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TTooeesspprraaaakk  vvaann  ddee  vvoooorrzziitttteerr    
 
 
 
 
Beste collega’s, aan het einde gekomen van onze werkzaamheden, wil ik, voor we uit elkaar 
gaan en sommigen onder ons de gelegenheid geven om aan vaderlandslievende 
plechtigheden deel te nemen, nog even uw aandacht vragen.  
 
Precies één jaar geleden, op 20 juli 2010, hield ik mijn eerste toespraak als voorzitter van deze 
Assemblee.  
 
In die toespraak stelde ik dat ik me bewust was van de moeilijke situatie waarin ons land 
verkeerde, maar dat ik ervan overtuigd was dat er, in het belang van de hele bevolking, goede 
oplossingen zouden gevonden worden.  
 
Dat het een heel lange zoektocht geworden is, heeft onze Assemblee niet belet om haar 
kerntaken behoorlijk uit te voeren.  
 
Sinds het najaar van 2010 werden 73 wetsontwerpen aangenomen op een totaal van 77 
ontwerpen die door de regering werden ingediend of door de Senaat werden overgezonden. 
Daarnaast werden er op een totaal van 1153 ingediende wetsvoorstellen ook 47 
wetsvoorstellen aangenomen. Ten slotte werden er in totaal 274 voorstellen van resolutie 
ingediend, waarvan er 25 werden aangenomen. De begroting 2011 werd goedgekeurd.  
 
De werkzaamheden van de Bijzondere commissie betreffende de behandeling van seksueel 
misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie, inzonderheid binnen de Kerk, zijn 
uitgemond in een zestigtal aanbevelingen. Er werd een opvolgingscommissie opgericht die 
belast is met de tenuitvoerlegging van die aanbevelingen, waarvan sommige reeds concreet 
gestalte hebben gekregen in wetteksten.  
 
Tevens werd er een Werkgroep met het oog op het onderzoek van het taalevenwicht in het 
leger opgericht. Bovendien werden er drie bijzondere of subcommissies heropgericht: de 
Subcommissie ‘Nucleaire Veiligheid’, de Bijzondere Commissie belast met het onderzoek naar 
de veiligheid van het spoorwegennet naar aanleiding van het dramatisch ongeval in Buizingen, 
en de Bijzondere Commissie ‘Klimaat en Duurzame Ontwikkeling’.  
 
Naast haar wetgevende bevoegdheid oefende de Kamer ook ten volle haar bevoegdheid op 
het stuk van de parlementaire controle uit: zo werden niet minder dan 461 mondelinge vragen 
gesteld in plenaire vergadering en 4003 mondelinge vragen in commissievergadering; ook 
werden maar liefst 3011 schriftelijke vragen behandeld. Ten slotte werden in plenaire 
vergadering 8 actualiteitsdebatten gevoerd.  
 
Dat het in deze onzekere politieke periode van het allergrootste belang is de continuïteit van 
het parlementaire werk te garanderen, hoeft geen betoog. Daarom zullen de commissies reeds 
half september hun werkzaamheden hervatten. Mits het akkoord van haar voorzitter, van de 
bevoegde minister en van de voorzitter van de Kamer, kan een commissie uiteraard, zoals 
andere jaren, indien nodig ook vroeger worden bijeengeroepen. Overigens zal ik er in de 
huidige politieke situatie misschien toe gebracht worden de plenaire vergadering tijdens de 
vakantieperiode bijeen te roepen.  
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Ik dank de griffier, alle personeelsleden en alle medewerkers van deze Assemblee. Door hun 
bekwaamheid en inzet hebben we onze werkzaamheden in de best mogelijke omstandigheden 
kunnen verrichten. Tijdens het parlementair reces zal ik contact opnemen met de fractieleiders 
en de leden van het Bureau en van het College van quaestoren om samen met hen na te 
denken over mogelijke pistes om de werkomstandigheden van allen nog te verbeteren en 
daarbij oog te hebben voor kwaliteit en doeltreffendheid.  
 
Dank ook aan de journalisten en aan de medewerkers van de pers voor hun aanwezigheid en 
hun verslaggeving over onze werkzaamheden.  
 
Beste collega’s, ik wens u allen, hoe vreemd dit ook mag klinken in de huidige politieke 
context, prettige en verkwikkende vakantiedagen toe.  
 
 
 
 
 
Jan Jambon (N-VA): We zijn aan het einde gekomen van – opnieuw – een bewogen politiek 
jaar. Er ging heel wat aandacht naar de regeringsonderhandelingen. Johan Cruijff zei ooit: "Elk 
nadeel heb z'n voordeel." Deze politieke situatie heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers 
de gelegenheid gegeven om te opereren als een echte volksvertegenwoordiging, waarbij 
minder rekening moest worden gehouden met het spel van meerderheid en oppositie. Deze 
Kamer heeft daardoor dit jaar een aantal belangrijke verwezenlijkingen kunnen realiseren, 
zoals de strengere gezinshereniging en de quotawet.  
 
In dergelijke omstandigheden is de leiding van een Assemblee van uitzonderlijk belang. 
Namens de Kamer wil ik de voorzitter danken voor de manier waarop hij deze 
verantwoordelijkheid heeft opgenomen. 
 
Ik dank ook het personeel van de Kamer en in het bijzonder mevrouw de griffier voor de steun 
en de organisatie die zij hebben gegeven aan de werkzaamheden. Ik dank ook de leden van 
de pers die hier altijd aanwezig zijn. Ik wens alle collega’s een heel deugddoende en 
inspirerende vakantie.  
 
 


