamer. De voorzitter neemt daartoe
alle nuttige beslissingen, in afwijking van nr. 3.

5.

De lijst der aanwezige leden wordt in de notulen opgenomen. Indien het
vereiste aantal leden niet aanwezig is, wordt de lijst der aanwezige leden en
der afwezige leden gedrukt in het Integraal Verslag van de Kamer; daarna
worden de leden vermeld die verklaard hebben afwezig te zijn wegens ziekte24.

AFDELING IV
Notulen

Art. 43
1.

De notulen van de jongste vergadering worden, na goedkeuring door de
voorzitter, een half uur vóór de vergadering ter tafel gelegd.

2.

Ieder lid heeft het recht gedurende de vergadering aanmerkingen te maken
op de redactie van de notulen.
Wordt een dergelijke aanmerking gemaakt, dan geeft de voorzitter de nodige
opheldering.
Indien, niettegenstaande deze toelichting, de aanmerking wordt gehandhaafd, vraagt de voorzitter het advies van de Kamer.

24

Bij beslissing van de Kamer van 12 december 1974 zal de lijst van de leden die op het ogenblik van
de stemmingen afwezig waren, samen met de eventuele verantwoording bovenaan het Beknopt
Verslag worden gepubliceerd.
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3.

Buiten de reclamant en de voorzitter mag niemand hierover het woord
voeren. Zij die het woord mogen nemen, mogen niet langer dan 5 minuten
spreken. De Kamer geeft haar advies door zitten en opstaan.

4.

Wordt de opmerking aanvaard, dan wordt het Bureau gelast, staande de
vergadering of uiterlijk in de volgende vergadering, een nieuwe redactie voor
te leggen, overeenkomend met de beslissing van de Kamer.

5.

Wordt er vóór het sluiten van de vergadering geen opmerking gemaakt, dan
zijn de notulen goedgekeurd.

6.

De notulen, zowel die der openbare vergadering als die van de vergaderingen
met gesloten deuren, worden door de voorzitter ondertekend en in het archief
van de Kamer bewaard.

7.

De Kamer kan beslissen dat er hoegenaamd geen notulen van haar vergadering met gesloten deuren worden gehouden.

8.

Voor de openbare vergaderingen van de Kamer doet een door de voorzitter en
de griffier ondertekend exemplaar van het Integraal Verslag dienst als notulen; het heeft bewijskracht wat de beslissingen betreft die door de Kamer zijn
genomen en wat de stemmingen betreft.

AFDELING V
Het voeren van het woord

Art. 44
1.

Geen lid voert het woord dan na zich te hebben laten inschrijven of om het
woord te hebben verzocht en het van de voorzitter te hebben gekregen.
Ingeschreven sprekers die zonder bericht van verhindering afwezig zijn op het
ogenblik dat hun het woord wordt verleend, worden van de lijst afgevoerd en
mogen zich niet opnieuw laten inschrijven.
Wanneer de algemene bespreking meerdere vergaderingen in beslag neemt,
wordt de lijst der sprekers op het einde van de eerste vergadering ambtshalve
afgesloten.
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2.

De voorzitter verleent het woord en waakt ervoor dat de sprekers, in zoverre
dit mogelijk is, beurtelings aan het woord komen voor en tegen de voorstellen
in behandeling.

3.

Voorrang wordt verleend aan sprekers die namens hun politieke fractie het
woord voeren wanneer het Reglement of de Conferentie van voorzitters voorziet in een bespreking met gemandateerde sprekers.
Vóór de opening van de bespreking waarin gemandateerde sprekers het
woord zullen voeren, delen de voorzitters van de politieke fracties aan de
voorzitter schriftelijk de lijst van die sprekers mee. Wanneer een fractie deze
lijst niet heeft overgezonden, wordt alleen de eerste spreker van die fractie als
gemandateerd beschouwd.
Deze bepaling is in commissie niet van toepassing.

4.

De spreker mag slechts het woord richten tot de voorzitter of tot de vergadering. De leden spreken staande en van hun plaats of van het spreekgestoelte.

5.

Is de spreektijd beperkt op grond van een bepaling van dit Reglement of bij
beslissing van de Kamer, en blijft de spreker langer aan het woord, dan kan de
voorzitter, na een waarschuwing, beslissen dat de woorden die na afloop van
de spreektijd zijn uitgesproken noch in het Beknopt Verslag noch in het Integraal Verslag van de Kamer worden opgenomen, zulks onverminderd de toepassing van de in Afdeling XV bepaalde tuchtstraffen.

6.

De rapporteurs nemen, zoals de ministers, plaats op een voor hen voorbehouden bank bij de behandeling van wetsontwerpen en/of voorstellen in plenaire vergadering.
De rapporteurs hebben het recht als eersten het woord te voeren om het verslag van de commissie toe te lichten. Zij mogen daarbij geen lezing van het
verslag geven, noch persoonlijke overwegingen uiten die strijdig zijn met de
besluiten van de commissie. Wanneer zij erom verzoeken, worden zij tijdens
de bespreking gehoord. De voorzitter kan hen vragen af te ronden, als hij oordeelt dat de Kamer voldoende is ingelicht.

7.

De voorzitter kan een lid alleen maar de toestemming geven om een spreker
te onderbreken voor een verwijzing naar het Reglement of om de grond van
de zaak kort toe te lichten. Als het interrumperende lid daarvan afwijkt, wordt
hem het woord ontnomen en mag hij niet tijdens dezelfde vergadering nog
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eens onderbreken, onverminderd de toepassing van artikel 46, nr. 2, laatste
lid.
Dergelijke onderbrekingen kunnen niet worden toegestaan tijdens interpellaties of tijdens de in de artikelen 124, 126 en 129 bedoelde vragen.

Art. 45
Aantijgingen van kwade bedoelingen, persoonlijke beledigingen, woordenwisselingen tussen volksvertegenwoordigers, demonstraties of interrupties
die de orde verstoren, zijn verboden.

Art. 46
1.

Wijkt een spreker van het onderwerp af, dan mag alleen de voorzitter hem
terugroepen tot het punt van bespreking.

2.

Is een spreker reeds tweemaal tijdens een zelfde redevoering tot het punt van
bespreking teruggeroepen, en gaat hij voort er van af te wijken, dan ontneemt
de voorzitter hem het woord over dit onderwerp voor de verdere duur van de
vergadering. Hetzelfde geldt wanneer een spreker, na twee waarschuwingen,
verder gaat met het herhalen van zijn eigen argumenten of van die welke een
ander lid in het debat naar voren heeft gebracht.
Wil een spreker het woord niet afstaan wanneer de voorzitter het hem ontneemt, dan kan deze, onverminderd de toepassing van de bepalingen betreffende de orde en de tucht, beslissen dat zijn woorden niet worden opgenomen in het Integraal Verslag van de Kamer.

Art. 47
Niemand voert meer dan tweemaal het woord over hetzelfde onderwerp,
tenzij de vergadering anders beslist.
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AFDELING VI
Spreektijd

Art. 48
1.

De spreektijd wordt als volgt vastgesteld voor de bespreking van de volgende
onderwerpen:
1° Wetsontwerpen of voorstellen:
a) inoverwegingneming van voorstellen:
– de indiener(s) van het voorstel25: 5 minuten;
– één spreker per fractie: 5 minuten;
b) algemene bespreking: 30 minuten;
c) artikelsgewijze bespreking: 15 minuten;
indiener van een amendement: 5 minuten;
2° Begrotingen:
Beperkte algemene bespreking, bij toepassing van artikel 116, derde lid:
– één enkele gemandateerde woordvoerder per fractie: 30 minuten;
– overige sprekers: 10 minuten;
Artikelsgewijze bespreking, bij toepassing van artikel 116, derde lid:
– per spreker en per artikel waarop een amendement werd ingediend: 5
minuten;
– indiener van een amendement: 5 minuten;

25

Bedoeld worden alleen de leden die onder het opschrift van het voorstel vermeld zijn en onder
hen ten hoogste één per fractie.
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3° Interpellaties:
a) de interpellant: 10 minuten of, bij toepassing van artikel 131, nr. 3, 20
minuten;
de auteurs van de interpellaties welke toegevoegd zijn aan de eerste interpellatie: 5 minuten of, bij toepassing van artikel 131, nr. 3, 10 minuten;
de auteurs van toegevoegde vragen: 5 minuten of, bij toepassing van
artikel 131, nr. 3, 10 minuten;
de regering: indien er slechts één interpellatie is, 10 minuten of, bij toepassing van artikel 131, nr. 3, 20 minuten; indien er interpellaties zijn
toegevoegd, 20 minuten of, bij toepassing van artikel 131, nr. 3, 40 minuten;
b) indien de regering op slechts één interpellatie heeft geantwoord: achtereenvolgens de interpellant, de auteurs van de toegevoegde vragen
en ten hoogste drie andere leden: 5 minuten of, bij toepassing van artikel 131, nr. 3, 10 minuten;
indien de regering op meerdere interpellaties heeft geantwoord: de interpellanten: 5 minuten of, bij toepassing van artikel 131, nr. 3, 10 minuten;
indien de Kamervoorzitter met toepassing van voornoemde bepaling
bovendien andere sprekers heeft toegelaten: 5 respectievelijk 10 minuten per spreker, afhankelijk van de beslissing van de voorzitter;
c) indien de regering niet antwoordt, alleen de interpellanten: 5 minuten
of, bij toepassing van artikel 131, nr. 3, 10 minuten;
d) wanneer het een interpellatie geldt die bij de bespreking over een begroting is gevoegd, alleen de interpellant: 10 minuten of, bij toepassing
van artikel 131, nr. 3, 20 minuten;
e) bij toepassing van artikel 131, nr. 3, kan de voorzitter de onder b) gestelde beperking niet toepasselijk verklaren;
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4° Mondelinge vragen en antwoorden:
a) mondelinge vragen in plenum (art. 124): 2 minuten voor de vraagsteller, 2 minuten voor het antwoord van de regering en 1 minuut voor de
eventuele repliek van de vraagsteller;
b) actualiteitsdebat in plenum (art. 125): 2 minuten voor iedere vraagsteller, 5 minuten voor het antwoord van de regering, 2 minuten voor de
eventuele replieken van de vraagstellers, 2 minuten voor de andere
sprekers (voor of na het antwoord van de regering, één per fractie);
c) dringende vragen (art. 126 en 129): 2 minuten voor de vraagsteller, 2
minuten voor het antwoord van de regering en 1 minuut voor de eventuele repliek van de vraagsteller;
d) mondelinge vragen in commissie (art. 127): totale spreektijd voor vraag
en antwoord, 5 minuten, totale spreektijd voor aanvullende vraag en
antwoord, 2 minuten;
5° Goedkeuring en wijziging van de regeling der werkzaamheden, opgemaakt
door de Conferentie van voorzitters:
a) de indiener van een voorstel tot wijziging en één spreker per politieke
fractie: 10 minuten;
op aanvraag van een vijfde van de Kamerleden, vier andere sprekers,
twee voor en twee tegen: 10 minuten;
b) latere wijzigingen: de indiener van een voorstel tot wijziging en één
spreker per politieke fractie: 10 minuten;
6° Urgentie, raadpleging van onder andere de Raad van State, vernietigingsberoep bij het Grondwettelijk Hof, belangenconflicten, prejudiciële kwesties
(vraagstelling, voorrang, beroep op het Reglement, prealabele kwestie,
vraag tot verdaging, aanwezigheid van ministers), sluiting, beperking van de
spreektijd en ordemoties:
behoudens strijdige beslissing van de voorzitter, de indiener van het voorstel, de steller van de vraag of de indiener van de motie en één spreker per
politieke fractie: 5 minuten.
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2.

De vergadering kan te allen tijde afwijken van het bepaalde in dit artikel met
betrekking tot het aantal sprekers.

3.

De leden van de regering26 worden gehoord wanneer zij het vragen. Indien hun
spreektijd niet wordt beperkt door het voorliggende Reglement, kan de voorzitter hen vragen te besluiten zo hij oordeelt dat de Kamer voldoende is ingelicht.

4.

Tijdens een algemene bespreking mag aan één lid per fractie gedurende 10
minuten het woord worden verleend na het antwoord van een lid van de regering.
In andere gevallen, en onverminderd bijzondere regels, mag na het antwoord
van een lid van de regering aan één lid per fractie gedurende 5 minuten het
woord worden verleend.
Deze beperkingen zijn niet toepasselijk op de bespreking van een regeringsverklaring.

5.

De spreektijd is beperkt tot 2 minuten voor de bij artikel 57 bedoelde
stemverklaringen en redenen van onthouding.

6.

Voor de door de Conferentie van voorzitters aangewezen debatten over het
algemeen beleid of over een vraagstuk van bijzonder belang wordt de totale
spreektijd vastgesteld als volgt:
a) gemandateerde woordvoerders:
– 120 minuten voor de fracties die in de vaste commissies zijn vertegenwoordigd; zij mogen twee woordvoerders afvaardigen;
– 60 minuten voor de overige fracties; zij mogen slechts één woordvoerder afvaardigen;
b) niet-gemandateerde sprekers: spreektijd bepaald door de fractieleider
binnen de perken van de totale spreektijd, verkregen door aan elk lid van
de fractie 10 minuten toe te wijzen. De fracties die tot de regeringsmeer-

26

Grondwet: Art. 100. – De ministers hebben zitting in elke Kamer en het woord moet hun worden
verleend wanneer zij het vragen.
De Kamer van volksvertegenwoordigers kan de aanwezigheid van de ministers vorderen.(…)
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derheid behoren, beschikken slechts over de helft van de aldus verkregen
totale spreektijd;
c) sprekers die niet tot een fractie behoren: 15 minuten.
Deze bepaling is alleen in plenaire vergadering van toepassing 27.
7.

De bij dit artikel vastgestelde spreektijd kan:
a) worden gewijzigd op grond van artikel 18;
b) maximaal met de helft worden beperkt in de loop van de bespreking, bij
beslissing van de Kamer die bij zitten en opstaan wordt genomen. Een
spreker per politieke fractie mag binnen de in nr. 1, 6°, van dit artikel gestelde perken het woord voeren;
c) worden verlengd, rekening houdend met het belang van een wetsontwerp
of een voorstel, bij een eenparig genomen beslissing van de Conferentie
van voorzitters die vóór de bespreking wordt genomen.
Deze bepaling is niet van toepassing op de mondelinge vragen, de interpellaties en de stemverklaringen.

AFDELING VII
Prejudiciële kwesties

Art. 49
De prejudiciële kwesties hebben voorrang op de hoofdvraag en onderbreken
altijd de bespreking ervan.
27

“Artikel [48, nr. 6, nieuw], is als het ware een concrete toepassing van artikel [18, nieuw]. Niets
verhindert dat artikel [48, nr. 6, nieuw], zou worden toegepast op de bespreking van een Regeringsverklaring. De in genoemd artikel bedoelde debatten over het algemeen beleid die in plenaire vergadering worden gehouden, dienen daarentegen wel te worden onderscheiden van het
debat over het algemeen beleid van de Regering gehouden ter gelegenheid van de beraadslaging
over de Rijksmiddelenbegroting dat immers deel uitmaakt van de algemene bespreking van die
begroting in openbare commissievergadering (art. [108, nr. 2, nieuw]).” (Stuk Kamer nr. 738/1, van
20 januari 1987, blz. 3 en 8).
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Het is altijd toegestaan het woord te vragen over betwistingen betreffende de
orde van werkzaamheden van de Kamer, over de vraagstelling, voor een beroep op de agenda, voor een voorstel tot het verlenen van voorrang en voor
een beroep op het Reglement.
De prealabele kwestie, waaronder wordt verstaan dat er geen reden tot beraadslaging is, en de vraag tot verdaging, die inhoudt dat er aanleiding bestaat om de beraadslaging of de stemming voor een bepaalde tijd te onderbreken, worden in stemming gebracht vóór het hoofdvoorstel. De aanneming
van de prealabele kwestie heeft tot gevolg dat de tekst waarover ze werd
opgeworpen, verworpen is.
Is de voorzitter van oordeel dat een motie tot verdaging er uitsluitend op gericht is de Kamer in haar werk te belemmeren, dan kan hij er onmiddellijk en
zonder bespreking over laten stemmen bij zitten en opstaan.

Art. 50
Op schriftelijk voorstel van een lid, kan de Kamer de aanwezigheid van een
regeringslid vorderen. Artikel 48, nr. 1, 6°, is van toepassing op de bespreking
van dat voorstel.
Het regeringslid wordt gehoord wanneer hij het vraagt.

AFDELING VIII
Urgentie

Art. 51
1.

De Kamer doet, bij zitten en opstaan, uitspraak over ieder voorstel tot
urgentieverklaring.

2.

Met betrekking tot wetsontwerpen en voorstellen kan de urgentieverklaring
worden gevraagd:
– door de regering, uiterlijk bij de indiening van een wetsontwerp in de Kamer;
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– door een lid, uiterlijk bij de inoverwegingneming van een voorstel of van
een wetsvoorstel;
– door de regering of door een lid, uiterlijk voor de aanvang van de bespreking in de Kamer van een door de Senaat overgezonden wetsvoorstel of
wetsontwerp.
3.

Het woord mag worden gevoerd binnen de perken bij artikel 48, nr. 1, 6°,
gesteld.

4.

Wanneer de Kamer tot de urgentie beslist, brengt dit mee dat de toepassing
van de bepalingen inzake voorrang en termijnen wordt opgeschort.
Tenzij de Grondwet of de wet anders bepaalt, worden grondwettelijke of wettelijke termijnen nooit opgeschort ingevolge een urgentieverklaring.

5.

De urgentie heeft uitwerking in alle organen van de Kamer, zowel tijdens de
initiële bespreking als na terugzending van een ontwerp door de Senaat.

6.

Dit artikel geldt noch voor de interpellaties, noch voor de vragen.

Art. 52
[opgeheven]

AFDELING IX
Sluiting

Art. 53
De voorzitter of twintig leden kunnen de sluiting van een bespreking vragen.
Men mag, binnen de perken bij artikel 48, nr. 1, 6°, gesteld, het woord nemen
voor of tegen een vraag tot sluiting.
De Kamer beslist bij zitten en opstaan.

50

AFDELING X
Ordemoties

Art. 54
Ieder lid van de Kamer mag tijdens een beraadslaging bij ordemotie het
woord vragen omtrent de werkzaamheden van de Kamer.
Iedere ordemotie moet, vooraf, schriftelijk worden medegedeeld aan de voorzitter, die oordeelt of ze ontvankelijk is.
Wordt de motie ontvankelijk verklaard, dan kan zij worden voorgedragen op
het door de voorzitter bepaalde tijdstip. Indien de beslissing van de voorzitter
geen voldoening geeft en het lid aandringt, dan pleegt de voorzitter overleg
met de Kamer, die zonder debat beslist bij zitten en opstaan.
In het debat over de ordemotie mogen enkel de indiener en één lid per politieke fractie het woord voeren, binnen de perken bij artikel 48, nr. 1, 6°, gesteld.

AFDELING XI
Persoonlijk feit

Art. 55
Het is altijd toegestaan het woord te vragen voor de beantwoording van een
persoonlijk feit.
De toelichting op het persoonlijk feit en het eventuele antwoord van een ander lid of van een lid van de regering mogen niet meer dan 5 minuten in beslag
nemen.
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AFDELING XII
Vergaderingen met gesloten deuren

Art. 56
De Kamer vergadert met gesloten deuren op verzoek van haar voorzitter of
van tien leden. Dezen stellen hun verzoek schriftelijk op en ondertekenen dat.
Hun namen worden in de notulen vermeld28.
Vervolgens beslist de Kamer met volstrekte meerderheid of de vergadering in
het openbaar moet hervat worden over hetzelfde onderwerp.
Wanneer de Kamer met gesloten deuren vergadert, wordt geen Integraal Verslag noch Beknopt Verslag opgesteld. De Kamer beslist in dat geval of er van
de vergadering met gesloten deuren al dan niet mededeling wordt gedaan in
openbare vergadering.

AFDELING XIII
Stemverklaringen en redenen van onthouding

Art. 57
Vooraleer over te gaan tot afzonderlijke of gegroepeerde naamstemmingen
verzoekt de voorzitter de stemafspraken bekend te maken waarbij een lid zich
onthoudt bij de stemming in overleg met een afwezig lid.
Namens de fracties en/of op persoonlijke titel kunnen stemverklaringen (voor
– tegen – onthouding) worden afgelegd alvorens bij naamstemming over het
geheel van een wetsontwerp of van een bij artikel 75 bedoeld voorstel dan wel
over een bij artikel 133 bedoelde motie gestemd wordt.

28

Grondwet: Art. 47. – De vergaderingen van de Kamers zijn openbaar.
Elke Kamer vergadert evenwel met gesloten deuren, op verzoek van haar voorzitter of van tien
leden.
Zij beslist daarna, bij volstrekte meerderheid, of de vergadering in het openbaar zal worden
hervat ter behandeling van hetzelfde onderwerp.

52

In de in het tweede lid vermelde gevallen kunnen nog redenen van onthouding worden medegedeeld na de bekendmaking van de uitslag van de stemmingen.
De voorzitter kan het in het tweede en derde lid bedoelde recht voorbehouden voor degenen die aan de bespreking hebben deelgenomen en het aantal
sprekers tot één per politieke fractie beperken. De spreektijd wordt beperkt
overeenkomstig artikel 48, nr. 5.
De stemafspraken, stemverklaringen en redenen van onthouding geven geen
aanleiding tot debat.
Een lid kan maar in één van de in de eerste drie leden vermelde gevallen het
woord voeren. Evenwel kan het lid dat een stemafspraak heeft bekendgemaakt nog een stemverklaring afleggen, in de materies bedoeld in het tweede
lid, om mede te delen hoe hij zou hebben gestemd mocht hij geen stemafspraak hebben gemaakt.
Het lid dat na zijn stemafspraak te hebben medegedeeld of na zijn verklaring
voor de stemming afwezig is bij de stemming wordt geacht zich te hebben
onthouden.

AFDELING XIV
Wijze van stemmen

Art. 58
1.

De Kamer stemt bij zitten en opstaan of bij naamafroeping29.

2.

De stemming bij naamafroeping geschiedt bij naamstemming of bij geheime
stemming.

29

Grondwet: Art. 55. – De stemmingen geschieden bij zitten en opstaan of bij naamafroeping; over
de wetten in hun geheel wordt altijd bij naamafroeping gestemd. Verkiezingen en voordrachten
van kandidaten geschieden bij geheime stemming.
Art. 76, eerste lid. – Een wetsontwerp kan door een Kamer eerst worden aangenomen nadat
daarover artikelsgewijs is gestemd.
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De jongste twee leden houden de naamafroepingen en tekenen de stemmingen aan.
3.

Onder naamstemming wordt verstaan, zowel de mondelinge stemming als de
stemming bij ondertekende stembriefjes. Elektronische naamstemming wordt
gelijkgesteld met naamstemming bij naamafroeping. Met stemming bij ondertekend stembriefje wordt, in het in artikel 42, nr. 3bis, bedoelde geval, gelijkgesteld de stemming uitgebracht voor de sluiting van de stemming door het
elektronisch terugzenden van het stembriefje. Bij naamstemming worden de
door de leden uitgebrachte stemmingen en onthoudingen bekendgemaakt in
het Integraal Verslag.
De naamstemming is verplicht:
– voor de eindstemming over wetten;
– voor de stemming over de moties van vertrouwen, de moties van voordracht, de constructieve moties van wantrouwen en de moties van wantrouwen bedoeld in de artikelen 135 tot 138.

4.

De geheime stemming is verplicht voor benoemingen en voordrachten. Ze
verloopt overeenkomstig artikel 157.

5.

In de andere gevallen gebeurt de stemming bij zitten en opstaan.
Behoudens in de gevallen waarin onderhavig Reglement uitdrukkelijk een
stemming bij zitten en opstaan voorschrijft, wordt evenwel tot naamstemming overgegaan wanneer het verzoek uitgaat van een lid en gesteund wordt
door ten minste acht leden.
De voorzitter kan die leden verzoeken eerst te stemmen. Indien niet ten minste acht van die leden antwoorden, wordt het verzoek om naamstemming
beschouwd als ingetrokken. Deze bepaling blijft van toepassing bij de herhaling van een zonder gevolg gebleven naamstemming.
Bovendien heeft de voorzitter steeds het recht over te gaan tot een naamstemming over om het even welk onderwerp, onder meer indien er twijfel
bestaat omtrent het resultaat van bij zitten en opstaan uitgebrachte stemmingen.
De stemming bij zitten en opstaan is eerst volledig na proef en tegenproef; de
voorzitter beslist over de uitslag van de proef en de tegenproef, die mogen
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herhaald worden; is er twijfel na de herhaling, dan gaat men over tot naamstemming.
6.

Alvorens de mondelinge stemming op naamafroeping of de naamstemming te
sluiten, verzoekt de voorzitter de leden die niet mochten gestemd hebben,
aan de stemming deel te nemen.

7.

Het resultaat der stemmingen wordt vastgesteld door de voorzitter.

Art. 59
De orde der stemmingen over de gestelde vraagpunten moet zo geregeld
worden, dat alle meningen het best tot uiting kunnen komen.
Daartoe worden de volgende regelen in acht genomen:
1° een voorstel dat verschillende vraagpunten bevat, wordt van rechtswege
gesplitst, wanneer zulks wordt gevraagd;
2° [opgeheven]
3° zijn er verscheidene voorstellen omtrent hetzelfde punt, dan hebben die,
waarover kan gestemd worden zonder de stemming over de andere uit te
sluiten, de voorrang; onder de voorstellen, waarover niet kan worden gestemd zonder de stemming over de andere uit te sluiten, geeft men de
voorrang aan die met de verste strekking.

Art. 60
Ieder lid dat in de Kamer aanwezig is terwijl een vraagpunt in stemming wordt
gebracht, en dat zich bij die stemming onthoudt, wordt, na de naamafroeping
of de naamstemming, door de voorzitter verzocht de beweegredenen te doen
kennen die hem nopen niet aan de stemming deel te nemen 30.
De onthoudingen worden bij het aantal aanwezige leden medegeteld, doch
worden niet medegerekend om de volstrekte meerderheid en de bijzondere
30

Volgens het verslag over de wijziging van dit artikel dd. 6 februari 1956, moet het als volgt worden
verstaan: alle leden die op het ogenblik van de stemming aanwezig zijn en die niet stemmen,
worden geacht een blanco stem te hebben uitgebracht (Stuk Kamer nr. 430/1 van 31 januari
1956).

55

meerderheden van de uitgebrachte stemmen waarin de Grondwet of de wet
voorziet vast te stellen.

Art. 6131
1.

Elk besluit wordt genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen,
behoudens hetgeen door dit Reglement is bepaald ten opzichte van benoemingen en voordrachten en ten opzichte van de moties bedoeld in de artikelen 136 en 137. Bij staking van stemmen is het in stemming gebrachte voorstel
verworpen.

2.

De Kamer kan geen besluit nemen indien de meerderheid van haar leden niet
vergaderd is.

3.

Alvorens de naamstemming te sluiten, vraagt de voorzitter aan de leden of zij
hun stemming hebben nagezien.
Indien een lid na de sluiting van de stemming verklaart dat hij zich vergist
heeft (of dat hij bij vergissing niet gestemd heeft), kan die verklaring het resultaat van de stemming niet meer beïnvloeden. Ze wordt opgetekend in de
notulen en gepubliceerd in het Beknopt Verslag en in het Integraal Verslag.

4.

De voorzitter kondigt het resultaat van de beraadslagingen van de Kamer af in
dezer voege: “Het ontwerp/het voorstel is aangenomen” of “Het ontwerp/het
voorstel is verworpen”.

31

Grondwet: Art. 53. – Elk besluit wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen,
behoudens hetgeen door de reglementen der Kamers zal worden bepaald met betrekking tot
verkiezingen en voordrachten.
Bij staking van stemmen is het behandelde voorstel verworpen.
Geen van beide Kamers kan een besluit nemen indien niet de meerderheid van haar leden
aanwezig is.
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AFDELING XV
Tucht

Art. 62
Eenieder die de orde verstoort, wordt door de voorzitter tot de orde geroepen.
Wordt een lid tijdens een zelfde vergadering tweemaal tot de orde geroepen,
dan volgt hieruit automatisch dat het woord hem onttrokken is indien hij het
reeds had gekregen, en dat hij voor de verdere duur van de vergadering niet
meer aan het woord mag komen.
Een lid dat tot de orde is geroepen krijgt pas aan het einde van de vergadering
het woord om zich te verantwoorden, behoudens andersluidende beslissing
van de voorzitter. De voorzitter oordeelt of de tot-de-orderoeping al dan niet
wordt gehandhaafd.
De uiteenzetting van het bezwaar mag niet langer duren dan 10 minuten. Zij
kan gehouden worden hetzij door het lid zelf, hetzij door een ander door hem
aangewezen lid. Niemand anders mag hierover het woord voeren.
Een lid aan wie het woord is onttrokken op grond van het tweede lid kan de
uitwerking van deze maatregel onmiddellijk tenietdoen door schriftelijk te
verklaren dat het hem spijt het gezag van de voorzitter te hebben miskend en
de orde te hebben verstoord.

Art. 63
1.

De censuur met inschrijving in de notulen of de tijdelijke niet-toelating tot het
Kamergebouw kan, op voorstel van de voorzitter van de Kamer, door de Kamer worden uitgesproken tegen het lid dat de orde stoort.

2.

De uitsluiting brengt het verbod mede deel te nemen aan de werkzaamheden
van de Kamer en het Kamergebouw te betreden.
Ze geldt voor het overige deel der vergadering waarin ze werd uitgesproken.
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3.

Alleen het lid tegen wie een of andere der in dit artikel bedoelde maatregelen
wordt voorgesteld, mag zich, gedurende ten hoogste 10 minuten, nader verklaren. De Kamer beslist bij zitten en opstaan.

4.

Indien het uitgesloten lid geen gevolg geeft aan het bevel van de voorzitter de
Kamer te verlaten, wordt de vergadering geschorst of opgeheven.
In dat geval loopt het lid van rechtswege de uitsluiting op gedurende de volgende acht vergaderingen.

5.

Het lid dat de tijdelijke uitsluiting heeft opgelopen, kan de gevolgen ervan
doen ophouden vanaf de dag die volgt op de maatregel, door schriftelijk te
verklaren dat hij betreurt de beslissingen van de Kamer te hebben miskend.
De voorzitter leest die verklaring ter vergadering voor.

6.

De bepaling van het vorig nummer is niet van toepassing op het lid dat, in de
loop van dezelfde zitting, voor de derde maal de tijdelijke uitsluiting heeft
opgelopen; in dat geval geldt deze uitsluiting voor vijftien vergaderingen.

7.

Komt er, tijdens de duur der uitsluiting, een stemming voor, waarbij de stem
van het uitgesloten lid beslissend had kunnen zijn, dan moet de stemming
herhaald worden, nadat de uitsluiting is verstreken, tenzij de vergadering het
verkieslijk acht het lid tot de stemming toe te laten tijdens de uitsluiting.

Art. 64
Wordt de vergadering rumoerig, dan kondigt de voorzitter aan dat hij de vergadering zal schorsen. Gaat het rumoer voort, dan schorst hij de vergadering
gedurende één uur. Is het uur verstreken, dan wordt de vergadering van
rechtswege hervat.

Art. 65
Een lid dat zich in de lokalen van de Kamer schuldig maakt aan feitelijkheden
ten opzichte van een van zijn collega’s, loopt uitsluiting op voor tien vergaderingen.
De uitsluiting wordt ambtshalve door de voorzitter uitgesproken in plenaire
vergadering.
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Art. 66
De voorzitter van de Kamer kan uit het Integraal Verslag en uit het Beknopt
Verslag de woorden doen weglaten die strijdig zijn met de orde of mochten
zijn gesproken door iemand die niet aan het woord was.
Hij kan dergelijke woorden ook doen weglaten uit de verslagen, voorstellen en
andere teksten die als parlementaire stukken worden gedrukt.

AFDELING XVI
Geheimhoudingsplicht

Art. 67
1.

Er geldt een geheimhoudingsplicht met betrekking tot de informatie
verkregen naar aanleiding van de niet-openbare vergaderingen:
– van de parlementaire onderzoekscommissies 32,
– van de commissie bedoeld in artikel 21, derde lid,
– van de commissie bedoeld in artikel 121,
– van de commissie bedoeld in artikel 14933,
– van de commissie bedoeld in artikel 151,
– en van de commissie bedoeld in artikel 160.
Indien daarvoor een juridische grondslag bestaat in de wet of in een hogere
rechtsnorm, kan de Kamer de geheimhoudingsplicht van toepassing verklaren
op andere informatie dan die bedoeld in het voorgaande lid. Zij wijst in dat
geval uitdrukkelijk de materies of organen van de Kamer aan waarin de geheimhouding moet worden in acht genomen.

2.

Indien een lid de overeenkomstig de bepaling onder nr. 1 opgelegde
geheimhoudingsplicht schendt:

32

Art. 3, vierde lid, van de wet van 3 mei 1880 op het parlementaire onderzoek.
Art. 66bis, § 4, van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse.

33

59

1° verliest hij voor de rest van de zittingsperiode het recht om lid te zijn van
en de vergaderingen bij te wonen van ieder orgaan van de Kamer waarop
de geheimhoudingsplicht van toepassing is, hetzij luidens een bepaling
van dit Reglement, hetzij luidens een uitdrukkelijke beslissing van de Kamer;
2° wordt gedurende een periode van drie maanden 20 % ingehouden van zijn
parlementaire vergoeding;
3° en mag hij niet worden vervangen in het orgaan van de Kamer waarin hij
zich aan die schending schuldig heeft gemaakt. Het betrokken orgaan
wordt in dat geval geacht uit een lid minder te zijn samengesteld.
3.

De schending van de geheimhoudingsplicht wordt vastgesteld door de
voorzitter van de Kamer, na advies van het orgaan waarin ze heeft plaatsgevonden, en na het lid te hebben gehoord.

4.

Indien het mandaat van het betrokken orgaan is verstreken, wordt het onder
nr. 3 bedoelde advies gegeven door de commissie voor de Vervolgingen.

5.

De voorzitter deelt tijdens de eerstvolgende plenaire vergadering zijn
beslissing mee. Deze aankondiging geeft geen aanleiding tot debat.

HOOFDSTUK X
ADVIESCOMITES
AFDELING I
Adviescomité voor Europese aangelegenheden

Art. 68
I. Adviescomité voor Europese aangelegenheden van de Kamer van
volksvertegenwoordigers:
1.

Bij het begin van elke zittingsperiode wordt een adviescomité voor Europese
aangelegenheden samengesteld, bestaande uit tien volksvertegenwoordigers,
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de voorzitter inbegrepen, en tien in België verkozen leden van het Europees
Parlement.
De leden van de Kamer worden benoemd door hun assemblee. De andere
leden worden aangewezen door de in België verkozen leden van het Europees
Parlement, volgens de evenredige vertegenwoordiging 34.
2.

Het voorzitterschap van het comité wordt waargenomen door de voorzitter
van de Kamer van volksvertegenwoordigers of een door hem aangewezen
ondervoorzitter van de Kamer.

3.

Het comité heeft tot taak alle aspecten van de Europese integratie te
onderzoeken.

4.

De werkzaamheden van het comité kunnen besloten worden met adviezen 35,
voorstellen van resolutie, aanbevelingen of andere slotteksten die, naar gelang van het geval, rechtstreeks aan de plenaire vergadering worden voorgelegd, dan wel aan de commissie die erom heeft verzocht.

5.

Het comité kan geldig vergaderen, ongeacht het aantal aanwezige leden. Voor
de stemmingen wordt de meerderheid berekend op het totaal van de leden.
Binnen de perken van de door onderhavig artikel toegekende bevoegdheden,
kan het comité zijn werkzaamheden organiseren en beraadslagen overeenkomstig de bepalingen die op de vaste commissies van toepassing zijn.

6.

Het comité stelt in een huishoudelijk reglement de nadere regels betreffende
zijn werking vast.

34

“De regel van de evenredige vertegenwoordiging van de politieke fracties is van toepassing bij de
aanwijzing van de leden van beide vergaderingen. Wat voor de leden van het Europese Parlement
onder politieke fractie moet worden verstaan, wordt in dit artikel niet omschreven. Naar het
begrip politieke of technische fractie dat in het reglement van het Europese Parlement is omschreven, kan niet worden teruggegrepen. De fracties worden gevormd door de in België verkozen leden van het Europese Parlement op een wijze die sui generis door die leden alleen wordt
bepaald.” (Stuk Kamer nr. 1149/1, van 27 februari 1985, blz. 22).
“De Kamer kan beslissen aan die adviezen een debat te wijden. De leden van het Europese
Parlement mogen geenszins aan de debatten in plenaire vergadering van de Kamer deelnemen.”
(Stuk Kamer nr. 1149/1, van 27 februari 1985, blz. 23).
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II. Federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden:
1.

Bij het begin van elke zittingsperiode kan, in overleg met de Senaat, een
federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden worden ingesteld,
bestaande uit het comité van de Kamer en tien senatoren.

2.

De voorzitter van het comité van de Kamer en een lid van de Senaat nemen,
voor de gehele zittingsperiode, het voorzitterschap waar van het federaal
comité.
De eerste ondervoorzitter is een lid van de andere kamer, de tweede ondervoorzitter is een lid van het Europees Parlement.

3.

Het federaal comité organiseert zijn werkzaamheden en beraadslaagt
overeenkomstig de bepalingen van artikel 68, I.

AFDELING II
Adviescomité voor de maatschappelijke emancipatie

Art. 69
1.

Na iedere vernieuwing van de Kamer kan deze uit haar leden een adviescomité voor de maatschappelijke emancipatie benoemen bestaande uit zoveel
leden als vereist is opdat elke in de vaste commissies vertegenwoordigde
fractie vertegenwoordigd zou zijn in het comité door minstens één lid.
De leden van het comité worden aangewezen overeenkomstig het bepaalde in
de artikelen 157 en 158, doch met dien verstande dat elke van de in vorig lid
bedoelde fracties die vrouwelijke leden telt, in dit comité door minstens één
vrouwelijk lid vertegenwoordigd moet zijn.
Het bureau van het comité wordt samengesteld bij de aanvang van elke zitting. Het is samengesteld uit een vrouwelijke voorzitter en een eerste en
tweede ondervoorzitter die uit de leden van het comité worden gekozen.

2.

Elke fractie die niet vertegenwoordigd is in het comité, wijst onder haar leden
een vrouwelijk lid aan dat zal deelnemen aan de werkzaamheden van het
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comité, zonder stemgerechtigd te zijn. Hiervan wordt kennis gegeven aan de
voorzitter van het comité.
3.

Het adviescomité heeft tot taak op eigen initiatief, op verzoek van de Kamer of
van één der commissies, adviezen te verstrekken over de maatschappelijke
emancipatie binnen de termijn vastgesteld door de instantie waaraan de
vraag waarop het advies betrekking heeft is voorgelegd.

4.

Het adviescomité beraadslaagt overeenkomstig de bepalingen die op de vaste
commissies van toepassing zijn.

AFDELING III
Adviescomité voor wetenschappelijke en
technologische vraagstukken

Art. 70
1.

Na iedere vernieuwing van de Kamer kan deze uit haar leden een met het
onderzoek van de wetenschappelijke en technologische vraagstukken belast
adviescomité benoemen.
Het comité bestaat uit zoveel leden als vereist is opdat elke in de vaste commissies vertegenwoordigde fractie in het comité door ten minste één lid vertegenwoordigd zou zijn.
De leden van het comité worden aangewezen overeenkomstig het bepaalde in
de artikelen 157 en 158.

2.

Het bureau van het comité wordt samengesteld bij de aanvang van elke
zitting. Het bestaat uit een voorzitter en een eerste en tweede ondervoorzitter
die uit de leden van het comité worden verkozen.

3.

Wanneer een lid afwezig is, kan hij zich door een lid van dezelfde fractie laten
vervangen.

4.

Het comité heeft tot taak op eigen initiatief dan wel op verzoek van de Kamer
of één van haar commissies, advies te verstrekken over de wetenschappelijke
en technologische vraagstukken die onder de bevoegdheid van de federale
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overheid ressorteren. Bij de uitvoering van zijn taak kan het comité een beroep doen op deskundigen.
5.

Het comité beraadslaagt overeenkomstig de bepalingen die op de vaste
commissies van toepassing zijn.

TITEL II
WETGEVENDE EN GRONDWETGEVENDE FUNCTIE
HOOFDSTUK I
WIJZE VAN BEHANDELING VAN WETSONTWERPEN
EN VOORSTELLEN
AFDELING I
Algemene bepalingen

Art. 71
1.

Elk wetsontwerp en elk wetsvoorstel vermeldt in zijn eerste artikel of het een
aangelegenheid regelt als bedoeld in artikel 74, artikel 77 of artikel 78 van de
Grondwet36.

2.

De beslissing van de overlegcommissie bedoeld in artikel 13 betreffende de
onder nr. 1 vermelde kwalificering, bindt de Kamer. Zo nodig wordt de tekst
van het eerste artikel van het wetsontwerp of -voorstel ambtshalve met die
beslissing in overeenstemming gebracht.

36

Grondwet: Art. 83. – Elk wetsvoorstel en elk wetsontwerp vermeldt of het een aangelegenheid
regelt als bedoeld in artikel 74, in artikel 77 of in artikel 78.
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Art. 72
1.

Wanneer een bij de Kamer ingediend wetsontwerp of -voorstel bepalingen
bevat die onder de bevoegdheid van verschillende ministeriële departementen ressorteren, kan de voorzitter van de Kamer, vóór de verzending naar de
commissie, de Conferentie van voorzitters, waartoe de indiener is opgeroepen, voorstellen het wetsontwerp of -voorstel in verschillende wetsontwerpen
of -voorstellen te splitsen. De Conferentie van voorzitters kan niet beslissen
tot de splitsing van een wetsvoorstel wanneer de indiener zich daartegen
verzet. Beslist zij tot de splitsing van een wetsontwerp, dan kan de regering
zich daartegen verzetten tot op het ogenblik waarop de voorzitter er kennis
van geeft aan de Kamer. In dat geval doet de Kamer bij zitten en opstaan uitspraak over de splitsing.
De regering en één spreker per politieke fractie kunnen binnen de bij artikel
48, nr. 1, 6°, bepaalde perken het woord voeren.

2.

Ingeval een met een volstrekte meerderheid van stemmen aan te nemen
wetsontwerp of -voorstel bepalingen bevat die met een bijzondere meerderheid moeten worden aangenomen of vice versa, worden die bepalingen uit
dat wetsontwerp of dat wetsvoorstel gelicht.
Ingeval een wetsontwerp of -voorstel, dat luidens zijn eerste artikel ressorteert onder een van de drie wetgevende procedures als bedoeld in artikel 74,
artikel 77 of artikel 78 van de Grondwet, bepalingen bevat die onder een andere van die drie procedures ressorteren, worden die bepalingen uit dat wetsontwerp of dat -voorstel gelicht.
In beide gevallen worden de uit het wetsontwerp of -voorstel gelichte artikelen ondergebracht in een nieuw wetsontwerp of -voorstel, waarvan de behandeling onmiddellijk kan worden voortgezet in het orgaan dat tot de uitlichting
heeft besloten.

3.

Indien een amendement op een met een volstrekte meerderheid van
stemmen aan te nemen wetsontwerp of -voorstel moet worden aangenomen
met een bijzondere meerderheid of vice versa, is het niet ontvankelijk.
Indien een amendement op een wetsontwerp of -voorstel, dat luidens zijn
eerste artikel ressorteert onder een van de drie wetgevende procedures als
bedoeld in artikel 74, artikel 77 of artikel 78 van de Grondwet, moet worden
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behandeld overeenkomstig een andere van die drie procedures, is het niet
ontvankelijk.
De beslissing van de in artikel 13 bedoelde overlegcommissie met betrekking
tot de kwalificering bedoeld in artikel 71, heeft tot gevolg dat ieder voorafgaand amendement dat ertoe strekt die kwalificering te wijzigen vervalt en
dat ieder nieuw amendement ter zake onontvankelijk is.
4.

Ontwerpen van programmawet of andere wetsontwerpen houdende diverse
bepalingen ter uitvoering van de begroting of de aanpassingen ervan mogen
alleen bepalingen bevatten die duidelijk verband houden met het budgettaire
oogmerk. Een politieke fractie die van oordeel is dat het verband met het
budgettaire oogmerk voor sommige artikelen niet aanwezig is, kan vóór de
verzending naar commissie vragen dat de Conferentie van voorzitters zich
daarover uitspreekt.
De Conferentie van voorzitters beslist welke artikelen in voorkomend geval uit
het ontwerp moeten worden gelicht om als één of meer aparte ontwerpen te
worden behandeld. Bij gebrek aan consensus in de Conferentie van voorzitters beslist de plenaire vergadering. Naast de regering kan één spreker per
politieke fractie, binnen de in artikel 48, nr. 1, 5°, a), bepaalde perken, het
woord voeren.

Art. 73
Wetsontwerpen, wetsvoorstellen, amendementen, commissieverslagen, adviezen van de Raad van State, beslissingen van de parlementaire overlegcommissie alsmede alle andere parlementaire stukken worden gelijktijdig
medegedeeld aan de leden van Kamer en Senaat.
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AFDELING II
Indiening en ronddeling van wetsontwerpen

Art. 74
1.

De wetsontwerpen uitgaande van de regering worden gedrukt en rondgedeeld door de Kamer37. Ze worden voorgesteld in het Nederlands en het Frans
en gaan vergezeld van:
1°

een memorie van toelichting;

2°

het voorontwerp van wet met het advies van de Raad van State;

3°

de eventuele adviezen en voorstellen van de Hoge Raad voor de Justitie betreffende de wetsontwerpen die een weerslag hebben op de werking van de rechterlijke orde;

3°bis de regelgevingsimpactanalyse;
4°

een samenvatting van de strekking van het wetsontwerp;

5°

de eventuele bijlagen die van de wet deel uitmaken;

6°

een officieuze coördinatie van de wetsartikelen die door het ontwerp
worden gewijzigd.

De punten 2°, 4° en 6° zijn niet van toepassing op de wetsontwerpen betreffende begrotingen, rekeningen, leningen, domeinverrichtingen en het legercontingent.
Punt 3°bis is niet van toepassing op de in artikel 6, § 2, van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging bedoelde wetsontwerpen waarvoor geen impactanalyse is uitgevoerd en op wetsontwerpen die overeenkomstig artikel 8 van de voormelde
wet van de impactanalyse zijn vrijgesteld of uitgezonderd.
2.

De voorzitter van de Kamer beslist over de verzending. Hij kan echter overleg
plegen met de vergadering. Op verzoek van één vijfde van de Kamerleden
heeft dit overleg van rechtswege plaats.

37

Zie de beslissing van de Conferentie van voorzitters van 12 november 1997 (zie bijlagen, onder
“Ronddeling van de wetsontwerpen vóór bespreking in commissie”).
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3.

Over de beslissingen inzake verzending wordt noch debat noch hoofdelijke
stemming gehouden.

4.

De wetsontwerpen die tot de bevoegdheid behoren van twee of meer vaste
commissies, worden verzonden:
a) hetzij naar één der vaste commissies die verslag aan de Kamer zal uitbrengen, terwijl de andere commissies eventueel zullen worden geraadpleegd
voor advies;
b) hetzij naar een tijdelijke commissie, samengesteld overeenkomstig artikel
20;
c) hetzij naar twee of meer vaste commissies, die samen vergaderen. Bij verzending naar twee vaste commissies, moet het lid dat tot beide commissies behoort zich doen vervangen in één van beide, overeenkomstig het
bepaalde in artikel 22, tweede lid. Hetzelfde geschiedt bij verzending naar
meer dan twee commissies38;
d) hetzij, na door de voorzitter eventueel op advies van de Conferentie van
voorzitters besliste splitsing, naar ieder van de bevoegde commissies die
de bespreking beëindigen met een stemming over het geheel van de bepalingen die hun zijn voorgelegd. Elke commissie brengt verslag uit aan de
Kamer en een gecoördineerde tekst, die het geheel van de door de verschillende commissies aangenomen bepalingen van het wetsontwerp bevat, wordt opgemaakt met het oog op de bespreking der artikelen in plenaire vergadering. De stemming over het gehele wetsontwerp heeft uitsluitend in plenaire vergadering plaats.

5.

Betreft het wetsontwerpen die door de Senaat zijn overgezonden of geamendeerd, dan kan de voorzitter tot verzending besluiten overeenkomstig de
vorenstaande bepalingen, ofwel overleg plegen met de Kamer over de vraag
of er aanleiding bestaat tot verzending naar een commissie. Op advies van
vier vijfde van de Kamer kan over bedoelde wetsontwerpen worden beraadslaagd zonder voorafgaande behandeling door een commissie.
Verzending kan echter te allen tijde gedurende de bespreking worden bevolen.

38

Zowel voor het quorum als voor de stemmingen wordt de meerderheid berekend op het geheel
der commissieleden en niet per commissie.
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6.

[opgeheven]

AFDELING III
Indiening en ronddeling van voorstellen

Art. 75
1.

Ieder lid heeft het recht voorstellen te doen39. Een voorstel mag niet door
meer dan tien leden ondertekend zijn. Het wordt aan de voorzitter van de
Kamer ter hand gesteld.

2.

Is de voorzitter van oordeel dat het voorstel mag worden toegelicht, dan
wordt het, met de toelichting, vertaald naar het Nederlands of het Frans, gedrukt en rondgedeeld. In het tegenovergestelde geval wordt het voorstel
overgezonden aan de Conferentie van voorzitters, die kan beslissen dat het
voorstel moet worden rondgedeeld.

3.

Is de toelichting een maand na de indiening van het voorstel nog niet bij het
bureau neergelegd, dan wordt het voorstel als niet bestaande beschouwd.
De toelichting moet bondig zijn en beperkt blijven tot wat nodig is om de
draagwijdte van het voorstel te begrijpen.

4.

De indiener vraagt de inschrijving op de agenda ter inoverwegingneming.

5.

Is het voorstel door ten minste vijf leden gesteund, dan wordt het in bespreking gebracht, en de voorzitter pleegt overleg met de Kamer, die ofwel het
haar voorgelegde voorstel in overweging neemt, ofwel het verdaagt, ofwel
verklaart dat er geen aanleiding is om het in bespreking te nemen.

6.

Alleen de indieners van het voorstel en één lid per politieke fractie kunnen het
woord voeren, ieder gedurende 5 minuten40.

39

“Bij het onderzoek van dit artikel houdt de commissie eraan aan te stippen dat de term voorstel
niet uitsluitend betrekking heeft op de wetsvoorstellen, maar eveneens op alle andere voorstellen, zoals de voorstellen van resolutie.” (Stuk Kamer nr. 263/1 van 11 januari 1962).
Bedoeld worden alleen de leden die onder het opschrift van het voorstel vermeld zijn en onder
hen ten hoogste één per fractie.

40
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7.

De voorzitter beslist over de verzending overeenkomstig het bepaalde in
artikel 74, nrs. 2 tot 4.

8.

Voorstellen die door de Kamer niet in overweging genomen noch aangenomen werden, mogen in de loop van dezelfde zitting niet opnieuw worden
ingediend.

Art. 76
De Conferentie van voorzitters kan een commissie ermee belasten een probleem dat tot haar bevoegdheden behoort, te bespreken en daarover in de
plenaire vergadering verslag uit te brengen.
Het voorstel van resolutie dat de commissie tot besluit van haar werkzaamheden heeft aangenomen, wordt voorgelegd aan de plenaire vergadering, die
het kan amenderen. Artikel 75, nrs. 2 tot 7, is niet van toepassing op de in dit
artikel bedoelde voorstellen van resolutie.
Per fractie kan één spreker het woord voeren. De Conferentie van voorzitters
stelt de totale spreektijd vast die moet worden toegekend aan elke fractie en
aan de leden die niet tot een fractie behoren, tenzij uit een gewogen stemming binnen de Conferentie van voorzitters blijkt dat een vierde van de leden
van de Kamer zich verzet tegen de terzake gedane voorstellen. In dat geval
duurt de spreektijd even lang als die welke geldt tijdens de algemene bespreking van een wetsontwerp.

AFDELING IV
Behandeling van wetsontwerpen en voorstellen
in de commissies

Art. 77
De vaste en tijdelijke commissies hebben tot taak de wetsontwerpen en de
voorstellen te bestuderen, die hun door de voorzitter van de Kamer worden
overgezonden.
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Art. 78
1.

De commissies wijzen, bij volstrekte meerderheid, een van hun leden tot
rapporteur aan; deze brengt aan de Kamer verslag uit. Indien zij zulks nodig
achten, mogen zij meer dan één rapporteur aanwijzen.
Onder de commissieleden worden de rapporteurs evenredig verdeeld over de
meerderheid en de oppositie.

2.

Het verslag bevat, naast een analyse41 van de bespreking in de commissie,
gemotiveerde conclusies die strekken hetzij tot aanneming van het ontwerp
of het voorstel of tot niet-aanneming ervan, hetzij tot amendering ervan.
De commissie vermeldt in haar verslag welk gevolg zij aan de haar voorgelegde amendementen heeft gegeven.
Wanneer een verzoekschrift op grond van artikel 143, nr. 3, naar een commissie is verwezen, wordt de tekst van dat verzoekschrift samen met het antwoord, alsook de eventuele bespreking, opgenomen in het verslag.
In fine van het verslag wordt een lijst opgenomen van de bepalingen die volgens het regeringslid dat bevoegd is voor het ter bespreking liggende ontwerp
of voorstel, uitvoeringsmaatregelen vergen42.

3.

In de verslagen over begrotingen, wetsontwerpen en voorstellen die in
openbare commissievergaderingen werden behandeld, worden de sprekers
bij name vermeld.

4.

Betreffende de teksten die hen bij name zijn toegeschreven, kunnen de
sprekers vooraf schriftelijk hun verbeteringen doen toekomen. Zij worden
geacht die teksten te hebben goedgekeurd, indien zij hun verbeteringen niet

41

Het verslag moet de analyse van de bespreking bevatten, waarbij de sprekers met name worden
vermeld.
De rapporteurs moeten dus vermijden de integrale tekst van de tussenkomsten over te nemen en
de sprekers mogen, door middel van hun opmerkingen op het ontwerpverslag, de door de rapporteur gemaakte analyse niet vervangen door de integrale tekst van hun tussenkomst. (Conferentie van voorzitters, 6 februari 1986)
De lijst maakt een onderscheid tussen verordeningen en besluiten te nemen met toepassing van
artikel 108 van de Grondwet (algemene uitvoeringsbevoegdheid van de Koning) en de maatregelen te nemen met toepassing van artikel 105 van de Grondwet (specifieke machtiging).

42
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hebben doen toekomen binnen een termijn van drie dagen te rekenen van de
dag na die waarop die teksten beschikbaar zijn.
Voormelde termijn kan evenwel worden ingekort bij beslissing die de voorzitter van de commissie neemt vóór de stemming over het geheel van een wetsontwerp, een voorstel of een begroting 43.
5.

De voorzitter van de Kamer kan beslissen dat statistische tabellen niet worden
gepubliceerd, maar ter griffie worden neergelegd. Indien hij het nodig acht,
kan hij hetzelfde beslissen voor elk antwoord.

6.

De ontwerpverslagen van de commissies worden goedgekeurd door de
voorzitter van de commissie tenzij een lid vóór de stemming over het geheel
van een wetsontwerp, een voorstel of een begroting, vraagt dat ze door de
commissie worden goedgekeurd.

7.

Wanneer in een commissie een wetsontwerp of een voorstel zonder wijzigingen wordt aangenomen en er dienaangaande geen belangrijke opmerkingen
zijn gemaakt, wordt over dit ontwerp of voorstel geen verslag uitgebracht.

Art. 79
Indien een wetsvoorstel financiële gevolgen heeft, kan de commissie het Rekenhof verzoeken om haar vóór de stemming een nota te verstrekken met een
raming van de nieuwe uitgaven of van de minderontvangsten, waarover de
commissie zich moet uitspreken en die in het verslag wordt opgenomen.
Indien de commissie het raadzaam oordeelt, pleegt zij overleg met de commissie voor de Financiën en de Begroting.

Art. 80
Ieder lid van de Kamer heeft het recht aan een commissie schriftelijke opmerkingen te doen toekomen over de ontwerpen of voorstellen die bij haar aanhangig zijn gemaakt. Deze worden in het verslag opgenomen, in voorkomend
43

“Noch bij een beslissing van de voorzitter overeenkomstig artikel [78, nr. 4, nieuw], noch bij een
urgentieverklaring wordt het recht zelf tot verbeteren ongedaan gemaakt.” (Stuk Kamer nr. 738/1,
van 20 januari 1987, blz. 6).
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geval met het antwoord van de minister en met de bespreking die eraan werd
gewijd.

Art. 81
De bij artikel 48, nr. 1, 1°, vastgestelde spreektijd wordt in een commissie die
verslag uitbrengt slechts toegepast, indien deze op voorstel van haar voorzitter daartoe beslist.

Art. 82
1.

Onder voorbehoud van toepassing van artikel 83, kan de commissie, als een of
meer artikelen van een wetsontwerp of -voorstel door haar zijn geamendeerd,
niet over het geheel van het wetsontwerp of -voorstel stemmen dan na verloop van ten minste 48 uur, te rekenen van het ogenblik waarop aan de leden
van de commissie een ontwerp van aangenomen tekst ter beschikking is gesteld waarin alle aangenomen amendementen verwerkt zijn.
De termijn van 48 uur geldt niet indien de urgentie is verworven overeenkomstig artikel 51, noch indien de amendering volgt op een verzending naar
commissie overeenkomstig artikel 93, nr. 1.
In het voornoemde ontwerp van aangenomen tekst kunnen wetgevingstechnische verbeteringen worden aangebracht die, indien ze worden aangenomen, geen aanleiding kunnen geven tot een tweede lezing in de zin van artikel
94.
De bepalingen van dit nummer zijn niet van toepassing op de wetsontwerpen
betreffende begrotingen, rekeningen, leningen, domeinverrichtingen en het
legercontingent, noch op wetsontwerpen houdende instemming met een
verdrag, noch op voorstellen om naturalisatie te verlenen.

2.

Na de stemming over het geheel van de geamendeerde tekst, wordt de
volledige, door de commissie aangenomen tekst in een op het verslag volgend
stuk opgenomen. De wijzigingen moeten duidelijk naar voren komen.
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Art. 83
1.

Na de stemming over de artikelen van een wetsontwerp of -voorstel gaat de
commissie, op verzoek van een commissielid, of, ingeval het een door de Senaat naar de Kamer teruggezonden wetsontwerp betreft, op verzoek van een
derde van de commissieleden, over tot een tweede lezing. Zodanig verzoek
moet worden gedaan uiterlijk onmiddellijk na de stemming over het laatste
artikel in eerste lezing.
De commissie kan niet overgaan tot de tweede lezing dan na verloop van ten
minste tien dagen te rekenen vanaf het ogenblik waarop het commissieverslag samen met de door de commissie in eerste lezing aangenomen tekst is
rondgedeeld.
Tijdens de tweede lezing kunnen op de in eerste lezing aangenomen tekst
amendementen worden ingediend en, in voorkomend geval op grond van een
wetgevingstechnische nota van de diensten, wetgevingstechnische verbeteringen voorgesteld. Indien deze amendementen of verbeteringen worden
aangenomen, kunnen ze geen aanleiding geven tot een derde lezing of de
toepassing van artikel 82, nr. 1.
In afwijking van artikel 51, nr. 4, eerste lid, heeft de urgentie tot gevolg dat de
in het tweede lid bedoelde termijn van tien dagen wordt ingekort tot vijf dagen.
De artikelen 78 en 82, nr. 2, zijn van toepassing.

2.

Dit artikel is niet van toepassing op de in artikel 82, nr. 1, vierde lid, bedoelde
wetsontwerpen of -voorstellen.

Art. 84
De commissieverslagen en de door de commissie aangenomen tekst worden
vertaald en gedrukt. De ronddeling gebeurt conform artikel 85, eerste lid.
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AFDELING V
Behandeling van wetsontwerpen en voorstellen in plenum
a) Beraadslaging over wetsontwerpen en voorstellen

Art. 85
De commissieverslagen worden ten minste drie dagen voor de bespreking in
plenaire vergadering rondgedeeld, tenzij de urgentie is verworven overeenkomstig artikel 51.
De beraadslaging over de wetsontwerpen en de voorstellen omvat een algemene bespreking en een artikelsgewijze bespreking.
De algemene bespreking loopt over het wetsontwerp of het voorstel in zijn
geheel, en over het beginsel dat eraan ten grondslag ligt. Naast de algemene
en de artikelsgewijze bespreking kan de Kamer ook bevelen dat ieder onderdeel van een wetsontwerp of een voorstel afzonderlijk wordt besproken.
Behoudens strijdige beslissing van de Kamer wordt de door de commissie
goedgekeurde of eventueel geamendeerde tekst als basis genomen voor de
artikelsgewijze bespreking.
Bij de artikelsgewijze bespreking wordt achtereenvolgens ieder artikel, met de
desbetreffende amendementen, in de volgorde ervan, in bespreking gebracht44.

Art. 86
De indiener van een voorstel kan dit voorstel intrekken, ook al is de bespreking ervan reeds geopend; doch wanneer een ander lid het voorstel overneemt, wordt de bespreking voortgezet.

44

Zie ook art. 98, nr. 9.
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Art. 87
Tenzij de Conferentie van voorzitters anders beslist wordt geen algemene
bespreking in plenaire vergadering meer gewijd aan een wetsontwerp dat
door de Senaat naar de Kamer is teruggezonden.

Art. 88
Wanneer de commissie voorstelt een wetsontwerp of een voorstel te verwerpen, spreekt de plenaire vergadering zich op verzoek van de indiener of, ingeval het een door de Senaat aangenomen wetsvoorstel betreft, van de voorzitter uit over dit voorstel tot verwerping, na de rapporteur en eventueel de indiener van het wetsontwerp of voorstel te hebben gehoord. Als de plenaire
vergadering zich aansluit bij de commissie, wordt het wetsontwerp of het
voorstel verworpen. In het tegenovergestelde geval wordt de bespreking
voortgezet tenzij de plenaire vergadering de tekst opnieuw naar de commissie
verzendt.

Art. 89
1.

Van de opschriften en de nummers der in artikel 78, nr. 7, bedoelde wetsontwerpen en voorstellen waarover geen verslag wordt opgemaakt, wordt een
lijst aangelegd, die zal worden rondgedeeld ten minste drie dagen vóór de
vergadering tijdens welke zij in bespreking worden gebracht45.
Voor ieder ervan wordt op de lijst tevens de beslissing van de commissie vermeld.

2.

De voorzitter plaatst de punten, die op de in nr. 1 bedoelde lijst voorkomen,
op de agenda van een vergadering.

45

Deze lijst wordt gelijktijdig rondgedeeld aan de leden van de Kamer en van de Senaat.
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b) Amendementen

Art. 90
1.

Ieder lid heeft het recht amendementen voor te stellen 46. Deze amendementen moeten rechtstreeks verband houden met het precieze onderwerp of met
het artikel van het wetsontwerp of voorstel, waarvan zij de wijziging beogen.
Zij beperken zich tot het aanwijzen van de voorgestelde wijzigingen, zonder
de niet te wijzigen bepalingen te herhalen.
De verantwoording moet beperkt blijven tot wat nodig is om de draagwijdte
van het amendement te begrijpen.

2.

[opgeheven]

3.

Amendementen die met toepassing van artikel 78, § 2, vierde lid, van de
Grondwet worden ingediend47 en die nieuwe bepalingen aan het ontwerp
toevoegen, worden op eenvoudig verzoek van tien leden verwezen naar de
bevoegde commissie, die adviseert of die bepalingen al dan niet in de vorm
van een apart wetsontwerp of wetsvoorstel worden ingediend48.

4.

De amendementen worden op schrift gesteld en aan de voorzitter van de
Kamer bezorgd. Zij mogen niet door meer dan tien leden ondertekend zijn. Zij
worden vertaald naar het Nederlands of het Frans, rondgedeeld aan de leden
van de Kamer en aan de bevoegde commissie overgezonden.

Art. 91
1.

Indien het commissieverslag en de door de commissie aangenomen tekst zijn
rondgedeeld binnen de termijn bepaald in artikel 85, eerste lid, moeten de

46

Grondwet: Art. 76, tweede lid. – De Kamers hebben het recht de voorgestelde artikelen en
amendementen te wijzigen en te splitsen.
Grondwet: Art. 78, § 2, vierde lid. – Indien het ontwerp is geamendeerd, zendt de Senaat het over
aan de Kamer van volksvertegenwoordigers, die een definitieve beslissing neemt door het wetsontwerp hetzij aan te nemen, hetzij te amenderen.
Deze bepaling doet geen afbreuk aan het bepaalde in art. 11, § 1, van de wet van 6 april 1995
houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie bedoeld in art. 82 van de Grondwet.

47

48
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amendementen vóór de sluiting van de algemene bespreking voorgesteld
worden.
2.

Indien het commissieverslag en de door de commissie aangenomen tekst zijn
rondgedeeld binnen de termijn bepaald in artikel 85, eerste lid, moeten de
amendementen, bij toepassing van artikel 87, worden ingediend vóór de dag
waarop het wetsontwerp in plenaire vergadering aan de orde komt.

3.

Zijn het commissieverslag en de door de commissie aangenomen tekst niet
rondgedeeld binnen de termijn bepaald in artikel 85, eerste lid, dan kunnen
amendementen worden ingediend tot voor de sluiting van de bespreking van
de betrokken artikelen.

4.

Onverminderd nr. 3 kunnen na de sluiting van de algemene bespreking maar
voor de sluiting van de bespreking van de betrokken artikelen 49 worden ingediend:
a. subamendementen;
b. amendementen op artikelen waarop de regering amendementen heeft
ingediend waarvan de leden niet binnen de onder nr. 1 bedoelde termijn
behoorlijk kennis hebben kunnen nemen;
c. amendementen die steunen op adviezen of beslissingen van geraadpleegde organen waarvan de leden niet binnen de onder nr. 1 bedoelde termijn
behoorlijk kennis hebben kunnen nemen;
d. amendementen die een compromis vormen of van technische aard zijn en
die uit de bespreking van de artikelen voortvloeien.

5.

Dit artikel is slechts van toepassing in plenaire vergadering.

Art. 92
Een amendement kan door de hoofdindiener worden ingetrokken tot net
voordat het in stemming wordt gebracht. Het kan door een ander lid worden
overgenomen zonder dat de bespreking wordt heropend.

49

Er zij opgemerkt dat de amendering van een artikel soms repercussies kan hebben op een artikel
waarvan de bespreking reeds is gesloten. In dat geval spreekt het vanzelf dat een amendering van
laatstgenoemd artikel mogelijk moet blijven om de inhoud ervan in overeenstemming te brengen
met de amendering van het eerstgenoemde artikel.
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Art. 93
1.

Over een amendement beraadslaagt de Kamer alleen wanneer het de steun
krijgt van ten minste vijf leden. Het staat de indiener vrij het amendement
gedurende ten hoogste 5 minuten vooraf toe te lichten. Beslist de Kamer dat
er aanleiding is om het amendement naar de commissie te verzenden, dan
wordt de beraadslaging over het betrokken artikel geschorst. Indien geen
plenaire vergadering gepland is binnen een termijn van acht dagen na de
indiening van een amendement, kan ook de voorzitter van de Kamer tot voornoemde verzending beslissen.

2.

Over amendementen die in de loop van de beraadslaging worden voorgesteld, kan worden gestemd op basis van een eentalige tekst. Worden zij
aangenomen, dan laat het bureau ze vertalen.
Indien de beraadslaging tot een latere vergadering wordt verdaagd, worden
de amendementen, met vermelding van de naam van de indieners, in de beide talen gedrukt en rondgedeeld.

Art. 94
1.

Na de stemming over de artikelen van een wetsontwerp of -voorstel gaat de
plenaire vergadering, op verzoek van de voorzitter of van een derde van de
leden, over tot een tweede lezing. Zodanig verzoek moet worden gedaan uiterlijk vóór de stemming over het geheel van het wetsontwerp of -voorstel.

2.

Tijdens de tweede lezing kan de plenaire vergadering, op verslag van de
bevoegde commissie, die beraadslaagt en besluit overeenkomstig artikel 83,
nr. 1, derde lid, op de in eerste lezing aangenomen artikelen of, in voorkomend geval, op de door de commissie aangenomen tekst, amendementen
aannemen.

3.

Indien de Kamer tijdens de tweede lezing amendementen aanneemt, kan zij
beslissen dat hierover een derde lezing plaatsheeft en dat de stemming over
het geheel van het wetsontwerp of -voorstel tot een latere vergadering wordt
verdaagd.
Wordt tot verdaging besloten, dan worden de aldus geamendeerde artikelen
in de beide talen gedrukt en rondgedeeld.
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c) Stemmingen over de artikelen en over de gehele tekst

Art. 95
Een eindstemming over wetsbepalingen kan in plenaire vergadering maar
plaatsvinden ten vroegste twee dagen na de dag waarop de parlementaire
overlegcommissie bedoeld in artikel 13 is geïnstalleerd, tenzij die wetsbepalingen uitsluitend betrekking hebben op de toekenning van voorlopige kredieten of op de vaststelling van het legercontingent 50.
Indien bij de parlementaire overlegcommissie bedoeld in artikel 13 een bevoegdheidsconflict aanhangig is gemaakt of een verzoek tot verlenging van de
onderzoekstermijnen is ingediend, wordt de eindstemming over het wetsontwerp of -voorstel in plenaire vergadering opgeschort tot de dag na die
waarop de overlegcommissie zich uitspreekt of tot de dag na die waarop de
termijn verstrijkt binnen welke de overlegcommissie zich moest uitspreken51.
Indien een amendement door de plenaire vergadering is aangenomen in eerste lezing, mag de eindstemming over het aldus geamendeerde wetsontwerp
of -voorstel eerst plaatsvinden nadat vijf dagen verstreken zijn52.

Art. 96
In alle gevallen wordt over de in het Nederlands en in het Frans gestelde tekst
van elk artikel gestemd.
Na de artikelsgewijze stemming volgt een stemming over het geheel, die voor
de wetsontwerpen en wetsvoorstellen bij naamstemming wordt gehouden.

50

51
52

Zie artikel 1, laatste lid, van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire
overlegcommissie bedoeld in artikel 82 van de Grondwet (zie bijlagen, onder “Parlementaire
overlegcommissie”).
Zie de artikelen 11, § 1, laatste lid, 12 en 14, laatste lid, van diezelfde wet.
Zie artikel 11, § 1, tweede lid, van diezelfde wet.
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AFDELING VI
Verplichte samenwerking met de gemeenschaps- en gewestregeringen

Art. 97
1.

Indien een wetsvoorstel een aangelegenheid betreft waarvoor een procedure
van samenwerking met de gewest- of gemeenschapsregeringen is voorgeschreven53, verzoekt de voorzitter van de Kamer de eerste minister de tekst
over te zenden aan de voorzitter(s) van de betrokken gewest- en/of gemeenschapsregering(en).
De procedure wordt ingezet op het ogenblik dat het voorstel op de agenda
van de commissie wordt geplaatst.
Ze is van overeenkomstige toepassing op de door de Senaat aan de Kamer
overgezonden wetsontwerpen die voortvloeien uit een senatoriaal initiatief
en waarvoor de samenwerkingsprocedure niet zou zijn nageleefd.

2.

De voorgeschreven samenwerkingsprocedure schort de bespreking in
commissie niet op. De eindstemming in commissie kan evenwel maar plaatsvinden nadat de betrokken gewest- en/of gemeenschapsregering(en) haar
(hun) schriftelijke opmerkingen heeft (hebben) teruggezonden, of – bij ontstentenis van antwoord – ten vroegste dertig dagen na het verzoek van de
voorzitter van de Kamer aan de eerste minister.

3.

Het bepaalde onder nr. 1 is van toepassing op de amendementen zodra ze in
commissie in eerste lezing zijn aangenomen. Bij ontstentenis van antwoord
van de betrokken gewest- en/of gemeenschapsregering(en) kan de eindstemming in commissie in dat geval ten vroegste vijftien dagen na het verzoek
van de voorzitter van de Kamer aan de eerste minister plaatsvinden.

53

Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen – art. 6, § 8: “Indien een
voorstel van wet, decreet of ordonnantie een materie betreft, bedoeld in de §§ 2, 2bis, 3, 3bis, 4, 5,
en in artikel 11, tweede lid, vindt het overleg, de betrokkenheid of de adviesverlening van de
federale overheid en de betrokken Gemeenschaps- of Gewestregeringen plaats volgens de regelen bepaald in het reglement van de Wetgevende Kamer of het Parlement waarbij het voorstel van
wet, decreet of ordonnantie wordt ingediend.” Zie ook bijlagen, onder “Samenwerking met de
gemeenschaps- en gewestregeringen”.
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4.

Wordt in plenaire vergadering in eerste lezing een amendement aangenomen
dat de naleving van een samenwerkingsprocedure vereist, dan wordt het
bewuste wetsontwerp of wetsvoorstel teruggezonden naar de commissie met
het oog op de toepassing van het bepaalde onder nr. 3.

AFDELING VII
Raadpleging van de Raad van State en voorkoming
van bevoegdheidsconflicten

Art. 98
1.

De voorzitter van de Kamer kan de afdeling wetgeving van de Raad van State
verzoeken een beredeneerd advies te verstrekken over de in het Nederlands
en het Frans gestelde tekst van alle wetsontwerpen en -voorstellen of amendementen op deze ontwerpen en voorstellen die bij de Kamer aanhangig zijn.
De voorzitter wint eventueel het advies in van de Conferentie van voorzitters.
Zo een of meer leden van de Kamer een wetsvoorstel of een amendement
hebben ingediend, kan de voorzitter, in het verzoek om een advies en na
raadpleging van de indiener(s) van het voorstel of het amendement, de naam
opgeven van het lid, de gemachtigde of de ambtenaar die de afdeling wetgeving de nodige uitleg zal verstrekken.

2.

Zo nodig kan de voorzitter om een advies verzoeken binnen een termijn van:
– zestig dagen, verlengd tot vijfenzeventig dagen in het geval waarin het
advies gegeven wordt door de algemene vergadering met toepassing van
artikel 85 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State of door de
verenigde kamers met toepassing van artikel 85bis van diezelfde wetten;
– dertig dagen, verlengd tot vijfenveertig dagen in het geval waarin het advies gegeven wordt door de algemene vergadering met toepassing van artikel 85 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State of door de
verenigde kamers met toepassing van artikel 85bis van diezelfde wetten;
deze termijn wordt van rechtswege verlengd met vijftien dagen wanneer
hij begint te lopen tussen 15 juli en 31 juli of wanneer hij verstrijkt tussen
15 juli en 15 augustus.
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De voorzitter kan om een dringend advies verzoeken binnen een termijn van
ten hoogste vijf werkdagen54. In dat geval wordt het verzoek om spoedbehandeling met bijzondere redenen omkleed. De termijn van vijf werkdagen wordt
verlengd tot acht werkdagen in het geval waarin het advies gegeven wordt
met toepassing van artikel 2, § 4, van de gecoördineerde wetten op de Raad
van State, of door de algemene vergadering met toepassing van artikel 85 van
diezelfde wetten of door de verenigde kamers met toepassing van artikel
85bis van diezelfde wetten.
Vóór het verstrijken van de termijn bedoeld in de voorgaande twee leden kan
de voorzitter een bijkomende termijn verlenen.
3.

Stelt een lid voor dat de voorzitter tot deze raadpleging overgaat in verband
met wetsontwerpen of -voorstellen of met amendementen op die wetsontwerpen of -voorstellen, dan wordt dat voorstel in behandeling genomen indien dertig leden het steunen.
De voorzitter is verplicht het advies te vragen wanneer het voorstel tot raadpleging betrekking heeft op wetsvoorstellen of op amendementen op wetsontwerpen of wetsvoorstellen en gesteund wordt door ten minste vijftig leden55.

4.

Het voorstel tot raadpleging wordt eveneens in behandeling genomen indien
het slaat op wetsvoorstellen of op amendementen op wetsontwerpen of
wetsvoorstellen en indien tweeëntwintig leden van een taalgroep het steunen.
De voorzitter is in dat geval verplicht het advies te vragen wanneer het voorstel tot raadpleging gesteund wordt door de meerderheid van de leden van
die taalgroep55.

5.

Het voorstel tot raadpleging moet mondeling worden geformuleerd. Indien
het vereiste aantal leden voor het in behandeling nemen niet is bereikt, vervalt het voorstel. Is het vereiste aantal wél bereikt, dan mogen de auteur van

54

Artikel 84, § 2, eerste lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State: “De werkdag is de
dag die noch een zaterdag, noch een zondag, noch een feestdag is. De termijnen gaan in op de
eerste werkdag na die van de inschrijving op de rol. De vervaldag is in de termijn begrepen. Is die
dag geen werkdag, dan verstrijkt de termijn op de eerstvolgende werkdag.”
De onmogelijkheid om een adviesaanvraag af te dwingen voor wetsontwerpen, geldt alleen voor
regeringsontwerpen (en dus niet voor ontwerpen die voortvloeien uit een in de Senaat aangenomen wetsvoorstel).

55
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het voorstel en één spreker per politieke fractie het woord voeren binnen de
in artikel 48, nr. 1, 6°, vastgestelde spreektijd.
6.

Wanneer het voorstel tot raadpleging betrekking heeft op bepalingen die door
een commissie werden onderzocht, moet het geformuleerd worden vóór het
sluiten van de algemene bespreking. Indien de Conferentie van voorzitters
een beslissing neemt bij toepassing van artikel 87 moet het voorstel tot raadpleging geformuleerd worden tijdens de eerste dag van de bespreking.

7.

In de commissie schorst het verzoek om advies de bespreking niet van de
bepalingen waarover het advies wordt gevraagd.
De commissie mag slechts beslissen nadat zij kennis heeft genomen van het
advies, en in voorkomend geval, na toepassing van het bepaalde onder nr. 8.
Behoudens andersluidende beslissing van de Kamer, wordt de bespreking van
de bepalingen waarover advies gevraagd is, in de plenaire vergadering geschorst.
Er mag geen andersluidende beslissing worden genomen wanneer de voorzitter het advies vraagt over de respectieve bevoegdheid van de Staat, de Gemeenschappen of de Gewesten of in geval van toepassing van nr. 3, tweede
lid, en 4, tweede lid.

8.

Wanneer de afdeling wetgeving van de Raad van State van mening is dat de
haar voorgelegde bepalingen de bevoegdheid van de Staat te buiten gaan en
de voorzitter van de Kamer ze doorzendt naar het Overlegcomité, dat opgericht is bij artikel 31 van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming
der instellingen, wordt de bespreking ervan geschorst.
De schorsing duurt tot wanneer het Overlegcomité, in een met redenen omkleed advies verstrekt volgens de procedure van de consensus, uitspraak zal
hebben gedaan ten gunste van de bevoegdheid van de Staat of tot wanneer
de regering bij de Kamer de amendementen heeft ingediend die door het
Comité beslist zijn om aan de bevoegdheidsoverschrijding een einde te maken.
Indien het Overlegcomité evenwel geen uitspraak gedaan heeft binnen de
hem opgelegde termijn van veertig dagen, indien de Kamer vóór het verstrijken van die termijn ervan op de hoogte gebracht wordt dat het Comité geen
uitspraak kan doen of indien de regering, binnen drie dagen na het advies van
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het Comité, de bedoelde amendementen niet heeft ingediend, mag de bespreking van de betrokken bepalingen voortgezet worden.
9.

In geval van schorsing van de bespreking van sommige bepalingen, wordt
afgeweken van het bepaalde in artikel 85, vijfde lid.

10. Indien het verzoek om advies van de afdeling wetgeving van de Raad van
State betrekking heeft op een aangelegenheid die het voorwerp uitmaakt van
een procedure tot voorkoming en regeling van een belangenconflict, wordt
het Gemeenschaps- of het Gewestparlement dat het initiatief tot deze procedure genomen heeft, van dat verzoek en van het verloop van de procedure tot
voorkoming van het bevoegdheidsconflict op de hoogte gebracht.
Het Overlegcomité wordt daar eveneens van op de hoogte gebracht indien het
belangenconflict bij hem aanhangig is gemaakt.
11. Wanneer het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State door
een minister gevraagd wordt over wetsvoorstellen of amendementen op
wetsontwerpen of -voorstellen, is de in de nrs. 7 tot 10 bedoelde procedure
van overeenkomstige toepassing.
12. De adviezen van de Raad van State en van het Overlegcomité worden gedrukt
en rondgedeeld.

Art. 9956
1.

De voorzitter van de Kamer is verplicht het advies te vragen van de afdeling
wetgeving van de Raad van State wanneer ten minste twaalf leden van de
parlementaire overlegcommissie bedoeld in artikel 13 daartoe bij de griffie
van de Kamer of van de Senaat een verzoek indienen dat uitsluitend betrekking heeft op een wetsontwerp of -voorstel dat bij de Kamer aanhangig is of

56

Wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie bedoeld in
art. 82 van de Grondwet: Art. 16. – De voorzitter van de assemblée waarbij een wetsontwerp of voorstel aanhangig is, is verplicht het advies te vragen van de afdeling wetgeving van de Raad
van State wanneer ten minste twaalf leden van de commissie daartoe bij de griffie van een van
beide assemblées een schriftelijk verzoek indienen dat uitsluitend betrekking heeft op dat
wetsontwerp of -voorstel, of op bij een eerste stemming aangenomen amendementen op dat
wetsontwerp of -voorstel en dat een bij de commissie aanhangig bevoegdheidsconflict betreft.
De voorzitter kan, in spoedeisende gevallen, vragen dat het advies wordt uitgebracht binnen
een termijn van ten hoogste vijf werkdagen.
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op een bij een eerste stemming aangenomen amendement op dergelijk wetsontwerp of -voorstel, en dat een bij de overlegcommissie aanhangig bevoegdheidsconflict betreft.
2.

De voorzitter kan in spoedeisende gevallen vragen dat het advies wordt
uitgebracht binnen een termijn van ten hoogste vijf werkdagen. In dat geval
wordt het verzoek om spoedbehandeling met bijzondere redenen omkleed.

3.

[opgeheven]

Art. 100
Op gemotiveerd verzoek van de bevoegde Kamercommissie beslist de plenaire vergadering of de voorzitter gebruik zal maken van de mogelijkheid om het
coördinatiebureau van de Raad van State te vragen een bepaalde wetgeving
te coördineren, te codificeren of te vereenvoudigen57.

AFDELING VIII
Voorkoming en regeling van belangenconflicten

Art. 101
Wanneer de Kamer oordeelt dat zij ernstig kan worden benadeeld door een
ontwerp of een voorstel van decreet of ordonnantie of een amendement
daarop, dat wordt ingediend of voorgesteld, naar gelang het geval in een Gemeenschapsparlement, in een Gewestparlement, in de Verenigde Vergadering
van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest of, bij toepassing van artikel 138 van de Grondwet, in
de Franse taalgroep van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, kan zij verzoeken dat de behandeling aldaar van dat ontwerp, voorstel of amendement
wordt geschorst met het oog op overleg.
Het voorstel van resolutie waarbij dat verzoek wordt ingeleid, moet met drie
vierde van de stemmen worden aangenomen.

57

Zie artikel 6bis van de gecoördineerde wetten op de Raad van State.
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Het voorstel van resolutie waarbij de Kamer met toepassing van artikel 32, §
1ter, tweede lid, van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der
instellingen bevestigt dat zij nog steeds van oordeel is ernstig te worden benadeeld, moet worden aangenomen met de bij artikel 61 bepaalde meerderheid.
De resoluties worden naargelang van het geval onverwijld aan het betrokken
Parlement of het betrokken orgaan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
overgezonden.
De voorzitter van de Kamer regelt het overleg met het betrokken Parlement of
het betrokken orgaan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hij wint eventueel het advies in van de Conferentie van voorzitters.
Binnen zestig dagen na de schorsing van de behandeling van het ontwerp,
voorstel of amendement met het oog op overleg wordt aan de Kamer verslag
uitgebracht over het overleg.
Indien het overleg binnen die termijn niet tot een oplossing heeft geleid,
wordt het geschil door de voorzitter van de Kamer aanhangig gemaakt bij het
bij artikel 31 van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen opgerichte Overlegcomité.

Art. 102
1.

De behandeling van een wetsontwerp of een wetsvoorstel door de Kamer
wordt geschorst met het oog op overleg wanneer het verzoek daartoe gedaan
wordt, met drie vierde van de stemmen, door een Gemeenschapsparlement,
een Gewestparlement of, bij toepassing van artikel 138 van de Grondwet, door
de Franse taalgroep van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die oordeelt dat hij door dit wetsontwerp of -voorstel of door een amendement daarop ernstig kan worden benadeeld, of met de meerderheid van de
stemmen in elk van de taalgroepen, door de Verenigde Vergadering van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die oordeelt dat zij door dit wetsontwerp of -voorstel of door een
amendement daarop ernstig kan worden benadeeld.

2.

De behandeling van het ontwerp, voorstel of amendement wordt geschorst
gedurende zestig dagen. Deze schorsing neemt eerst een aanvang na de indiening van het commissieverslag en in elk geval vóór de eindstemming in
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plenum. In de commissie schorst een verzoek zoals bedoeld onder nr. 1 de
behandeling van het ontwerp, voorstel of amendement niet.
Wanneer de tekst waarover het belangenconflict opgeworpen is, na de aanhangigmaking van het conflict geamendeerd wordt, moet het betrokken Parlement of orgaan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, na de indiening van
het commissieverslag en in elk geval vóór de eindstemming in plenum over
het ontwerp of voorstel, bevestigen dat hij nog steeds van oordeel is ernstig te
worden benadeeld. De behandeling wordt geschorst totdat het betrokken
Parlement of orgaan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zich uitspreekt
en dit gedurende ten hoogste vijftien dagen.
In dat geval neemt de schorsing met het oog op overleg een aanvang de dag
waarop het betrokken Parlement of orgaan van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest bevestigt ernstig te worden benadeeld.
Deze procedure kan maar eenmaal worden toegepast door eenzelfde assemblee ten aanzien van eenzelfde ontwerp of eenzelfde voorstel. Indien het
voorstel of het ontwerp waarover het belangenconflict aanhangig is gemaakt,
geamendeerd wordt, kan een nieuw belangenconflict alleen maar worden
opgeworpen over het amendement of de amendementen.
3.

De voorzitter van de Kamer regelt het overleg met het betrokken Parlement of
orgaan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

4.

Binnen zestig dagen na de schorsing van de behandeling van het ontwerp,
voorstel of amendement met het oog op overleg wordt aan de Kamer verslag
uitgebracht over het overleg.
Indien het overleg binnen die termijn niet tot een oplossing heeft geleid,
wordt het geschil door de voorzitter van de Kamer aanhangig gemaakt bij de
Senaat, die binnen dertig dagen een gemotiveerd advies uitbrengt aan het bij
artikel 31 van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen opgerichte Overlegcomité.
De behandeling blijft dan geschorst totdat het Comité een beslissing heeft
genomen en ten hoogste nog dertig dagen nadat de Senaat een gemotiveerd
advies heeft uitgebracht.

5.

Indien het Overlegcomité binnen de gestelde termijn geen beslissing heeft
genomen of de Kamer, vóór het verstrijken van die termijn, ervan op de hoog-
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te is gebracht dat het Comité geen uitspraak kan doen, mag de Kamer de behandeling hervatten.

Art. 103
1.

Artikel 75, nrs. 2 tot 7, is niet van toepassing op de voorstellen van resolutie.
Deze voorstellen worden naar de vaste commissie voor de Herziening van de
Grondwet en de Hervorming der Instellingen verzonden, behalve indien de
Kamer beslist dat geen aanleiding bestaat tot verzending naar een commissie.
In het geval bedoeld in artikel 102, verstrekt de commissie waarbij het wetsontwerp of het wetsvoorstel aanhangig is gemaakt, een advies over het belangenconflict in het kader van het overleg met het Parlement of het orgaan
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest welke het verzoek heeft gedaan.
De voorzitter van de Kamer bepaalt binnen welke termijn het verslag moet
worden ingediend.

2.

Wanneer een procedure in verband met een bevoegdheidsconflict is of wordt
ingeleid, wordt elke procedure tot regeling van een belangenconflict over
eenzelfde aangelegenheid geschorst.
Wanneer de Raad van State – op verzoek van de federale regering, het Overlegcomité, een gemeenschaps- of gewestregering, het Verenigd College van
de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie of het College van de Franse Gemeenschapscommissie – in een gemotiveerd advies stelt dat een aan het
Overlegcomité voorgelegd belangenconflict niet vrij is van een bevoegdheidsconflict, wordt de procedure tot regeling van het belangenconflict in het Overlegcomité definitief afgesloten.

3.

Het na het overleg bereikte akkoord evenals de in de artikelen 101 en 102
bedoelde beslissingen van het Overlegcomité worden gedrukt en rondgedeeld.

4.

De auteurs van de voorstellen van resolutie en één spreker per politieke
fractie mogen het woord voeren binnen de in artikel 48, nr. 1, 6°, vastgestelde
spreektijd.
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AFDELING IX
Alarmbelprocedure

Art. 10458
Een motie kan verklaren dat de bepalingen van een wetsontwerp of wetsvoorstel die zij aanwijst, de betrekkingen tussen de Gemeenschappen ernstig in
het gedrang kunnen brengen.
De motie moet met redenen omkleed zijn, ondertekend door ten minste drie
vierde van de leden van een taalgroep en ter tafel gelegd na de indiening van
het verslag en vóór de eindstemming in plenaire vergadering. Ze mag geen
betrekking hebben op een begroting of een wet waarvoor een bijzondere
meerderheid is vereist.
De leden van een taalgroep kunnen deze procedure slechts eenmaal toepassen ten opzichte van eenzelfde wetsontwerp of wetsvoorstel.
De door de voorzitter van de Kamer ontvankelijk geoordeelde motie wordt
door hem onmiddellijk naar de Ministerraad verwezen. De parlementaire procedure wordt dan opgeschort.
De Ministerraad brengt binnen dertig dagen een met redenen omkleed advies
over de motie uit en verzoekt de Kamer zich uit te spreken hetzij over dat advies, hetzij over het eventueel geamendeerde ontwerp of voorstel.

AFDELING X
Overzending van ontwerpen aan de Koning, ter bekrachtiging

Art. 105
De Kamer zendt de aangenomen ontwerpen in de volgende gevallen ter

58

Zie artikel 54 van de Grondwet.
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bekrachtiging over aan de Koning:
1° indien het ontwerp een aangelegenheid regelt als bedoeld in artikel 74 van
de Grondwet, na aanneming door de plenaire vergadering van de Kamer;
2° indien het ontwerp een aangelegenheid regelt als bedoeld in artikel 77 van
de Grondwet en de Kamer zich als laatste uitspreekt, na aanneming van
dezelfde tekst door de Kamer van volksvertegenwoordigers en door de
Senaat;
3° indien het ontwerp een aangelegenheid regelt als bedoeld in artikel 78 van
de Grondwet naargelang van het geval:
– na het verstrijken van de evocatietermijn van vijftien dagen bepaald in
artikel 78, § 2, eerste lid, van de Grondwet;
– na ontvangst van de beslissing waarbij de Senaat stelt dat er geen reden is om het geëvoceerde ontwerp te amenderen (artikel 78, § 2,
tweede en derde lid, van de Grondwet)59;
– na het verstrijken van de onderzoekstermijn van dertig dagen bepaald
in artikel 78, § 2, tweede lid, van de Grondwet 60;
– nadat de Kamer overeenkomstig artikel 78, § 2, vierde lid, van de
Grondwet een definitieve beslissing heeft genomen door het wetsontwerp hetzij aan te nemen, hetzij te amenderen.
Een afschrift van het perkament dat door de Kamer aan de regering is overgezonden met het oog op de bekrachtiging door de Koning, wordt in het archief
van de Kamer bewaard61. In het perkament en in het afschrift mag geen overschrijving worden aangebracht, behalve indien het gaat om technische verbeteringen die door de plenaire vergadering zijn aanvaard en de overzending
aan de regering bovendien dringend is. Dergelijke technische verbeteringen
moeten in de rand van beide stukken worden geparafeerd en gedagtekend
door de griffier en de bewuste artikelen moeten worden vermeld op de eerste
bladzijde van het afschrift.

59

60
61

Uit artikel 61, nr. 3, derde lid, van het Senaatsreglement blijkt dat mocht de Senaat een
geëvoceerd wetsontwerp verwerpen, hij geacht wordt beslist te hebben dit ontwerp niet te
amenderen, overeenkomstig artikel 78, § 2, derde lid, van de Grondwet.
In voorkomend geval verlengd overeenkomstig artikel 82 van de Grondwet.
De leden van de Kamer kunnen op ieder ogenblik inzage krijgen van dit afschrift.
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HOOFDSTUK II
WERKWIJZE IN BEGROTINGSZAKEN62
AFDELING I
Algemene bepalingen

Art. 106
Nadat de regering haar beleidskeuzen voor het volgende begrotingsjaar heeft
bepaald, legt zij die eerst (en tijdens de maand september) ter bespreking
voor aan de Kamer.
Onmiddellijk na de algemene bespreking van die regeringsverklaring, spreekt
de Kamer zich bij naamstemming uit over eventuele moties die overeenkomstig artikel 133, eerste lid, werden ingediend.

Art. 107
1.

Indien de rijksmiddelenbegroting, de algemene uitgavenbegroting – met
inbegrip van begrotingstabellen waarin de kredieten voor de programma’s
volgens de economische classificatie zijn opgesplitst in basisallocaties63 –
en/of de algemene toelichting bij beide ontwerpen en de beleidsnota’s niet
zijn rondgedeeld op 31 oktober van het jaar dat aan het begrotingsjaar voorafgaat, komt de commissie voor de Financiën en de Begroting bijeen in de
loop van de eerste tien dagen van de maand november.
Indien de ontwerpen van begroting en/of de synoptische tabellen van de verrichtingen van instellingen van openbaar nut niet zijn toegevoegd aan het

62

63

Grondwet: Art. 174. – Elk jaar wordt door de Kamer van volksvertegenwoordigers de eindrekening
vastgesteld en de begroting goedgekeurd. (…)
Alle staatsontvangsten en -uitgaven moeten op de begroting en in de rekeningen worden
gebracht.
Art. 177. – Een wet aangenomen met de in artikel 4, laatste lid, bepaalde meerderheid stelt het
financieringsstelsel vast voor de gewesten.
De Gewestparlementen regelen, elk voor zich, de bestemming van hun ontvangsten bij de in
artikel 134 bedoelde regelen.
Artikel 51 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de
comptabiliteit van de federale Staat.
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ontwerp van algemene uitgavenbegroting respectievelijk aan de verantwoording van dat ontwerp – overeenkomstig de wetsbepalingen betreffende de
staatsbedrijven64 en de controle op sommige instellingen van openbaar nut65
–, komt de commissie voor de Financiën en de Begroting – als dat nodig blijkt
– eveneens bijeen in de loop van de eerste tien dagen van de maand november.
In elk van de voornoemde gevallen beraadslaagt de commissie over de toestand die daarvan het gevolg is en maakt ze er proces-verbaal van op. Dat
proces-verbaal wordt aan de leden van de Kamer overgezonden.
2.

De voorzitter van de Kamer vraagt de bevoegde ministers om uitleg in de
hiernavolgende gevallen:
a. indien, op 30 april van het lopende begrotingsjaar, nog geen ontwerp tot
aanpassing van de rijksmiddelen- en/of van de algemene uitgavenbegroting is ingediend en rondgedeeld;
b. indien, op 1 november volgend op het einde van het begrotingsjaar, het
wetsontwerp houdende eindregeling van de begrotingen nog niet is ingediend en rondgedeeld.
Het schriftelijk antwoord wordt door de bevoegde ministers toegezonden aan
de Kamer binnen zeven dagen. Nadat voormelde termijn is verstreken, doet
de voorzitter mededeling aan de Kamer van vraag en antwoord of van de onbeantwoorde vraag, tijdens de eerstvolgende plenaire vergadering.

3.

Behoudens de behandeling bij voorrang van een ontwerp van financiewet,
van een wetsontwerp waarbij voorlopige kredieten worden geopend, of van
een wetsontwerp houdende budgettaire bijbepalingen met toepassing van
artikel 115, en behoudens een andersluidende beslissing van de Kamer, wordt
voorrang verleend aan de behandeling van de rijksmiddelen- en algemene
uitgavenbegroting, alsmede aan de aanpassingen ervan.

4.

Voor de behandeling van de rijksmiddelen- en algemene uitgavenbegroting en
de aanpassingen ervan, alsmede voor de ontwerpen van financiewet en/of
wet waarbij voorlopige kredieten worden geopend, en de wetsontwerpen

64

Artikel 97, eerste lid, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van
de comptabiliteit van de federale Staat.
Artikel 3 van wet van 16 maart 1954 betreffende de controle van sommige instellingen van
openbaar nut, zoals gewijzigd bij de wet van 19 juli 1996.

65
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houdende eindregeling van de begrotingen gelden dezelfde procedureregels
als voor de behandeling van de wetsontwerpen, onverminderd de toepassing
van de in dit hoofdstuk opgenomen bijzondere bepalingen.
5.

De rijksmiddelen- en de algemene uitgavenbegroting, alsmede de eventuele
aanpassingen ervan op grond van de jaarlijkse begrotingscontrole, worden
respectievelijk uiterlijk op 31 december van het jaar dat aan het begrotingsjaar voorafgaat en vóór 30 juni van het lopende begrotingsjaar door de Kamer
goedgekeurd.

AFDELING II
Verzending naar de commissies

Art. 108
1.

De rijksmiddelen- en de algemene uitgavenbegroting, alsmede de aanpassingen ervan, de ontwerpen van financiewet en/of wet waarbij voorlopige kredieten worden geopend, de wetsontwerpen houdende eindregeling van de begrotingen en de door het Rekenhof opgestelde voorafbeelding van de uitslagen van de uitvoering van de begroting worden verzonden naar de commissie
voor de Financiën en de Begroting.
Gelijktijdig wordt de algemene uitgavenbegroting, respectievelijk de aanpassing ervan, daarenboven verzonden naar elk van de overige vaste commissies,
voor advies over de hen aanbelangende programma’s.
Het bepaalde in het vorige lid is eveneens van toepassing op de wetsontwerpen houdende eindregeling van de begrotingen, in die mate dat de voorzitter
van de Kamer of een andere vaste commissie dan de commissie voor de Financiën en de Begroting daartoe beslist.

2.

Worden de rijksmiddelen- en de algemene uitgavenbegroting, of de aanpassingen ervan, tegelijk bij de Kamer ingediend, dan worden zij gezamenlijk
behandeld door de commissie voor de Financiën en de Begroting.
Worden genoemde begrotingen of de aanpassingen ervan niet elijktijdig ingediend en is het onderzoek van de rijksmiddelenbegroting of van de aanpassing ervan nog niet beëindigd op het ogenblik dat de algemene uitgavenbe-
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groting of de aanpassing ervan wordt rondgedeeld, dan kan de voorzitter van
de Kamer beslissen dat beide begrotingen of aanpassingen vanaf dat ogenblik
gezamenlijk moeten worden behandeld.

Art. 109
De gewijzigde administratieve begrotingen, die tijdens het begrotingsjaar (en
vóór hun bekendmaking in het Belgisch Staatsblad) worden medegedeeld aan
de Kamer, worden naar de bevoegde vaste commissies verzonden.

AFDELING III
Behandeling in de commissies

Art. 110
1.

Uitgezonderd indien voorrang wordt verleend aan het onderzoek van een
ontwerp van financiewet en/of wet waarbij voorlopige kredieten worden geopend of aan het onderzoek van een wetsontwerp houdende budgettaire bijbepalingen met toepassing van artikel 115, en behoudens een andersluidende
beslissing van de Kamer, behandelt de commissie voor de Financiën en de
Begroting de rijksmiddelen- en algemene uitgavenbegroting, alsmede de
aanpassingen ervan, aan één stuk en tot de volledige afhandeling ervan.66

2.

Uitgezonderd indien haar bij beslissing van de voorzitter van de Kamer meer
tijd wordt toegemeten, houdt zij te dien einde zoveel vergaderingen als nodig
is om het onderzoek van de algemene uitgavenbegroting of de aanpassing
ervan, ongeacht of dit gezamenlijk met de rijksmiddelenbegroting of de aanpassing ervan gebeurt, te beëindigen binnen vijf dagen na het verstrijken van
de termijn binnen welke de overige voor advies geraadpleegde vaste commissies hun advies dienen uit te brengen.
Indien het verslag houdende het advies van een vaste commissie nog niet
beschikbaar is, brengt de rapporteur mondeling verslag uit aan de commissie
voor de Financiën en de Begroting.

66

De behandeling van een wetsontwerp of -voorstel waaraan met toepassing van artikel 51 urgentie
is verleend, heeft evenwel voorrang op de behandeling van de begrotingen.
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De adviezen van laatstgenoemde vaste commissies mogen wijzigingsvoorstellen bevatten op de hun voorgelegde teksten.
In het verslag van de commissie voor de Financiën en de Begroting wordt
gepreciseerd in hoever genoemde wijzigingsvoorstellen al dan niet werden
overgenomen. Benevens de door de commissie voor de Financiën en de Begroting geamendeerde artikelen van het ontwerp, wordt in fine van het verslag eveneens de tekst van de niet-overgenomen wijzigingsvoorstellen van de
voor advies geraadpleegde vaste commissies opgenomen.
Bij ontstentenis van adviezen van voornoemde vaste commissies binnen de
voorgeschreven termijn, schorst de commissie voor de Financiën en de Begroting haar bespreking niet en mag zij meteen beslissen.
3.

Indien de rijksmiddelenbegroting of de eventuele aanpassing ervan niet
gezamenlijk met de algemene uitgavenbegroting of de aanpassing ervan
wordt onderzocht, bepaalt de voorzitter van de Kamer binnen welke termijn
na de ronddeling van genoemde begroting en aanpassing het onderzoek moet
worden beëindigd. Deze termijn mag niet minder dan tien dagen bedragen.
Deze bepaling doet geen afbreuk aan artikel 108, nr. 2, tweede lid.

4.

De voorzitter van de Kamer bepaalt binnen welke termijn na de ronddeling
ervan, het onderzoek van de wetsontwerpen houdende eindregeling van de
begrotingen moet worden beëindigd. Deze termijn mag niet minder dan tien
dagen bedragen.

Art. 111
Binnen acht dagen na de ronddeling van de algemene uitgavenbegroting en
de aanpassing ervan worden de vaste commissies bijeengeroepen.
Uiterlijk op 5 december brengt elke vaste commissie advies uit over de haar
aanbelangende programma’s, uitgezonderd indien de algemene uitgavenbegroting en de beleidsnota’s niet tijdig zijn ingediend. In dat geval beslist de
Conferentie van voorzitters in welke mate er aan de commissies meer tijd
wordt toegemeten.
De beleidsnota’s bevatten een toelichting bij de wijze waarop de ministers
gevolg geven aan het regeerakkoord en aan de door de Kamer goedgekeurde
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resoluties. Zij preciseren de doelstellingen, de budgettaire heroriënteringen,
de in te zetten middelen en het tijdschema voor de tenuitvoerlegging. In een
vaste rubriek preciseren zij eveneens welk gevolg is gegeven aan de EUverplichtingen, welke problemen daarbij opduiken en welke nieuwe uitdagingen zich ter zake aandienen. Zij worden uiterlijk op 31 oktober overgezonden
aan de Kamer. Zij gelden mede als uitgangspunt voor de bespreking van de
programma’s van de algemene uitgavenbegroting.

Art. 112
De ontwerpen van financiewet en/of wet waarbij voorlopige kredieten worden
geopend, worden door de commissie voor de Financiën en de Begroting onderzocht binnen de termijn na de ronddeling ervan die door de voorzitter van
de Kamer is vastgesteld.

Art. 113
1.

In de loop van de maand mei volgend op het einde van het begrotingsjaar
geeft het Rekenhof aan de Kamer kennis van een voorafbeelding van de uitslagen van de uitvoering van de begroting.
Op grond van deze voorafbeelding kan de commissie voor de Financiën en de
Begroting een voorstel van een met redenen omklede motie tot voorlopige
regeling van de begroting goedkeuren.

2.

Voorstellen van een met redenen omklede motie en amendementen op die
voorstellen worden overhandigd aan de voorzitter van de commissie. De
voorzitter geeft er kennis van zodra zij zijn ingediend.
Zodra de commissie in kennis is gesteld van meer dan één voorstel van een
met redenen omklede motie, zal zij – zonder debat en op voorstel van haar
voorzitter – beslissen welk voorstel als basistekst zal gelden voor de bespreking of de voortzetting ervan.

Art. 114
Indien de antwoorden op aan de regering gestelde vragen niet zijn ingekomen
binnen de termijn, gesteld voor de afgifte van het verslag aan de voorzitter
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van de Kamer, worden alleen de vragen bij het verslag gevoegd. De antwoorden op die vragen worden dan gepubliceerd in een bijlage die afzonderlijk
wordt rondgedeeld. Is de bespreking in plenaire vergadering begonnen, dan
worden de antwoorden door de minister mondeling medegedeeld of, indien
de Kamer dit beslist, als bijlage bij het Integraal Verslag gepubliceerd.

Art. 115
Bijgestaan door het Rekenhof, onderzoekt de commissie voor de Financiën en
de Begroting allereerst of, in een begroting, in een ontwerp van financiewet of
in een wetsontwerp waarbij voorlopige kredieten worden geopend, bepalingen van wetgevende aard voorkomen die geen rechtstreeks verband houden met het wetsontwerp in kwestie en die derhalve uit het ontwerp moeten
worden gelicht.
Die bepalingen kunnen in de vorm van een onderscheiden wetsontwerp houdende budgettaire bijbepalingen worden heringediend.

AFDELING IV
Behandeling in plenum

Art. 116
De beraadslaging over de rijksmiddelen- en de algemene uitgavenbegroting of
over de aanpassingen van die begrotingen, al dan niet gezamenlijk naargelang in de commissie al dan niet toepassing werd gemaakt van artikel 108, nr.
2, worden ingeschreven op de agenda van de eerstvolgende daartoe geschikte
vergadering, na de ronddeling van het verslag van de commissie voor de Financiën en de Begroting, met inachtneming van de bij artikel 84 gestelde
termijn.
De beraadslaging over de ontwerpen van financiewet en/of wet waarbij voorlopige kredieten worden geopend en over de wetsontwerpen houdende budgettaire bijbepalingen met toepassing van artikel 115, wordt op de agenda
van een plenaire vergadering geplaatst op de meest nabije datum:
a) ofwel na de ronddeling van het commissieverslag;
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b) ofwel nadat de door de voorzitter van de Kamer vastgestelde termijn voor
het onderzoek in commissie is verstreken en desnoods zonder op de indiening van het verslag te wachten. Indien het verslag nog niet is rondgedeeld, wordt in voorkomend geval de door de commissie geamendeerde
tekst opgemaakt.
Behoudens andersluidende beslissing van de Conferentie van voorzitters,
worden de rijksmiddelen- en de algemene uitgavenbegroting alsmede de
aanpassingen ervan, de wetsontwerpen houdende eindregeling van de begrotingen, de ontwerpen van financiewet en/of wet waarbij voorlopige kredieten
worden geopend en de wetsontwerpen houdende budgettaire bijbepalingen
met toepassing van artikel 115, in plenaire vergadering besproken overeenkomstig artikel 48, nr. 1, 2°.

AFDELING V
Bijzondere bepalingen

Art. 117
Tijdens het begrotingsjaar wijden de bevoegde vaste commissies een aantal
vergaderingen aan vragen van leden en antwoorden van de ordonnancerende
ministers en van de betrokken staatssecretarissen, over de uitvoering van de
begrotingen en over de mogelijke actualisering van de in artikel 111, derde lid,
bedoelde beleidsnota’s.
Bijzondere aandachtspunten voor deze vergaderingen zijn: de beraadslagingen van de Ministerraad houdende toepassing van het kredietoverschrijdingsrecht, die onmiddellijk (en vóór hun bekendmaking in het Belgisch Staatsblad)
moeten worden overgezonden aan de Kamer en het Rekenhof; de gewijzigde
administratieve begrotingen, die tijdens het begrotingsjaar (en eveneens vóór
hun bekendmaking in het Belgisch Staatsblad) moeten worden medegedeeld
aan de Kamer en het Rekenhof; de periodieke standen van de kredieten evenals van hun aanwending – per programma en per basisallocatie – die tijdens
het begrotingsjaar (minstens driemaal) aan de Kamer en het Rekenhof moeten worden overgezonden door de ministers van Financiën en Begroting.
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Deze vergaderingen kunnen aanleiding vormen tot de goedkeuring van een
voorstel van een met redenen omklede motie, waarop het bepaalde in artikel
113, nr. 2, van toepassing is.

Art. 118
Ieder amendement op een begroting of de aanpassing ervan, op een wetsontwerp houdende eindregeling van de begrotingen, op een ontwerp van
financiewet en/of wet waarbij voorlopige kredieten worden geopend en op
een wetsontwerp houdende budgettaire bijbepalingen met toepassing van
artikel 115, moet vóór de sluiting van de in artikel 116, derde lid, bedoelde
beperkte algemene bespreking worden ingediend.
Amendementen op de rijksmiddelen- en algemene uitgavenbegroting, alsmede de aanpassingen ervan, of op een ontwerp van financiewet en/of wet
waarbij voorlopige kredieten worden geopend, waarin bepalingen van wetgevende aard voorkomen die geen rechtstreeks verband houden met het wetsontwerp, zijn niet ontvankelijk.

Art. 119
De Kamer spreekt zich uit over de in de artikelen 113 en 117 bedoelde voorstellen van met redenen omklede moties.
Artikel 75, nrs. 2 tot 7, is niet van toepassing op deze voorstellen.
Amendementen op een in commissie goedgekeurd voorstel van een met redenen omklede motie moeten worden ingediend vóór de dag waarop het
genoemde voorstel in plenaire vergadering aan de orde komt.
De bespreking van een met redenen omklede motie blijft in plenaire vergadering beperkt tot de amendementen die voorheen nog niet werden ingediend.
Stemverklaringen zijn toegelaten overeenkomstig artikel 57.
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HOOFDSTUK III
HERZIENING VAN DE GRONDWET67

Art. 120
1.

Wanneer de wetgevende macht verklaard heeft dat er reden bestaat tot
herziening van sommige bepalingen van de Grondwet, worden die verklaringen, bij de aanvang van de nieuwe zitting, door de Kamer ter behandeling
verzonden naar de vaste commissie voor de Herziening van de Grondwet en
de Hervorming der Instellingen.

2.

Alle voorstellen en ontwerpen van verklaring tot herziening van de Grondwet
worden naar de commissie verwezen.

3.

Alle voorstellen tot het wijzigen of anders opstellen van de te herziene
artikelen worden aan de commissie voorgelegd zonder toelating tot drukken
noch inoverwegingneming68.

4.

Zelfs wanneer de zitting gesloten is, staat het de commissie vrij vergaderingen
te houden en rechtstreeks voorstellen tot herziening van de Grondwet in studie te nemen, ongeacht of deze uitgaan van de regering of van het parlementair initiatief.

5.

De tekst der voorstellen en ontwerpen tot herziening van de Grondwet,
ongeacht of ze uitgaan van de regering, van het parlementair initiatief, van de
commissie of van één van haar leden, zo deze het verlangt, wordt gedrukt en
aan de leden van de Kamer rondgedeeld.

67

Grondwet: Art. 195. – De federale wetgevende macht heeft het recht te verklaren dat er redenen
zijn tot herziening van zodanige grondwettelijke bepaling als zij aanwijst.
Na de verklaring zijn beide Kamers van rechtswege ontbonden.
Twee nieuwe Kamers worden overeenkomstig artikel 46 bijeengeroepen.
Deze Kamers beslissen, in overeenstemming met de Koning, over de punten die aan herziening
zijn onderworpen.
In dit geval mogen de Kamers niet beraadslagen wanneer niet ten minste twee derden van de
leden waaruit elke Kamer bestaat, aanwezig zijn; en een verandering is alleen dan aangenomen,
indien zij ten minste twee derden van de stemmen heeft verkregen.
Deze bepaling geldt niet voor de voorstellen of ontwerpen van verklaring tot herziening van de
Grondwet, noch voor de andere wetsontwerpen of -voorstellen die naar de vaste commissie voor
de Herziening van de Grondwet en de Hervorming der Instellingen zouden worden verzonden.

68
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Hetzelfde geschiedt met de memorie van toelichting die tot staving van de
voorstellen en ontwerpen mocht worden ingediend.
6.

De commissie kan bevelen dat de notulen van haar vergaderingen worden
gedrukt en aan de leden van de Kamer rondgedeeld.

7.

Artikel 26, nr. 6, kan niet worden toegepast in deze commissie.

HOOFDSTUK IV
BIJZONDERE WETGEVINGSPROCEDURES
AFDELING I
Naturalisaties69

Art. 121
1.

Bij het begin van elke zittingsperiode stelt de Kamer uit haar midden een
commissie voor de Naturalisaties samen, bestaande uit zeventien leden die
worden aangewezen overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 22, 157 en
158.

2.

De commissie wordt voorgezeten door een uit haar midden gekozen
voorzitter. Ze wijst bovendien een eerste en een tweede ondervoorzitter aan.

3.

De commissie is belast met het onderzoek van de naturalisatieaanvragen.
Zij stelt de algemene regels voor de behandeling van de naturalisatieaanvragen vast in een reglement van orde. Dat reglement, evenals elke wijziging
ervan, wordt na goedkeuring door de commisie voor het Reglement door de
plenaire vergadering goedgekeurd. Het wordt als bijlage bij dit Reglement
gepubliceerd.

69

Grondwet: Art. 9. – Naturalisatie wordt verleend door de federale wetgevende macht.
Art. 74. – In afwijking van artikel 36 wordt de federale wetgevende macht gezamenlijk uitgeoefend
door de Koning en de Kamer van volksvertegenwoordigers voor de andere aangelegenheden dan
die bedoeld in de artikelen 77 en 78.
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De commissie stelt ook de criteria vast voor de behandeling van de naturalisatieaanvragen. Die criteria worden medegedeeld aan alle leden van de Kamer.
4.

De commissie wordt, op de wijze bepaald in het reglement van orde,
ingedeeld in kamers.

5.

De naturalisatieaanvragen worden over de kamers verdeeld overeenkomstig
de regels bepaald in het reglement van orde. Voor iedere aanvraag wordt ten
minste één rapporteur aangewezen.

6.

De commissie oordeelt alleen op stukken.

7.

De kamer waarnaar de aanvraag is verwezen, kan
– aan de Kamer voorstellen de naturalisatie te verlenen, of
– aan de Kamer voorstellen de aanvraag te verwerpen, of
– tot verdaging beslissen en/of een bijkomend onderzoek vragen.

8.

Indien er binnen de kamer waarnaar de aanvraag is verwezen geen eenparigheid wordt bereikt over het verlenen respectievelijk het verwerpen van een
aanvraag, wordt de aanvraag voorgelegd aan de commissie, die beslist overeenkomstig het bepaalde in artikel 26, nr. 1, eerste lid, en 26, nr. 5.

9.

De vergaderingen van de commissie zijn openbaar, tenzij er individuele
naturalisatiedossiers worden behandeld of tenzij de commissie anders beslist.

10. Individuele naturalisatiedossiers mogen alleen worden behandeld en ingezien
in de lokalen van de commissie.
11. Het voorstel van akten van naturalisaties dat bij het verslag van de commissie
is gevoegd, vermeldt – onderverdeeld naargelang van de toe te passen wetgeving –, de namen in alfabetische volgorde, de voornamen en de gemeenten
waar de aanvragers hun woonplaats hebben, opgesteld per afzonderlijke lijst
volgens de aard van de afwijkingen.
12. Er moeten ten minste vijftien volle dagen verlopen tussen de dag waarop het
verslag en het voorstel van akten van naturalisaties aan de leden van de Kamer zijn rondgedeeld, en die waarop de plenaire vergadering stemt. Intussen
blijven de stukken op het secretariaat van de commissie, waar ieder lid er ter
plaatse inzage van kan nemen.
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Leden die opmerkingen hebben bij het voorstel van akten van naturalisaties
kunnen die tot uiterlijk vijf dagen vóór de plenaire vergadering schriftelijk
bezorgen aan de voorzitter van de Kamer, die afschrift ervan bezorgt aan de
voorzitter van de commissie. De commissie spreekt zich vóór de plenaire vergadering uit over die opmerkingen.
13. De plenaire vergadering stemt zowel over de in het verslag voorgestelde
verwerpingen – die enkel door een dossiernummer worden geïdentificeerd –,
als over de voorstellen om naturalisatie te verlenen.
14. Over de voorstellen om naturalisatie te verlenen geschiedt de geheime
stemming per lijst. Weigering van de naturalisatie van een bepaalde aanvrager
geschiedt door schrapping van de hem betreffende vermelding. Bij de naamafroeping deponeert ieder lid het voorstel van akten van naturalisaties in een
stembus. Het bureau telt het aantal stemmende leden. De jongste twee leden
nemen de stemmen op.
15. Over het geheel van het voorstel van akten van naturalisaties wordt een
naamstemming gehouden.
16. De geheimhoudingsplicht bedoeld in artikel 67 is van toepassing op de
naturalisatieaanvragen, zowel ten aanzien van de leden van de commissie als
ten aanzien van Kamerleden die geen lid zijn van de commissie maar die in
het kader van de toepassing van de bepaling onder nr. 12 inzage krijgen in de
dossiers.
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TITEL III
CONTROLE- EN INFORMATIEFUNCTIE
HOOFDSTUK I
BELEIDSVERKLARINGEN VAN DE REGERINGSLEDEN

Art. 121bis
1.

Ieder lid van de regering zendt aan de Kamer zijn beleidsverklaring(en) over.
De beleidsverklaringen bevatten de strategische keuzes en krachtlijnen van
het beleid van de regeringsleden voor de duur van de zittingsperiode ter uitvoering van het regeerakkoord. Zij preciseren de doestellingen, het budgettaire kader en het tijdschema voor de tenuitvoerlegging. In een vaste rubriek
preciseren zij eveneens welk gevolg is gegeven aan de EU-verplichtingen,
welke problemen daarbij opduiken en welke nieuwe uitdagingen zich ter zake
aandienen.

2.

Deze beleidsverklaringen worden door de bevoegde commissies besproken
binnen zes weken na de eerste plenaire vergadering na de benoeming van het
regeringslid of de regeringsleden.

3.

Bij het einde van de bespreking in commissie, formuleert de commissie
eventuele aanbevelingen.

4.

De bespreking in commissie kan enkel betrekking hebben op het beleid van
het regeringslid, en in geen geval op de persoon of persoonlijkheid van het
regeringslid.

5.

Indien de termijn bedoeld in nr. 2 samenvalt met de termijn om de beleidsnota bedoeld in artikel 111 over te zenden, bevat de beleidsverklaring, naast de
elementen uit nr. 1, tevens de in artikel 111, derde lid, vermelde elementen.
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HOOFDSTUK II
VRAGEN
AFDELING I
Algemene bepalingen

Art. 122
De vragen moeten nauwkeurig en bondig zijn en beperkt blijven tot wat strikt
nodig is om ze te begrijpen, zonder nadere toelichting.
Niet ontvankelijk zijn namelijk:
a) vragen met betrekking tot zaken van particulier belang of betreffende
persoonlijke gevallen;
b) vragen die uitsluitend strekken tot het verkrijgen van statistische gegevens;
c) vragen strekkende tot het verkrijgen van documentatie;
d) vragen waarmee alleen beoogd is adviezen op juridisch gebied in te winnen;
e) vragen over kwesties nopens welke reeds voordien een interpellatieverzoek, een wetsontwerp of een voorstel is ingediend.
Naar aanleiding van het antwoord op een vraag mag geen motie worden ingediend.
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AFDELING II
Schriftelijke vragen

Art. 123
Een lid dat verlangt een vraag tot de regering te richten, bezorgt de tekst ervan aan de voorzitter van de Kamer. De voorzitter zendt de tekst door aan de
betrokken minister.
Het antwoord wordt binnen twintig werkdagen aan de voorzitter gezonden 70.
De voorzitter houdt het antwoord gedurende tien werkdagen exclusief beschikbaar voor het lid.
Na de termijn bedoeld in het derde lid worden de vraag en het antwoord opgenomen in het Bulletin van Vragen en Antwoorden, dat wekelijks verschijnt
gedurende de periode waarin de Kamer vergadert.
Is het antwoord niet binnen de in het tweede lid bedoelde termijn aan de
voorzitter overgezonden, dan wordt de vraag bekendgemaakt en, op verzoek
van het lid, onverwijld overgezonden aan de bevoegde vaste commissie, die
de vraag voort zal behandelen als een mondelinge vraag, overeenkomstig de
in artikel 127, nrs. 4 tot 11, vervatte bepalingen. In het Bulletin van vragen en
antwoorden wordt aangegeven dat de vraag aan de bevoegde vaste commissie is overgezonden.
De antwoorden van de minister op de schriftelijke vragen geven geen aanleiding tot repliek of debat.

70

Voor vragen die gesteld worden in de periode van de dag na die waarop de Kamer voor het laatst
bijeenkomt voor het parlementaire zomerreces tot en met 31 augustus, vangt de termijn voor het
antwoord pas de eerste maandag van september aan.
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AFDELING III
Mondelinge vragen in plenum

Art. 124
1.

Minstens éénmaal per week kunnen de leden gedurende één uur bij het begin
van een namiddagvergadering, bij voorkeur op donderdag, mondelinge vragen stellen aan de regering.
In voorkomend geval wordt tijdens de eerste plenaire vergadering die volgt op
een vergadering van de Ministerraad een tweede vragenuur gehouden.

2.

De vragen moeten een actueel karakter hebben en van algemeen belang zijn.
De voorzitter van de Kamer oordeelt over de ontvankelijkheid.

3.

Een lid dat een dergelijke vraag wil stellen, geeft de voorzitter van de Kamer
daarvan via de voorzitter van zijn fractie kennis vóór 11 uur van de vastgestelde dag71. Hij wijst de betrokken minister aan en vermeldt het onderwerp van
de vraag. De minister wordt daarvan onverwijld in kennis gesteld.

4.

Inzake de volgorde van de vragen verleent de voorzitter beurtelings het woord
aan de oppositie en aan de meerderheid.

5.

Wordt voor het vragenuur in plenum een vraag ingediend met hetzelfde
onderwerp als een eerder ingediende, maar nog niet in commissie gestelde
mondelinge vraag, dan wordt de oorspronkelijk voor de commissie bestemde
vraag verwezen naar het vragenuur in plenum, waar ze voorrang heeft72.

6.

De sprekers formuleren hun vragen en antwoorden zonder één enkel stuk bij
zich te hebben.

7.

De spreektijd is beperkt tot 2 minuten voor de vraag, 2 minuten voor het
antwoord van het lid van de regering en 1 minuut voor de eventuele repliek
van de vraagsteller. Daarna wordt het incident gesloten.

71

Leden van de Kamer die niet tot een fractie behoren, kunnen rechtstreeks aan de Kamervoorzitter
kennis geven van hun intentie om een vraag te stellen.
De aldus naar het plenum verwezen mondelinge vraag wordt niet in aanmerking genomen voor
de berekening van het quotum van mondelinge vragen waarop iedere fractie recht heeft.

72
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8.

Vragen die wegens tijdgebrek niet konden worden gesteld in de loop van de
vergadering van de dag, worden verschoven naar de eerstvolgende vergadering waarop mondelinge vragen aan de orde zijn.

9.

Indien de auteur van de vraag bij de afroeping van zijn naam afwezig is, wordt
zijn vraag geacht te zijn ingetrokken en hij zal geen nieuwe vraag over hetzelfde onderwerp mogen stellen.

10. Een mondelinge vraag kan door de voorzitter van de Kamer naar de commissies worden verzonden wanneer hij van oordeel is dat zij minder belangrijk is.

AFDELING IV
Actualiteitsdebat in plenum

Art. 125
Wanneer verscheidene vragen als bedoeld in artikel 124 betrekking hebben op
een actueel onderwerp, kan de voorzitter van de Kamer, op advies van de
fractievoorzitters, op advies van de Conferentie van voorzitters of na raadpleging van de plenaire vergadering, die vragen samenvoegen om te worden
behandeld tijdens een actualiteitsdebat dat op het vragenuurtje volgt.
De spreektijd per vraagsteller bedraagt 2 minuten. Het lid van de regering
beschikt over 5 minuten om te antwoorden.
Met uitsluiting van de fractie waartoe de vraagsteller behoort, mag per fractie
nog één spreker het woord nemen gedurende 2 minuten, naar keuze onmiddellijk na de vraagsteller(s) of na de replieken van de vraagstellers op het antwoord van de regering.
Na het antwoord van de regering kunnen de vraagstellers repliceren. Hun
spreektijd bedraagt 2 minuten.
Het incident wordt gesloten na de uiteenzettingen van de derde sprekers of,
bij ontstentenis daarvan, na de replieken.
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AFDELING V
Dringende vragen in plenum

Art. 126
1.

Indien een lid om dringende redenen een minister mondeling wenst te
ondervragen, moet hij vooraf zijn vraag schriftelijk aan de voorzitter van de
Kamer mededelen, die over de ontvankelijkheid ervan oordeelt.
Wordt de vraag ontvankelijk geacht, dan mag ze, in overleg met de minister,
worden gesteld op het hiertoe door de voorzitter van de Kamer bepaalde
tijdstip. De spreektijd is beperkt tot 2 minuten voor de vraag, 2 minuten voor
het antwoord van het lid van de regering en 1 minuut voor de eventuele repliek van de vraagsteller.
Wordt de vraag niet ontvankelijk geacht, dan kan de voorzitter beslissen dat
ze moet worden omgewerkt tot een vraag waarop hetzij artikel 123, hetzij
artikel 124 toepasselijk is.

2.

Een dringende vraag kan door de voorzitter naar de commissies worden
verzonden wanneer hij van oordeel is dat zij minder belangrijk is.

3.

Dit artikel is niet van toepassing op de dagen waarop vragen aan de orde zijn
die bij toepassing van artikel 124 of artikel 125 worden gesteld.

AFDELING VI
Mondelinge vragen in commissie

Art. 127
1.

Minstens eenmaal per week kunnen in de vaste commissies mondelinge
vragen worden gesteld aan de regering.

2.

De vragen moeten een actueel karakter hebben en van algemeen belang zijn.
De Kamervoorzitter oordeelt over de ontvankelijkheid.
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3.

De vragen moeten de dag voordien vóór 11 uur ‘s ochtends bij de Kamervoorzitter ingediend worden. Ze worden onverwijld overgezonden aan de minister
tot wie ze zijn gericht evenals aan alle fracties.

4.

Elke vraag moet op de agenda van de betrokken commissie worden vermeld.

5.

De vragen worden gesteld per minister en in chronologische volgorde van
indiening.

6.

De vragen worden gevoegd bij de interpellaties die over hetzelfde onderwerp
worden ingediend.
Alleen de vragen ingediend voor het eerste interpellatieverzoek over hetzelfde
onderwerp worden gesteld voor de interpellaties. De andere vragen worden
gesteld vóór het antwoord van de regering.
In de replieken komen de interpellanten en de vraagstellers aan bod in dezelfde volgorde als die waarin zij hun interpellatie of vraag hebben gesteld en
voor de andere leden.

7.

In de loop van dezelfde week kunnen geen mondelinge vragen over hetzelfde
onderwerp worden gesteld in commissie en in plenum. Wordt voor het vragenuur in plenum een vraag ingediend met hetzelfde onderwerp als een eerder ingediende, maar nog niet in commissie gestelde mondelinge vraag, dan
wordt de oorspronkelijk voor de commissie bestemde vraag verwezen naar
het vragenuur in plenum, waar ze voorrang heeft73.

8.

De totale spreektijd voor de vraag en het antwoord mag niet meer dan 5
minuten bedragen. Het lid dat de vraag heeft gesteld mag een aanvullende
vraag stellen of repliceren. In dat geval bedraagt de totale spreektijd voor de
aanvullende vraag of de repliek en het antwoord 2 minuten. Het incident
wordt gesloten, hetzij na de repliek die eventueel volgt op het antwoord op de
vraag, hetzij na het antwoord op de aanvullende vraag.

9.

Vragen die wegens tijdgebrek niet konden worden gesteld in de loop van de
vergadering van de dag, worden verschoven naar de eerstvolgende vergadering waarop mondelinge vragen aan de orde zijn.

73

De aldus naar het plenum verwezen mondelinge vraag wordt niet in aanmerking genomen voor
de berekening van het quotum van mondelinge vragen waarop iedere fractie recht heeft.
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10. Indien de auteur van de vraag bij de afroeping van zijn naam zonder
verwittiging afwezig is, kan de voorzitter van de commissie zijn vraag als ingetrokken beschouwen en zal voornoemde auteur geen nieuwe vraag over hetzelfde onderwerp mogen stellen.
11. Alle vragen en antwoorden in commissie worden opgenomen in het Beknopt
Verslag en in het Integraal Verslag, met uitzondering van die welke bij de bespreking van een begroting zijn gevoegd.

AFDELING VII
Actualiteitsdebat in commissie

Art. 128
Worden minstens drie vragen gesteld met hetzelfde onderwerp, dan kan de
voorzitter van de commissie beslissen die samen te voegen tot een actualiteitsdebat in commissie. Worden door leden die behoren tot minstens vijf
politieke fracties vragen gesteld met hetzelfde onderwerp, dan worden deze
samengevoegd tot een actualiteitsdebat in commissie. De bepalingen van
artikel 125 zijn van overeenkomstige toepassing. Dit actualiteitsdebat heeft
voorrang op de andere vragen en interpellaties.

AFDELING VIII
Dringende vragen in commissie

Art. 129
De dringende vraag die met toepassing van artikel 126, nr. 2, naar commissie
is verzonden, mag, in overleg met de minister, worden gesteld op het hiertoe
door de commissievoorzitter bepaalde tijdstip. De spreektijd is beperkt tot 2
minuten voor de vraag, 2 minuten voor het antwoord van het lid van de regering en 1 minuut voor de eventuele repliek van de vraagsteller.
Dit artikel is niet van toepassing op de dagen waarop vragen aan de orde zijn
die bij toepassing van artikel 124 of artikel 125 worden gesteld.
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HOOFDSTUK III
INTERPELLATIES
AFDELING I
Algemene bepalingen

Art. 130
1.

Een lid dat voornemens is de regering te interpelleren, geeft aan de voorzitter
van de Kamer schriftelijk kennis van het onderwerp van zijn interpellatie,
onder toevoeging van een nota die nauwkeurig de kwestie of de feiten opgeeft
waarover opheldering is gevraagd, alsook de voornaamste beschouwingen
die de interpellant daaraan wenst vast te knopen.

2.

Een interpellatieverzoek mag slechts door één enkel lid worden ingediend.

3.

Een interpellatieverzoek dat wordt ingediend binnen een maand nadat een
interpellatie over hetzelfde onderwerp is gehouden, kan door de voorzitter
van de Kamer onontvankelijk worden verklaard.

4.

Tenzij de Conferentie van voorzitters anders beslist, zijn de interpellatieverzoeken over eenzelfde onderwerp slechts ontvankelijk wanneer ze worden
ingediend uiterlijk op de vooravond van de dag waarop de hoofdinterpellatie
zal worden gehouden.

5.

De interpellaties worden in commissie gehouden. De voorzitter beslist over de
verzending ervan.
De Conferentie van voorzitters kan evenwel, overeenkomstig artikel 41, tweede lid, de interpellaties van algemeen of bijzonder politiek belang aanwijzen
die in plenaire vergadering worden gehouden.

6.

De voorzitter van de Kamer kan, op eensluidend advies van de Conferentie
van voorzitters, beslissen dat een interpellatieverzoek moet worden omgewerkt tot een vraag waarop hetzij artikel 123, hetzij artikel 124 toepasselijk is.
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De in het voorgaande lid bedoelde vraag kan door de voorzitter naar de commissies worden verzonden wanneer hij van oordeel is dat zij minder belangrijk
is.
7.

De interpellaties worden gehouden binnen twee weken na de verzending
ervan74.

8.

Wanneer de interpellant of een lid de urgentie vraagt in plenaire vergadering
en dit verzoek wordt gesteund door een vijfde van de Kamerleden, wordt de
interpellatie gehouden tijdens dezelfde week of, indien de regering daarmee
instemt, op dezelfde dag. Na de Kamer te hebben geraadpleegd, beslist de
voorzitter of de interpellatie in plenaire vergadering of in commissie wordt
gehouden.

9.

De urgentie kan ook worden aangenomen door de Conferentie van voorzitters, indien ze daar wordt gesteund door leden die een vijfde van de Kamerleden vertegenwoordigen. In dat geval beslist de Conferentie op dezelfde
wijze of de interpellatie in plenaire vergadering of in commissie wordt gehouden.

10. Behoudens een andersluidende beslissing van de Conferentie van voorzitters,
wordt iedere interpellatie gevoegd bij de beraadslaging over een wettelijke
begroting – hetzij de rijksmiddelenbegroting, hetzij de algemene uitgavenbegroting – indien die begroting:
a) uiterlijk wordt ingediend binnen twee weken na het interpellatieverzoek;
b) wordt besproken binnen twee weken na de indiening ervan.

74

Voor interpellatieverzoeken ingediend in de periode van de dag na die waarop de Kamer voor het
laatst bijeenkomt voor het parlementaire zomerreces tot en met 31 augustus, vangt deze termijn
pas de eerste maandag van september aan.
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AFDELING II
Interpellaties in plenum

Art. 131
1.

De voorzitter doet voorlezing van de schriftelijke verklaring bedoeld in artikel
130, nr. 1.

2.

De interpellant beschikt over 10 minuten om zijn interpellatie uiteen te zetten.
Indien een of meer vragen zijn toegevoegd aan de interpellatie, mag iedere
auteur gedurende 5 minuten het woord voeren, in chronologische volgorde
van indiening van de vragen.
Indien aan de eerst ingediende interpellatie andere interpellaties of vragen
zijn toegevoegd, worden de interpellaties en de vragen uiteengezet in chronologische volgorde van indiening. In het kader van dit debat beschikt de eerste
interpellant over 10 minuten om zijn interpellatie uiteen te zetten; de andere
interpellanten en de auteurs van de vragen beschikken ieder over 5 minuten.
Indien er slechts één interpellatie is, waaraan al dan niet vragen zijn toegevoegd, beschikt de regering over 10 minuten om te antwoorden. Zij beschikt
over 20 minuten wanneer ze antwoordt op meerdere interpellaties, waaraan
al dan niet vragen zijn toegevoegd.
Indien de regering niet onmiddellijk antwoordt nadat de interpellaties zijn
uiteengezet en nadat de vragen zijn gesteld, sluit de voorzitter de bespreking,
na eerst aan de interpellanten alleen de kans te hebben gegeven om gedurende 5 minuten het woord te voeren en na indiening van eventuele moties.
Nadat de regering op één enkele interpellatie heeft geantwoord, kunnen de
interpellant, de auteurs van toegevoegde vragen alsmede drie andere leden
repliceren, ieder gedurende 5 minuten. Heeft de regering op meerdere interpellaties geantwoord, dan mogen alleen de interpellanten repliceren, ieder
gedurende 5 minuten. Na die replieken en na de eventuele indiening van moties sluit de voorzitter de bespreking.

3.

Op advies van de Conferentie van voorzitters kan de voorzitter, mede gelet op
het belang van het onderwerp van de interpellatie, de onder nr. 2 vermelde
spreektijd verdubbelen, voor de categorie(ën) van sprekers die hij aanwijst.
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Hij kan eveneens het aantal sprekers na de replieken verhogen of andere
sprekers toestemming verlenen om, binnen de voor hun categorie vastgestelde spreektijd, na de replieken tussenbeide te komen, indien meerdere interpellaties zijn samengevoegd.
4.

In het geval bedoeld in artikel 130, nr. 10, mag alleen de interpellant het
woord voeren.

5.

Elke interpellatie wordt afgehandeld tijdens de vergadering waarin zij werd
gehouden.

6.

Worden er na de replieken geen moties ingediend, dan wordt het incident
gesloten. Worden er na de replieken wel moties ingediend, dan wordt enkel
de bespreking gesloten.

7.

Het recht om als interpellant het woord te voeren is persoonlijk.

8.

Wanneer een interpellatieverzoek tot de eerste minister is gericht, kan deze
een regeringslid dat ter zake bevoegd is, gelasten daarop te antwoorden. De
voorzitter van de Kamer wordt van de beslissing van de eerste minister in
kennis gesteld.

9.

De interpellaties en de daaropvolgende bespreking worden opgenomen in het
Beknopt Verslag en in het Integraal Verslag.

AFDELING III
Interpellaties in commissie

Art. 132
1.

De commissies horen de interpellaties die hen overeenkomstig artikel 130
door de voorzitter van de Kamer worden overgezonden. Bij de overzending
kan de voorzitter de orde bepalen waarin de interpellaties zullen worden gehouden en tegelijkertijd, rekening houdend met het belang van het onderwerp, de spreektijd voor de interpellanten en/of de duur van de replieken
en/of het aantal andere sprekers dat mag repliceren verdubbelen overeenkomstig artikel 131, nr. 3.

116

Zij worden gehouden tijdens de eerste vergadering van de commissie die
volgt op de overzending, behalve indien de voorzitter van de Kamer of van de
commissie een vergadering vaststelt waarop de interpellaties en/of vragen bij
voorrang op de wetsontwerpen zullen worden behandeld, in afwijking van
artikel 24, tweede lid75.
2.

Onverminderd artikel 127, nr. 6, is het bepaalde in artikel 131, nrs. 1 tot 8, van
overeenkomstige toepassing.

3.

Alle interpellaties in commissie worden opgenomen in het Beknopt Verslag en
in het Integraal Verslag, met uitzondering van die welke bij de bespreking van
een begroting zijn gevoegd.

HOOFDSTUK IV
MOTIES INGEDIEND NAAR AANLEIDING VAN EEN
REGERINGSVERKLARING, EEN REGERINGSMEDEDELING
OF EEN INTERPELLATIE

Art. 133
Tot besluit van een debat over een regeringsverklaring naar aanleiding van de
vorming van de regering, van een wijziging van haar programma of van een
wijziging van haar samenstelling, dan wel over een regeringsmededeling
waaraan de regering het vertrouwen koppelt, kunnen de leden van de Kamer
twee types van moties indienen76:
– een constructieve motie van wantrouwen;
– een motie van wantrouwen.

75

76

“De interpellaties en vragen in commissie kunnen alleen voorrang krijgen op wetsontwerpen en
niet op begrotingen…” (Stuk Kamer nr. 738/1, van 20 januari 1987, blz. 9).
Voorstellen ertoe strekkend om de indiening van moties van vertrouwen respectievelijk
constructieve moties van wantrouwen ook mogelijk te maken in andere gevallen dan die bedoeld
in [het eerste en tweede lid], werden door de commissie verworpen (Stuk Kamer, nr. 1766/2, 9495, blz. 3, voetnoot).
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Tot besluit van een debat over een interpellatie kunnen de leden van de Kamer vier types van moties indienen77:
– een eenvoudige motie;
– een constructieve motie van wantrouwen;
– een motie van wantrouwen;
– een motie van aanbeveling.
De regering kan, in dezelfde gevallen als die bedoeld in het eerste en het
tweede lid, een motie van vertrouwen indienen.

Art. 134
De eenvoudige motie is een motie die er zonder meer toe strekt over te gaan
tot de orde van de dag. Er kan geen eenvoudige motie worden ingediend tot
besluit van een debat over een regeringsverklaring of regeringsmededeling,
bedoeld in artikel 133, eerste lid.
De eenvoudige motie heeft van rechtswege voorrang op alle andere moties,
met uitzondering van de motie van vertrouwen. De aanneming van een eenvoudige motie heeft tot gevolg dat alle andere moties vervallen.

Art. 135
1.

De motie van vertrouwen is een motie waardoor de Kamer hetzij onvoorwaardelijk haar vertrouwen aan de regering of aan een regeringslid schenkt hetzij
haar vertrouwen in de regering of in een regeringslid onvoorwaardelijk bevestigt.
Zij kan alleen worden ingediend door de eerste minister.

2.

De motie van vertrouwen heeft van rechtswege voorrang op alle andere
moties.

77

Voorstellen ertoe strekkend om de indiening van moties van vertrouwen respectievelijk
constructieve moties van wantrouwen ook mogelijk te maken in andere gevallen dan die bedoeld
in [het eerste en tweede lid] werden door de commissie verworpen (Stuk Kamer, nr. 1766/2, 94-95,
blz. 3, voetnoot).
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3.

Indien een motie van vertrouwen wordt aangenomen, vervallen alle andere
moties.

4.

Nadat een motie van vertrouwen ten aanzien van de regering is verworpen bij
volstrekte meerderheid van de leden van de Kamer, kan deze zich binnen een
termijn van drie dagen78 te rekenen van die verwerping uitspreken over de
motie van voordracht bedoeld in artikel 136.
Elke stemming in plenaire vergadering wordt opgeschort tot na de stemming
over de motie van voordracht of – bij ontstentenis van een motie van voordracht – tot na het verstrijken van de termijn binnen welke die motie ter
stemming kan worden gelegd.

5.

Indien een motie van vertrouwen wordt verworpen bij volstrekte meerderheid
van stemmen, vervallen alle aanhangige moties.

Art. 136
De motie van voordracht is een motie waarin de Kamer een opvolger voor de
eerste minister voor benoeming aan de Koning voordraagt. Ze kan alleen
worden ingediend nadat een motie van vertrouwen ten aanzien van de regering bij volstrekte meerderheid van de leden van de Kamer is verworpen maar
moet tijdig zijn ingediend om een stemming mogelijk te maken binnen de
termijn van drie dagen, te rekenen van de dag waarop de motie van vertrouwen is verworpen.
Om ontvankelijk te zijn moet een motie van voordracht, die door een of meer
leden is ingediend, gesteund worden door een derde van de leden van de
Kamer.
Moties van voordracht worden niet in stemming gebracht indien de voorgestelde opvolger van de eerste minister vóór de stemming aan de voorzitter
van de Kamer laat weten dat hij niet instemt met zijn voordracht.
Indien verscheidene moties van voordracht zijn ingediend, wordt bij de
stemming voorrang gegeven aan de eerst ingediende motie van voordracht.

78

Deze termijn is een grondwettelijke termijn (artikel 46 van de Grondwet) die niet kan worden
verlengd door een beslissing van de Kamer.
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Wordt de motie van voordracht aangenomen bij volstrekte meerderheid van
de leden, dan vervallen alle aanhangige moties en moet de regering haar ontslag aanbieden aan de Koning.
Wordt de motie van voordracht aangenomen bij volstrekte meerderheid van
stemmen maar niet bij volstrekte meerderheid van de leden of wordt ze verworpen, dan kan de Koning de Kamer ontbinden, met toepassing van artikel
46, eerste lid, van de Grondwet.
Onmiddellijk na de verwerping of aanneming van een motie van voordracht
bij volstrekte meerderheid van stemmen, kan de Kamer zich nog uitspreken
over de andere moties van voordracht in chronologische volgorde van indiening.

Art. 137
De constructieve motie van wantrouwen is een motie waarin de Kamer niet
alleen haar vertrouwen ontneemt aan de regering, maar tegelijkertijd een
opvolger voor de eerste minister voor benoeming aan de Koning voordraagt79.
Om ontvankelijk te zijn moet een constructieve motie van wantrouwen gesteund worden door een derde van de leden van de Kamer.
De constructieve motie van wantrouwen heeft van rechtswege voorrang op de
motie van wantrouwen en de motie van aanbeveling.
Indien een constructieve motie wordt aangenomen bij volstrekte meerderheid
van de leden van de Kamer, vervallen alle aanhangige moties en moet de
regering haar ontslag aanbieden aan de Koning.
Indien een constructieve motie van wantrouwen wordt aangenomen bij volstrekte meerderheid van stemmen maar niet bij volstrekte meerderheid van
de leden, kunnen de andere aanhangige constructieve moties van wantrouwen, in chronologische volgorde van indiening, in stemming worden gebracht.

79

Constructieve moties van wantrouwen kunnen nooit worden gericht tot een individuele minister.
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Indien een constructieve motie van wantrouwen wordt verworpen, kunnen de
andere constructieve moties van wantrouwen, de moties van wantrouwen of
de moties van aanbeveling in stemming worden gebracht.
Constructieve moties van wantrouwen worden niet in stemming gebracht
indien de voorgestelde opvolger van de eerste minister vóór de stemming aan
de voorzitter van de Kamer laat weten dat hij niet instemt met zijn voordracht.

Art. 138
De motie van wantrouwen is een motie waarin de Kamer haar vertrouwen
ontneemt aan een regeringslid of aan de regering zonder tegelijkertijd een
opvolger voor de eerste minister voor te dragen. Zij heeft van rechtswege
voorrang op de motie van aanbeveling.
Indien een motie van wantrouwen wordt aangenomen bij volstrekte meerderheid van de leden van de Kamer, vervallen alle aanhangige moties. De
Koning heeft het recht de Kamer te ontbinden indien de motie was gericht tot
de regering80.
Indien een motie van wantrouwen wordt aangenomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, vervallen alle aanhangige moties.
Indien een motie van wantrouwen wordt verworpen, kan de Kamer zich uitspreken over de aanhangige moties van aanbeveling.
Na aanneming van een motie van wantrouwen kan geen motie van voordracht
worden ingediend.

Art. 139
De motie van aanbeveling is een met redenen omklede motie die wordt ingediend tot besluit van een debat over een interpellatie en waarin de Kamer zich
niet uitspreekt over het vertrouwen noch over het wantrouwen in de regering
of in een regeringslid.

80

Toepassing van artikel 46, eerste lid, van de Grondwet.
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Zijn er verscheidene moties van aanbeveling over hetzelfde onderwerp ingediend, dan hebben de moties ingediend door interpellanten bij de stemming
van rechtswege voorrang op de moties ingediend door andere leden. Binnen
elke van beide categorieën wordt de volgorde van stemming bepaald door de
volgorde van indiening.
Wordt een motie van aanbeveling aangenomen, dan vervallen alle andere
aanhangige moties van aanbeveling. Wordt ze verworpen, dan kan de Kamer
zich over de andere aanhangige moties van aanbeveling uitspreken, in chronologische volgorde van indiening.

Art. 140
1.

De moties bedoeld in artikel 133 worden ingediend:
– tot besluit van een debat over een verklaring of een mededeling van de
regering, in het geval bedoeld in artikel 133, eerste lid; evenwel kan de regering een motie van vertrouwen indienen, onmiddellijk na haar verklaring
of mededeling;
– na het antwoord van de regering of, indien de regering niet antwoordt, na
de interpellatie in het geval bedoeld in artikel 133, tweede lid;
– en, in beide gevallen, vóór de sluiting van de bespreking.

2.

Moties worden schriftelijk ingediend. Zij worden vervolgens vertaald en –
behalve bij toepassing van nr. 6, tweede lid, van dit artikel – rondgedeeld.

3.

De moties bedoeld in artikel 133 worden overhandigd:
– aan de voorzitter van de plenaire vergadering;
– of, in het geval bedoeld onder artikel 133, tweede lid, aan de voorzitter van
de commissie waarin de interpellatie wordt gehouden.
De voorzitter geeft kennis van de moties zodra zij zijn ingediend en vóór de
sluiting van de bespreking.
Moties van voordracht worden steeds overhandigd aan de voorzitter van de
Kamer.
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4.

Een motie kan door een of meer ondertekenaars worden geamendeerd tot op
het ogenblik van de stemming in plenaire vergadering, zonder dat de amendementen evenwel het type van de motie mogen wijzigen.
Indien op een motie van voordracht zoals bedoeld in artikel 136 of op een
constructieve motie van wantrouwen zoals bedoeld in artikel 137 een amendement wordt ingediend dat is ondertekend door alle ondertekenaars van de
oorspronkelijke motie en waarin een andere opvolger voor de eerste minister
wordt voorgesteld, wordt dat amendement geacht de oorspronkelijke motie
te vervangen.
Over de amendementen mag geen debat worden gehouden.
Een motie of een amendement op een motie kan tot op het ogenblik van de
stemming in plenaire vergadering worden ingetrokken, mits alle ondertekenaars daarmee instemmen.

5.

De moties mogen in hun eigenlijke tekst geen bevelen inhouden. Zij mogen in
hun eigenlijke tekst evenmin voorstellen inhouden, behalve in de gevallen
bedoeld in de artikelen 136, eerste lid, 137, eerste lid, en 139, eerste lid.

6.

Over de moties van vertrouwen en van wantrouwen en over de constructieve
moties van wantrouwen spreekt de Kamer zich uit na verloop van ten vroegste
achtenveertig uur na hun indiening 81 en uiterlijk in de loop van de week die
volgt op hun indiening.
Over eenvoudige moties en moties van aanbeveling spreekt de Kamer zich uit,
uiterlijk in de loop van de week die volgt op hun indiening. Als de urgentie
overeenkomstig artikel 51 werd goedgekeurd, kan de Kamer zich over deze
moties vroeger uitspreken dan na verloop van achtenveertig uur.

7.

Geen motie mag worden ingediend naar aanleiding van een interpellatie die
bij de beraadslaging over een begroting is gevoegd overeenkomstig artikel
130, nr. 10.

81

Het gaat hier om een grondwettelijke termijn (artikel 46, tweede lid, van de Grondwet) die in geen
geval kan worden ingekort door de Kamer.
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Art. 141
Indien de eerste minister het ontslag van de regering aanbiedt, worden alle
interpellaties en stemmingen over moties opgeschort.
Indien het ontslag van de regering wordt aanvaard, vervallen alle aanhangige
interpellaties en bijbehorende moties.

HOOFDSTUK V
VERZOEKSCHRIFTEN EN AANGELEGENHEDEN BETREFFENDE
HET COLLEGE VAN DE FEDERALE OMBUDSMANNEN 82

Art. 142
Elk verzoekschrift dat niet wordt ingediend door een gestelde overheid, wordt
ingediend overeenkomstig de wet van 2 mei 2019 betreffende de bij de Kamer
van volksvertegenwoordigers ingediende verzoekschriften.
De gestelde overheden richten hun verzoekschriften schriftelijk tot de voorzitter van de Kamer.
Een bondige samenvatting van de verzoekschriften die bij de Kamer zijn ingediend sedert haar jongste vergadering, wordt als bijlage bij het Integraal Verslag gevoegd.
De voorzitter van de Kamer verzendt de verzoekschriften naar de commissie
voor de Verzoekschriften.

82

Grondwet: Art. 28. – Ieder heeft het recht verzoekschriften, door één of meer personen
ondertekend, bij de openbare overheden in te dienen.
Alleen de gestelde overheden hebben het recht verzoekschriften in gemeenschappelijke naam in
te dienen.
Art. 57. – Het is verboden in persoon aan de Kamers verzoekschriften aan te bieden.
De Kamer van volksvertegenwoordigers 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.
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De commissie voor de Verzoekschriften bestaat uit zeventien leden, door de
Kamer aangewezen overeenkomstig de artikelen 157 en 158. Er worden
plaatsvervangers aangewezen zoals bepaald in artikel 22.
De commissie voor de Verzoekschriften benoemt, uit haar midden, een voorzitter en een eerste en tweede ondervoorzitter.
De commissie voor de Verzoekschriften stelt in haar reglement van orde de
nadere regelen vast van haar werking in het algemeen en voor de behandeling
van de verzoekschriften in het bijzonder. Dat reglement van orde wordt als
bijlage in het onderhavige Reglement opgenomen.

Art. 143
1.

De commissie voor de Verzoekschriften gaat na of is voldaan aan de voorwaarden om als petitionaris te worden gehoord, bedoeld in artikel 4 van de
wet van 2 mei 2019 betreffende de bij de Kamer van volksvertegenwoordigers
ingediende verzoekschriften.

2.

Wanneer is voldaan aan de voorwaarden om als petitionaris te worden
gehoord, verwijst de commissie voor de Verzoekschriften het verzoekschrift
naar de commissie die bevoegd is voor de aangelegenheid waarop het verzoekschrift betrekking heeft. De hoofdpetitionaris wordt daarvan in kennis
gesteld.
De bevoegde commissie bepaalt datum, uur en plaats van de hoorzitting, en
kan ook vastleggen welke spreektijd de petitionarissen krijgen toegekend. De
hoofdpetitionaris of de door hem aangewezen petitionaris wordt daarvan in
kennis gesteld.
Artikel 28, nr. 2bis, is eveneens van toepassing wanneer petitionarissen worden gehoord.
Er wordt een verslag opgesteld over elk onder dit nummer bedoeld verzoekschrift. De Kamer kan beslissen dat verslag in plenaire zitting te bespreken.

3.

Wanneer niet is voldaan aan de voorwaarden om als petitionaris te worden
gehoord, neemt de commissie voor de Verzoekschriften zo spoedig mogelijk
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een van de volgende beslissingen:
1° zij verwijst het verzoekschrift naar:
– hetzij de minister, voor schriftelijke uitleg;
– hetzij het College van de federale ombudsmannen, voor klachtenbehandeling met toepassing van de wet tot instelling van de federale ombudsmannen;
– hetzij de commissie die bevoegd is voor de aangelegenheid waarop dat
verzoekschrift betrekking heeft;
2° zij legt het verzoekschrift bij de Kamer ter tafel;
3° zij seponeert het verzoekschrift.
De hoofdpetitionaris wordt in kennis gesteld van de beslissing.
Indien het verzoekschrift naar de minister werd verwezen, verstrekt deze binnen zes weken of binnen een andere termijn vastgesteld door de commissie
voor de Verzoekschriften schriftelijk uitleg aan de laatstgenoemde commissie.
Heeft de minister zijn antwoord niet binnen die termijn overgezonden aan de
voorzitter van de commissie, dan kan de commissie, overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 26, nr. 6, en 30, de aanwezigheid van de minister vorderen.
Indien het verzoekschrift naar het College van de federale ombudsmannen
werd verwezen, informeert dit College de commissie voor de Verzoekschriften
geregeld en schriftelijk over het gevolg dat het daaraan geeft. De gemotiveerde beslissing om de klacht niet te behandelen wordt onverwijld schriftelijk
medegedeeld aan de commissie, die te allen tijde kan beslissen om de federale ombudsmannen te horen.
Indien het verzoekschrift werd verwezen naar de commissie die bevoegd is
voor de aangelegenheid waarop dat verzoekschrift betrekking heeft, informeert die commissie de commissie voor de Verzoekschriften geregeld en
schriftelijk over het gevolg dat eraan is gegeven.
Indien het verzoekschrift bij de Kamer ter tafel is gelegd, informeert de griffier
van de Kamer de commissie voor de Verzoekschriften geregeld en schriftelijk
over het gevolg dat eraan is gegeven.
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4.

Driemaandelijks wordt een lijst met de samenvatting van de verzoekschriften
en met de onder de nrs. 1 tot 3 bedoelde beslissingen van de commissie voor
de Verzoekschriften aan de leden van de Kamer rondgedeeld.
Binnen acht dagen na de ronddeling van de lijst mag ieder lid van de Kamer
vragen dat over een onder nr. 3 bedoeld verzoekschrift afzonderlijk verslag zal
worden uitgebracht. Die vraag wordt doorgegeven aan de Conferentie van
voorzitters, die oordeelt over de ontvankelijkheid ervan.
Wanneer de gestelde termijn is verstreken, of wanneer de Conferentie van
voorzitters de vraag heeft afgewezen, zijn de beslissingen van de commissie
voor de Verzoekschriften onherroepelijk.

5.

De commissie voor de Verzoekschriften brengt jaarlijks aan de Kamer verslag
uit over haar werkzaamheden tijdens het afgelopen jaar en kan bij die gelegenheid aanbevelingen formuleren. Zij kan bovendien driemaandelijkse tussentijdse verslagen uitbrengen, indien zij het nuttig acht.”.

Art. 144
De commissie voor de Verzoekschriften is tevens belast met de volgende aangelegenheden betreffende het College van de federale ombudsmannen:
a) zij brengt verslag uit, eventueel nadat het advies van andere commissies is
ingewonnen, over de voorstellen van verzoeken van de Kamer aan het College van de federale ombudsmannen om een onderzoek in te stellen naar
de werking van federale administratieve diensten;
b) zij brengt verslag uit over het jaarverslag en de tussentijdse verslagen die
door het College van de federale ombudsmannen worden uitgebracht of
zij verwijst die verslagen of delen ervan naar vaste commissies die, na de
federale ombudsmannen eventueel te hebben gehoord, verslag uitbrengen aan de Kamer;
c) op verzoek van de Kamer, hoort zij de federale ombudsmannen. Eigenmachtig of op hun verzoek, kan zij te allen tijde de federale ombudsmannen horen;
d) zij brengt verslag uit over de vaststelling en de wijzigingen van het reglement van orde van het College van de federale ombudsmannen, dat de
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nadere regels voor de klachtenbehandeling bevat en door de Kamer moet
worden goedgekeurd.
Artikel 75, nr. 7, is niet van toepassing op de in het eerste lid, a), bedoelde
voorstellen.
De jaarverslagen en tussentijdse verslagen van het College van de federale
ombudsmannen worden gericht tot de Kamer. Na afloop van hun presentatie
door de federale ombudsmannen, maakt de commissie voor de Verzoekschriften deze verslagen openbaar.
De commissieverslagen bedoeld in het eerste lid, b), en in artikel 143, nr. 5,
kunnen worden samengevoegd tot één jaarlijks of driemaandelijks verslag.

HOOFDSTUK VI
RECHT VAN ONDERZOEK

Art. 145
Een onderzoekscommissie kan haar voorzitter machtigen om:
– met toepassing van artikel 4, § 1, van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek alle of bepaalde in het Wetboek van strafvordering omschreven onderzoeksmaatregelen te nemen;
– met toepassing van artikel 146 te beslissen over de verzoeken om inzage of
afschrift van processen-verbaal van getuigenverhoren en stukken overgelegd door getuigen83.

83

Voor de interpretatie van de artikelen [145 tot 148] moet onder “getuigen” worden verstaan, alle
personen die door een onderzoekscommissie worden gehoord, zelfs al hebben zij niet de eed
afgelegd.

128

Wanneer zij zelf het parlementair onderzoek verricht kan de Kamer haar voorzitter machtigen om:
– met toepassing van artikel 4, § 1, van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek alle of bepaalde in het Wetboek van strafvordering omschreven onderzoeksmaatregelen te nemen;
– met toepassing van artikel 147 te beslissen over de verzoeken om inzage of
afschrift van processen-verbaal van getuigenverhoren en stukken overgelegd door getuigen.
Worden er na het beëindigen van de werkzaamheden van een onderzoekscommissie of na afloop van een door de Kamer zelf gevoerd parlementair
onderzoek, verzoeken ingediend om inzage of afschrift van processen-verbaal
van getuigenverhoren of door getuigen overgelegde stukken, dan kan de Kamer haar voorzitter machtigen om met toepassing van artikel 147 te beslissen
over die verzoeken84.

Art. 146
1.

Indien een onderzoekscommissie een verzoek ontvangt om inzage of afschrift
van processen-verbaal van getuigenverhoren gehouden tijdens openbare
vergaderingen, beslist zij daarover soeverein, na de rechtmatige belangen
tegen elkaar te hebben afgewogen.
Bestaat de kans dat door het verlenen van inzage of afschrift fundamentele
rechten van de persoon worden aangetast – en met name het recht op de
eerbiediging van het privéleven, het gezinsleven, de eer en de goede naam –
dan wijst de commissie het verzoek af85.

84

85

De bewuste machtiging geldt uiterlijk tot de ontbinding van de Kamer. In de periode tussen de
ontbinding van de Kamer en de installatie van de nieuwe Kamer kan de ontslagnemende voorzitter geen beslissingen nemen in verband met verzoeken tot inzage in dossiers van een onderzoekscommissie. Dergelijke beslissing behoort evenmin tot de bevoegdheden van de griffier.
Tijdens de ontbinding van de Kamer mag een verzoek tot inzage in een dossier van een
onderzoekscommissie derhalve nooit worden ingewilligd: het komt de nieuw verkozen Kamer toe
zich over dergelijke verzoeken uit te spreken.
Voor nadere details omtrent de elementen die in aanmerking moeten genomen bij die
belangenafweging, zij verwezen naar het advies uitgebracht door prof.
De Nauw en ere-procureur-generaal Velu (Stuk Kamer, nr. 2094/2, 98/99).
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2.

Het bepaalde onder nr. 1 geldt ook:
– voor de verzoeken om inzage of afschrift van stukken overgelegd door
getuigen, waarvan de inhoud in hoofdlijnen is bekendgemaakt tijdens een
openbare vergadering,
– en, voor zover de onderzoekscommissie zich niet uitdrukkelijk heeft verbonden tot geheimhouding, voor de verzoeken om inzage of afschrift van
processen-verbaal van getuigenverhoren achter gesloten deuren en door
getuigen overgelegde stukken waarvan de inhoud niet is bekendgemaakt
tijdens een openbare vergadering.

3.

Indien een onderzoekscommissie een verzoek ontvangt om inzage of afschrift
van processen-verbaal van getuigenverhoren achter gesloten deuren, waarvoor zij zich uitdrukkelijk heeft verbonden tot inachtneming van de geheimhouding, wijst zij het verzoek af.

4.

De beslissingen bedoeld onder de nrs. 1 tot 3 kunnen genomen worden door
de voorzitter van de onderzoekscommissie, voor zover die daartoe uitdrukkelijk gemachtigd is overeenkomstig artikel 145, eerste lid.

Art. 147
De beslissingen bedoeld in artikel 146, nrs. 1 tot 3, worden genomen door de
Kamer of door haar voorzitter, voor zover die daartoe uitdrukkelijk gemachtigd is overeenkomstig artikel 145, derde lid:
a) indien de onderzoekscommissie niet meer bestaat op het ogenblik van de
indiening van het verzoek om inzage of afschrift van processen-verbaal
van getuigenverhoren of overgelegde stukken;
b) indien de Kamer het parlementair onderzoek zelf heeft gevoerd;
c) indien de Kamer het parlementair onderzoek zelf voert.
Indien het verzoek om inzage of afschrift in de gevallen bedoeld in het eerste
lid, a) of b), betrekking heeft op processen-verbaal van getuigenverhoren
gehouden tijdens een vergadering met gesloten deuren of stukken overgelegd
tijdens dergelijke vergadering, dan wijst de Kamer of haar voorzitter, voor
zover die daartoe uitdrukkelijk gemachtigd is overeenkomstig artikel 145,
derde lid, het verzoek af, tenzij de onderzoekscommissie, in het geval bedoeld
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in het eerste lid, a), of de Kamer, in het geval bedoeld in het eerste lid, b), zelf
de geheimhouding had opgeheven.

Art. 148
In de loop van een parlementair onderzoek zijn noch de onderzoekscommissie, noch de Kamer indien zij het onderzoek zélf voert, noch hun respectieve
voorzitters met toepassing van artikel 145, bevoegd om andere personen dan
de leden van de Kamer, de bevoegde ambtenaren en de deskundigen van de
commissie inzage te verlenen van gerechtelijke of administratieve dossiers die
door de bevoegde overheden aan de Kamer zijn overgezonden in het kader
van een parlementair onderzoek.
Zodra de onderzoekscommissie of de Kamer haar onderzoek definitief heeft
beëindigd, worden die dossiers onverwijld terugbezorgd aan de bevoegde
overheid86. De Kamer kan beslissen dat van bepaalde stukken uit de dossiers
een afschrift als documentatie wordt bewaard.

HOOFDSTUK VII
VERZOEK AAN DE SENAAT OM
EEN INFORMATIEVERSLAG OP TE STELLEN

Art. 148bis
Ieder lid kan een voorstel indienen ertoe strekkend dat de Kamer de Senaat
verzoekt om overeenkomstig artikel 56, tweede lid, van de Grondwet te beslissen dat een vraagstuk dat eveneens gevolgen heeft voor de bevoegdheden
van de gemeenschappen of de gewesten, het voorwerp zal uitmaken van een
informatieverslag.

86

Indien een onderzoekscommissie of de Kamer met toepassing van art. 4, § 2, van de wet van 3 mei
1880 op het parlementair onderzoek een magistraat heeft belast met het uitvoeren van onderzoeksverrichtingen, behoren de aldus samengestelde dossiers toe aan de Kamer. Ze hoeven
bijgevolg niet te worden overgezonden aan de gerechtelijke overheid of aan enige andere overheid.
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HOOFDSTUK VIII
CONTROLE OP DE POLITIE-, INLICHTINGEN- EN
VEILIGHEIDSDIENSTEN

Art. 149
1.

De Kamer wijst bij het begin van iedere zittingsperiode, overeenkomstig de
artikelen 157 en 158, uit haar midden de vaste leden aan van de commissie
belast met de begeleiding van het Vast Comité P en het Vast Comité I, bedoeld
in artikel 66bis van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op
politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, waarbij zoveel leden worden benoemd als nodig is opdat elke in
de vaste commissies vertegenwoordigde politieke fractie in de commissie
vertegenwoordigd zou zijn door ten minste een lid.
Elke politieke fractie die niet vertegenwoordigd is in de commissie wijst onder
haar leden een lid aan dat zal deelnemen aan de werkzaamheden van de
commissie, zonder stemgerechtigd te zijn. De voorzitter van de Kamer wordt
hiervan door de fractievoorzitter in kennis gesteld en deelt de aanwijzing mee
aan de Kamer.
Artikel 22 is niet van toepassing.

2.

De commissie is bevoegd voor de aangelegenheden bepaald in de wet van 18
juli 199187 en beraadslaagt en besluit overeenkomstig de regels bepaald in de
voornoemde wet en in dit Reglement.
De commissie bepaalt de nadere regels voor haar werking in een reglement
van orde, dat aan de Kamer ter goedkeuring wordt voorgelegd.88

87
88

Zie artikel 66bis van de voornoemde wet.
Het huishoudelijk reglement van de begeleidingscommissie werd door de Kamer in plenaire
vergadering van 26 maart 2015 goedgekeurd. De tekst van het huishoudelijk reglement gaat als
bijlage bij onderhavig Reglement (zie bijlagen, onder “Controle op de politie-, inlichtingen- en
veiligheidsdiensten”).
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HOOFDSTUK IX
CONTROLE OP DE VERKIEZINGSUITGAVEN EN
DE BOEKHOUDING VAN DE POLITIEKE PARTIJEN

Art. 150
1.

Bij het begin van elke zittingsperiode benoemt de Kamer, overeenkomstig
artikel 158, onder haar leden haar vertegenwoordigers voor de controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen bedoeld in artikel 1 van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de
Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding
van de politieke partijen.
Bij het begin van elke zittingsperiode benoemt de Kamer eveneens, op haar
voordracht, vier externe experten in de in het eerste lid vermelde commissie,
onder wie twee Nederlandstaligen en twee Franstaligen.

2.

De commissie wordt geïnstalleerd nadat de Kamer de in nr. 1 bedoelde leden
en externe experten heeft benoemd. De voorzitter van de Kamer is van
rechtswege lid van de commissie.

3.

De commissie beraadslaagt en beslist overeenkomstig de regels bepaald in de
wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers,
de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, in haar
statuten en in haar huishoudelijk reglement89.

89

De statuten en het huishoudelijk reglement van de controlecommissie werden bekendgemaakt in
het Belgisch Staatsblad van 4 maart 2016. De tekst van de statuten en van het huishoudelijk
reglement gaat als bijlage bij onderhavig Reglement (zie bijlagen, onder “Controle op de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen”).
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HOOFDSTUK X
CONTROLE OP DE LEGERAANKOPEN EN -VERKOPEN

Art. 151
Bij het begin van iedere zittingsperiode wijst de Kamer, overeenkomstig de
artikelen 157 en 158, uit haar midden dertien vaste leden aan voor de commissie belast met de controle op de legeraankopen en -verkopen.
De commissie stelt in een huishoudelijk reglement de nadere regels betreffende haar werking vast. Zij sluit een administratief protocol met de ministers
die bevoegd zijn voor de legeraankopen en -verkopen, waarin de betrekkingen tussen laatstgenoemden en de commissie worden geregeld. Zij beraadslaagt overeenkomstig de regels bepaald in dit reglement en in haar huishoudelijk reglement.90

HOOFDSTUK XI
INDIENING VAN VERSLAGEN BIJ DE KAMER

Art. 152
Jaarlijks wordt vóór 31 oktober in de vorm van een parlementair stuk een lijst
gepubliceerd van de verslagen die bij de Kamer moeten worden ingediend,
met vermelding van de datum van de laatste indiening van het verslag en van
de verwijzing.

90

Het huishoudelijk reglement van de bijzondere commissie Legeraankopen en -verkopen werd op
22 maart 2017 aangenomen. De tekst van het huishoudelijk reglement gaat als bijlage bij onderhavig Reglement (zie bijlagen, onder “Legeraankopen en -verkopen”).
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HOOFDSTUK XII
HET INLEIDEND VERSLAG OP PARLEMENTAIR INITIATIEF

Art. 152bis
1.

Een vaste commissie kan het initiatief nemen om een inleidend verslag op te
stellen over een onderwerp dat tot haar bevoegdheid behoort, om dit verslag
in de plenaire vergadering te bespreken. Het initiatief kan worden ingediend
door meerdere commissies als het onderwerp tot hun bevoegdheden behoort.

2.

De bevoegde commissie wijst onder haar leden verslaggevers aan, conform
artikel 78, nr. 1. Zij bepaalt de termijn waarin de verslaggevers hun inleidend
verslag moeten opmaken. Op verzoek van de verslaggevers kan deze termijn
verlengd worden door de commissie.

3.

De verslaggevers kunnen een beroep doen op deskundigen binnen de door
het Bureau bepaalde financiële voorwaarden.

4.

Het inleidend verslag wordt besproken in de bevoegde vaste commissie en ter
stemming aan de leden ervan voorgelegd.
In geval van goedkeuring van het verslag, kunnen de werkzaamheden van de
commissie worden besloten met adviezen, voorstellen van resolutie, aanbevelingen of andere slotteksten, die samen met het inleidend verslag aan de
plenaire vergadering worden voorgelegd.
In geval van verwerping van het verslag, is de in artikel 88 bepaalde procedure
mutatis mutandis erop van toepassing.
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HOOFDSTUK XIII
STAND VAN DE DOOR DE KAMERS
AANGENOMEN ONTWERPEN

Art. 153
Jaarlijks wordt vóór 31 oktober in de vorm van een parlementair stuk de lijst
gepubliceerd van de door de Kamer aangenomen wetsontwerpen.
Deze lijst vermeldt, naargelang van het geval, voor elk ontwerp de stand van
bespreking in de Senaat, de datum van bekrachtiging en afkondiging door de
Koning en de dag van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Art. 154
Zesmaandelijks wordt aan de Conferentie van voorzitters de lijst voorgelegd
van de wetten waarvoor nog niet alle vereiste uitvoeringsmaatregelen zijn
genomen.

HOOFDSTUK XIV
STAND VAN DE DOOR DE KAMERS AANGENOMEN RESOLUTIES

Art. 155
Zesmaandelijks wordt aan de Conferentie van voorzitters de lijst voorgelegd
van de maatregelen die de regering heeft genomen om gevolg te geven aan de
door de Kamer aangenomen resoluties.
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HOOFDSTUK XV
TOEZICHT OP HET GEBRUIK EN DE WERKING VAN DE
GEAUTOMATISEERDE STEM- EN STEMOPNEMINGSSYSTEMEN

Art. 156
De Kamer wijst deskundigen van het permanent en, bij de verkiezing van de
leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers, van het Europees Parlement en van de Gewest- en Gemeenschapsparlementen, van het nietpermanent College van Deskundigen aan bedoeld in artikel 24 van de wet van
7 februari 2014 tot organisatie van de elektronische stemming met papieren
bewijsstuk.
Het in het eerste lid bedoelde College van Deskundigen wordt samengesteld
met informaticaspecialisten.
Voor de samenstelling van het permanent College wijst de Kamer overeenkomstig het voormelde artikel 24, voor een periode van vijf jaar, drie effectieve en drie plaatsvervangende deskundigen aan. De Kamer let er bij deze aanwijzing op dat de taalpariteit van het permanente College verzekerd is. Een
van de door de Kamer aangewezen effectieve deskundigen moet houder zijn
van een licentiaatsdiploma in de rechten of een master in de rechten, waarbij
er in de mate van het mogelijke op wordt gelet dat hij een basiskennis informatica heeft.
Voor de samenstelling van het niet-permanent College wijst de Kamer twee
deskundigen aan, zowel bij de volledige hernieuwing van elke assemble als bij
een nieuwe verkiezing die georganiseerd wordt na de ongeldigverklaring van
een stemming, alsook bij een verkiezing die volgt op een vacature die niet kan
worden ingevuld door de aanstelling van een plaatsvervanger.
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TITEL IV
DIVERSE BEPALINGEN
HOOFDSTUK I
VOORDRACHTEN, BENOEMINGEN EN AANWIJZING VAN
AFGEVAARDIGDEN NAAR INTERNATIONALE INSTELLINGEN

Art. 157
1.

Alle benoemingen en voordrachten waartoe de Kamer moet overgaan,
geschieden bij geheime stemming en bij volstrekte meerderheid, tenzij de
Grondwet of de wet in een andere meerderheid voorziet.
Bij de derde stemming, zijnde de herstemming, volstaat echter de betrekkelijke meerderheid. Bij staking van stemmen is de oudste in jaren benoemd.
Blanco- en ongeldige stembriefjes komen niet in aanmerking voor het berekenen van de meerderheid. Ongeldig zijn de stemmen uitgebracht op kandidaten die niet zijn voorgedragen vóór de stemming of binnen de termijn die
door de voorzitter van de Kamer is bepaald, alsmede de stemmen uitgebracht
op een groter aantal kandidaten dan er vacante zetels zijn.

2.

De jongste twee leden verifiëren het aantal stemmende leden.

3.

Een of twee bureaus van vier stemopnemers, bij loting aangewezen, nemen
de stemmen op. Het eerste van deze bureaus doet de algemene telling.

4.

De voorzitter kondigt het resultaat van de stemmingen af.

5.

De voorzitter van de Kamer bepaalt zo nodig de termijn binnen welke de
kandidaten moeten worden voorgedragen. In dat geval wordt de kandidatenlijst aan de Kamerleden rondgedeeld.

6.

Indien het aantal kandidaten overeenstemt met het aantal te begeven
plaatsen, wordt (worden) de kandidaat (kandidaten) voor verkozen verklaard.

7.

Wanneer de fractievoorzitter aan de voorzitter van de Kamer schriftelijk
meedeelt welk lid door welk ander lid wordt vervangen in een commissie en
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beide leden die mededeling medeondertekend hebben, gaat de vervanging in
bij ontvangst van de mededeling. Van die vervanging wordt melding gemaakt
in het Integraal verslag van de Kamer.

Art. 158
1.

Onverminderd artikel 3, geschieden de benoemingen door de Kamer te doen
onder haar leden volgens de evenredige vertegenwoordiging van de politieke
fracties. Deze evenredige vertegenwoordiging van de politieke fracties wordt
bepaald op basis van hun zetelaantal, zoals vastgesteld na elke verkiezing
voor de Kamer van volksvertegenwoordigers. De Kamer bepaalt, op voorstel
van het Bureau, het aantal plaatsen dat in elk geval aan iedere politieke fractie toekomt.

2.

Ieder lid van een bij toepassing van het nr. 1 in de vaste commissies vertegenwoordigde politieke fractie moet ten minste van één commissie deel uitmaken.

3.

De leden die deel uitmaken van een politieke fractie die niet in de vaste
commissies vertegenwoordigd is of die geen deel uitmaken van een politieke
fractie, hebben zitting in ten minste één van die commissies naar keuze, maar
hebben geen stemrecht.
De voorzitter van de Kamer wordt over hun keuze ingelicht door de fractievoorzitter of door het lid en brengt ze ter kennis van de Kamer.

Art. 159
Wanneer de Kamer afgevaardigden naar de internationale vergaderingen
moet aanwijzen, benoemt ze dezen overeenkomstig de artikelen 157 en 158.
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HOOFDSTUK II
MACHTIGING TOT VERVOLGING VAN KAMERLEDEN91

Art. 160
Met het onderzoek van de verzoeken tot machtiging tot vervolging, berechting, aanhouding of voorlopige hechtenis van een Kamerlid of tot schorsing
van een reeds ingestelde vervolging, wordt een commissie belast die zeven
leden telt, aangewezen overeenkomstig de artikelen 22, 157 en 158. De voorzitter en de ondervoorzitters worden aangewezen overeenkomstig artikel 20,
tweede lid.
De commissie hoort eventueel het betrokken lid. Deze moet worden gehoord
als hij erom verzoekt. Hij mag zich laten bijstaan door een van zijn collega’s of
door een raadsman.
In de beraadslaging in plenaire vergadering over een van de in het eerste lid
bedoelde verzoeken, mag het woord alleen worden gevoerd door de rapporteur van de commissie, door het betrokken lid of een lid dat hem vertegenwoordigt, alsmede door één spreker voor en één spreker tegen.

HOOFDSTUK IIBIS
MACHTIGING TOT VERVOLGING VAN MINISTERS92

Art. 160bis
De in artikel 160 bedoelde commissie is eveneens belast met:
a) het onderzoek van de verzoeken tot machtiging tot vervolging, berechting,
aanhouding of voorlopige hechtenis van ministers voor misdrijven in de
uitoefening van hun ambt gepleegd of voor misdrijven buiten de uitoefe-

91
92

Zie artikel 59 van de Grondwet (zie bijlagen, onder “Immuniteiten”).
Zie artikel 103 van de Grondwet en de wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke
verantwoordelijkheid van minister (zie bijlagen onder “Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van
ministers”).
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ning van hun ambt gepleegd maar waarvoor zij tijdens hun ambtstermijn
worden berecht;
b) het onderzoek van de genadeverzoeken ten gunste van ministers die op
grond van dergelijke misdrijven werden veroordeeld.
Bij het onderzoek van de onder a) bedoelde verzoeken neemt de commissie
de wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers in acht.
Bij het onderzoek van de verzoeken tot machtiging tot aanhouding van ministers kan de Kamer het dossier niet opvragen.
In de beraadslaging in plenaire vergadering over een van de in het eerste lid
bedoelde verzoeken, mag het woord alleen worden gevoerd door de rapporteur van de commissie, door de betrokken minister of een minister of een lid
die hem vertegenwoordigt, alsmede door één spreker voor en één spreker
tegen.

HOOFDSTUK III
AANGIFTE VAN MANDATEN, AMBTEN EN BEROEPEN,
VERMOGENSVERKLARING EN CUMULATIE VAN MANDATEN

Art. 16193
Voor 1 oktober van ieder jaar dient ieder lid, dat zijn mandaat reeds tijdens
het vorige kalenderjaar uitoefende, bij het Rekenhof een aangifte in waarin hij
melding maakt van de door hem tijdens het vorige kalenderjaar uitgeoefende
mandaten, leidende ambten of beroepen in de openbare of de privésector,
van welke aard ook, met de vermelding of hij daarvoor al dan niet wordt bezoldigd.

93

Deze aangelegenheid wordt geregeld bij de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om
een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, en de
wet van 26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te
dienen.
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Art. 162
Ieder lid dient voor 1 oktober van het jaar dat volgt op het jaar waarin hij zijn
mandaat begonnen is of beëindigd heeft bij het Rekenhof onder gesloten
omslag een vermogensverklaring in betreffende de staat van zijn vermogen
op 31 december van het voorgaande jaar.

Art. 162bis
De in artikel 120 bedoelde commissie treedt eveneens op als de opvolgingscommissie zoals bedoeld in artikel 7, § 2, tweede lid, van de wet van 26 juni
2004 tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995 betreffende de
verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een
vermogensaangifte in te dienen. Zij oefent de bevoegdheden uit die haar door
voormelde wet worden opgedragen.
In afwijking van artikel 31, nr. 1, eerste lid, vergadert de opvolgingscommissie
met gesloten deuren.
In afwijking van artikel 31, nr. 2, vierde lid, hebben alleen de leden van de
commissie of hun plaatsvervangers toegang tot de opvolgingscommissie.
Als een lid of plaatsvervanger van de commissie persoonlijk en direct betrokken is bij een dossier, laat hij zich voor de beraadslaging over dat dossier vervangen overeenkomstig artikel 22.
Indien nodig kan de commissie beslissen over te gaan tot het horen van de
persoon die zich tot haar heeft gewend.

Art. 163
1.

Met het oog op de toepassing van artikel 1quinquies van de wet van 6
augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat,
alsmede de leden en gewezen leden van de Wetgevende Kamers94, deelt elk
lid van de Kamer aan de voorzitter van de Kamer bij het opnemen van zijn
mandaat alle nuttige gegevens mee met betrekking tot de openbare manda-

94

Zie bijlagen, onder “Onverenigbaarheden”
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ten, openbare functies en openbare ambten van politieke aard die hij uitoefent.
Het lid stelt de voorzitter in kennis van elke wijziging dienaangaande.
2.

Het plafond bedoeld in het eerste lid van het voornoemde artikel 1quinquies
wordt vastgesteld door het Bureau op voorstel van de Conferentie van de
voorzitters van de zeven parlementaire assemblees. Het wordt voor het einde
van de maand januari in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

3.

Het Bureau bepaalt de nadere regels die nodig zijn ter uitvoering van artikel
1quinquies van de voornoemde wet.

HOOFDSTUK IIIbis
DEONTOLOGIE

Art. 163bis
Ieder Kamerlid verbindt zich ertoe de bij dit Reglement gevoegde deontologische code van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers in acht
te nemen. De Kamervoorzitter neemt bovendien de bepalingen van de code in
acht die betrekking hebben op zijn ambt.
Over de inachtneming van deze Code door de Kamerleden kan de Federale
Deontologische Commissie vertrouwelijke individuele adviezen uitbrengen,
alsook adviezen en aanbevelingen van algemene aard.

HOOFDSTUK IIIter
HET LOBBYREGISTER
Art. 163ter
1.

De personen die geacht worden een van de in nr. 2 bedoelde organisaties te
vertegenwoordigen en die een in nr. 3 bedoelde activiteit uitoefenen, zijn
verplicht het door de Kamer bijgehouden register te ondertekenen.
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2.

De in nr. 1 bedoelde organisaties zijn:
1° de professionele adviesbureaus, advocatenkantoren en als zelfstandige
werkzame raadgevers;
2° de “interne vertegenwoordigers”, beroepsgroeperingen alsmede vakbonds- en beroepsverenigingen;
3° de niet-gouvernementele organisaties;
4° de denktanks, de onderzoeksinstellingen en de universitaire instellingen;
5° de organisaties die kerken en religieuze gemeenschappen vertegenwoordigen;
6° de vertegenwoordigende organisaties van plaatselijke, gewestelijke en
gemeentelijke overheden, en van andere openbare of gemengde entiteiten.

3.

De onder het register vallende activiteiten zijn alle andere dan de in nr. 4
bedoelde activiteiten die erop gericht zijn de beleidsvorming, de uitvoering
van de beleidslijnen of de besluitvorming van de Kamer direct of indirect te
beïnvloeden.
Alle organisaties en als zelfstandige werkzame personen, ongeacht hun juridische status, die deelnemen aan activiteiten die onder het register vallen, ongeacht of het daarbij gaat om lopende activiteiten dan wel activiteiten in
voorbereiding, worden geacht zich in het register in te schrijven.

4.

Activiteiten inzake juridisch en ander professioneel advies vallen niet onder
het register indien ze betrekking hebben op:
— adviserende werkzaamheden en contacten met openbare instanties, bedoeld om cliënten beter te informeren over een algemene rechtstoestand,
over hun specifieke rechtspositie, of te adviseren over de vraag of bepaalde juridische of administratieve stappen krachtens de bestaande wet- en
regelgeving al dan niet passend of geoorloofd zijn;
— advies aan cliënten om hen te helpen ervoor te zorgen dat ze bij hun activiteiten het toepasselijke recht naleven;
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— voor cliënten uitgevoerde analyses en studies naar de gevolgen van eventuele wijzigingen van wet- of regelgeving voor hun rechtspositie of werkterrein;
— vertegenwoordiging in het kader van een verzoenings- of bemiddelingsprocedure die erop gericht is voorlegging van een geschil aan een rechterlijke of administratieve instantie te voorkomen, of
— het uitoefenen van het fundamentele recht van cliënten op een eerlijk
proces, met inbegrip van het recht op verdediging in administratieve procedures, zoals activiteiten van advocaten of anderen die daarbij beroepsmatig betrokken zijn.
Indien een onderneming en haar adviseurs als partij bij een specifieke juridische dan wel administratieve zaak of procedure zijn betrokken, vallen alle
daarmee rechtstreeks verband houdende activiteiten die als zodanig niet
gericht zijn op wijziging van het bestaande juridische kader, niet onder het
register.
Activiteiten van de sociale partners als deelnemers aan de sociale dialoog,
zoals de vakbonden en de werkgeversverenigingen, vallen niet onder het
register indien het gaat om hun activiteiten in het raam van de uitoefening
van de hun bij de wet toegewezen taken. Dit lid is van overeenkomstige toepassing op iedere entiteit die krachtens de wet een institutionele rol vervult.
Activiteiten als antwoord op directe en individuele verzoeken van de Kamer of
een volksvertegenwoordiger, zoals incidentele of regelmatige verzoeken om
feitelijke informatie, gegevens of deskundigheid, vallen niet onder het register.
5.

Het lobbyregister is openbaar, wordt gepubliceerd op de website van de
Kamer en wordt beheerd door een daartoe aangewezen dienst van de Kamer.
Het lobbyregister bevat, naast de persoonlijke identificatiegegevens van de
lobbyist, wanneer het een onderneming, een instelling of een organisatie
betreft:
—
—
—
—

de naam;
de rechtsvorm;
het adres van het hoofdkantoor;
het telefoonnummer;
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—
—
—
—

6.

het elektronisch adres;
het ondernemingsnummer;
het doel van de onderneming;
de naam van de cliënten die door deze onderneming, deze instelling of
deze organisatie worden vertegenwoordigd.

Regels van toepassing op inschrijvers
Door de inschrijving geldt voor de betrokken ondernemingen, instellingen,
organisaties en natuurlijke personen het volgende:
— ze stemmen ermee in dat de door hen verstrekte en in het register op te
nemen informatie openbaar wordt,
— ze stemmen ermee in te handelen in overeenstemming met de gedragscode die als bijlage bij dit Reglement is gevoegd,
— ze garanderen dat de verstrekte en in het register op te nemen informatie
juist is en stemmen ermee in medewerking te verlenen aan administratieve verzoeken om aanvullende of bijgewerkte informatie.

HOOFDSTUK IIIquater
DEELNAME VAN DE KAMERLEDEN AAN DE WERKZAAMHEDEN
Art. 163quater
1.

De parlementaire vergoeding wordt toegekend tegen 100 %, indien het
Kamerlid op zijn minst 80 % van de zittingen heeft bijgewoond van de plenaire
vergaderingen en de commissies waarvan het vast lid is.
De vergoeding wordt verminderd met 10 % indien de betrokkene minder dan
80 % van de zittingen heeft bijgewoond van de plenaire vergaderingen en de
commissies waarvan hij vast lid is.
Indien het Kamerlid minder dan 70 % dan wel 50 % van de zittingen heeft
bijgewoond, bedraagt de inhouding respectievelijk 30 % en 60 %.
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2.

Als aanwezig op een zitting wordt beschouwd, het Kamerlid dat heeft
deelgenomen aan de meerderheid van de in de agenda aangekondigde naamstemmingen over het geheel van een advies, een voorstel of wetsontwerp.

3.

Als aanwezig voor de toepassing van dit artikel wordt beschouwd, het
Kamerlid dat op hetzelfde tijdstip zitting heeft in een andere commissie, met
inbegrip van onderzoekscommissies, of in een ander orgaan van de Kamer
waarin het lid een bijzondere functie uitoefent, of dat ofwel een opdracht voor
de Kamer vervult, ofwel op uitnodiging deelneemt aan de vergaderingen van
een wetgevende assemblee, ofwel afwezig is door een ongeval, een langdurige ziekte of moederschapsverlof, en dit na voorlegging van een medisch attest.
Eveneens als aanwezig wordt beschouwd, het Kamerlid dat bij zijn of haar
echtgenote of echtgenoot blijft dan wel bij de persoon met wie hij of zij samenwoont, gedurende de voor een bevalling wettelijk bepaalde periode van
tien dagen.
Voor de perioden die betrekking hebben op zwangerschap of bevalling, moet
een bevallings- en/of zwangerschapsattest worden overgelegd.

4.

Eveneens als aanwezig wordt beschouwd, het Kamerlid dat zich overeenkomstig artikel 22 laat vervangen. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing
op het lid dat, overeenkomstig artikel 22, tweede en derde lid, een vast lid of
een plaatsvervanger vervangt.

5.

Als aanwezig voor de toepassing van dit artikel wordt beschouwd, het
Kamerlid dat de zitting verlaat bij de stemming, omdat het niet wenst dat het
aanwezigheidsquorum wordt bereikt. In dit geval brengt het Kamerlid dit ter
kennis van de voorzitter.

6.

De in artikel 158, nr. 3, bedoelde leden worden als aanwezig voor de
toepassing van dit artikel beschouwd als zij aanwezig zijn tijdens de in nr. 2
bedoelde stemmingen in de door hun gekozen vaste commissies.

7.

De Conferentie van voorzitters is ermee belast de nadere regels voor de
toepassing van dit artikel vast te stellen.

8.

De Voorzitter kan, na advies van de Conferentie van voorzitters, in individuele
behartenswaardige gevallen uitzonderingen toestaan op de toepassing van
dit artikel. Hij beslist eveneens over alle onvoorziene of twijfelachtige gevallen
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en beslecht aanwezigheidsgeschillen. Hij kan de zaak doorverwijzen naar de
Conferentie van voorzitters.
9.

De Conferentie van voorzitters kan collectieve uitzonderingen toestaan op de
toepassing van dit artikel voor de leden van een tijdelijke of bijzondere commissie, een werkgroep of een onderzoekscommissie. Deze uitzondering wordt
met redenen omkleed en is tijdelijk.

10. De inhoudingen wegens onrechtmatige afwezigheden hebben geen invloed
op het bedrag van het pensioen. De bijdragen voor de pensioenkas worden
berekend op de onverkorte parlementaire vergoeding.

HOOFDSTUK IV
DISCRIMINATIE OM IDEOLOGISCHE OF FILOSOFISCHE REDENEN
IN EEN GEMEENSCHAPSPARLEMENT95

Art. 164
1.

De Wetgevende Kamers spreken zich uit over de gegrondheid van de met
redenen omklede motie, die ondertekend is door ten minste één vierde van de
leden van een Gemeenschapsparlement en aldaar ingediend is na de neerlegging van het verslag en vóór de eindstemming in plenaire vergadering, en
waarin verklaard wordt dat de aangewezen bepalingen van een ontwerp of
voorstel van decreet dat bij dat Parlement aanhangig is, een discriminatie om
ideologische of filosofische redenen inhouden.
In het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap moet de motie door ten
minste drie leden ondertekend zijn.

2.

De voorzitters van de Wetgevende Kamers en van de Vlaamse en Franse
Gemeenschapsparlementen, zitting houdende als college, beslissen over de
ontvankelijkheid van de motie, rekening houdend met de onder nr. 1 bepaalde voorwaarden. Bij staking van stemmen is de motie ontvankelijk.

95

Wet van 3 juli 1971 tot indeling van de leden van de Wetgevende Kamers in taalgroepen en
houdende diverse bepalingen betreffende de cultuurraden voor de Nederlandse cultuurgemeenschap en voor de Franse cultuurgemeenschap (zie bijlagen, onder “Taalgroepen”).
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Wordt de motie door het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap overgezonden, dan wordt het college aangevuld met de voorzitter van dat Parlement
en staat het beurtelings onder het voorzitterschap van de voorzitter van de
Senaat en van de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers.
3.

Is de motie ontvankelijk verklaard, dan wordt ze verwezen naar de vaste
commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming der Instellingen, die ermee belast is verslag uit te brengen. De voorzitter van de Kamer
bepaalt binnen welke termijn het verslag moet worden neergelegd.

4.

De Kamer spreekt zich uit binnen een termijn van zestig dagen, te rekenen van
de dag waarop de motie haar door het onder nr. 2 bedoelde college is overgezonden.

5.

Eén spreker per politieke fractie mag het woord voeren binnen de in artikel 48,
nr. 1, 6°, vastgestelde spreektijd.

6.

De beslissing van de Kamer wordt overgezonden aan de Senaat. Zij wordt ook
overgezonden aan het betrokken Parlement, waar het onderzoek van de door
de ontvankelijk verklaarde motie aangewezen bepalingen geschorst wordt
totdat elke Wetgevende Kamer de motie ongegrond heeft verklaard.

HOOFDSTUK V
VRIJWARING VAN DE INTERNATIONALE ROL EN DE
HOOFDSTEDELIJKE FUNCTIE VAN BRUSSEL

Art. 165
1.

Indien – ter vrijwaring van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie
van Brussel – de uitvoering van een ordonnantie van het Parlement of van een
besluit van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in Ministerraad is geschorst en indien die
schorsing werd verlengd voor een periode van zestig dagen, kan de Kamer die
ordonnantie of dat besluit binnen deze verlengde termijn vernietigen door
middel van een resolutie aangenomen bij meerderheid in beide taalgroepen.
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Deze resolutie wordt opgesteld in het Nederlands en in het Frans en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad96.
2.

Indien het overleg, in de bij artikel 43 van de bijzondere wet van 12 januari
1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen bedoelde samenwerkingscommissie, niet tot een akkoord leidt over de door de federale Ministerraad
voorgelegde maatregelen ter bevordering van de internationale rol of de
hoofdstedelijke functie van Brussel, kan de Kamer, op verzoek van de federale
Ministerraad, die maatregelen goedkeuren door middel van een resolutie
aangenomen bij meerderheid in beide taalgroepen. In dat geval worden voornoemde maatregelen volledig gefinancierd door de staatsbegroting 97.

3.

Zodra de Kamer door de regering op de hoogte is gebracht van de verlenging
van de schorsing bedoeld in nr. 1 of zodra de regering de Kamer heeft verzocht om de onder nr. 2 bedoelde maatregelen goed te keuren, wordt de zaak
verzonden naar de vaste commissie voor de Herziening van de Grondwet en
de Hervorming der Instellingen, die ermee belast is aan de Kamer verslag uit
te brengen. Artikel 75, nrs. 2 tot 7, is niet van toepassing op de voorstellen van
resolutie die uit de behandeling in deze commissie voortvloeien.
Indien voornoemde vaste commissie het raadzaam oordeelt, pleegt zij overleg
met de commissie voor de Financiën en de Begroting over het voorstel van
resolutie bedoeld onder nr. 2.
De auteurs van de voorstellen van resolutie en één spreker per politieke fractie mogen in plenaire vergadering het woord voeren binnen de in artikel 48,
nr. 1, 6°, vastgestelde spreektijd.

96
97

Bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, art. 45.
Bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, art. 46.
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HOOFDSTUK VI
INDIENING VAN BEROEPEN EN MEMORIES
BIJ HET GRONDWETTELIJK HOF

Art. 166
1.

Op verzoek van twee derde van de leden98, stelt de voorzitter van de Kamer,
binnen een termijn van zes maanden na de bekendmaking van de wet, het
decreet of de in artikel 134 van de Grondwet bedoelde regel en onder de andere bij de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof bepaalde voorwaarden, een beroep tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van
die wet, dat decreet of die in artikel 134 van de Grondwet bedoelde regel bij
het Grondwettelijk Hof in, wegens schending van:
1° de regels die door of krachtens de Grondwet zijn vastgesteld voor het bepalen van de onderscheiden bevoegdheid van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten;
2° de artikelen van titel II “De Belgen en hun rechten”, en de artikelen 170,
172 en 191 van de Grondwet; of
3° de artikelen van de Grondwet, die een bijzondere wet bepaalt.
Indien twee derde van de leden daarom verzoeken, vordert hij daarenboven
binnen een termijn van drie maanden na de bekendmaking van de wet, het
decreet of de in artikel 134 van de Grondwet bedoelde regel de gehele of gedeeltelijke schorsing van voornoemde wet, decreet of in artikel 134 van de
Grondwet bedoelde regel.

98

Hoewel art. 2 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 de voorzitter een verplichting oplegt
wanneer een gekwalificeerde meerderheid vraagt dat een dergelijk beroep wordt ingesteld, heeft
de staatssecretaris voor Institutionele Hervormingen tijdens de parlementaire voorbereiding
(Stuk Kamer, nr. 633/4, 1988-1989, blz. 23) te kennen gegeven dat de voorzitters bevoegd blijven
om te oordelen over de raadzaamheid van het instellen van dergelijk beroep en over het tijdstip
waarop het wordt ingesteld. Daartoe verwees hij naar de interpretatie die eenparig was gegeven
door de Senaatscommissie en die tijdens de parlementaire voorbereiding van de wet van 28 juni
1983 bevestigd werd door de minister van Institutionele hervormingen. Die had verklaard dat de
voorzitter in de meeste gevallen het advies van twee derde van de leden opvolgt, maar dat het in
uitzonderlijke gevallen niet denkbeeldig is dat hij oordeelt zich niet tot het [Grondwettelijk Hof] te
moeten richten (Stuk Kamer, nr. 647/4, 1982-1983, blz. 19).
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De beroepen strekkende tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van een wet,
een decreet of een in artikel 134 van de Grondwet bedoelde regel waardoor
een verdrag instemming verkrijgt, zijn slechts ontvankelijk indien zij worden
ingesteld binnen een termijn van zestig dagen na de bekendmaking van de
wet, het decreet of de in artikel 134 van de Grondwet bedoelde regel.
Op verzoek van twee derde van de leden, stelt de voorzitter van de Kamer,
binnen een termijn van zes maanden die ingaat op de datum van de kennisgeving van het door het Hof gewezen arrest en onder de andere bij de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof bepaalde voorwaarden,
een beroep tot vernietiging van een wet, een decreet of een in artikel 134 van
de Grondwet bedoelde regel bij het Grondwettelijk Hof in, wanneer het Hof,
uitspraak doende op een prejudiciële vraag, verklaard heeft dat die wet, dat
decreet of die in artikel 134 van de Grondwet bedoelde regel een van de onder
nr. 1, eerste lid, bedoelde regels of artikelen van de Grondwet schendt.
2.

Stelt een lid voor dat de voorzitter wordt verzocht een dergelijk beroep in te
stellen, dan wordt dat voorstel in plenaire vergadering, op het door de voorzitter bepaalde tijdstip, in behandeling genomen indien dertig leden het steunen.
Het voorstel van resolutie waarbij dit verzoek wordt ingeleid moet vooraf
schriftelijk worden medegedeeld aan de voorzitter. Artikel 75, nrs. 2 tot 7, is
niet van toepassing op een dergelijk voorstel.
De auteur van het voorstel van resolutie dat in behandeling wordt genomen
en één spreker per politieke fractie mogen het woord voeren binnen de in
artikel 48, nr. 1, 6°, vastgestelde spreektijd.

3.

Wanneer de voorzitter, overeenkomstig het bepaalde onder nr. 1, een beroep
tot vernietiging bij het Grondwettelijk Hof heeft aanhangig gemaakt door
middel van een verzoekschrift, doet hij daarvan mededeling tijdens de eerstvolgende plenaire vergadering.

Art. 167
Wanneer bij het Grondwettelijk Hof een beroep tot gehele of gedeeltelijke
vernietiging van een wet, een decreet of een in artikel 134 van de Grondwet
bedoelde regel is ingesteld door een voorzitter van één der andere wetgevende vergaderingen, door de Ministerraad, door de regering van een Gemeen-
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schap of van een Gewest, of door iedere natuurlijke of rechtspersoon die doet
blijken van een belang of wanneer er een prejudiciële vraag is aanhangig gemaakt door een rechtscollege, kan de voorzitter van de Kamer, na ontvangst
van de kennisgeving door de griffier van het Grondwettelijk Hof van het beroep of van de verwijzingsbeslissing, binnen de termijn en onder de andere
voorwaarden voorgeschreven overeenkomstig en bepaald bij de bijzondere
wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof (en eventueel na inwinning
van het advies van de Conferentie van voorzitters), een memorie indienen bij
het Grondwettelijk Hof.
Na ontvangst van een afschrift van de bij het Grondwettelijk Hof ingediende
memories van de andere in het eerste lid bedoelde partijen, kan de voorzitter
van de Kamer binnen de termijn en onder de andere voorwaarden bepaald bij
de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof (en eventueel
na inwinning van het advies van de Conferentie van voorzitters), aan het
Grondwettelijk Hof eveneens een memorie van antwoord doen toekomen.
Wanneer bij het Hof een prejudiciële vraag aanhangig wordt gemaakt die is
gesteld door de Raad van State krachtens artikel 6, § 1, VIII, 5°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, kan de voorzitter van de Kamer, binnen tien dagen na ontvangst van de kennisgeving door
de griffier van het Grondwettelijk Hof van de verwijzingsbeslissing (eventueel
na inwinning van het advies van de Conferentie van voorzitters), een memorie
zenden aan het Hof.
De tekst van de memories en de memories van antwoord die door de voorzitter bij het Grondwettelijk Hof werden ingediend, wordt onmiddellijk medegedeeld aan de Conferentie van voorzitters.

HOOFDSTUK VII
DE GRIFFIER

Art. 168
De Kamer benoemt een griffier met de rang van secretaris-generaal; hij kan te
allen tijde worden afgezet.
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De stemming voor deze benoeming heeft plaats overeenkomstig de regelen
die gelden voor de benoeming van het Bureau.

Art. 169
De griffier neemt akte van de beraadslagingen van de Kamer en houdt notulen
van haar vergaderingen.
Hij neemt plaats aan het bureau en assisteert de voorzitter tijdens de openbare vergaderingen van de Kamer, de vergaderingen met gesloten deuren, de
vergaderingen van het Bureau en van de Conferentie van voorzitters, en in alle
omstandigheden.
Hij is belast met de tenuitvoerlegging van de beslissingen van de Kamer met
betrekking tot de bijeenroeping van de vergadering en van haar commissies,
het drukken en ronddelen van de wetsontwerpen, voorstellen, verslagen,
amendementen en alle andere documenten waarvan de ronddeling door het
Reglement is voorgeschreven, het doorzenden van de aangenomen wetsontwerpen, de correspondentie enz.
Hij bewaart het archief van de Kamer.
Onder zijn toezicht worden de repertoria en de dossiers bijgehouden betreffende de bij de Kamer aanhangig zijnde kwesties en de precedenten.
Hij houdt notulen van de vergaderingen met gesloten deuren, van de vergaderingen van het Bureau en van de Conferentie van voorzitters.
Uit naam van het Bureau heeft hij de hoge leiding van al de diensten van de
Kamer en van hun personeel.
De griffier wordt bijgestaan en, bij ziekte of verhindering, vervangen door een
adjunct-griffier, die door het Bureau wordt benoemd.
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HOOFDSTUK VIII
RONDDELING VAN DE PARLEMENTAIRE STUKKEN

Art. 170
In de gevallen waarin dit Reglement de ronddeling van een gedrukt parlementair stuk voorschrijft, geldt het elektronisch ter beschikking stellen van het
stuk als ronddeling, behoudens wanneer om technische redenen tot een
ronddeling op papier wordt besloten.

Art. 171
[opgeheven]

HOOFDSTUK IX
COMMISSIE VOOR DE COMPTABILITEIT

Art. 172
1.

Een commissie van elf leden, de voorzitter inbegrepen, is belast met de
controle op de boekhouding van de geldmiddelen van de Kamer.
Zij wordt na elke vernieuwing van de Kamer benoemd, op dezelfde wijze en
onder dezelfde voorwaarden als de vaste commissies.
De leden van het Bureau nemen niet deel aan de stemmingen over de begrotingen en de rekeningen van de Kamer; indien zij lid zijn van de commissie,
laten zij zich voor die stemmingen vervangen overeenkomstig artikel 22.
De voorzitter van de Kamer of een van de ondervoorzitters die hij daartoe
afvaardigt, zit de commissie voor.

2.

De commissie verifieert en vereffent alle rekeningen, zelfs de vroeger niet
vereffende rekeningen; zij gaat na of het aan de Kamer toebehorend meubilair
met de inventaris overeenstemt. De commissie stelt, op voorstel van het be-
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stuurscomité, de begroting van de Kamer vast en legt ze haar ter goedkeuring
voor.
3.

De commissie kan de aanwezigheid vorderen van de leden van het bestuurscomité die verplicht zijn alle toelichtingen te geven en alle stukken over te
leggen welke de commissie noodzakelijk acht voor de uitvoering van haar
opdracht.

HOOFDSTUK X
DE BIBLIOTHEEK

Art. 173
Ieder jaar wordt op de begroting van de Kamer een krediet uitgetrokken voor
de bibliotheek.

HOOFDSTUK XI
ORDE IN DE KAMER EN OP DE TRIBUNES

Art. 174
Het toezicht op de orde in de Kamer berust bij de Kamer. Het wordt uit haar
naam uitgeoefend door de voorzitter, die de nodige bevelen geeft aan de
wacht met dienst.

Art. 175
Geen buitenstaander mag, onder welk voorwendsel ook, de zaal betreden
waar de leden van de Kamer vergaderd zijn.
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Art. 176
Om de lokalen van de Kamer te mogen binnenkomen, dienen personen die
vreemd zijn aan de Kamer zich te onderwerpen aan een identiteits- en veiligheidscontrole als zij daartoe worden verzocht. Als zij eenmaal tot die lokalen
zijn toegelaten, moeten zij doorlopend herkenbaar zijn.
De toehoorders in de tribunes moeten zodanig gekleed zijn dat ze geen afbreuk doen aan de waardigheid van de instelling. Zij blijven in stilte zitten en
onthouden zich tijdens de vergadering van iedere reactie.
Het is verboden enig teken van goed- of afkeuring te geven.
Wie de orde verstoort, wordt terstond uit de tribunes verwijderd. Hij wordt, zo
nodig, onmiddellijk vóór de bevoegde overheid geleid.
Dit artikel wordt gedrukt en wordt aangeplakt aan elke ingang van de Kamer
alsmede aan elke ingang van de tribunes.

HOOFDSTUK XII
VERSLAGLEGGING

Art. 177
Het Integraal Verslag vormt het verslag van de openbare plenumvergaderingen evenals van de commissie- en andere vergaderingen waarvoor het Reglement dit type verslaglegging oplegt of waarvoor de Conferentie van voorzitters – of, in spoedgevallen, de voorzitter – tot dit type verslaglegging beslist.
Het wordt opgesteld onder het toezicht van de griffier en zowel op papieren
drager als op het internet openbaar gemaakt.
Het Integraal Verslag vormt een geredigeerd doch zoveel mogelijk woordelijk,
volledig verslag van de mededelingen, de toespraken (in de taal van de spreker), de handelingen en de besluiten. De sprekers worden bij name genoemd.
Alleen het Integraal Verslag vormt de officiële weergave van de debatten.
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Art. 178
Het Beknopt Verslag vormt het verslag van de openbare plenumvergaderingen evenals van de commissie- en andere vergaderingen waarvoor het Reglement dit type verslaglegging oplegt of waarvoor de Conferentie van voorzitters – of, in spoedgevallen, de voorzitter – tot dit type verslaglegging beslist.
Het wordt opgesteld onder het toezicht van de griffier en zowel op papieren
drager als op internet openbaar gemaakt.
Het Beknopt Verslag vormt een zeer beknopte samenvatting van de toespraken (in de taal van de spreker), de handelingen en de besluiten. De sprekers
worden bij name genoemd.
Het Beknopt Verslag mag alleen geciteerd worden met de vermelding dat het
om een samenvatting gaat die noch de Kamer noch de sprekers bindt.
Het Beknopt Verslag wordt staande de vergadering opgesteld en vertaald naar
het Frans of het Nederlands. Het wordt zonder verwijl ter beschikking gesteld
van de leden. Het wordt bovendien als bijlage bij het Integraal Verslag gevoegd, zodra dat laatste wordt rondgedeeld.

Art. 178bis
Van de openbare vergaderingen van de vaste en tijdelijke commissies en,
indien zij daartoe besluiten, van de bijzondere commissies, wordt een digitaal
verslag openbaar gemaakt op het internet.

Art. 179
De Kamer stelt in het “Reglement betreffende het integraal, het digitaal, het
voorlopig en het beknopt verslag” de nadere regels vast inzake de wijze waarop de in de artikelen 177, 178 en 178bis bedoelde verslagen worden samengesteld. Dat reglement wordt als bijlage bij dit Reglement gepubliceerd.
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HOOFDSTUK XIII
HERZIENING VAN HET REGLEMENT

Art. 180
Bij het begin van elke zittingsperiode stelt de Kamer uit haar midden een
commissie voor het Reglement samen van zeventien leden, aangewezen
overeenkomstig hetgeen is bepaald in de artikelen 22, 157 en 158.
De commissie wordt voorgezeten door de voorzitter van de Kamer, zonder
stemrecht, of door de ondervoorzitter van de Kamer die hij aanwijst. De commissie wijst bovendien een eerste en een tweede ondervoorzitter aan.
De commissie behandelt de voorstellen tot wijziging van dit Reglement overeenkomstig de regels waarin dit Reglement voorziet met betrekking tot de
bespreking van voorstellen in de vaste commissies.
De Conferentie van voorzitters kan de commissie belasten met het coördineren van de tekst van dit Reglement. De gecoördineerde tekst wordt ter goedkeuring aan de Kamer voorgelegd.

HOOFDSTUK XIV
ONTBINDING VAN DE KAMER

Art. 181
De Kamer wordt ontbonden op de dag die overeenkomstig artikel 105 van het
Kieswetboek is vastgesteld voor de gewone vergadering van de kiescolleges,
teneinde te voorzien in de vervanging van de aftredende volksvertegenwoordigers99.
De Kamer wordt van rechtswege ontbonden nadat de federale wetgevende
macht een verklaring tot herziening van de Grondwet heeft aangenomen
overeenkomstig artikel 195 van de Grondwet.
99

Zie artikel 65 van de Grondwet en artikel 239 van het Kieswetboek.
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De Kamer kan door de Koning worden ontbonden wanneer zij bij volstrekte
meerderheid van haar leden:
1° hetzij overeenkomstig artikel 135 een motie van vertrouwen in de regering
heeft verworpen en niet binnen een termijn van drie dagen, te rekenen van
de dag van de verwerping van de motie, een opvolger voor de eerste minister voor benoeming aan de Koning heeft voorgedragen;
2° hetzij overeenkomstig artikel 138 een motie van wantrouwen tegen de
regering heeft aangenomen en niet tegelijk een opvolger voor de eerste
minister voor benoeming aan de Koning heeft voorgedragen.
De Kamer kan door de Koning worden ontbonden bij ontslag van de regering,
mits zij bij volstrekte meerderheid van haar leden een motie van ontbinding
aanneemt. Dergelijke motie kan alleen door de eerste minister worden ingediend. De Kamer spreekt zich erover uit, uiterlijk tijdens de week na de indiening.

HOOFDSTUK XV
BEKENDMAKING VAN HET REGLEMENT

Art. 182
Dit Reglement wordt in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De Bijlagen bij het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers kunnen worden geraadpleegd op de website van de Kamer:
www.dekamer.be.
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TREFWOORDENREGISTER
De nummers verwijzen naar de artikelen.

Aanbevelingen

24, 7e lid, 1°; 37; 121bis, nr. 3; 143, nr. 5; 152bis, nr. 4, 2e lid

(Zie ook: Moties)
Aangifte van mandaten, ambten en beroepen

161

Aanwezigheden
Adviescomité voor Europese aangelegenheden

68, nr. 5

Commissies
- Ministers

30

- Parlementaire vergoeding
- Presentielijst
- Quorum voor de bespreking van wetsontwerpen en
voorstellen
- Quorum voor de geldigheid van de stemmingen

163quater
25, nr. 1
25, nrs. 2 en 2bis
26, nrs. 1, 3 en 6; 120, nr. 7

Plenaire vergadering
- Ministers
- Naamafroeping
- Onthoudingen worden bij het aantal aanwezige leden meegeteld
- Parlementaire vergoeding
- Presentielijst
- Quorum. Algemeen
- Quorum voor de geldigheid van een besluit

50
42, nrs. 1 tot 3
60, nr. 2
163quater
42, nr. 1
42
61, nr. 2

(Zie ook: Afwezigheid van leden, Meerderheid, Quorum)
Actualiteitsdebat
Commissie
Plenaire vergadering

128
48, nr. 1, 4°, b); 125

(Zie ook: Vragen)
Adjunct-Griffier
(Zie ook: Ambtenaren-generaal, Griffier)

169, 8e lid

162
Adressen uitgaand van de Kamer

16

Adviescomité voor de maatschappelijke emancipatie

69

Adviescomité voor Europese aangelegenheden
37; 37bis, nr. 2; 37ter; 68.I
(Zie ook: Federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden)
Adviescomité voor wetenschappelijke en technologische vraagstukken
Adviezen
Adviescomité voor de maatschappelijke emancipatie
Adviescomité voor Europese aangelegenheden
Adviescomité voor wetenschappelijke en technologische
vraagstukken
Alarmbelprocedure

70

69, nr. 3
37; 68.I, nr. 4
70, nr. 4
104, 5e lid

Belangenconflict
- Commissie waarbij het wetsontwerp of -voorstel
aanhangig is
- Senaat

103, nr. 1, 2e lid
102, nr. 4, 2e en 3e lid

Bevoegdheidsconflicten
- Overlegcomité
- Raad van State

98, nr 8, 2e en 3e lid, en nr. 12
98; 99

Commissies
28, nr. 4; 74, nr. 4, a); 108, nr. 1, 2e lid; 111, 2e lid; 144, 1e lid, a)
Extraparlementaire personen, groepen of instellingen
28, nrs. 1 tot 3
Federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden
Federale Deontologische Commissie
Inleidend verslag op parlementair initiatief
Petitionarissen
Rekenhof
Schending van de geheimhoudingsplicht

68.II, nr. 3
163bis
152bis, nr. 4, 2e lid
143, nrs. 1 en 2
79
67, nrs. 3 en 4

(Zie ook: Conferentie van voorzitters)
Afvaardigingen van de Kamer

16; 159

Afwezigheid van leden
Commissies
- Interpellant

131, nr. 7; 132, nr. 2

163
- Lijst van de aanwezige en afwezige leden

25, nr. 3

- Parlementaire vergoeding

163quater

- Steller van een mondelinge vraag
- Verontschuldigde leden

127, nr. 10
25, nr. 3

- Vervanging van een lid

22, 2e en 3e lid

Plenaire vergadering
- Ingeschreven sprekers

44, nr. 1, 2e lid

- Interpellant

131, nr. 7

- Lijst van de afwezige en aanwezige leden
- Onthouding (vermoeden van)

42, nr. 5
57, 7e lid

- Parlementaire vergoeding
- Steller van een mondelinge vraag
- Verontschuldigde leden

163quater
124, nr. 9
42, nr. 5

(Zie ook: Aanwezigheden)
Agenda
Beroep op de agenda
Commissies
- Algemene uitgavenbegroting of aanpassingen ervan
- Dringende vragen
- Europese aangelegenheden
- Mondelinge vragen
- Verplichte samenwerking met de gemeenschaps- en
gewestregeringen
Conferentie van voorzitters

49, 2e lid
24
111, 1e lid
129, 1e lid
36; 37bis, nr. 3
127, nrs. 1, 4 en 9
97, nr. 1, 2e lid
16

Interpellaties
Prejudiciële kwesties

130, nrs. 7, 8 en 9
49

Plenaire vergadering

17

- Aangelegenheden die rechtstreeks op de agenda worden geplaatst

41

- Dringende vragen
- Kennisgeving door de voorzitter

126, nr. 1, 2e lid
40, 2e lid

- Middelen- en algemene uitgavenbegroting, of aanpassingen
- Mondelinge vragen

116, 1e lid
124, nrs. 1 en 8

- Ontwerpen van financiewet en/of wet waarbij voorlopige kredieten worden geopend,
en wetsontwerpen houdende budgettaire bijbepalingen
116, 2e lid
- Ordemotie

54
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- Spreektijd

48, nr. 1, 5°

- Voorstellen

75, nr. 4

- Wetsontwerpen of voorstellen waarvan de commissie de verwerping voorstelt
88
- Zaken zonder verslag
89, nr. 2
(Zie ook: Voorrang)
Alarmbelprocedure
Algemeen beleid

104
41, 1e lid, 1° en 2°; 48, nr. 6; 106; 133, 1e en 3e lid

Algemene bespreking
(Zie: Bespreking van wetsontwerpen en voorstellen)
Ambtenaren-generaal

3, nr. 4; 9, nr. 1, 1e en 2e lid

(Zie ook: Adjunct-Griffier, Griffier)
Amendementen
Begrotingen (bijzondere regels)
- Budgettaire bijbepalingen. Niet-ontvankelijk
- Spreektijd. Indiener van een amendement
- Tijdstip voor indiening in plenaire vergadering
Hoofdindiener. Recht om gehoord te worden
Moties

118, 2e lid
48, nr. 1, 2°, 2e lid
118, 1e lid
31, nr. 2, 5e lid
140, nr. 4

Wetsontwerpen en voorstellen
90 tot 93
- Aanneming van een amendement in commissie. Verdaging van de stemming over het
geheel van een wetsontwerp of -voorstel
- Amendementen met betrekking tot de kwalificering
- Bespreking in plenaire vergadering
- Commissieverslag
- Door de commissie aangenomen tekst
- Drukken en ronddeling
- Intrekking door de hoofdindiener
- Niet-ontvankelijke amendementen. Bijzondere regels
- Ondertekening
- Onderwerp
- Overname
- Overzending aan de bevoegde commissie

82
72, nr. 3, 3e lid
85, 5e lid
78, nr. 2, 1 en 2e lid
e

82, nr. 2
90, nr. 4; 93, nr. 2, 2e lid; 170
92
72, nr. 3
90, nr. 4
90, nr. 1, 1e lid
92
90, nr. 4

165
- Raad van State. Verzoek om advies

98; 99

- Spreektijd. Indiener van een amendement

48, nr. 1, 1°, c)

- Stemming
- Steun

93, nr. 2, 1e lid
93, nr. 1

- Tijdstip voor indiening in plenaire vergadering
- Toevoeging van nieuwe bepalingen

91
90, nr. 3
83, nr. 1, 3e lid; 94, nr. 2
90, nr. 1, 3e lid

- Tweede lezing
- Verantwoording
- Vertaling

90, nr. 4; 93, nr. 2

- Verval na beslissing van de parlementaire overlegcommissie
- Verzending naar de bevoegde commissie
- Voorstel van resolutie (opdracht van de Conferentie van
voorzitters)

72, nr. 3, 3e lid
82, nr. 1, 2e lid; 93, nr. 1
76, 2e lid

90, nrs. 1 en 4; 93, nr. 2, 2e lid

- Vorm
Anciënniteit als Kamerlid

1, 1e lid

Anonieme geschriften

5, 3e lid

(Zie ook: Verzoekschriften)
Archief
Aan de regering overgezonden perkament ter bekrachtiging door de Koning (afschrift)
105, 2e lid
169, 4e lid

Griffier
Notulen

43, nr. 6

Artikelsgewijze bespreking
(Zie: Bespreking van wetsontwerpen en voorstellen)
Begrotingen (bijzondere regels)
Algemene toelichting

106 tot 119
107, nr. 1, 1e lid

Amendementen

118

Aanpassing
- Verzoek om uitleg (bij niet-indiening binnen de termijn)
Antwoorden die niet zijn ingekomen binnen de termijn
Behandeling bij voorrang
Beleidsnota’s

107, nr. 2, a)
114
107, nr. 3

111, 3e lid; 117, 1e lid; 121bis, nr. 5

166
Commissie voor de Financiën en de Begroting (bijzondere regels)

110
107, nr. 1, 2e en 3e lid

- Beraadslaging (bij niet-indiening binnen de termijnen)
- Gezamenlijke behandeling van de middelen- en de algemene
uitgavenbegroting

108, nr. 2

- Onderzoekstermijnen
- Verslag

110, nrs. 2 en 3
110, nr. 2, 4e lid

- Verzending naar de commissie

108, nr. 1, 1e lid

Interpellaties (gevoegd bij de beraadslaging over een begroting)

130, nr.10

Moties (geen moties na een interpellatie die bij de beraadslaging
over een begroting is gevoegd)

140, nr. 7

Ontwerp van financiewet/wet tot opening van voorlopige kredieten
- Onderzoekstermijn

112

Plenaire vergadering
- Spreektijd

116
48, nr. 1, 2°

Termijnen voor goedkeuring
Termijnen voor indiening

107, nr. 5
107, nrs. 1, 1e lid, en 2, 1e lid

Vaste commissies
- Advies
- Agenda. Voorrang

110, nr. 2, 2e, 3e en 5e lid; 111, 2e lid
24, 2e lid

- Bijeenroeping

111, 1e lid

- Kredietoverschrijdingsrecht (vragen)
- Uitvoering van de begrotingen (vragen)

117, 2e lid
117, 1e lid

- Verzending naar de vaste commissies voor advies
- Wijzigingsvoorstellen

108, nr. 1, 2e en 3e lid
110, nr. 2, 3e lid

Wetsontwerp houdende eindregeling van de begroting
- Onderzoekstermijn
- Verzoek om uitleg (bij niet-indiening binnen de termijn)

110, nr. 4
107, nr. 2, b)

(Zie ook: Algemeen beleid, Begrotingscontrole, Begroting van de Kamer, Budgettaire
bijbepalingen)
Begroting van de Kamer
Bibliotheek van de Kamer
Vaststelling door de commissie voor de Comptabiliteit

173
172, nr. 2

167
Begrotingscontrole
41, 1e lid, 3°

Debat over de begrotingscontrole
Begrotingsruiters
(Zie : Budgettaire bijbepalingen)
Beknopt Verslag
Commissies

178; 179

- Interpellaties

131, nr. 9; 132, nr. 3

- Vragen

127, nr. 11

Gesloten deuren

56, 3e lid

Plenaire vergadering
- Gesloten deuren

56, 3e lid

- Interpellaties
- Verklaring na de sluiting van de stemming (vergissing

61, nr. 3, 2e lid

betreffende de stemming)

44, nr. 5; 66, 1e lid

- Weglating van woorden

178, 1e lid
179

Publicatie
Reglement
Belangenconflicten
Beleidsnota’s

131, nr. 9

48, nr. 1, 6°; 98, nr. 10; 101 tot 103
107, 1e lid; 111, 2e en 3e lid; 117, 1e lid; 121bis, nr. 5

Beleidsverklaringen van de regeringsleden
(Zie ook: Algemeen beleid)
Benoemingen en voordrachten

121bis

157 tot 159

(Zie ook: Adjunct-Griffier, Adviescomité voor de maatschappelijke emancipatie,
Adviescomité voor Europese aangelegenheden, Afvaardigingen, Griffier, Ondervoorzitters,
Parlementaire overlegcommissie, Personeel, Rapporteurs, Stemmingen, Voorzitter)
Beroep op het Reglement
Bespreking van wetsontwerpen en voorstellen
Afzonderlijke bespreking van de onderdelen van een
wetsontwerp of voorstel

44, nr. 7, 1e lid; 48, nr. 1, 6°; 49, 2e lid
85 tot 89
85, 3e lid

168
Algemene bespreking van wetsontwerpen en voorstellen

85

- Door de Senaat teruggezonden wetsontwerpen

87
85, 2e tot 5e lid

Artikelsgewijze bespreking van wetsontwerpen en voorstellen
Intrekking en overname van een voorstel
Ronddeling van de door de commissie aangenomen tekst

86
84; 85, 1e lid
89, nr. 1, 1e lid

en het verslag. Termijn
Ronddeling van de lijst van de zaken zonder verslag. Termijn
Tweede en derde lezing in plenaire vergadering

94

Tweede lezing in commissie
Wetsontwerp of voorstel waarvan de verwerping wordt voorgesteld

83
88

(Zie ook: Amendementen, Commissies, Plenaire vergadering, Schorsing, Stemmingen,
Voeren van het woord)
Bestuurscomité
Aanwijzing van de leden
Beraadslagingen
Bevoegdheden
Voorzitterschap

3, nr. 3
9, nr. 2, 3e en 4e lid
9, nrs. 1, 2e tot 4e lid, en 2; 172, nrs. 2 en 3
3, nr. 3

Bevoegdheidsconflicten
Beroepen bij het Grondwettelijk Hof
Conflicten tussen de Kamers
Raad van State

166
Zie : Parlementaire overlegcommissie
Zie : Raad van State

(Zie ook: Belangenconflicten)
Bibliotheek

173

Bijeenroeping
Commissies
Conferentie van voorzitters
Plenaire vergadering
Budgettaire bijbepalingen

23, 1e lid; 26, nr. 6; 111
14, 2e lid
17; 40
115; 118

Bureau
Benoeming
Beraadslagingen
Bestuurscomité

3, nr. 1
9, nr. 1, 4e lid
Zie : Bestuurscomité

169
Bevoegdheden

9, nr. 1, 1e tot 3e lid; 29, 6e lid; 43, nr. 4; 158, nr. 1
8, 1e lid

Duur van de mandaten
Samenstelling
Tijdstip van de vergaderingen

1; 3, nrs. 1 en 2
9, nr. 1, 5e lid

Vast Bureau
Voorlopig Bureau

3 tot 9
1

Voorzitterschap (van rechtswege) van een commissie (leden)

19, nr. 3

(Zie ook: Ambtenaren-generaal, Bestuurscomité, Ondervoorzitters, Voorzitter)
Censuur

63, nrs. 1 en 3

(Zie ook: Tucht, Voeren van het woord)
College van de federale ombudsmannen 143, nr. 3, 1e lid, 1°, en 4e lid; 144, 1e en 3e lid
Ombudspromotoren
38
Commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité P en het Vast Comité I
Geheimhouding

67

Gesloten deuren / Deelname aan de vergaderingen
Plaatsvervangers (geen)

39
149, nr. 1, 2e lid

Reglement van orde
Samenstelling

149, nr. 2, 2e lid
149, nr. 1, 1e lid

Commissie belast met de controle op de legeraankopen en -verkopen
Administratief protocol

151, 2e lid

Huishoudelijk reglement
Samenstelling

151, 2e lid
151, 1e lid

Commissies

19 tot 39; 77 tot 84

A) Gemeenschappelijke regels (vaste, tijdelijke, en bijzondere commissies)
22 tot 30
Aanwezigheid van :
- fractiemedewerkers

29

- regeringsleden

30

Advies
- Andere commissie
- Extraparlementaire personen, groepen of instellingen
- Petitionarissen

28, nr. 4; 74, nr. 4, a)
28, nrs. 1 tot 3
143, nrs. 1 en 2

170
Agenda

24

Bijeenroeping

23, 1e lid

Geheimhoudingsplicht
Opening van de vergadering

67
25, nr. 1

Presentielijst

25, nrs. 1 en 3

Quorum
- Bespreking van wetsontwerpen en voorstellen

25, nrs. 2 en 2bis

- Geldigheid van de stemmingen

26, nrs. 1, 3 en 6

Stemmingen

26

Verslagen
Vervanging van een lid

27
22; 157, nr. 7

Voorstel van resolutie (opdracht van de Conferentie van voorzitters)

76

B) Gemeenschappelijke regels (vaste en tijdelijke commissies)
31 tot 34; 77 tot 84
31, nr. 1, 3e lid

Aanwezigheid van het publiek
Agenda
- Vergaderingen gewijd aan de voorstellen
- Verzoek om inschrijving

24, 5e lid
24, 4e lid

- Voeging van voorstellen bij een wetsontwerp
- Voorrang (begrotingen, wetsontwerpen en wetsvoorstellen die een

24, 3e lid

wetgevingshandeling van de Europese Unie implementeren)

24, 2e lid

Behandeling van wetsontwerpen en voorstellen

77 tot 84

- Aangenomen tekst
- Goedkeuring van de ontwerpverslagen

82, nr. 2; 83, nr. 1, 2e, 3e en 5e lid; 84
78, nr. 6

- Rapporteurs
- Rekenhof (raming van de nieuwe uitgaven of minderontvangsten)

78, nr. 1
79

- Schriftelijke opmerkingen van een Kamerlid
- Spreektijd
- Tweede lezing

80
81
82, nr. 1, 3e lid; 83; 94

- Verdaging van de stemming over het geheel van een wetsontwerp of
-voorstel bij amendering

82

- Verplichte samenwerking met gemeenschaps- en gewestregeringen
97
- Verslag
78; 83, nr. 1, 5e lid; 84
- Verzending van wetsontwerpen naar commissie
- Voorstel tot verwerping (terugzending naar commissie)
- Wetgevingstechnische verbeteringen

74, nrs. 2 tot 5
88
82, 3e lid; 83, nr. 1, 3e lid
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- Zaak zonder verslag

78, nr. 7; 89

Deelname aan de besprekingen / Recht om te worden gehoord
- Hoofdindiener van een amendement

31, nr. 2, 5e lid

- Hoofdindiener van een voorstel
- In België verkozen leden van het Europees Parlement

31, nr. 2, 5e lid
34

- Kamerleden
- Rapporteur van een andere commissie
Gesloten deuren
Openbaarheid

31, nrs. 1, 2e lid, en 2, 4e lid; 162bis, 3e lid
31, nr. 2, 6e lid
31, nr. 2; 162bis, 2e en 3e lid
31, nr. 1, 1e lid

Subcommissies
Vergaderingen ter informatie van de leden

33
32

Werkgroepen

33

C) Bijzondere commissies
Oprichting
Voorzitter en ondervoorzitters

21; 39
21, 1e tot 3e lid
19, nr. 3, 1e en 2e lid; 21, 4e lid

D) Tijdelijke commissies

20
20, 1e en 3e lid
20, 2e lid

Opdracht
Voorzitter en ondervoorzitters
E) Vaste commissies

19; 35 tot 38

Actualiteitsdebat

128

Benoeming/Samenstelling

19, nrs. 1 en 2

- Leden die behoren tot twee samen vergaderende commissies
- Leden die behoren tot een niet-vertegenwoordigde fractie
of die geen deel uitmaken van een fractie
- Verplichting deel uit te maken van ten minste één commissie
Bevoegdheden en benaming

74, nr. 4, c)
158, nr. 3
158, nr. 2
19, nr. 1

College van de federale ombudsmannen (kwartaalonderzoek van de verslagen en
aanbevelingen)
Dringende vragen
Europese aangelegenheden
Europromotor

24, 7e lid
48, nr. 1, 4°, c); 126, nr. 2; 129
35bis tot 37ter
35bis, 3e lid; 37; 37bis

Inleidend verslag op parlementair initiatief
152bis
Interpellaties
48, nr. 1, 3°; 127, nr. 6; 130, nr. 5, 1e lid; 132; 133, 2e lid; 140, nr. 3
Mondelinge vragen

48, nr. 1, 4°, d); 127

172
Ombudspromotor

38
35bis, 2e lid; 37bis

Subsidiariteit en evenredigheid (controle op de naleving)
Verenigde commissies
Verzoekschriften (kwartaalonderzoek)

74, nr. 4, c)
24, 7e lid

Voorzitter en ondervoorzitters
Weekschema

19, nr. 3
35

(Zie ook: Geheimhoudingsplicht, Wetsontwerpen en voorstellen)
Commissie voor de Comptabiliteit

172

Commissie voor de Financiën en de Begroting
Financiële gevolgen van een wetsvoorstel (overleg)

79, 2e lid

Vrijwaring van de internationale rol en de hoofdstedelijke
functie van Brussel (overleg)

165, nr. 3, 2e lid

(Zie ook: Begrotingen (bijzondere regels))
Commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming der Instellingen
Belangenconflicten
103, nr. 1, 1e lid
Discriminatie om ideologische of filosofische redenen
in een gemeenschapsparlement

164, nr. 3

Herziening van de Grondwet
Opvolgingscommissie (vermogensaangifte en lijst van mandaten)

120
162bis

Quorum voor de geldigheid van de stemmingen (bijzondere regel)

120, nr. 7

Vrijwaring van de internationale rol en de hoofdstedelijke
functie van Brussel

165, nr. 3

Commissie voor de Naturalisaties
Criteria voor de behandeling van de naturalisatieaanvragen
Geheimhoudingsplicht

121
121, nr. 3, 3e lid
67, nr. 1, 1e lid; 121, nr. 16

Gesloten deuren. Deelname aan de vergaderingen
Reglement van orde

39, 2e en 3e lid
121, nr. 3, 2e lid

Commissie voor de Vervolgingen
Geheimhoudingsplicht

160; 160bis
67, nr. 1, 1e lid

Gesloten deuren/Deelname aan de vergaderingen
Schending van de geheimhoudingsplicht in een orgaan waarvan

39, 1e en 2e lid

het mandaat is verstreken is (advies)

67, nr. 4

173
Commissie voor de Verzoekschriften

142 tot 144
142, 7e lid

Reglement van orde
(Zie ook: Adviezen, College van de federale ombudsmannen, Verzoekschriften)
Commissies voor het onderzoek van de geloofsbrieven
(Zie: Onderzoek van de geloofsbrieven)
Commissie voor het Reglement

180

(Zie ook: Reglement van de Kamer)
Conferentie van voorzitters

14 tot 18

Aanwijzing van debatten over actualiteits- en themakwesties
Actualiteitsdebatten (advies)
Agenda van de Kamer (advies)
Belangenconflicten. Overleg (advies)

41, 1e lid, 4°
125, 1e lid
17, nr. 1
101, 5e lid

Bevoegdheden (algemeen)

15; 16

Commissies (algemeen)
- Bevoegdheden en benamingen (advies)
- Gesloten deuren

19, nr. 1
31, nr. 2, 1e en 4e lid

- Horen op tegenspraak van vertegenwoordigers van
extraparlementaire groepen of instellingen (advies)

28, nr. 2, 1e lid

- Subcommissies. Oprichting (akkoord)
- Tijdstip van de vergaderingen van de commissies

33
23, 2e lid

- Voorstel van resolutie (opdracht een probleem te bespreken)

76
19, nr. 3, 3e lid
35, 2e lid

- Voorzitterschap (voorstel)
- Weekschema van de vergaderingen (mededeling)
Door de Senaat naar de Kamer teruggezonden wetsontwerpen
Grondwettelijk Hof. Memories (advies)

87
167

Interpellaties
- Aanwijzing van interpellaties die in plenaire vergadering worden
gehouden
- Interpellatieverzoeken over eenzelfde onderwerp
- Omwerking tot een vraag (advies)
- Tijdstip voor indiening
- Urgentie
- Verdubbeling van de spreektijd
- Voeging bij de beraadslaging over een begroting

41, 1e lid; 130, nr. 5, 2e lid; 130, nr. 9
130, nr. 4
130, nr. 6, 1e lid
130, nr. 4
130, nr. 9
131, nr. 3
130, nr. 10

174
37ter, 1e lid

Lijst van prioritaire dossiers van de Europese Commissie
Lijsten voorgelegd aan de Conferentie
- Stand van de (uitvoering van) de door de Kamer aangenomen
resoluties
- Lijst van de wetten waarvoor niet alle uitvoeringsmaatregelen zijn genomen
Parlementaire vergoeding

155
154

163quater, nrs. 7 tot 9

(Zie ook: Aanwezigheden, Afwezigheid van leden)
Raad van State. Verzoek om advies (advies)

98, nrs. 1 en 6
180, 4e lid
14

Reglement. Coördinatie
Samenstelling
Splitsing van wetsontwerpen of -voorstellen
Spreektijd
- Algemeen

72, nr. 1; 74, nr. 4, d)

18; 48, nr. 7, 1e lid, a) en c)
116, 3e lid

- Begrotingen
- Debatten over het algemeen beleid of een vraagstuk van bijzonder belang
- Voorstel van resolutie (opdracht van de Conferentie)

48, nr. 6
76, 3e lid
14, 2e lid

Tijdstip van de vergaderingen
Verzoekschriften. Verzoek om een afzonderlijk verslag
Vergaderingen op donderdagochtend (uitzonderingen)

e

143, nr. 4, 2 en 3e lid
11, nr. 3

Vergaderingen van de Kamer buiten de vergaderperiode (advies)

40, 5e lid

Voorstellen. Ronddeling

75, nr. 2

Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de
boekhouding van de politieke partijen

150

Cumulatie van mandaten

163

Debatten (bijzondere)
Actualiteitsdebat
Actualiteits- en themakwesties die de Conferentie van voorzitters
aanwijst

125; 128
41, 4°

Begrotingscontrole
41, 3°
Spreektijd (debat over het algemeen beleid of vraagstuk van bijzonder belang) 48, nr. 6
(Zie ook: Algemeen beleid)

175
Deontologie

163bis

Derde lezing
Plenaire vergadering

94, nr. 3

Diensten van de Kamer
(Zie: Adjunct-Griffier, Bureau, Griffier, Personeel)
Digitaal verslag

178bis; 179

Discriminatie om ideologische of filosofische
redenen in een Gemeenschapsparlement

164

Dringende vragen
(Zie: Vragen)
Drukken
(Zie: Ronddeling, Toelating tot drukken van een voorstel)
Eedaflegging
Ambtsaanvaarding
Taalgroepen

2, nr. 4
2, nr. 4; 10, 1e lid, b)
2, nr. 2, 3e lid

Tussentijdse verkiezing of toelating van een plaatsvervanger
Europees Parlement (Belgische leden)
Commissies. Deelname aan de werkzaamheden van de vaste en
tijdelijke commissies

34

(Zie ook: Adviescomité voor Europese aangelegenheden)
Europese aangelegenheden
35bis tot 37ter
(Zie ook: Adviescomité voor Europese aangelegenheden, Federaal adviescomité voor
Europese aangelegenheden)
Europromotoren

35bis, 3e lid; 37; 37bis

Evenredige vertegenwoordiging
Adviescomité voor Europese aangelegenheden (in België
verkozen leden van het Europees Parlement)
Benoemingen

68.I, nr. 1, 2e lid
3, nr. 1, 3e lid; 158, nr. 1; 159

176
Federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden

68.II

Feitelijkheden
(Zie ook: Toezicht op de orde, Tucht)

65

Geautomatiseerde stem- en stemopnemingssystemen (toezicht)
Geheimhoudingsplicht

156
67

(Zie ook: Vergaderingen met gesloten deuren)
Gemeenschappen en gewesten
Alarmbelprocedure
Verplichte samenwerking met de gemeenschaps- en gewestregeringen

104
97

Vrijwaring van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie
van Brussel

165

Gemeenschaps- en gewestparlementen
Belangenconflicten
Bevoegdheidsconflicten
Discriminatie om ideologische of filosofische redenen

Zie: Belangenconflicten
Zie: Bevoegdheidsconflicten
164

Voor wettig- en voltalligverklaring van de Kamer (kennisgeving)
Gestelde overheden
Recht verzoekschriften in gemeenschappelijke naam in te dienen

4

142, 2e lid

Griffie
Neerlegging ter griffie

78, nr. 5

Griffier

168; 169

Benoeming en afzetting
Bevoegdheden (algemeen)

168
169, 1e tot 7e lid

Toezicht op het opstellen van het Integraal Verslag
177, 1e lid
Vervanging van vaste leden en plaatsvervangers in commissie (kennisgeving) 22, 3e lid
Verzoekschriften (informatie over het gevolg gegeven aan
bij de Kamer ter tafel gelegde verzoekschriften)

143, nr. 3, 6e lid

(Zie ook: Ambtenaren-generaal)
Grondwet
(Zie: Commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming der Instellingen,
Herziening van de Grondwet)

177
157, nr. 1, 2e lid

Herstemming (benoemingen en voordrachten)
Herziening van de Grondwet
(Zie ook: Commissie voor de Herziening van de Grondwet en de

120

Hervorming der Instellingen, Ontbinding van de Kamer)
Hoorzittingen
(Zie: Adviezen)
Informatieverslag (Senaat)

148bis

Inleidend verslag op parlementair initiatief

152bis

Inoverwegingneming
Voorstel

48, nr. 1, 1°, a); 75, nrs. 4 tot 6 en 8

Voorstellen tot herziening van de Grondwet (geen
inoverwegingneming)

120, nr. 3

Voorstel tot urgentieverklaring (uiterlijk bij de inoverwegingneming
van een voorstel)

51, nr. 2

Integraal Verslag
Commissies

177; 179

- Interpellaties
- Lijst van de aanwezige en afwezige leden

131, nr. 9; 132, nr. 3
25, nr. 3

- Vervanging van een lid

22, 3e lid; 157, nr. 7

- Vragen

127, nr. 11

Plenaire vergadering
- Antwoorden op in commissie gestelde vragen over de begroting (publicatie als bijlage)
114
56, 3e lid

- Gesloten deuren
- Interpellaties
- Lijst van de aanwezige en afwezige leden (vereiste aantal niet
aanwezig)

42, nr. 5

- Notulen
- Stemmingen en onthoudingen bij naamstemming

43, nr. 8

(publicatie)
- Verklaring na de stemming (vergissing bij de stemming)
- Weglating van woorden
Publicatie

131, nr. 9

58, nr. 3, 1e lid
61, nr. 3, 2e lid

44, nr. 5; 46, nr. 2, 2e lid; 66, 1e lid
177, 1e lid

178
Reglement

179

Verzoekschriften (publicatie van een bondige samenvatting
142, 3e lid

als bijlage)
Interpellaties
Aanwijzing van de interpellaties die in plenaire vergadering worden

130 tot 132

gehouden
41, 1e lid, 5°; 130, nrs. 5, 2e lid, en 9
Begroting(voeging bij de beraadslaging over een begroting)
130, nr. 10
44, nr. 7, 2e lid

Onderbrekingen niet toegelaten
Quorum
Spreektijd / sprekers

42, nr. 4
48, nr. 1, 3°; 131, nrs. 2 tot 4 en 7; 132, nrs. 1, 1e lid, en 2

Urgentie
Weekschema van de vaste commissies

51, nr. 6; 130, nrs. 8 en 9
35

Interrupties
(Zie: Onderbrekingen)
Jongste leden

1, 2e lid; 58, nr. 2, 2e lid; 121, nr. 14; 157, nr. 2

Koning
Constructieve motie van wantrouwen
Motie van voordracht
Motie van wantrouwen
Ontbinding van de Kamer

137
136
138, 2e lid
136, 6 lid; 138, 2 lid; 181, 3e en 4e lid
e

e

Overzending van ontwerpen ter bekrachtiging

105

Voor wettig- en voltalligverklaring van de Kamer (kennisgeving)

4

Legeraankopen en -verkopen
(Zie: Commissie belast met de controle op de legeraankopen en -verkopen)
Lijst van de sprekers
(Zie: Voeren van het woord)
Lijst van de wetten waarvoor niet alle uitvoeringsmaatregelen genomen zijn
154
Lobbyregister
Loting
Benoemingen en voordrachten (stemopneming)

163ter

157, nr. 3

179
Commissies voor het onderzoek van de
geloofsbrieven

2, nr. 1, 2e lid, en nr. 2, 1e lid

Mededelingen aan de Kamer

5, 3e lid

Meerderheid
Adviescomité voor de Europese aangelegenheden
Alarmbelprocedure
Belangenconflicten
Benoemingen en voordrachten
Besluit van de Kamer

68.I, nr. 5
104, 2e lid
101, 2e en 3e lid; 102, nr. 1
157, nr. 1
61

Commissie
- Herziening van de Grondwet (bijzondere regel)
- Rapporteur (aanwijzing)
- Stemmingen
- Verzoek om advies van extraparlementaire personen of
instellingen

120, nr. 7
78, nr. 1
26, nrs 1, 3 en 5
28, nr. 1, 3e lid

Constructieve motie van wantrouwen
- Aanneming bij volstrekte meerderheid van de leden
- Aanneming bij volstrekte meerderheid van stemmen

137, 4e lid
137, 5e lid

Discriminatie om ideologische of filosofische redenen

164

Gesloten deuren. Beslissing over de hervatting in het openbaar
Grondwettelijk Hof (indiening van een beroep)
Motie van vertrouwen
- Verwerping bij volstrekte meerderheid van de leden
- Verwerping bij volstrekte meerderheid van stemmen

56
166

135, nr. 4
135, nr. 5; 136, 1e lid

Motie van voordracht
- Aanneming bij volstrekte meerderheid van de leden

136, 5e lid

- Aanneming bij volstrekte meerderheid van stemmen

136, 6e lid

Motie van wantrouwen
- Aanneming bij volstrekte meerderheid van de leden
- Aanneming bij volstrekte meerderheid van stemmen
Ontbinding van de Kamer
Onthoudingen

138, 2e lid
138, 3e lid
181, 3e en 4e lid
60, 2e lid

180
Raad van State (raadpleging)

98, nrs. 3, 4 en 5

Vrijwaring van de internationale rol en de hoofdstedelijke
functie van Brussel

165, nrs. 1 en 2

(Zie: Aanwezigheden, Benoemingen en voordrachten, Onthoudingen, Quorum)
Memorie van toelichting
Voorstellen en ontwerpen tot herziening van de Grondwet

120, nr. 5, 2e lid
74, nr. 1, 1e lid, 1°

Wetsontwerpen
(Zie ook: Toelichting bij een voorstel)
Ministerraad
Alarmbelprocedure
Beroep bij het Grondwettelijk Hof

104, 4e en 5e lid
167, 1e lid

Kredietoverschrijdingsrecht
Tweede vragenuur

117, 2e lid
124, nr. 1, 2e lid

Vrijwaring van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van
Brussel

165

Ministers (regeringsleden)
Advies van de Raad van State gevraagd door een minister
Beleidsnota’s - Begroting
Beleidsverklaringen

98, nr. 11

111, 3e lid; 117, 1e lid; 121bis, nr. 5
121bis

Bevoegdheidsconflicten. Indiening van
amendementen

98, nr. 8, 2e en 3e lid

Commissies
- Aanwezigheid van het bevoegde regeringslid

26, nr. 6, 2e lid; 30

- Gesloten deuren gevraagd door de regering
- Recht om te worden gehoord

31, nr. 2, 3e lid
30, 2e lid; 48, nr. 3

- Weekschema

35

Conferentie van voorzitters (aanwezigheid van de eerste minister
of een van zijn ambtgenoten)
Inbeschuldigingstelling van een minister
Ontslag van de regering
Plenaire vergadering
- Aanwezigheid van regeringsleden
- Agenda (wijziging op initiatief van de regering)

14, 4e lid
21, 3e lid
141

50
17, nrs. 2 en 3

181
- Plaats (voorbehouden bank)

44, nr. 6, 1e lid

- Recht om te worden gehoord

48, nr. 3; 50, 2e lid

- Regeringsverklaringen en -mededelingen (agenda)

41, 1e lid, 1° en 2°

Splitsing van een wetsontwerp
Tot minister of staatssecretaris benoemde leden

72, nr. 1
12

Urgentie
Vervolging van een minister

51, nr. 2
160bis

Verzoekschriften

143, nr. 3, 1e lid, 1°, en 3e lid

(Zie ook: Begrotingen (bijzondere regels), Herziening van de Grondwet, Interpellaties,
Moties, Regeringsmededeling, Regeringsverklaring, Vragen, Wetsontwerpen)
Mondelinge vragen en antwoorden
(Zie: Vragen)
Moties
Alarmbelprocedure

104
106, 2e lid

Algemene beleidsverklaring
Discriminatie om ideologische of filosofische redenen in een
gemeenschapsparlement
Eenvoudige motie

164
133, 2e lid; 134

Motie tot verdaging
Motie van aanbeveling

49, 4e lid
133, 2e lid; 139
181, 4e lid

Motie van ontbinding
e

Motie van vertrouwen
Motie van voordracht

133, 3 lid;135; 181, 3e lid, 1°
136

Motie van wantrouwen
Motie van wantrouwen (constructieve)

133, 1e lid; 138; 181, 3e lid, 2°
133, 1e en 2e lid; 137

Naamstemming
Ontvankelijkheid

58, nr. 3, 2e lid
5, 1e lid

Ordemotie
Stemverklaring

48, nr. 1, 6°; 54
57

Wijziging van de agenda in plenaire vergadering

17, nr. 3, 1e lid

Naamafroeping
(Zie : Aanwezigheden, Stemmingen)
Naturalisaties
(Zie: Commissie voor de Naturalisaties)

182
Notulen van de vergaderingen

43

Censuur met inschrijving in de notulen

63, nr. 1
169, 1e en 6e lid
42, nr. 5

Griffier
Lijst van de aanwezige leden
Verklaring na de stemming (vergissing bij de stemming)
Verzoek om vergadering met gesloten deuren
Ombudspromotoren

61, nr. 3, 2e lid
56, 1e lid
38

Onderbrekingen

44, nr. 7; 45

Ondervoorzitters
Benoeming

3

Bevoegdheden (algemeen)
Conferentie van voorzitters (lidmaatschap)

6
14, 1e lid

Voorzitterschap
172, nr. 1, 4e lid

- van de commissie voor de Comptabiliteit
- van de commissie voor het Reglement
- van het adviescomité voor Europese aangelegenheden

180, 2e lid

van de Kamer
- van vaste en bijzondere commissies

68.I, nr. 2
19, nr. 3

(Zie ook: Commissies)
Onderzoekscommissie
(Zie: Parlementair onderzoek)
Onderzoek van de geloofsbrieven
Ontbinding van de Kamer

2
136, 6e lid; 138, 2e lid; 181, 3e en 4e lid

Onthoudingen
Bekendmaking

58, nr. 3

Berekening van de meerderheden

60, 2e lid

Redenen van onthouding
- Spreektijd

57, 3e tot 5e lid; 60, 1e lid
48, nr. 5

183
Stemafspraak

Zie Stemafspraak
57, 7e lid

Vermoeden van onthouding
Ontvankelijkheid
Amendementen
Beroep bij het Grondwettelijk Hof

72, nr. 3; 90, nr. 1; 118, 2e lid
166, nr. 1, 3e lid

Constructieve motie van wantrouwen
Discriminatie om ideologische of filosofische redenen (motie)

137, 2e lid
164, nr. 2, 1e lid

Interpellatieverzoeken

130, nrs. 3 en 4

Motie van voordracht
Ordemotie

136, 2e lid
54, 2e en 3e lid

Verzoekschriften
- Afzonderlijk verslag
- Algemeen
Voorzitter(algemene bevoegdheid)

143, nr. 4, 2e lid
142, 1e en 2e lid
5, 1e lid

Vragen
- Dringende vragen

122
126, nr. 1

- Mondelinge vragen in commissie
- Mondelinge vragen in plenaire vergadering

127, nr. 2
124, nr. 2

(Zie ook: Toelating tot het drukken van een voorstel)
Opening van de vergaderingen
Commissies

25, nr. 1

Plenaire vergadering
- Aankondiging
- Aanwezigheden

40, 1e lid
42, nr. 1

- Uur

40, 4e lid

Opening van de zitting
Oppositie
(Zie: Regeringsmeerderheid)
Orde
(Zie: Toezicht op de orde, Tucht, Voeren van het woord)

1, 3e lid

184
Orde van de werkzaamheden
(Zie: Agenda)
8, 2e lid; 157, nr. 1, 2e lid

Oudste lid in jaren
Overlegcomité
Belangenconflicten
Bevoegdheidsconflicten

101, 7e lid; 102, nrs. 4, 2e lid, en 5; 103, nrs. 2, 2e lid, en 3
98, nrs. 8, 10 en 12

Paleis der Natie
Toegang tot de lokalen van de Kamer

176

(Zie ook: Toezicht op de orde, Tucht)
Parlementaire overlegcommissie
Beslissing over de kwalificering van wetsontwerpen en -voorstellen
Opschorting van de eindstemming in plenaire vergadering
Raad van State. Verzoek om advies
Parlementaire stukken
Drukken en ronddeling.
Lijst van bij de Kamer in te dienen verslagen
Lijst van de door de Kamer aangenomen wetsontwerpen
Mededeling aan de leden van Kamer en Senaat

13
71, nr. 2
95
99

169, 3e lid; 170
152
153
73

Parlementair onderzoek
Deelname aan de vergaderingen van een parlementaire onderzoekscommissie 39, 2e en
3e lid
Geheimhoudingsplicht
Machtigingen
- Kamervoorzitter
- Voorzitter van de onderzoekscommissie

67, nr. 1, 1°

145, 2e en 3e lid
145, 1e lid

Verzoeken om inzage of afschrift van processenverbaal
Personeel
Benoeming en ontslag
Leiding
Statuut

145 tot 147; 148, 1e lid

9, nr. 1, 1e lid
169, 7e lid
9, nrs. 1, 1e lid, en 2, 1e lid

185
Persoonlijk feit

55

Petitionarissen
(Zie: Adviezen, Commissie voor de Verzoekschriften, Verzoekschriften)
Plaatsvervangers
Commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité P en het
Vast Comité I (geen plaatsvervangers)
Commissies
- Vervanging van een lid dat deel uitmaakt van meer

149
22

dan één commissie

26, nr. 3; 74, nr. 4, c)

Commissie voor de Comptabiliteit. Leden van het Bureau
172, nr. 1, 3e lid
Commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming der Instellingen die
optreedt als opvolgingscommissie. Betrokken leden
Parlementaire overlegcommissie

162bis
13, 1e lid

Toelating van een plaatsvervanger. Onderzoek van de
geloofsbrieven
Vervanging van een tot minister of staatssecretaris benoemd lid
Plenaire vergadering
Agenda
Behandeling van begrotingen
Behandeling van wetsontwerpen en voorstellen
Conferentie van voorzitters
Coördinatie van de werkzaamheden
Dagen en uren
Eed
Griffier
Naamafroeping
Notulen
Opening
Ordemotie
Persoonlijk feit
Quorum
Regeling van de werkzaamheden
Schorsing van de vergadering. Rumoer
Sluiting van de vergadering
Sluiting van een bespreking
Tijdschema voor de zitting

2, nr. 2, 1e lid
12
40 tot 67
17; 41
116
85 tot 96

Zie : Conferentie van voorzitters
16
40
2, nr. 4
169, 2e lid
42, nrs. 1 tot 3
Zie : Notulen van de vergaderingen
40, 1e lid; 42, nr. 1
54
55
42; 61, nr. 2
16; 17
64
40, 1e lid; 63, nr. 4, 1e lid
53
16

186
Urgentie

51; 130, nr. 8

Uur van de stemmingen

18

Vergadering met gesloten deuren
Verzoekschriften (bespreking van het verslag)

56
143, nr. 2, 4e lid

(Zie ook: Actualiteitsdebat, Beknopt Verslag, Belangenconflicten, Bespreking van
wetsontwerpen en voorstellen, Bevoegdheidsconflicten, Integraal Verslag, Interpellaties,
Prejudiciële kwesties, Stemmingen, Toezicht op de orde, Tucht, Voeren van het woord,
Vragen)
Politieke fracties

11

Benoemingen. Evenredige vertegenwoordiging
Bureau

158, nr. 1
3, nrs. 1, 3e lid, en 2

Commissies
- Medewerkers van de politieke fracties
- Vervanging van leden

29
22, 2e en 3e lid; 157, nr. 7

Conferentie van voorzitters
Fractievergaderingen

14, 1e lid
11, nr. 3

Ontwerpen van programmawet of wetsontwerpen houdende
diverse bepalingen. Uitlichting van bepalingen (verzoek aan
de Conferentie van voorzitters)
Stemverklaringen namens een fractie

72, nr. 4, 1e lid
57, 2e lid

(Zie ook: Voorzitters van de politieke fracties, Voeren van het woord)
Prealabele kwestie
Prejudiciële kwesties
Spreektijd

48, nr. 1, 6°; 49, 3e lid
49; 50
48, nr. 1, 6°

Processen-verbaal der verkiezingen
(Zie: Onderzoek van de geloofsbrieven)
Publiek
Tribunes voor het publiek
Toezicht op de orde
Vergaderzaal

31, nr. 1, 3e lid; 176
5, 1e lid; 174; 176
175

187
Quorum
Commissies

25, nrs. 2 en 2bis; 26, nrs. 1, 3 en 6; 120, nr. 7

Plenaire vergadering

42; 61, nr. 2

(Zie: Meerderheid, Onthoudingen)
Raad van State
Belangenconflict dat gepaard gaat met een

98 tot 100

bevoegdheidsconflict

103, nr. 2

Doorzending van bepalingen naar het Overlegcomité
Drukken en ronddelen

98, nr. 8
98, nr. 12; 170

Mededeling van de adviezen
Prejudiciële vraag door de Raad van State gesteld aan het

73
167, 3e lid
98, nrs. 7 en 9

Grondwettelijk Hof (memorie)
Schorsing van de bespreking
Verzoek om advies

98; 99

- Aanwijzing van een gemachtigde of ambtenaar die uitleg
zal verstrekken
- Door een minister

98, nr. 1, 2e lid
98, nr. 11

- Termijn
- Verplicht verzoek

98, nr. 2; 99, nr. 2
98, nrs. 3, 2e lid, en 4, 2e lid; 99, nr. 1

Voorontwerp van wet. Ronddeling met het advies van de
74, 1e lid, 2°

Raad van State
e

48, nr. 1, 6°; 98, nrs. 3, 1 lid, en 4, 1e lid, 5 en 6

Voorstel tot raadpleging
Rapporteurs
Commissies

27, 2e lid; 31, nr. 2, 6e lid; 78, nr. 1; 121, nr. 5; 152bis, nrs. 2 en 3

Commissies voor het onderzoek van de geloofsbrieven
2, nr. 1, 3e lid
e
Plenaire vergadering
44, nr. 6; 88; 160, 3 lid; 160bis, 4e lid
Redenen van onthouding
Regelgevingsimpactanalyse

48, nr. 5; 57, 3e tot 5e lid; 60, 1e lid
74, nr. 1, 1e lid, 3°bis, en 3e lid

Regering
(Zie: Ministers)
Regeringsmededeling

41, 1e lid, 1°; 133, 1e en 3e lid; 134, 1e lid; 140, nr. 1

188
Regeringsmeerderheid
Debatten over het algemeen beleid of over een vraagstuk van
bijzonder belang. Spreektijd
Evenredige verdeling van de rapporteurs (meerderheid en
oppositie)
Volgorde van de mondelinge vragen in plenum

48, nr. 6, b)
78, nr. 1, 2e lid
124, nr. 4

Regeringsverklaring
Algemene beleidsverklaring
Moties
- Indiening. Tijdstip
Plaatsing op de agenda van de plenaire vergadering
Spreektijd

Zie Algemeen beleid
133, 1e en 3e lid; 134, 1e lid
140, nr. 1
41, 1e lid, 1° en 2°
48, nrs. 4, 3e lid, en 6

Reglement van de Kamer
Bekendmaking

182

Bevoegdheid van de voorzitter
Commissie voor het Reglement

5, 1e lid
180

Coördinatie van het Reglement
Herziening van het Reglement

180
180

Reglement van orde (huishoudelijk reglement)
Adviescomité voor Europese aangelegenheden
College van de federale ombudsmannen
Commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité P
en het Vast Comité I
Commissie voor de Naturalisaties

68.I, nr. 6
144, 1e lid, d)
149, nr. 2, 2e lid
121, nrs. 3, 2e lid, 4 en 5

Commissie voor de Verzoekschriften
Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de

142, 7e lid

boekhouding van de politieke partijen
Parlementaire overlegcommissie

150, nr. 3
13, 3e lid

Taalgroepen

10, 2e lid

189
Rekenhof
Aangifte van mandaten, ambten en beroepen

161

Commissie ad hoc Rekenhof
Vermogensverklaring

39, 3e lid
162

Wetsvoorstellen. Raming van de nieuwe uitgaven of
minderontvangsten

79, 1e lid

Rekeningen van de Kamer

172, nrs. 1, 3e lid, en 2

Resoluties
Beleidsnota’s (gevolg gegeven aan de door de Kamer aangenomen resoluties) 111, 3e lid
Commissie door de Conferentie van voorzitters belast met het opstellen
van een voorstel van resolutie

76

Stand (van uitvoering van) de door de Kamer aangenomen resoluties

155

(Zie ook: Adviescomité voor Europese aangelegenheden, Belangenconflicten, Bespreking
van wetsontwerpen en voorstellen, Grondwettelijk Hof, Inleidend verslag op parlementair
initiatief, Vrijwaring van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel,
Wetsontwerpen en voorstellen)
Ronddeling
Adviezen van de Raad van State

98, nr. 12

Adviezen van het Overlegcomité
Amendementen

98, nr. 12; 103, nr. 3
90, nr. 4; 93, nr. 2, 2e lid; 94, nr. 3, 2e lid

Begrotingen

107, nrs. 1 en 2, 1e lid, a) en b)

Commissies
- Aangenomen tekst
- In eerste lezing aangenomen tekst en verslag
- Verslag
Elektronische ronddeling
Griffier
Herziening van de Grondwet
Lijst van de kandidaten
Moties
Verzoekschriften
Voorstel van akten van naturalisaties

84; 91, nrs. 1 tot 3
83, nr. 1, 2e lid
84; 85, 1e lid; 91, nrs. 1 tot 3
170
169, 3e lid
120, nrs. 3, 5 en 6
157, nr. 5
140, nr. 2
143, nr. 4, 1e lid
121, nr. 12

Wetsontwerpen
Wetsvoorstellen

74, nr. 1
75, nr. 2

Zaken zonder verslag. Lijst

89, 1e lid

190
Rumoer
(Zie: Tucht)
Schorsing
Behandeling van een wetsontwerp of –voorstel (belangenconflict)
Bepalingen inzake voorrang en termijnen
Bepalingen waarover het advies van de Raad van State is
gevraagd

102
51, nr. 4
98, nrs. 7 en 9

Beraadslaging over een artikel in plenaire vergadering (verzending
van een amendement naar commissie)
Eindstemming in commissie (verplichte samenwerking met de
gemeenschaps- en gewestregeringen)
Eindstemming over een wetsontwerp of -voorstel in plenaire
vergadering indien bij de parlementaire overlegcommissie een
bevoegdheidsconflict aanhangig is
Eindstemming over een in plenaire vergadering geamendeerd
wetsontwerp of -voorstel

93, nr. 1
97, nrs. 2 tot 4

95, 2e lid
95, 3e lid

Interpellaties (ontslag van de regering)

141, 1e lid

Parlementaire procedure (alarmbelprocedure)

104, 4e lid

Plenaire vergadering
- Rumoer
- Uitsluiting van een lid

64
63, nr. 4, 1e lid

(Zie ook: Stemmingen)
Schriftelijke vragen en antwoorden
(Zie: Vragen)
Secretaris-generaal
(Zie ook: Griffier)

168, 1e lid

Senaat
Belangenconflicten. Advies
Discriminatie om ideologische of filosofische redenen
in een gemeenschapsparlement

102, nr. 4, 2e en 3e lid
164, nrs. 2, 2e lid, en 6

Door de Senaat overgezonden of geamendeerde ontwerpen
- Samenwerking met gemeenschaps- en gewestregeringen
- Verzending naar commissie

97, nr. 1, 3e lid
74, nr. 5

191
Door de Senaat teruggezonden wetsontwerpen
- Algemene bespreking

87
83, nr. 1, 1e lid

- Tweede lezing in commissie
Federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden
Parlementaire stukken (mededeling)

68.II, nrs. 1 en 2
73

Voor wettig- en voltalligverklaring van de Kamer (kennisgeving)

4

Sluiting van een bespreking

53

Spreektijd / sprekers

48, nr. 1, 6°

Splitsing
Wetsontwerp

72, nr. 1, 1e lid; 74, nr. 4, d)

Wetsvoorstel

72, nr. 1, 1e lid

(Zie ook: Stemmingen)
Spreektijd
(Zie: Voeren van het woord)
Sprekers
(Zie: Afwezigheid van leden, Voeren van het woord)
Staking van stemmen

9, nr. 2, 3e lid; 61, nr. 1; 157, nr. 1, 2e lid; 164, nr. 2, 1e lid

Stand van de door de Kamers aangenomen wetsontwerpen
Lijst van de wetten waarvoor niet alle uitvoeringsmaatregelen zijn

153; 154

genomen

154

Stand van (uitvoering van) de door de Kamer aangenomen resoluties
Stemafspraak
Afwezigheid bij de stemming (vermoeden van onthouding)
Stemmingen
Commissies
- Verdaging van de stemming over het geheel (aanneming van
een amendement)
Orde der stemmingen / splitsing

155

57, 1e, en 5e tot 7e lid
57, 7e lid

26; 120, nr. 7
82, nr. 1
59

192
Plenaire vergadering

58 tot 61

- Artikelsgewijze stemming

96, 1e lid

- Benoemingen en voordrachten
- Bewijskracht van de notulen

157
43, nr. 8

– Eindstemming over een in plenaire vergadering geamendeerd
wetsontwerp of -voorstel

95, 3e lid

– Eindstemming over een wetsontwerp of -voorstel in plenaire
vergadering indien bevoegdheidsconflict bij de parlementaire
95, 2e lid

overlegcommissie aanhangig is
- Eindstemming over wetsbepalingen (in principe na de installatie
van de parlementaire overlegcommissie)
- Geheime stemming (benoemingen en
voordrachten)
- Naamstemming
- Naturalisaties

95, 1e lid

58, nr. 4; 157, nr. 1, 1e lid
58, nr. 3; 61, nr. 3; 96, 2 lid; 106, 2e lid; 121, nr. 15
121, nr. 13 tot 15

- Redenen van onthouding
- Resultaat (vaststelling en afkondiging)

e

Zie: Redenen van onthouding
5, 1e lid; 58, nr. 7; 61, nr. 4; 157, nr. 4

- Schorsing van de stemmingen (motie van voordracht)
- Schorsing van de stemmingen over moties (ontslag van de
regering)
- Stemafspraak
- Stemming bij naamafroeping
- Stemming bij zitten en opstaan

135, nr. 4, 2e lid
141, 1e lid
Zie: Stemafspraak
58, nrs. 1 tot 3
58, nr. 5

Beperking van de spreektijd in de loop van de
bespreking
Censuur / Uitsluiting
Motie tot verdaging
Notulen (aanmerkingen)

48, nr. 7, 1e lid, b)
63, nr. 3
49, 4e lid
43, nr. 3

Proef en tegenproef
Sluiting van een bespreking

58, nr. 5, 5e lid
53, 2e lid

Splitsing van wetsontwerpen en -voorstellen
Tijdstip waarop een ordemotie kan worden voorgedragen

72, nr. 1, 1e lid
54, 3e lid

Voorstel tot urgentieverklaring
- Stemming over het geheel
- Stemopneming
- Tijdstip van de stemmingen
- Uitsluiting van een lid (herhaling van de stemming)
- Vergissing (verklaring na de stemming)

51, nr. 1
94, nr. 3; 96, 2e lid
121, nr. 14; 157, nr. 3
18
63, nr. 7
61, nr. 3, 2e lid

193
Staking van stemmen

Zie: Staking van stemmen

(Zie ook: Begrotingen (bijzondere regels), Benoemingen en voordrachten, Meerderheid,
Moties, Onthoudingen, Schorsing)
Stemopneming
(Zie: Stemmingen)
Stemverklaring
Commissies (geen)
Plenaire vergadering
Spreektijd

26, nr. 4
57
48, nrs. 5 en 7, 2e lid

(Zie ook: Redenen van onthouding)
Subcommissies
(Zie: Commissies)
Subsidiariteit en evenredigheid (controle)
Taalgroepen
Alarmbelprocedure
Indeling van de Kamerleden
Raad van State. Voorstel tot raadpleging

35bis, 2e lid; 37bis
10
104, 2e en 3e lid
2, nr. 4; 10
98, nr. 4

Vrijwaring van de internationale rol en de hoofdstedelijke
functie van Brussel
Termijnen
Berekening van de termijnen (begrip “werkdag”)

165, nrs. 1 en 2

42, nr. 3, voetnoot 22

(Zie ook: Schorsing)
Toelating tot het drukken van een voorstel
Voorstel tot herziening van de Grondwet
Toelichting bij een voorstel
(Zie ook: Memorie van toelichting)

75, nr. 2
120, nrs. 3 en 5
75, nrs. 2 en 3

Toezicht op de orde

5, 1e lid; 174

Tot-de-orderoeping

62

(Zie ook: Tucht)

194
Tribunes voor het publiek
Commissies
Kamer

31, nr. 1, 3e lid
176

(Zie ook: Toezicht op de orde)
Tucht
Censuur
Feitelijkheden
Ontnemen van het woord
Rumoer (schorsing van de vergadering)
Uitsluiting
Verstoring van de orde
Weglating van woorden

63, nrs. 1 en 3
65
62, 2e en 5e lid
64
63; 65
45; 62; 63
66

(Zie ook: Toezicht op de orde, Voeren van het woord)
Tweede lezing
Commissies
- Geen tweede lezing bij toepassing van artikel 82
Plenaire vergadering

83
82, nr. 1, 3e lid
94

Uitgaven van de Kamer
(Zie: Bibliotheek, Rekeningen van de Kamer)
Uitlichting van bepalingen
(Zie ook: Splitsing)

72, nrs. 2 en 4; 115

Uitsluiting
(Zie: Tucht)
Uitvoeringsmaatregelen
Urgentie
Beslissing bij zitten en opstaan
Commissievergaderingen op donderdagnamiddag
Gevolgen
Interpellaties
Stemming over eenvoudige moties en moties van
aanbeveling
Tweede lezing in commissie

78, nr. 2, 4e lid; 154
51
51, nr. 1
23, 3e lid
51, nr. 4 en 5
51, nr. 6 ; 130, nrs. 8 en 9
140, nr. 6, 2e lid
83, nr. 1, 4e lid

195
Voorstel tot urgentieverklaring
- Spreektijd

51, nrs. 1 en 2
48, nr. 1, 6°; 51, nr. 3

Vragen

51, nr. 6

(Zie ook: Dringende vragen)
Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

149

(Zie ook: Commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité P en het Vast Comité I)
Vast Comité van toezicht op de politiediensten

149

(Zie ook: Commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité P en het Vast Comité I)
Verdaging (motie tot verdaging)
Belemmering van de werkzaamheden van de Kamer
Spreektijd
Voorrang
Vergaderingen met gesloten deuren
Commissies
Griffier
Notulen

49, 4e lid
48, nr. 1, 6°
49, 3e lid

31, nr. 2; 34, 4e lid; 39; 162bis, 2e lid
169, 2e en 6e lid
43, nrs. 6 en 7

Plenaire vergadering

56

(Zie ook : Geheimhoudingsplicht)
Verkiezingsuitgaven en boekhouding van de politieke partijen (controle)
(Zie: Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de
politieke partijen)
Verklaring tot herziening van de Grondwet
Ontbinding van de Kamer

181, 2e lid

Verzending naar commissie

120, nr. 1

Vermogensverklaring

162

Verslagen
Commissies
- Benoeming van de rapporteurs

78
78, nr. 1

- Goedkeuring van het verslag
- Hoorzittingen (voorbereiding van wetgevend werk)

78, nr. 6
28, nr. 3

- Inhoud van het verslag

78, nr. 2

196
- Opmerkingen betreffende de teksten

78, nr. 4
85, 1e lid; 170

- Ronddeling
- Subcommissies en werkgroepen
- Termijn voor de indiening

33
27
20, 3e lid
32

- Tijdelijke commissies
- Vergaderingen ter informatie van de leden
- Vertaling en drukken
- Verzoekschriften

84
143, nr. 2, 4e lid

Gesplitste wetsontwerpen
Inleidend verslag op parlementair initiatief

74, nr. 4, d)
152bis

Lijst van de verslagen die bij de Kamer moeten worden ingediend
Mededeling van de verslagen

152
73
66, 2e lid
78, nr. 7; 89, nr. 1

Weglating van woorden
Zaken zonder verslag

(Zie ook: Beknopt Verslag, Digitaal verslag, Integraal verslag, Rapporteurs)
Vertaling
Amendementen

90, nr. 4; 93, nr. 2

Commissieverslagen en door de commissie aangenomen teksten
Moties
Wetsvoorstellen

84
140, nr. 2
75, nr. 2

Vervolging van een Kamerlid

160

(Zie ook: Commissie voor de Vervolgingen)
Vervolging van een minister

160bis

Verzending
Amendementen
Begrotingen

90, nrs. 3 en 4; 93; 97, nr. 4
108; 109
41, 1e lid, 5°; 130, nrs. 5, 8 en 9; 132, nr. 1
98, nr. 8

Interpellaties
Overlegcomité (bevoegdheidsconflict)
Verslagen (bij de Kamer ingediend)
Verzoekschriften

152
142, 4e lid; 143, nr. 2, 1e lid, en nr. 3, 1e lid, 1°

Voorstellen van resolutie (belangenconflict)
Vragen
Wetsontwerpen en voorstellen

103, nr. 1, 1e lid

124, nr. 10; 126, nr. 2; 127, nr. 7; 130, nr. 6, 2e lid
74, nrs. 2 tot 5; 75, nr. 7; 88

197
Verzoekschriften

24, 7e lid, 2°; 78, nr. 2, 3e lid; 142 tot 143

(Zie ook: Adviezen, Commissie voor de Verzoekschriften)
Voeren van het woord
Aanwezigheid van ministers
Actualiteitsdebat

48, nr. 1, 6°; 50, 1e lid
48, nr. 1, 4°, b); 125

Begrotingen
Belangenconflicten

48, nr. 1, 2°
48, nr. 1, 6°; 103, nr. 4
48, nr. 1, 6°; 49, 2e lid

Beroep op de agenda
e

Beroep op het Reglement
44, nr. 7, 1 lid; 48, nr. 1, 6°; 49, 2e lid
Betwisting betreffende de orde der werkzaamheden
49, 2e lid
Debat over het algemeen beleid of een vraagstuk van bijzonder
belang
Discriminatie om ideologische of filosofische redenen
Gemandateerde sprekers in plenaire vergadering
Grondwettelijk Hof (beroep tot vernietiging)
Herhaling van argumenten
Inoverwegingneming
Inschrijving/Lijst van de sprekers
Motie tot verdaging
Notulen. Aanmerkingen
Onderbrekingen
Ordemotie
Regeling van de werkzaamheden van de Kamer
Persoonlijk feit

48, nr. 6

164, nr. 5
44, nr. 3; 48, nrs. 1, 2°, en 6
48, nr. 1, 6°; 166, nr. 2, 3e lid
46, nr. 2
48, nr. 1, 1°, a;); 75, nr. 6
44, nr. 1
48, nr. 1, 6°
43, nrs. 2 en 3
44, nr. 7; 45
48, nr. 1, 6°; 54, 4e lid
17, nrs. 2 en 3; 48, nr. 1, 5°
55

Plaats
Plenaire vergadering

44, nrs. 4 en 6, 1e lid
44 tot 47

Prealabele kwestie
Prejudiciële kwesties

48, nr. 1, 6°
48, nr. 1, 6°; 49

Raadpleging van de Raad van State en andere
instanties
Regering
Replieken
Sluiting van een bespreking
Splitsing van wetsontwerpen en -voorstellen
Spreektijd/sprekers (algemeen)
- Aantal sprekers (mogelijkheid af te wijken)
- Beperking van de spreektijd (debat daarover)
- Conferentie van voorzitters (bevoegdheid)
- Overschrijding. Waarschuwing. Weglating van woorden

48, nr. 1, 6°; 98, nr. 5
48, nr. 3
48, nr. 4
48, nr. 1, 6°; 53, 1e lid
72, nr. 1, 2e lid

48, nr. 2
48, nr. 1, 6°
18; 48, nr. 7, 1e lid, a)
44, nr. 5

198
- Overzicht

48
18; 48, nr. 6; 76, 3e lid

- Vaststelling van de totale spreektijd
- Volgorde van de sprekers

44, nr. 2

Stemverklaring / redenen van onthouding
Terugroeping tot het punt van bespreking

48, nr. 5; 57
46

Urgentie

48, nr. 1, 6°; 51, nr. 3

Verbod
- Aantijgingen van kwade bedoelingen
- Interrupties die de orde verstoren

45
45

- Meer dan tweemaal het woord voeren over hetzelfde onderwerp
- Persoonlijke beledigingen

47
45

- Woordenwisselingen tussen volksvertegenwoordigers

45
160, 3e lid
160bis, 4e lid

Vervolging / schorsing van de vervolging van een Kamerlid
Vervolging van een minister

48, nr. 1, 6°; 49, 3e en 4e lid

Voorstel / motie tot verdaging

Voorstel tot het verlenen van voorrang
Voorstel van resolutie (opdracht van Conferentie van voorzitters)

48, nr. 1, 6°; 49, 2e lid
76, 3e lid
5, 1e en 2e lid; 44, nr. 2
48, nr. 1, 6°; 49, 2e lid

Voorzitter
Vraagstelling

165, nr. 3, 3e lid
44, nr. 5; 46, nr. 2, 2e lid

Vrijwaring van de internationale rol van Brussel
Weglating van woorden

48, nrs. 1, 1°, 4 en 7, 1e lid, c)

Wetsontwerpen en voorstellen
(Zie ook: Commissies, Interpellaties, Tucht, Vragen)
Voordracht van kandidaten
(Zie: Benoemingen en voordrachten)
Voorrang
Commissies
- Actualiteitsdebat
- Begrotingen
- Interpellaties
- Voorstellen
- Vragen

128
24, 2e lid; 110, nr. 1; voetnoten 66 en 75
127, nr. 6, 2e lid; 132, nr. 1, 2e lid; voetnoot 75
24, 5e lid; 36
127, nrs. 6, 2e lid, en 7; 132, nr. 1, 2e lid; voetnoot 75

- Wetsontwerpen
- Wetsvoorstellen die een wetgevingshandeling van de Europese
Unie implementeren

24, 2e lid; voetnoot 66
24, 2e lid

199
Plenaire vergaderingen
- Begrotingen

107, nr. 3

- Gemandateerde sprekers
44, nr. 3, 1e lid
e
e
e
e
- Moties
134, 2 lid; 135, nr. 2; 136, 4 lid; 137, 3 lid; 138, 1 lid; 139, 2e lid
- Prejudiciële kwesties
- Spreektijd

49, 1e en 3e lid
48, nr. 1, 6°

- Stemmingen (orde der stemmingen)
- Urgentie. Opschorting van de bepalingen inzake voorrang

59
51, nr. 4, 1e lid
49, 2e lid

- Voorstel tot het verlenen van voorrang
- Vragen

124, nr. 5; 127, nr. 7

(Zie ook: Agenda)
Voor wettig- en voltalligverklaring van de Kamer

4

Voorzitter van de Kamer
Deelname aan de debatten

5, 2e lid

Duur van het mandaat

8, 1e lid
5; 40, 1e en 2e lid; 44, nr. 2
40, 2e lid

Bevoegdheden
- Agenda (kennisgeving)

125, 1e lid
27

- Actualiteitsdebatten
- Commissieverslagen. Termijn
- Discriminatie om ideologische of filosofische redenen

164, nrs. 2 en 3

- Grondwettelijk Hof (beroep/memorie)
- Mededelingen

166; 167
5, 3e lid

- Motie tot verdaging. Belemmering van de werkzaamheden
(stemming)

49, 4e lid

- Naamafroeping
- Notulen
- Ontvankelijkheid van de teksten
- Opening en sluiting van de vergadering
- Orde in de Kamer
- Ordemotie
- Overlegprocedure (belangenconflicten)

42, nrs. 1 tot 3
43, nrs. 1, 2, 3e lid, en 6
5, 1e lid
40, 1e lid
5, 1e lid; 174
54, 2e en 3e lid
101, 5e en 7e lid; 102, nrs. 3 en 4, 2e

- Parlementair onderzoek

lid; 103, nr. 1, 3e lid
145, 2e en 3e lid; 147

- Politieke fracties. Samenstelling (mededeling)
- Raad van State

11, nr. 1, 2e en 4e lid
98 tot 100

- Reglement

5, 1e lid

200
53, 1e lid

- Sluiting van een bespreking
- Stemmingen en beslissingen
(afkondiging van het resultaat)
- Stemverklaringen en redenen van onthouding

5, 1e lid; 58, nr. 7; 61, nr. 4; 157, nr. 4
57, 4e lid

- Tucht
- Uitroeping tot volksvertegenwoordiger

62 tot 66
2, nr. 3

- Verdaging van de plenaire vergadering
- Vergadering met gesloten deuren

42, nrs. 3 en 4
56, 1e lid

- Verplichte samenwerking met de gemeenschaps- en
gewestregeringen
- Verzoekschriften
- Voordracht van kandidaten. Termijn.
- Vraagstelling
Onverenigbaarheden
Verkiezing
Vertegenwoordiging van de Kamer
Vervanging
Voorlopige voorzitter (aanvang van de zittingsperiode)
Voorzitterschap/lidmaatschap van commissies (van rechtswege)
- Adviescomité voor Europese aangelegenheden
- Federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden
- Commissie voor de Comptabiliteit
- Commissie voor het Reglement
- Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven
en de boekhouding van de politieke partijen
Voorzitterschap van het bestuurscomité (van rechtswege)

97, nrs. 1, 2 en 3
142, 2e en 4e lid
157, nr. 5
5, 1e lid
7; 163bis
3, nr. 1, 2e lid; 157
5, 1e en 3e lid
6; 8, 2e lid
1, 1e lid

68.I, nr. 2
68.II, nr. 2
172, nr. 1, 4e lid
180, 2e lid
150, nr. 2
3, nr. 3

(Zie ook: Interpellaties, Ondervoorzitters, Ontvankelijkheid, Plenaire vergadering, Tucht,
Voeren van het woord, Vragen)
Voorzitters van de politieke fracties
Actualiteitsdebat (advies)
Bureau van de Kamer (stemrecht)
Conferentie van voorzitters (samenstelling)
Lijst van de gemandateerde sprekers (mededeling)
Mededeling (samenstelling van de fractie)
Mondelinge vragen

125, 1e lid
3, nr. 2; 9, nr. 1, 4e lid
14, 1e lid
44, nr. 3, 2e lid
11, nr. 1, 2e en 4e lid
124, nr. 3

201
(Zie ook: Politieke fracties)
Vragen
Actualiteitsdebat

Zie: Actualiteitsdebat

Algemene bepaling
Begroting

122
114; 117

Bulletin van vragen en antwoorden
Dringende vragen in commissie

123, 3e lid
48, nr. 1, 4°, c); 129

Dringende vragen in plenaire vergadering

48, nr. 1, 4°, c); 126
122, 3e lid
130, nr. 6, 1e lid

Indiening van een motie (verbod)
Interpellatie omgewerkt in schriftelijke of mondelinge vraag
Intrekking (mondelinge vragen)
Mondelinge vragen in commissie

124, nr. 9; 127, nr.10
48, nr. 1, 4°, d); 127

Mondelinge vragen in plenaire vergadering
Quorum (plenaire vergadering)

48, nr. 1, 4°, a); 124
42, nr. 4

Schriftelijke vragen en antwoorden
Vergaderingen van vaste commissies voorbehouden voor de vragen

123
35

Vrijwaring van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van
Brussel

165

Weglating van woorden
(Zie: Tucht, Voeren van het woord)
Wetgevingstechnische verbeteringen

82, nr. 1, 3e lid; 83 nr. 1, 3e lid

Wetsontwerpen en voorstellen
Drukken en ronddeling
Indiening van een voorstel
Inoverwegingneming (voorstellen)
Intrekking en overname van een voorstel
Kwalificering
Memorie van toelichting
Ontvankelijkheid van een voorstel

74, nr. 1; 75, nr. 2; 170
75, nr. 1
Zie: Inoverwegingneming
86
71
74, nr. 1, 1e lid, 1°
5, 1e lid

Overzending aan de Koning
Overzending door de Senaat

105
74, nr. 5; 83, nr. 1, 1e lid; 87

Schriftelijke opmerkingen van leden van de Kamer
Splitsing

80
72, nr. 1, 1e lid; 74, nr. 4, d)

Stand van de door de Kamer aangenomen wetsontwerpen

153

202
Toelating tot drukken van een voorstel

75, nr. 2; 120, nrs. 3 en 5

Toelichting bij een voorstel

75, nrs. 2 en 3

Uitlichting van bepalingen
Urgentie

72, nrs. 2 en 4; 115
51, nrs. 1, 2 en 5

Verwerping
Verzending naar commissie

88
74, nrs. 2 tot 5; 75, nr. 7; 94, nr. 2

Wetsontwerp of voorstel waarvan de verwerping wordt voorgesteld
Wetsvoorstellen met financiële gevolgen (nota Rekenhof)
(Zie ook: Amendementen, Begrotingen, Bespreking van wetsontwerpen en voorstellen,
Commissies, Plenaire vergadering, Raad van State, Stemmingen, Voeren van het woord)
Zitten en opstaan
(Zie: Stemmingen)

88
79

