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De voorzitter
Kamer van volksvertegenwoordigers

 Algemeen

De voorzitter is de vertegenwoordiger van de Kamer als in-
stelling. Hij leidt en coördineert, in overleg met de fractie-
leiders, de werkzaamhe den van de Kamer en beschikt hier-
voor over ruime bevoegdheden die o.a. in het reglement van 
de Kamer omschreven worden. Tot voorzitter van de Kamer 
worden politici verkozen die op een grote politieke ervaring 
kunnen bogen. Een voorzitter moet in staat zijn om fracties, 
die zeer uiteenlopende standpunten innemen, te doen sa-
menwerken.

 Verkiezing van de voorzitter en het 
Bureau

De eerste vergadering van de Kamer na de verkiezingen 
wordt voorgezeten door de uittredende voorzitter, of bij ont-
stentenis, het Kamerlid met de grootste anciënniteit in de 
Kamer. Hij wordt bijgestaan door de jongste twee volksver-
tegenwoordigers. 

Na het onderzoek van de geloofsbrieven (d.i. het onderzoek 
waarbij de Kamer de geldigheid van de verkiezingen na-
gaat), benoemt de Kamer een «vast bureau».

Het Vast Bureau bestaat uit:

  een voorzitter
  drie ondervoorzitters
  bureauleden

Ook de voorzitters van de erkende politieke fracties  nemen 
zitting in het Bureau. De fracties die geen voorzitter, onder-
voorzitter of bureaulid in het Bureau hebben, kunnen een 
toegevoegd lid aanstellen.

De voorzitter wordt door de plenaire vergadering verkozen. 
De ondervoorzitters en de bureauleden worden, op voorstel 
van de fracties, door de Kamer benoemd.

Het is de traditie in de Kamer dat de voorzitter tot een van de 
regeringspartijen behoort(1). In de geschiedenis van de Ka-
mer is het nog maar drie keer voorgekomen dat een lid van 
de oppositie voorzitter werd(2).

Het Bureau wordt verkozen voor een zitting (d.i. een ver-
gaderjaar, dat loopt van de tweede dinsdag van oktober tot 
de tweede dinsdag van oktober van het volgend jaar). In de 
praktijk blijft het Bureau aan voor de duur van de zittingspe-
riode (d.i. vijf jaar, tenzij de Kamer eerder ontbonden wordt).

 Ontslag van de voorzitter

Het is uiterst zeldzaam dat de voorzitter in de loop van de 
zittingsperiode ontslag neemt. Toch is dit in de 19de eeuw 
enkele keren voorgevallen(3).

(1) De huidige Kamervoorzitster is Eliane Tillieux, die deel uitmaakt van de PS-
fractie. Zij is de eerste vrouw in die functie.

(2) E. Brunet in 1921; F. Van Cauwelaert in 1946; A. Van Acker in 1966.
(3) Na zware incidenten in de Kamer namen de voorzitters Guillery (in 1881) 

en de Lantsheere (in 1895) ontslag als voorzit ter.
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  Bevoegdheden van de voorzitter

  De voorzitter handhaaft de orde tijdens de vergade-
ringen en waakt over de naleving van het reglement. 
Hij ziet er bijvoorbeeld op toe dat de toegewezen 
spreektijd niet wordt overschreden.

  De voorzitter kan een lid tot de orde roepen. Wan-
neer dit tweemaal gebeurt, vloeit hieruit automatisch 
voort dat het betrokken Kamerlid niet aan het woord 
mag komen voor de verdere duur van de vergadering. 
De voorzitter kan ook voorstellen een lid uit te slui-
ten. De Kamer beslist hierover bij zitten en opstaan.(4)

  Hij oordeelt over de ontvankelijkheid van de teksten, 
van de moties en andere voorstellen.

  De voorzitter stelt de vraagpunten en brengt ze in 
stemming. De voorzitter mag zich dus enkel in het 
debat mengen om de stand van zaken toe te lichten. 
Indien hij zelf aan de beraadslaging wil deelnemen, 
moet hij zijn voorzittersstoel verlaten en zijn plaats in 
het halfrond innemen. De voorzitter neemt zelf wel 
deel aan de stemmingen.

  Hij geeft kennis van de uitslag van de stemmingen en 
van de beslissingen van de Kamer.

  Hij treedt op als woordvoerder van de Kamer.

  De voorzitter kan advies vragen aan de Raad van 
State, afdeling wetgeving, over alle wetsontwerpen, 
voorstellen en amendementen. 

  De voorzitter leidt ook een aantal commissies en 
comités, zoals de commissie voor de Comptabiliteit.

Indien de voorzitter afwezig is, wordt hij vervangen door 
één van zijn ondervoorzitters.

(4) De eerste uitgeslotene was een volksvertegenwoordiger uit Luik die op 21 ja-
nuari 1898 uitgesloten werd. Op 26 november 1959 werd de socialistische 
voorman Van Eynde uitgesloten.

Lijst van de Kamervoorzitters sinds 1831

E.C. de Gerlache 10.09.1831 18. 07. 18 32
J. Raikem 10.11.1832 24. 05. 18 39
J. Fallon 18.11.1839 10.09.1 842
J. Raikem 09.10.1842 06.04.1 843
C. Liedts 17.11.1843 20.05. 1848
P.T. Verhaegen 28.06.1848 03.04.1852
N.J.A. Delfosse 26.10.1852 24.04.1855
J. De Lehaye 25.04.1855 13.06.1 857
P.T. Verhaegen 17.12.1857 30.05.1859
A.E.P. Orts 19.07.1859 18.07.1 860
D. Vervoort 23.11.1860 27.05.1 863
E. Vanden Peereboom 15.12.1863 23.08.1867
H. Dolez 23.10.1867 20.05.1870
Vicomte Ch. Vilain XIIII 11.08.1870 26.07.1871
X. Thibaut 15.11.1871 29.05.1878
Ch. Rogier 01.08.1878 26.08.1878
J. Guillery 13.11.1878 10.03.1881
J. Descamps 22.03.1881 17.05.1884
X. Thibaut 23.07.1884 02.09.1884
T. de Lantsheere 12.11.1884 25.01.1895
A. Beernaert 30.01.1895 07.05.1900
L. de Sadeleer 18.07.1900 08.11.1901
F. Schollaert 12.11.1901 09.01.1908
G. Cooreman 16.01.1908 08.08.1912
F. Schollaert 12.11.1912 29.06.1917
P. Poullet 28.11.1918 13.10.1919
E. Brunet 10.12.1919 06.08.1928
E. Tibbaut 16.08.1928 05.09.1930
J. Poncelet 11.11.1930 13.04.1936
C. Huysmans 23.06.1936 06.03.1939
F. Van Cauwelaert 21.04.1939 12.03.1954
C. Huysmans 27.04.1954 11.11.1958
P. Kronacker 11.11.1958 17.04.1961
A. Van Acker 18.04.1961 30.04.1974
A. Dequae 30.04.1974 07.06.1977
E. Leburton 07.06.1977 03.04.1979
Ch.F. Nothomb 03.04.1979 18.05.1980
J. Defraigne 20.05.1980 24.10.1980
J. Michel 24.10.1980 18.12.1981
J. Defraigne 18.12.1981 19.01.1988
E. Vankeirsbilck 19.01.1988 10.05.1988
Ch.F. Nothomb 10.05.1988 21.05.1995
J. Dupré 08.06.1995 28.06.1995
R. Langendries 28.06.1995 01.07.1999
H. De Croo 01.07.1999 12.07.2007
H. Van Rompuy 12.07.2007 30.12.2008
P. Dewael 31.12.2008 20.07.2010
A. Flahaut 20.07.2010 30.06.2014
P. Dewael 30.06.2014 14.10.2014
S. Bracke 14.10.2014 26.05.2019
P. Dewael 20.06.2019 13.10.2020
E. Tillieux 13.10.2020


