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Werking
Kamer van volksvertegenwoordigers

  Zittingsperiode 

De periode waarvoor de Kamerleden verkozen worden (in 
principe vijf jaar, tenzij de Kamer eerder ontbonden wordt), 
noemt men de “ zittingsperiode” (legislatuur).

  Begin

Na verkiezingen komt de Kamer doorgaans bijeen in de der-
de of vierde week die daarop volgt.
De eerste vergadering van de Kamerleden na de verkiezin-
gen wordt voorge ze ten door de uittredende voorzitter, of 
bij ontstentenis, door het Kamerlid met de grootste anciën-
niteit in de Kamer, bijgestaan door de jongste twee leden. 
De eerste taak bij het begin van de nieuwe zittingsperiode 
is het onderzoek van de geloofsbrieven van de leden. Het 
gaat over het onderzoek van de verkiesbaarheidsvoorwaar-
den van deze leden en het correcte verloop van hun verkie-
zing. Alle leden nemen deel aan deze controle. Hierna leg-
gen de Kamerleden de grondwettelij ke eed af in plenaire 
vergadering.
Een eerste taak van de Kamerleden is de benoeming van de 
voorzitter en de leden van het Bureau, de samenstelling van 
de commissies enz. Elke politieke fractie kan aanspraak ma-
ken op een aantal mandaten op grond van haar getalsterkte 
in de plenaire verga dering.

  Einde van de zittingsperiode

De zittingsperiode eindigt dikwijls voor het normale einde 
van de zittingsperiode na het aannemen van een verklaring 
tot herziening van de Grondwet. In dat geval worden de kie-
zers opgeroepen binnen veertig dagen en worden de ver-
nieuwde federale Kamers (Kamer en Senaat) bijeengeroepen 
binnen drie maanden (art. 46 Grondwet). (zie illustratie 1)

  Zitting 

  Gewone zitting

Een gewone zitting is de jaarlijk se periode waarin de Kamer 
vergadert en loopt van de tweede dinsdag van oktober tot 
de dag voor de tweede dinsdag van oktober van het daarop-
volgend jaar (art. 44 Grondwet). Elke zittingsperiode bestaat 
dus, in principe, uit vijf gewone zittingen.

  Buitengewone zitting

Men spreekt over buitengewone zittingen wanneer de Ka-
mer vervroegd (d.i. voor het normale einde van de zittings-
periode) wordt ontbon den en verkie zingen worden gehou-
den. De nieuw verkozen Kamer wordt dan door de Koning 
(=regering) bijeengeroepen in buitenge wone zitting. De bui-
tengewone zitting duurt in de praktijk tot de dag voor het be-
gin van de volgende gewone zitting

  Begin van de zitting: 
opening van het parlementaire jaar 

De Grondwet bepaalt dat het Parlement, van rechtswege, de 
tweede dinsdag van oktober bijeenkomt (art. 44 Grondwet). 
De uitdrukking “van rechtswe ge” betekent dat de opening 
van de gewone zitting automatisch gebeurt, zonder bijeen-
roeping door de Koning (=regering).

  Duur van de zitting

De Grondwet schrijft voor dat het Parlement ieder jaar min-
stens veertig dagen in zitting moet blijven (art. 44 Grond-
wet). 

  Einde van de zitting

De zitting van het Parlement wordt gesloten door de Koning 
(regering) bij koninklijk besluit. In werkelijkheid gebeurt dit 
daags voor de opening van de volgen de zitting, zodat het 
Parlement in feite het hele jaar door in zitting blijft. 
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  Parlementaire week

De Kamer beslist zelf over haar agenda naar gelang van de 
politieke actuali teit. Het volgende weekschema geeft een 
idee van de indeling van een parlementaire week. In de 
praktijk wijkt de agenda van de Kamer geregeld af van dit 
schema. 

 Maandag

Op maandagmorgen vergaderen in principe de leidingge-
vende organen van de politieke partijen (partijbureaus) bui-
ten het Parlement. Doorga ans zijn de parlementsleden in het 
partijbureau vertegen woordigd (de concrete samen stelling 
verschilt van partij tot partij). Tijdens deze vergade rin gen 
worden partij stand punten i.v.m. rege ringsbe slissingen of 
politieke problem en bepaald. Het partij standpunt is een 
belang rijk sig naal, zowel voor regering, parlementsfrac ties, 
partijleden als voor het publiek. 
Op maandag komen geregeld ook onderzoekscommissies  
en andere bijzondere commissies samen.  

  Dinsdag

Dinsdags vergaderen de gewone parlementaire commissies, 
waar wetsvoor stellen en -ontwerpen worden besproken, mi-
nisters ondervraagd of geïnterpelleerd.
Als de agenda het vereist komt de Kamer op dinsdag in ple-
num bijeen, maar dat is eerder uitzonderlijk.

 Woensdag

Op woensdag vergadert de Conferentie van voorzitters. 
Deze bestaat uit de voorzitter en de ondervoorzitters van de 
Kamer, de gewezen voorzitters die nog volksvertegenwoor-
diger zijn, de voorzitter en een lid van elke fractie evenals 
een vertegenwoordiger van de regering. De Conferentie be-
paalt de agenda van de plenaire vergadering, die deze na-
dien goedkeurt. 
Net als dinsdag is woensdag een “commissiedag”.
Als de agenda het vereist, komt de Kamer op woensdag in 
plenum bijeen.

  Donderdag

Op donderdagvoormiddag vergaderen de politieke fracties. 
Zij bepalen hun standpun ten met betrekking tot de politieke 
vraagstukken en het parlementaire werk. 
De namiddag is voorbehouden voor de plenaire vergade-
ring.
Om 14.15 uur begint het “vragenuurtje” waarin de Kamer-
leden de ministers kunnen ondervragen over actuele onder-
werpen. 

Wetsontwerpen en voorstellen worden vervolgens bespro-
ken.
Daarna volgen de inoverwegingnemingen, de verklaringen 
van de fracties in verband met  stemmingen en de stemmin-
gen zelf over wetsontwerpen en -voorstel len, resoluties, mo-
ties. 

  Vrijdag

Vrijdag is gewoonlijk vrij van parlementaire activiteit om de 
Kamerleden de mogelijkheid te bieden op plaatselijk vlak 
actief te zijn. Toch gebeurt het wel eens dat onderzoekscom-
missies en bijzondere commissies op vrijdag samenkomen.

De Minister van Sociale Zaken
en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie,

M. DE BLOCK

De Minister van Pensioenen,
D. BACQUELAINE

De Minister van Energie,
Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling,

M. C. MARGHEM

De Minister van Begroting en van Ambtenarenzaken,
belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid,

S. WILMES

De Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol
en de Nationale Maatschappij voor Belgische Spoorwegen,

Fr. BELLOT

De Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s,
Landbouw, en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden,

D. DUCARME

De Minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met
Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude,
Privacy en Noordzee,

Ph. DE BACKER

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST

KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER
EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2019/12696]
20 MEI 2019. — Koninklijk besluit houdende bijeenroeping van de

kiescolleges voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegen-
woordigers en bijeenroeping van de nieuwe Kamers

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 195, eerste, tweede en derde lid, en artikel 46, vijfde
lid, van de Grondwet ;

Gelet op artikel 105, derde lid, van het Kieswetboek, toegevoegd door
de wet van 19 april 2018, artikel 106, eerste lid, van hetzelfde Wetboek,
laatst gewijzigd bij de wet van 6 januari 2014, en artikel 142, eerste lid,
van het zelfde Wetboek, laatst gewijzigd bij de wet van 6 januari 2014 ;

Gelet op de wet van 7 februari 2014 tot organisatie van de
elektronische stemming met papieren bewijsstuk, inzonderheid op
artikel 15, eerste lid, 3°;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juni 2018 tot vastlegging van de
datum van de verkiezing van het Europese Parlement;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 februari 2019 tot regeling van
sommige kiesverrichtingen voor de gelijktijdige verkiezingen van het
Europese Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de
Gewest- en Gemeenschapsparlementen op 26 mei 2019;

Overwegende dat het aangewezen is de openingsuren in de traditio-
nele stembureaus en in de stembureaus met elektronische stemming te
verlengen, teneinde een vlot verloop van de stemming te verzekeren bij
de gelijktijdige verkiezingen van 26 mei 2019 voor het Europees
Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Gewest- en
Gemeenschapsparlementen;

Gelet op de verklaring van de federale wetgevende macht van
20 mei 2019 houdende dat er reden bestaat tot herziening van sommige
bepalingen van de Grondwet die zij erin aanwijst ;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op
30 april 2019 ;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op
2 mei 2019;

Gezien het artikel 8, § 1, 3° en 4° van de wet van 15 decem-
ber 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereen-
voudiging;

Op de voordracht van Onze Eerste Minister en Onze Minister van
Veiligheid en Binnenlandse Zaken en op het advies van Onze in Raad
vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De kiescolleges van alle kieskringen van het Rijk worden
op zondag 26 mei 2019 bijeengeroepen tussen 8 en 14 uur in de
kieskantons en de gemeenten waar de stemming door middel van
papieren stembiljetten geschiedt, en tussen 8 en 16 uur in de

La Ministre des Affaires sociales
et de la Santé publique, et de l’Asile et la Migration,

M. DE BLOCK

Le Ministre des Pensions,
D. BACQUELAINE

La Ministre de l’Energie,
de l’Environnement et du Développement durable,

M. C. MARGHEM

La Ministre du Budget et de la Fonction publique,
chargée de la Loterie nationale et de la Politique scientifique,

S. WILMES

Le Ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol
et de la Société nationale des chemins de fer belges,

Fr. BELLOT

Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME,
de l’Agriculture, et de l’Intégration sociale, chargé des Grandes villes,

D. DUCARME

Le Ministre de l’Agenda numérique, des Télécommunications et de la
Poste, chargé de la Simplification administrative, de la Lutte contre la
fraude sociale, de la Protection de la vie privée et de la Mer du Nord,

Ph. DE BACKER

SERVICE PUBLIC FEDERAL
CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

ET SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2019/12696]
20 MAI 2019. — Arrêté royal portant convocation des collèges

électoraux pour l’élection de la Chambre des représentants, ainsi
que convocation des nouvelles Chambres

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’article 195, alinéas 1er, 2 et 3, et l’article 46, alinéa 5, de la
Constitution;

Vu l’article 105, alinéa 3, du Code électoral, inséré par la loi du
19 avril 2018, l’article 106, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier
lieu par la loi du 6 janvier 2014, et l’article 142, alinéa 1er, du même
Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014;

Vu la loi du 7 février 2014 organisant le vote électronique avec preuve
papier, notamment l’article 15, alinéa 1er, 3°;

Vu l’arrêté royal du 15 juin 2018 fixant la date de l’élection du
Parlement européen ;

Vu l’arrêté royal du 27 février 2019 réglant certaines opérations en
vue des élections simultanées pour le Parlement européen, la Chambre
des représentants et les Parlements de Région et de Communauté du
26 mai 2019 ;

Considérant qu’il s’indique de prolonger les heures d’ouverture dans
les bureaux de vote traditionnel et dans les bureaux de vote équipés
d’un système de vote électronique, afin de garantir un bon déroulement
du scrutin lors des élections simultanées du 26 mai 2019 pour le
Parlement européen, la Chambre des représentants et les Parlements de
Région et de Communauté ;

Vu la déclaration du pouvoir législatif fédéral du 20 mai 2019 portant
qu’il y a lieu à révision des dispositions constitutionnelles qu’il y
désigne;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 30 avril 2019;

Vu l’accord de la Ministre du Budget, donné le 2 mai 2019 ;

Vu l’article 8, § 1er, 3° et 4° de la loi du 15 décembre 2013 portant des
dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de Notre Ministre de
la Sécurité et de l’Intérieur, et de l’avis de Nos Ministres qui en ont
délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Les collèges électoraux de toutes les circonscriptions
électorales du Royaume sont convoqués le dimanche 26 mai 2019 entre
8 et 14 heures dans les cantons électoraux et communes où le vote
s’exprime au moyen de bulletins en papier, et entre 8 et 16 heures dans
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De Minister van Sociale Zaken
en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie,

M. DE BLOCK

De Minister van Pensioenen,
D. BACQUELAINE

De Minister van Energie,
Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling,

M. C. MARGHEM

De Minister van Begroting en van Ambtenarenzaken,
belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid,

S. WILMES

De Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol
en de Nationale Maatschappij voor Belgische Spoorwegen,

Fr. BELLOT

De Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s,
Landbouw, en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden,

D. DUCARME

De Minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met
Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude,
Privacy en Noordzee,

Ph. DE BACKER

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST

KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER
EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2019/12696]
20 MEI 2019. — Koninklijk besluit houdende bijeenroeping van de

kiescolleges voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegen-
woordigers en bijeenroeping van de nieuwe Kamers

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 195, eerste, tweede en derde lid, en artikel 46, vijfde
lid, van de Grondwet ;

Gelet op artikel 105, derde lid, van het Kieswetboek, toegevoegd door
de wet van 19 april 2018, artikel 106, eerste lid, van hetzelfde Wetboek,
laatst gewijzigd bij de wet van 6 januari 2014, en artikel 142, eerste lid,
van het zelfde Wetboek, laatst gewijzigd bij de wet van 6 januari 2014 ;

Gelet op de wet van 7 februari 2014 tot organisatie van de
elektronische stemming met papieren bewijsstuk, inzonderheid op
artikel 15, eerste lid, 3°;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juni 2018 tot vastlegging van de
datum van de verkiezing van het Europese Parlement;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 februari 2019 tot regeling van
sommige kiesverrichtingen voor de gelijktijdige verkiezingen van het
Europese Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de
Gewest- en Gemeenschapsparlementen op 26 mei 2019;

Overwegende dat het aangewezen is de openingsuren in de traditio-
nele stembureaus en in de stembureaus met elektronische stemming te
verlengen, teneinde een vlot verloop van de stemming te verzekeren bij
de gelijktijdige verkiezingen van 26 mei 2019 voor het Europees
Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Gewest- en
Gemeenschapsparlementen;

Gelet op de verklaring van de federale wetgevende macht van
20 mei 2019 houdende dat er reden bestaat tot herziening van sommige
bepalingen van de Grondwet die zij erin aanwijst ;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op
30 april 2019 ;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op
2 mei 2019;

Gezien het artikel 8, § 1, 3° en 4° van de wet van 15 decem-
ber 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereen-
voudiging;

Op de voordracht van Onze Eerste Minister en Onze Minister van
Veiligheid en Binnenlandse Zaken en op het advies van Onze in Raad
vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De kiescolleges van alle kieskringen van het Rijk worden
op zondag 26 mei 2019 bijeengeroepen tussen 8 en 14 uur in de
kieskantons en de gemeenten waar de stemming door middel van
papieren stembiljetten geschiedt, en tussen 8 en 16 uur in de

La Ministre des Affaires sociales
et de la Santé publique, et de l’Asile et la Migration,

M. DE BLOCK

Le Ministre des Pensions,
D. BACQUELAINE

La Ministre de l’Energie,
de l’Environnement et du Développement durable,

M. C. MARGHEM

La Ministre du Budget et de la Fonction publique,
chargée de la Loterie nationale et de la Politique scientifique,

S. WILMES

Le Ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol
et de la Société nationale des chemins de fer belges,

Fr. BELLOT

Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME,
de l’Agriculture, et de l’Intégration sociale, chargé des Grandes villes,

D. DUCARME

Le Ministre de l’Agenda numérique, des Télécommunications et de la
Poste, chargé de la Simplification administrative, de la Lutte contre la
fraude sociale, de la Protection de la vie privée et de la Mer du Nord,

Ph. DE BACKER

SERVICE PUBLIC FEDERAL
CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

ET SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2019/12696]
20 MAI 2019. — Arrêté royal portant convocation des collèges

électoraux pour l’élection de la Chambre des représentants, ainsi
que convocation des nouvelles Chambres

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’article 195, alinéas 1er, 2 et 3, et l’article 46, alinéa 5, de la
Constitution;

Vu l’article 105, alinéa 3, du Code électoral, inséré par la loi du
19 avril 2018, l’article 106, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier
lieu par la loi du 6 janvier 2014, et l’article 142, alinéa 1er, du même
Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014;

Vu la loi du 7 février 2014 organisant le vote électronique avec preuve
papier, notamment l’article 15, alinéa 1er, 3°;

Vu l’arrêté royal du 15 juin 2018 fixant la date de l’élection du
Parlement européen ;

Vu l’arrêté royal du 27 février 2019 réglant certaines opérations en
vue des élections simultanées pour le Parlement européen, la Chambre
des représentants et les Parlements de Région et de Communauté du
26 mai 2019 ;

Considérant qu’il s’indique de prolonger les heures d’ouverture dans
les bureaux de vote traditionnel et dans les bureaux de vote équipés
d’un système de vote électronique, afin de garantir un bon déroulement
du scrutin lors des élections simultanées du 26 mai 2019 pour le
Parlement européen, la Chambre des représentants et les Parlements de
Région et de Communauté ;

Vu la déclaration du pouvoir législatif fédéral du 20 mai 2019 portant
qu’il y a lieu à révision des dispositions constitutionnelles qu’il y
désigne;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 30 avril 2019;

Vu l’accord de la Ministre du Budget, donné le 2 mai 2019 ;

Vu l’article 8, § 1er, 3° et 4° de la loi du 15 décembre 2013 portant des
dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de Notre Ministre de
la Sécurité et de l’Intérieur, et de l’avis de Nos Ministres qui en ont
délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Les collèges électoraux de toutes les circonscriptions
électorales du Royaume sont convoqués le dimanche 26 mai 2019 entre
8 et 14 heures dans les cantons électoraux et communes où le vote
s’exprime au moyen de bulletins en papier, et entre 8 et 16 heures dans
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kieskantons en de gemeenten waar de stemming elektronisch is, met
het oog op de verkiezing van het vereiste aantal volksvertegenwoordi-
gers.

Art. 2. De nieuwe Kamer van Volksvertegenwoordigers wordt bij-
eengeroepen op donderdag 20 juni 2019.

De nieuwe Senaat wordt bijeengeroepen op donderdag 4 juli 2019.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4. Onze Eerste Minister en Onze Minister van Veiligheid en
Binnenlandse Zaken zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven Brussel, 20 mei 2019.

FILIP

Van Koningswege :

De Eerste Minister,
Ch. MICHEL

De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken,
P. DE CREM

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2019/12409]

6 MEI 2019. — Ministerieel besluit waarbij delegatie wordt verleend
aan sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Justitie
inzake gedingen voor de Raad van State die tot de bevoegdheid
van de Minister van Justitie behoren

De Minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op
21 maart 2019,

Besluit :

Artikel 1. Onverminderd de mogelijkheid voor de Minister om zich
in rechte te laten vertegenwoordigen door een advocaat, is ieder van de
ambtenaren-juristen van de Directie juridische ondersteuning van de
penitentiaire administratie van het Directoraat-generaal Wetgeving,
Fundamentele Rechten en Vrijheden gemachtigd om:

- in naam van de Minister van Justitie alle geschriften en
procedurestukken te ondertekenen

- de Minister van Justitie op de terechtzitting geldig te vertegen-
woordigen

inzake procedures voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State met betrekking tot individuele akten die, overeenkomstig de
beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van de Federale
Overheidsdienst Justitie, behoren tot de bevoegdheid van de Directie
juridische ondersteuning van de penitentiaire administratie van het
Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden.

Art. 2. Het ministerieel besluit van 15 februari 2010 waarbij delega-
tie wordt verleend aan sommige ambtenaren van de Federale Over-
heidsdienst Justitie inzake gedingen voor de Raad van State die tot de
bevoegdheid van de Minister van Justitie behoren, wordt opgeheven.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 6 mei 2019.

K. GEENS

les cantons électoraux et communes où le vote est électronique, à l’effet
d’élire le nombre requis de membres de la Chambre des représentants.

Art. 2. La nouvelle Chambre des Représentants est convoquée le
jeudi 20 juin 2019.

Le nouveau Sénat est convoqué le jeudi 4 juillet 2019.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge.

Art. 4. Notre Premier Ministre et Notre Ministre de la Sécurité et de
l’Intérieur sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 mai 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL

Le Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur,
P. DE CREM

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2019/12409]

6 MAI 2019. — Arrêté ministériel accordant délégation à certains
fonctionnaires du Service public fédéral Justice en matière de
contentieux devant le Conseil d’Etat relevant de la compétence du
Ministre de la Justice

Le Ministre de la Justice, chargé de la Régie des Bâtiments,

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 21 mars 2019,

Arrête :

Article 1er. Sans préjudice de la possibilité pour le Ministre de se
faire représenter en justice par un avocat, chacun des fonctionnaires
juristes de la Direction appui juridique de l’administration pénitenti-
aire, relevant de la Direction générale Législation, libertés et droits
fondamentaux est autorisé :

- à signer, au nom du Ministre de la Justice, tous les écrits et pièces
de procédure

- à représenter valablement à l’audience le Ministre de la Justice

dans le cadre des procédures devant la section administration du
Conseil d’Etat relatifs aux actes individuels qui, conformément à la
décision du Président du Comité de Direction du Service public fédéral
Justice, appartiennent à la compétence de Direction appui juridique de
l’administration pénitentiaire, relevant de la Direction générale Légis-
lation, libertés et droits fondamentaux.

Art. 2. L’arrêté ministériel du 15 février 2010 accordant délégation à
certains fonctionnaires du Service public fédéral Justice en matière de
contentieux devant le Conseil d’Etat relevant de la compétence du
Ministre de la Justice est abrogé.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge.

Bruxelles, le 6 mai 2019.

K. GEENS
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De Kamer in cijfers
Kamer van volksvertegenwoordigers

  Het parlementaire jaar gaat van oktober tot oktober.

 Aantal plenaire vergaderingen

De plenaire vergaderingen zijn openbaar. Iedereen kan ze 
bijwonen.

 Aantal commissievergaderingen

De commissievergaderingen zijn meestal openbaar. Ieder-
een kan de openbare vergaderingen bijwonen.

 De wetgevende bevoegdheid: 
hoeveel wetten worden er gestemd?

Wetsontwerpen (wetgevend initiatief van de regering of 
overgezonden door de Senaat)

  ingediend aangenomen

 2009-10 106 122
 2010-11 97 77
 2011-12 137 148
 2012-13 220 181
 2013-14 258 302
 2014-15 106 68
 2015-16 168 172
 2016-17 172 183

Wetsvoorstellen (wetgevend initiatief van een parlementslid)

  ingediend aangenomen

 2009-10 255 28
 2010-11 1532 69
 2011-12 418 58
 2012-13 301 46
 2013-14 174 65
 2014-15 701 46
 2015-16 433 64
 2016-17 342 59




