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Dit jaarverslag, het laatste van de 50ste zittingsperiode, is de weergave van de 
parlementaire activiteiten tijdens de gewone zitting 2001-2002. 
 
De zitting begon onder weinig gunstige auspiciën  - de gebeurtenissen van 11 
september liggen ook nu nog vers in het geheugen -  en stond ook verder in het 
teken van de vele vragen die deze ramp, waarvan de ware omvang nog altijd niet 
helemaal duidelijk is, heeft doen rijzen. 
De zitting werd ook getekend door het pijnlijke faillissement van Sabena, dat de 
Kamer ertoe aanzette een onderzoekscommissie op te richten die belast is met het 
onderzoek naar de omstandigheden die tot het faillissement hebben geleid. 
 
Het Belgische EU-voorzitterschap werd tijdens de zitting 2001-2002 afgesloten met 
de bijeenkomst van de Europese Raad te Laken op 14 en 15 december 2001. Het 
was ontegenzeglijk een geslaagd voorzitterschap, meer bepaald dankzij de 
constructieve samenwerking tussen het Parlement en de uitvoerende macht. 
 
Inzake het wetgevend werk was het een zeer vruchtbare zitting, en in vele gevallen 
werden tijdens de vorige zittingen aangekondigde maatregelen nu in concrete 
wetteksten gegoten. Het parlementaire werk spitste zich toe op thema's met een 
grote maatschappelijke relevantie. Men denke daarbij aan het wetsontwerp 
betreffende de euthanasie, het wetsontwerp betreffende de palliatieve zorg en de 
voorstellen tot herziening van de Grondwet ter bevordering van de gelijkheid van 
mannen en vrouwen. 
 
De wetgever boog zich over vele onderwerpen : de criminaliteitsbestrijding, de 
"corporate governance"-wet, het wetsontwerp betreffende de schadeloosstelling van 
de leden van de Joodse Gemeenschap van België, … 
 
Tevens heeft de parlementaire instelling verder werk gemaakt van de aanpassing 
van haar werkmethoden aan de moderne, in onze samenleving ingeburgerde 
techniek. 
 
In de toekomst zullen het internet en de nieuwe technologieën ongetwijfeld nog meer 
hun stempel drukken op het parlementaire werk en de wijze waarop het wordt 
uitgeoefend. In het licht van die evolutie werd trouwens in juli 2000 een werkgroep 
Informatica in de Kamer ingesteld  - een terechte beslissing. 
Het is immers van groot belang dat de vooruitgang op het stuk van de informatie- en 
communicatietechnologie op de voet wordt gevolgd, opdat de wetgever zijn opdracht 
efficiënt kan vervullen en de vinger aan de pols van de samenleving kan houden. 
 
In het licht hiervan loopt er momenteel een proefproject bij de Kamer van 
volksvertegenwoordigers, waarbij wetsvoorstellen, vragen, interpellaties en 
amendementen langs elektronische weg kunnen worden ingediend. Die noviteit heeft 
onder meer het voordeel dat er veel minder papier nodig is. 





 
Daarnaast zet de Kamer van volksvertegenwoordigers, teneinde de efficiëntie van 
het wetgevend werk te waarborgen, een soort van kruispuntbank van de wetgeving 
op, uit overweging dat toegankelijkheid van de wetten en de reglementering een 
noodzaak is voor wie de rechtsnormen moet opstellen en toepassen. Uiteindelijk zou 
via die kruispuntbank een nauwkeurige, geactualiseerde en volledige verzameling 
van de rechtsnormen van de federale staat, de Gewesten en de Gemeenschappen 
moeten kunnen worden geraadpleegd. 
 
Naar het voorbeeld van wat er in parlementen van andere Europese landen gebeurt, 
heeft de Kamer een hele reeks maatregelen getroffen, steeds met het oog op een 
grotere toegankelijkheid van haar werkzaamheden en om gelijke tred te houden met 
de veranderende samenleving. Een van die maatregelen is het plaatsen van 
camera's in het halfrond die het mogelijk maken de parlementaire debatten in real 
time op het internet te volgen. Datzelfde streven naar openheid en transparantie lag 
ook ten grondslag aan een nieuwe toepassing, namelijk de plasmaschermen waarop 
informatie over de vergadering verschijnt aan de hand waarvan het publiek het 
verloop beter kan duiden. Via de "real audio"-applicatie op de website van de Kamer 
kunnen vergaderingen live worden gevolgd, en kunnen opgenomen sequenties 
achteraf worden opgezocht en beluisterd. Die applicatie werd inmiddels geïnstalleerd 
in de meeste commissiezalen, waardoor ook de vergaderingen in die zalen 
toegankelijk zullen zijn. Als bijlage bij het jaarverslag wordt een korte presentatie van 
de website van de Kamer gevoegd. 
 
Al die modellen voor de integratie van de informatie- en communicatietechnologieën 
in de parlementaire werkmethoden zijn de vrucht van een weldoordacht proces en 
kunnen de uitvoering van de opdracht van de wetgever in positieve zin beïnvloeden. 

H. DE CROO 
Voorzitter van de 

Kamer van volksvertegenwoordigers 
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1 . 1 . 2 .  P O L I T I E K E  S A M E N S T E L L I N G  
 
 
De 150 zetels in de Kamer van volksvertegenwoordigers zijn als volgt verdeeld (toestand op 
09.10.2001): 
 
  1. VLD  23 
  2. CD&V 21 
  3. AGALEV-ECOLO 19 
  4. PS                  19 
  5. MR  18 
  6. Vlaams Blok  15 
  7. SP.a 14 
  8. cdH 10 
  9. VU & ID21  8 
 10. Onafhankelijken 2 
 11. FN   1 
  
 

 

 
 

CD&V

PS

VLD
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1 . 1 . 3 .  S O C I O L O G I S C H E  K A A R T  V A N  D E  K A M E R  
 
 
Beroepen en diploma's 
 
  a) Diploma's 
 
  Universitair 99 
  Hoger niet-universitair 37 
  Secundair onderwijs 14 
  Zonder diploma -- 
 
  b) Beroepscategorieën 
 
  Burgemeesters 40 
  Schepenen 13 
  Vrije beroepen 35 
  Onderwijs 43 
  Bedienden 30 
  Ambtenaren 20 
  Zelfstandigen 15 
  Journalisten 2 
  Gepensioneerden 2 
  Zonder 3 
 
 
Lijst gemaakt op basis van de gegevens verstrekt door de leden. 
Het feit dat een lid tot een bepaalde beroepscategorie behoort, wil niet zeggen dat het op dit ogenblik dat beroep 
nog uitoefent. 
 
 
 
1 . 1 . 4 .   D E  V R O U W E N  I N  H E T  H A L F R O N D  
 
 
Aantal vrouwelijke kamerleden 
 
 
1995 – 1996  19 
1996 – 1997  21 
1997 – 1998  20 
1998 – 1999 (op 04.05.99)  20 
B.Z. 1999 (op 11.10.99)  35 
1999 – 2000 (op 09/10/2000)  36 
2000 – 2001 (op 17.07.2001)  36 
2001 – 2002 (op 09.10.2001)  35 
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1.2. WERKZAAMHEDEN VAN DE KAMER IN CIJFERS 

 
 
 
1 . 2 . 1 .  P L E N A I R E  V E R G A D E R I N G  
 
 
Ontslagnemingen :  Twee leden namen ontslag tijdens de gewone zitting 2001-2002 : 
 
 dhr Vande Walle, José (vervangen door dhr Deseyn, Roel) 
 Een lid overleed tijdens de gewone zitting 2001-2002 : 
 dhr Desimpel, Aimé (vervangen door dhr Verhelst, Frans). 
 
ACTIVITEITEN   
 

PLENAIRE 
VERGADERINGEN INGEDIENDE AANGENOMEN  

AANTAL 
 

DUUR 
 

ONTWER-
PEN 
(2) 

VOORSTEL-
LEN 
(1) 

VOORSTEL-
LEN TOT 

HERZIENING 
VAN DE 

GRONDWET  

ONTWER-
PEN 
(2) 

VOORSTEL-
LEN 
(1) 

VOORSTEL-
LEN TOT 

HERZIENING 
VAN DE 

GRONDWET 

2001-2002 109 332 u 52 223 339 13 185 55 
 

-- 
 

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

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

 
ZITTING AANTAL DUUR 

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

63 
68 
 6 
46 
66 
75 
71 
 7 
46 
81 
56 
41 
12 
90 
85 
79 
77 
 7 
65 
88 
109 

266 u 35 
256 u 45 
 13 u 44 
175 u 05 
199 u 13 
239 u 24 
252 u 33 
 16 u 00 
150 u 35 
289 u 59 
184 u 35 
138 u 00 
 38 u 52 
353 u 32 
272 u 40 
267 u 50 
222 u 27 
 26 u 24 
227 u 40 
288 u 04 
332 u 52 

 
 

dhr Timmermans, Paul (vervangen door dhr Baille, Bernard) en 
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PLENAIRE VERGADERINGEN 
 
Een gewone zitting is de jaarlijkse periode gedurende dewelke de Kamer vergadert.  Deze loopt van de tweede 
dinsdag van oktober (begin van het parlementaire jaar) tot de dag vóór  de tweede dinsdag van oktober van het 
daaropvolgend jaar. 
Men spreekt van een buitengewone zitting wanneer de Kamer vervroegd wordt ontbonden en parlementaire 
verkiezingen worden gehouden.  De nieuw verkozen Kamer vergadert dan gedurende de rest van de lopende 
zitting in buitengewone zitting. 
 
 
       periode van: 
 1985-1986             31 oktober 1985 tot 13 oktober 1986 
 1986-1987     14 oktober 1986 tot 12 oktober 1987 
 1987-1988      13 oktober 1987 tot 8 november 1987 
 B.Z. 1988    5 januari 1988 tot 10 oktober 1988 
 1988-1989    11 oktober 1988 tot 9 oktober 1989 
 1989-1990    10 oktober 1989 tot 8 oktober 1990 
 1990-1991   9 oktober 1990 tot 7 oktober 1991 
 1991-1992    8 oktober 1991 tot 17 oktober 1991 
 B.Z. 1991-1992     16 december 1991 tot 12 oktober 1992 
 1992-1993    13 oktober 1992 tot 11 oktober 1993 
 1993-1994    12 oktober 1993 tot 10 oktober 1994 
 1994-1995     11 oktober 1994 tot 12 april 1995 
  (wetgevende verkiezingen op 21 mei 1995) 
 B.Z. 1995   8 juni 1995 tot 9 oktober 1995 
 1995-1996       10 oktober 1995 tot 7 oktober 1996 
 1996-1997     8 oktober 1996 tot 12 oktober 1997 
 1997-1998     14 oktober 1997 tot 12 oktober 1998 
 1998-1999    13 oktober 1998 tot 5 mei 1999 
 B.Z. 1999 6 mei 1999 tot 11 oktober 1999 

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

 
 AANTAL VERGADERINGEN TOTALE DUUR 

 
2001-2002 
 

 
15 

 
8 u 25 

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

2001-2002  
 
 
 
 

AANTAL DUUR 

 
Vergaderingen met gesloten deuren 
 

 
126 228 u 41 

 
Openbare vergaderingen 
 

 
814 1766 u 09 

 
TOTAAL 
 

 
940 1994 u 50 

 
Gedachtewisselingen en 
uiteenzettingen 
 

91 -- 

 
Behandelde interpellaties 
 

 
337 -- 

Tot besluit van een interpellatie 
ingediende moties 

 
360 

 
-- 

 
 
Hoorzittingen 
 

 
116 -- 
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STATISTIEKEN PER COMMISSIE – GEWONE ZITTING 2001-2002 

 
 

COMMISSIES  
 

OPENBARE 
VERGADERINGEN 

VERGADERINGEN MET 
GESLOTEN DEUREN 

INTERPEL-
LATIES 

 
 AANTAL DUUR AANTAL DUUR  

Commissie voor het Bedrijfsleven, het 
Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de 
Wetenschappelijke en Culturele instellingen, 
de Middenstand en de Landbouw  

49 104 u 10   29 

Commissie voor de Binnenlandse zaken, de 
Algemene zaken en het Openbaar Ambt  78 208 u 50   104 

Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen 43 81 u 51 4 8 u 55 33 

Verenigde Commissies voor de Buitenlandse 
Betrekkingen en het Adviescomité voor de 
Europese Aangelegenheden 

11 20 u 10    

Commissie voor de Comptabiliteit 7 10 u 00    

Adviescomité voor Europese 
aangelegenheden 13 22 u 55    

Verenigde commissies Adviescomité voor 
Europese aangelegenheden, Buitenlandse 
Betrekkingen en Volksgezondheid 

1 3 u 00    

Commissie voor de Financiën en de Begroting 61 104 u 04   5 

Subcommissie van de Commissie voor de 
Financiën belast met het onderzoek van het 
boek van opmerkingen van het Rekenhof 

1 0 u 30 1 1 u 45  

Commissie belast met de problemen inzake 
Handels- en Economisch Recht 

32 47 u 00    

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

10 14 u 25    

Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer 
en de Overheidsbedrijven 

56 142 u 24 1 2 u 20 49 

Commissie voor de Justitie 149 385 u 21 1 2 u 00 47 

Commissie voor de Landsverdediging 18 34 u 00   14 

Verenigde commissies voor de 
Landsverdediging en voor de Legeraankopen  1 2 u 05    

Commissie ad hoc “Legeraankopen” 2 2 u 25 8 8 u 20  
 

Parlementaire onderzoekscommissie belast 
met het vaststellen van de precieze 
omstandigheden waarin Patrice Lumumba 
werd vermoord en van de eventuele 
betrokkenheid daarbij van Belgische politici 

2 3 u 29 12 40 u 41 

 
 
 
 
 
 

Adviescomité voor de Maatschappelijke 
Emancipatie 

11 13 u 45    

Commissie voor de Naturalisaties 3 3 u 25 13 52 u 50  
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COMMISSIES  

 

OPENBARE 
VERGADERINGEN 

VERGADERINGEN MET 
GESLOTEN DEUREN 

INTERPEL-
LATIES 

 
 AANTAL DUUR AANTAL DUUR  

Bijzondere commissie voor het Reglement en 
voor de Hervorming van de Parlementaire 
werkzaamheden 

5 4 u 50    

Parlementaire overlegcommissie   15 8 u 25  

Commissie voor de Politieke vernieuwing 8 12 u 45    

Bijzondere commissie belast met de 
parlementaire begeleiding van de vaste 
comités van Toezicht op de politie- en 
inlichtingendiensten  

  13 23 u 00  

Commissie voor de Sociale Zaken 66 139 u 05   19 

Verenigde commissie voor de Sociale zaken 
en voor de Infrastructuur 1 3 u 45    

Subcommissie belast met het onderzoek en de 
eventuele herziening van het sociaal statuut 
van de zelfstandigen 

6 9 u 05    

Controlecommissie betreffende de 
Verkiezingsuitgaven en de Boekhouding van 
de politieke partijen 

5 5 u 20 2 1 u 30  

Commissie voor de Vervolgingen   6 6 u 50  

Commissie voor de Verzoekschriften 9 13 u 05    

Commissie voor de Volksgezondheid, het 
Leefmilieu en de Maatschappelijke 
Hernieuwing 

79 167 u 26 2 4 u 48 37 

Verenigde commissies Adviescomité voor de 
Europese aangelegenheden, Buitenlandse 
betrekkingen, Justitie en Financiën 

1 2 u 00    

Verenigde commissies Bedrijfsleven en 
Volksgezondheid 

1 3 u 45    

Verenigde commissies Sociale zaken en 
Volksgezondheid 16 45 u 41    

Verenigde commissies Adviescomité voor de 
Europese aangelegenheden en Bedrijfsleven 1 1 u 30    

Werkgroep “Politieke Partijen”   7 12 u 45  

Werkgroep “Belgisch Overlevingsfonds”   2 6 u 00  

Werkgroep “Commissie voor de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer ” 2 4 u 45 1 0 u 25  

Adviescomité voor wetenschappelijke en 
technologische aangelegenheden 8 7 u 45 2 1 u 50  
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COMMISSIES  

 

OPENBARE 
VERGADERINGEN 

VERGADERINGEN MET 
GESLOTEN DEUREN 

INTERPEL-
LATIES 

 
 AANTAL DUUR AANTAL DUUR  

Parlementaire onderzoekscommissie belast 
met het onderzoek van de omstandigheden die 
hebben geleid tot het faillissement van 
Sabena, de bepaling van de eventuele 
verantwoordelijkheden en de formulering van 
aanbevelingen voor de toekomst 

58 141 u 33 28 34 u 17  

Subcommissie “ toepassing van de wet van 4 
mei 1999 tot beperking van de cumulatie van 
het mandaat van federaal parlementsled en 
Europees parlementslid met andere ambten ” 

  8 12 u 00  

TOTAAL 
 

814 
 

1766 u 09 126 228 u 41 337 

 
 
 
EVOLUTIE SEDERT 1985-1986 
 
 

 
 
 
 

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN BESLOTEN 
 COMMISSIEVERGADERINGEN 

 
 AANTAL DUUR AANTAL DUUR 

1985-1986 159   423 u 30 255 gegevens niet 
beschikbaar 

1986-1987 216   460 u 35 242 gegevens niet 
beschikbaar 

1987-1988  16    26 u 55   12 gegevens niet 
beschikbaar 

B.Z. 1988  87   192 u 46 217 392 u 45 
1988-1989 291   682 u 11 249 431 u 20 
1989-1990 231   408 u 35 349 681 u 21 
1990-1991 346   562 u 01 368 622 u 08 
1991-1992    8      6 u 51   10   16 u 20 
B.Z. 1991-1992 166   283 u 40 235 337 u 08 
1992-1993 292   486 u 46 463 857 u 06 
1993-1994 385   735 u 45 248 492 u 26 
1994-1995 266   486 u 36 117 185 u 34 
B.Z. 1995    7     12 u 30   36   49 u 35 
1995-1996 487 1 148 u 02 165 318 u 42 
1996-1997 771 1 780 u 16 308 662 u 40 
1997-1998 679 1 472 u 11 186 379 u 21 
1998-1999 507 1 053 u 13   57   77 u 20 
B.Z. 1999  41   101 u 36   31    51 u 25 
1999-2000 630 1 465 u 35 101 237 u 38 

2000-2001 718 1521 u 19   87 161u 53 
2001-2002 814 1766 u 09 126 228 u 41 
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OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN 
 
 

 
 

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

 
AANTAL INGEDIENDE 

 

 
 
 

WETSONTWERPEN 
(2) 

WETSVOOR-
STELLEN 

(1) 

VOORSTELLEN TOT 
HERZIENING VAN DE 

GRONDWET 
VERSLAGEN 

 
2000-2001 
 

223 339 13 320 

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

onderzoekscommissies  
(2)  Wetsontwerp ingediend bij de Kamer, overgezonden door de Senaat et geamendeerd door de Senaat. 
 
 
EVOLUTIE SEDERT 1985-1986 
 
 

 
 WETSONTWERPEN WETSVOORSTELLEN 

 
INGEDIEND AAN-

GENOMEN 

VERWORPEN 
INGETROKKEN 
VERVALLEN 

INGEDIEND AAN-
GENOMEN 

VERWORPEN 
INGETROKKEN 
VERVALLEN 

1985-1986 123  61  1 509 14  9 
1986-1987  86  81 17 224 22  7 
1987-1988   9   5 /  19  1  1 
B.Z. 1988  99  43 / 476  9 19 
1988-1989 135 131 / 183 18 31 
1989-1990 120 113 / 193 27 18 
1990-1991 139 140  2 229 34 73 
1991-1992   6   6 /  17 / / 
B.Z. 1991-
1992  92  36 / 539 10 13 

1992-1993 108  98 / 294 69 30 
1993-1994  96 104  1 198 43 55 
1994-1995  88 100 / 126 35 65 
B.Z. 1995   6 / /  69 / / 
1995-1996 119  91  1 437 21 20 
1996-1997 177 139  1 296 44 32 
1997-1998 203 205  2 293 59 33 
1998-1999 221 257  5 202 71 84 
B.Z. 1999   1   105  1  1 
1999-2000 150 127  1 499 52 30 
2000-2001 156 138  5 331 49 56 
2001-2002 223 185 3 352 55 51 
 
Aantal wetsontwerpen en -voorstellen geëvoceerd door de Senaat (art. 78 van de Grondwet)  
  1995-1996  18 
  1996-1997  26 
  1997-1998  38 
  1998-1999  47 
  B.Z. 1999     / 
  1999-2000  29 
  2000-2001  32 
  2001-2002  50 
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WETSVOORSTELLEN 
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1 . 2 . 5 .  P U B L I C A T I E  V A N  D E  A A N G E N O M E N  W E T T E N  
 
 
A.   Wetsontwerpen door beide Kamers aangenomen  
 
 

 
 
 

INGEDIEND DOOR 
DE REGERING 

GEPUBLICEERD IN 
HET BELGISCH 
STAATSBLAD 

INGEDIEND DOOR 
PARLEMENTSLEDEN 

GEPUBLICEERD IN 
HET BELGISCH 
STAATSBLAD 

 
2001 - 2002 
 

 
152 

 
93 

 
23 

 
19 

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

 
 
 

INGEDIEND DOOR 
DE REGERING 

GEPUBLICEERD IN 
HET BELGISCH 
STAATSBLAD 

INGEDIEND DOOR 
PARLEMENTSLEDEN 

GEPUBLICEERD IN 
HET BELGISCH 
STAATSBLAD 

2001 - 2002 -- -- -- 
 

-- 
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1 . 2 . 6 .  I N T E R P E L L A T I E S  
 
 
IN DE PLENAIRE VERGADERING  
 
 

 
 

AANTAL 
INGEDIENDE 

INTERPELLATIES 

AANTAL 
AFGEHANDELDE 
INTERPELLATIES 

AANTAL TOT 
BESLUIT VAN 

INTERPELLATIES 
INGEDIENDE MOTIES 

AANTAL 
STEMMINGEN 

 
2001-2002 
 

467 38 24 741 

 
 
 
IN DE COMMISSIES  
 
 
 

 
 

AANTAL AFGEHANDELDE 
INTERPELLATIES 

AANTAL TOT BESLUIT VAN 
INTERPELLATIES INGEDIENDE 

MOTIES 
 
2001 - 2002 
 

337 360 
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EVOLUTIE SEDERT 1985-1986 
 
 

 
 AFGEHANDELDE INTERPELLATIES 

 
 IN PLENAIRE VERGADERING IN OPENBARE COMMISSIEVERGADERING 

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

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

 
IN PLENAIRE VERGADERING 

 

IN COMMISSIE-
VERGADERING 

 
 
 
 
 

 
AANTAL MONDELINGE 

VRAGEN 
 

AANTAL SCHRIFTELIJKE 
VRAGEN 

AANTAL MONDELINGE 
VRAGEN 

2001 – 2002 493 2450 
 

2276 
 

 
 
 
EVOLUTIE SEDERT  1985-1986 
 
 

 
 MONDELINGE VRAGEN SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

1985-1986 144 4 353 
1986-1987 188 4 558 
1987-1988 /   207 
B.Z. 1988  56 1 796 
1988-1989 162 2 822 
1989-1990 206 2 546 
1990-1991 247 2 318 
1991-1992 /    40 
B.Z. 1991-1992 149 1 709 
1992-1993 310 3 052 
1993-1994 293 2 727 
1994-1995 223 1 432 
B.Z. 1995  11   668 
1995-1996 448 3 144 
1996-1997 435 2 874 
1997-1998 483 2 386 
1998-1999 293 1 038 
B.Z. 1999  96   364 
1999-2000 487 1 969 
2000-2001 458 2 210 
2001-2002 493 2 450 
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1 . 2 . 8 .  N A T U R A L I S A T I E S  (8 )  

 
 
 
 AANVRAGEN 

 
 OVERGEZONDEN VERLEEND VERDAAGD VERWORPEN 

1985-1986  2 017  2 371   573    91 
1986-1987  2 282  2 099   420    83 
1987-1988    562    558   127    29 
B.Z. 1988  2 047  1 797   697   113 
1988-1989  1 523  1 669   508   110 
1989-1990  1 572  1 747   486   138 
1990-1991  2 389  2 114   618   227 
1991-1992    823    578 /    63 
B.Z. 1991-1992  2 092  1 842   391   199 
1992-1993  2 403  2 381   525    84 
1993-1994  2 545  2 938   672   230 
1994-1995  2 596  3 357   743   218 
B.Z. 1995  1 419  1 298   368 / 
1995-1996 14 316  4 842   935   219 
1996-1997 15 233 10 167 2 085   813 
1997-1998 13 066 11 780 3 578   824 
1998-1999 10 682  4 472 2 613 1 180 
B.Z. 1999 6 648    
1999-2000 16 972 10 611 3 502 1 518 
2000-2001 12 117 10 755 3 782 1 758 
2001-2002 11 935 8 484 6 117 2 791 * 
 

(8)  Er zij opgemerkt dat het aantal onderzochte aanvragen gedurende een bepaalde zitting niet noodzakelijk 
overeenstemt met het aantal gedurende dezelfde zitting ingediende aanvragen. 
Sedert 1 januari 1996 worden de aanvragen ingediend bij de Kamer.  De administratieve procedure wordt 
volledig beheerd door de diensten van de assemblee. Uitsluitend de Kamer is bevoegd voor het verlenen 
van naturalisaties (monocamerale procedure - art. 74 van de Grondwet).  

* waarvan 1421 voorstellen tot verwerping 
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 2. BEVOEGDHEDEN VAN DE KAMER 
 
 
 
 2.1. WETGEVENDE BEVOEGDHEID 
 
 
2.1.1.  COMMENTAAR BIJ DE DOOR DE KAMER AANGENOMEN 

WETSONTWERPEN EN - VOORSTELLEN VAN GROOT ALGEMEEN 
BELANG  

 
 
2.1.1.1. GRONDWET 
 
  
Commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming der 
Instellingen 
 
♦ HERZIENING VAN DE GRONDWET VAN 21 FEBRUARI 2002 
♦ HERZIENING VAN TITEL II VAN DE GRONDWET, OM EEN NIEUW ARTIKEL IN TE VOEGEN 

BETREFFENDE HET RECHT OP GELIJKHEID VAN VROUWEN EN MANNEN 
♦ HERZIENING VAN TITEL II VAN DE GRONDWET, MET DE BEDOELING ER EEN BEPALING 

IN TE VOEGEN BETREFFENDE HET RECHT VAN DE VROUWEN EN DE MANNEN OP 
GELIJKHEID EN DE BEVORDERING VAN DE GELIJKE TOEGANG TOT DOOR VERKIEZING 
VERKREGEN EN OPENBARE MANDATEN 

 
Doc. 50 1140 – 2000/2001 en 
Doc. 50 1141 - 2000/2001 
Onderzocht in de commissie voor de Herziening van de Grondwet en de 
Hervorming der Instellingen  
Rapporteurs : mevr. Fientje Moerman en mevr. Joëlle Milquet 
Aangenomen door de Senaat op 08.03.2001 
Aangenomen door de Kamer op 24.01.2002 
Belgisch Staatsblad : 26.02.2002 

 
De eerste herziening van de Grondwet vult artikel 10 aan met de volgende alinea : 
“De gelijkheid van vrouwen en mannen is gewaarborgd”. 
De tweede herziening van de Grondwet voegt een nieuw artikel 11bis in, dat uit drie 
delen bestaat. Vooreerst bepaalt het dat de wet, het decreet of de in artikel 134 
bedoelde regel voor vrouwen en mannen de gelijke uitoefening van hun rechten en 
vrijheden waarborgen en meer bepaald hun gelijke toegang tot de door verkiezing 
verkregen mandaten en de openbare mandaten bevorderen.  
Ten tweede bepaalt het dat de Ministerraad en de gemeenschaps- en 
gewestregeringen personen van verschillend geslacht tellen. 
Ten derde wordt de aanwezigheid van personen van verschillend geslacht binnen de 
bestendige deputaties van de provincieraden, de colleges van burgermeester en 
schepenen, de raden voor maatschappelijk welzijn, de vaste bureaus van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en in de uitvoerende organen van elk 
ander interprovinciaal, intercommunaal of binnengemeentelijk territoriaal orgaan 
georganiseerd bij wet, bij decreet of de in artikel 134 bedoelde regel. Dat is echter 
niet van toepassing wanneer de wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel 
de rechtstreekse verkiezing organiseren van de bestendig afgevaardigden van de 
provincieraden, van de schepenen, van de leden van de raad voor maatschappelijk 
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welzijn of van de leden van de uitvoerende organen van elk ander interprovinciaal, 
intercommunaal of binnengemeentelijk territoriaal orgaan. 
 
 
2.1.1.2. REGLEMENT 
 
 
Bijzondere commissie voor het Reglement en voor de hervorming van de 
parlementaire werkzaamheden 
 
♦ VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE ARTIKELEN 3 EN 13 VAN HET REGLEMENT 
 

Stuk Kamer nr. 50-1417/1 – 2001/2002  
Onderzocht in de bijzondere commissie voor het Reglement en voor de 
hervorming van de parlementaire werkzaamheden 
Rapporteur: de h. Jean-Paul Henry 
Aangenomen door de Kamer op 29 november 2001 

 
Deze Reglementswijziging strekt ertoe twee principes met elkaar te verzoenen.  
Enerzijds worden de representatieve functies binnen het Bureau (voorzitter, 
ondervoorzitter en secretaris) bij stemming toegewezen aan leden die op een brede 
steun van de assemblee kunnen rekenen.  
Anderzijds wordt het proportionaliteitsbeginsel gerespecteerd door ook niet bij 
stemming aangewezen leden in het Bureau op te nemen.  Iedere erkende fractie met 
ten minste 12 leden die geen voorzitter, ondervoorzitter of secretaris heeft in het 
Bureau, kan immers – voor zover zij dat wenst – een ‘toegevoegd lid’ aanwijzen.  
 
♦ ONTWERP VAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE COMMISSIE VOOR DE 

NATURALISATIES, VASTGESTELD DOOR DE COMMISSIE VOOR DE NATURALISATIES 
TIJDENS HAAR VERGADERING VAN 23 OKTOBER 2001 EN TER GOEDKEURING 
VOORGELEGD AAN DE COMMISSIE VOOR HET REGLEMENT   

 
Stuk Kamer nr. 50-1328/3  
Onderzocht in de bijzondere commissie voor het Reglement en voor de 
hervorming van de parlementaire werkzaamheden 
Rapporteur: de heer Arnold Van Aperen 
Aangenomen door de Kamer op 28 februari 2002 

 
Op 29 maart 2001 werd artikel 94 van het Reglement gewijzigd. Dat artikel betreft de 
commissie voor de Naturalisaties en bepaalt in zijn nr. 3 dat die commissie “(…) de 
algemene regels voor de behandeling van de naturalisatieaanvragen (vast)stelt in een 
reglement van orde (…) ”. Het bepaalt voorts dat dat reglement van orde na 
goedkeuring door de commissie voor het Reglement door de plenaire vergadering 
wordt aangenomen. 
 
Het ontwerp van reglement van orde dat aldus door de commissie voor de 
Naturalisaties aan de commissie voor het Reglement ter goedkeuring werd voorgelegd, 
bevat onder meer regels met betrekking tot de wijze waarop de commissie wordt 
ingedeeld in kamers, de wijze waarop de naturalisatieaanvragen over de kamers  
worden verdeeld en de wijze waarop die aanvragen worden behandeld. 
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2.1.1.3. WETSONTWERPEN EN WETSVOORSTELLEN 
  
 
 DE VASTE COMMISSIES EN SUBCOMMISSIES 
 
 
Commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de 
Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, de Middenstand en de 
Landbouw 
 
 
♦ WETSONTWERP BETREFFENDE DE TRANSACTIES UITGEVOERD MET INSTRUMENTEN 

VOOR DE ELEKTRONISCHE OVERMAKING VAN GELDMIDDELEN 
 

Doc. 50 1389 – 2001/2002 
Onderzocht in de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het 
Onderwijs, de Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, de 
Middenstand en de Landbouw  
Rapporteur : de h. Léon Campstein 
Aangenomen door de Kamer op 13.06.2002 
Aangenomen door de Senaat op 02.07.2002 (niet geëvoceerd) 

 
Dit wetsontwerp heeft de omzetting tot doel van de Europese aanbeveling 97/489/EG 
van 30 juli 1997 betreffende transacties die met een elektronisch betaalinstrument 
worden verricht, in het bijzonder wat de relatie tussen uitgever en houder betreft. 
 
Bij artikel 11 van deze aanbeveling, die voor het overige niet dwingend is, worden de 
lidstaten immers uitgenodigd de nodige maatregelen te nemen opdat de uitgevers hun 
bedrijf in overeenstemming met de bepalingen van de aanbeveling zouden voeren. 
 
De bedoeling van dit ontwerp is dus, overeenkomstig de aanbeveling, de gebruikers van 
instrumenten voor de elektronische overmaking van geldmiddelen een hoge mate van 
bescherming te bieden, en dit met naleving van de belangen van al de bij het systeem 
betrokken partijen, teneinde het volledige vertrouwen van de gebruikers te winnen en zo 
de elektronische handel te begunstigen. 
 
Om de hierboven aangehaalde doelstellingen te bereiken, wordt er voorzien in 
specifieke, precontractuele en periodieke, informatieverplichtingen in hoofde van de 
uitgever, en worden de respectieve verplichtingen en aansprakelijkheid van enerzijds de 
uitgever, en anderzijds de houder, vastgelegd.  Er werd grotendeels geopteerd voor een 
overname van de controle- en sanctiemechanismen waarin de wet van 14 juli 1991 
betreffende handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument 
voorziet, teneinde de naleving van deze wet te waarborgen.  
 
 
♦ WETSONTWERP TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 21 NOVEMBER 1989 BETREFFENDE 

DE VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN EN TOT 
WIJZIGING VAN ARTIKEL 31 VAN DE WET VAN 25 JUNI 1992 OP DE 
LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST  

 
Doc. 50 1079 – 2001/2002 
Onderzocht in de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het 
Onderwijs, de Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, de 
Middenstand en de Landbouw  



26 - BEVOEGDHEDEN  Hoofdstuk 2 
 

 

Rapporteur : de h. Maurice Dehu 
Aangenomen door de Kamer op 16.05.2002 
Aangenomen door de Senaat op 30.05.2002 
Belgisch Staatsblad : 30.08.2002 

 
Dit wetsontwerp gaat terug op een wetgevend initiatief van senator Monfils, dat door de 
Senaat, een eerste maal, werd aangenomen op 1 februari 2001, doch door de Kamer 
werd geamendeerd. 
 
Dit initiatief vertrekt van de vaststelling dat steeds meer motorrijtuigen op de openbare 
weg rijden zonder aansprakelijkheidsverzekering. De doelstellingen van het 
oorspronkelijke voorstel waren de volgende : ten eerste, het niet-verzekerd rijden van 
motorvoertuigen beter bestrijden door het gebruik van de gegevensbank van het 
Gemeenschappelijk Waarborgfonds; ten tweede, de toegang tot de verzekering 
bevorderen voor de moeilijkste gevallen door de oprichting van een tariferingsbureau; 
ten derde, de opzeggingsmogelijkheden na een schadegeval beperken.  
 
De Kamer heeft zes belangrijke amendementen goedgekeurd. In het eerste 
amendement wordt een grotere soepelheid voorgesteld op het vlak van de opsporing 
van niet-verzekerde voertuigen. Er wordt voorgesteld de chauffeur naar het 
politiekantoor te roepen om te controleren of de verzekering in orde is, in plaats van een 
strafprocedure te starten.  
 
Het tweede amendement betreft een vermindering van het risico op overbelasting van 
het tariferingsbureau. 
 
Het derde amendement werd ingediend door de regering en moet het mogelijk maken 
de drempels aan te passen volgens de leeftijd.  
 
Het vierde amendement heeft tot doel één of meerdere ondernemingen aan te stellen, 
op vrijwillige basis of door het tariferingsbureau, indien een verzekering wordt 
geweigerd, in plaats van zich opnieuw te wenden tot de onderneming die de verzekering 
had geweigerd. 
 
Het vijfde amendement gaat over de opzeggingstermijn voor het weigeren van een 
verzekering. Die termijn wordt van één maand op drie maanden gebracht. De 
verzekerde zal dus meer tijd hebben om een andere verzekeraar te vinden. Bij fraude 
kan de termijn verminderd worden tot één maand.  
 
Het zesde amendement tenslotte bepaalt dat, in de tak autoverzekeringen, de 
verzekeraar een contract maar kan opzeggen als de verzekerde in het ongelijk is. Nu 
kan de verzekeraar in alle gevallen opzeggen. Bovendien mag hij de waarborg voor alle 
burgerlijke aansprakelijkheid niet weigeren indien de schade enkel betrekking heeft op 
een bijkomende waarborg.  
 
 
♦ WETSONTWERP BETREFFENDE DE MINNELIJKE INVORDERING VAN SCHULDEN VAN DE 

CONSUMENT 
 

Doc. 50 223 – 2001/2002 
Onderzocht in de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het 
Onderwijs, de Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, de 
Middenstand en de Landbouw  
Rapporteur : de h. Philippe Collard 
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Aangenomen door de Kamer op 21.02.2002 
Geamendeerd  door de Senaat op 04.07.2002 

 
Dit wetsontwerp vloeit voort uit een wetsvoorstel ingediend in de Kamer van 
volksvertegenwoordigers door mevr. De Meyer en de h. Verlinde (Doc. Kamer nr 50-
223/1) en is gebaseerd op een unaniem advies van de Raad voor het verbruik van 5 
maart 1999. 
 
De regering heeft in de Kamer een amendement ingediend teneinde het technisch kader 
van het wetsontwerp te versterken. 
 
Het is een feit dat de activiteiten van de incassobureaus sedert enige jaren talrijke 
vragen oproepen. Naast de bescherming van de schuldenaar, beoogt dit wetsontwerp 
eveneens de herwaardering door een sanering van de sector van de incassobureaus. 
Die sector wil trouwens zelf ook zijn reputatie bij het publiek verbeteren. 
 
Het doel van het ontwerp bestaat erin de invorderingspraktijk beter te regelen : 
- door de privacy van de schuldenaar te beschermen; 
- door de kosten te bepalen die het incassobureau van hem kan eisen; 
- door de controle op de incassobureaus te organiseren. 
 
Het ontwerp zorgt voor een evenwicht tussen de belangen van de schuldenaars en 
die van de schuldeisers en de incassobureaus, waarbij de nodige efficiëntie van de 
procedure van minnelijke invordering behouden blijft.  
 
 
Commissie voor de  Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar 
Ambt 
 
 
♦ WET VAN 7 MAART 2002 TOT WIJZIGING VAN HET KIESWETBOEK OM HET STEMRECHT 

TOE TE KENNEN AAN DE BELGEN DIE IN HET BUITENLAND VERBIJLVEN, VOOR DE 
VERKIEZING VAN DE FEDERALE WETGEVENDE KAMERS EN TOT INSTELLING VAN DE 
VRIJHEID VAN KEUZE VAN DE GEMACHTIGDE IN GEVAL VAN STEMMING PER VOLMACHT 

 
Doc. 1378 – 2001/2002 
Onderzocht in de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken 
en het Openbaar Ambt 
Rapporteur : mevr. Kristien Grauwels 
Aangenomen door de Kamer op 29.11.2001 
Aangenomen door de Senaat op 21.02.2002 
Belgisch Staatsblad : 08.05.2002 

 
Deze wet hervormt het stemrecht van de Belgen in het buitenland door de 
administratieve procedure gevoelig te vereenvoudigen.  Grosso modo zal deze 
voortaan uit nog slechts twee luiken bestaan. 
 
Het eerste luik omschrijft de formaliteiten waaraan elke in het buitenland verblijvende 
Belg die zich als kiezer wenst te laten registreren, dient te onderwerpen. 
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Het tweede luik geeft deze kiezer de mogelijkheid om op één van de volgende vijf 
manieren zijn stem uitbrengen: 
 
-  persoonlijk in België; 
-  per volmacht in België; 
-  persoonlijk in de diplomatieke of consulaire beroepspost waar hij ingeschreven 

is; 
-  per volmacht in de diplomatieke of consulaire beroepspost waar hij 

ingeschreven is; 
- per briefwisseling. 
 
 
♦ WET VAN 15 JANUARI 2002 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 19 DECEMBER 1974 

TOT REGELING VAN DE BETREKKINGEN TUSSEN DE OVERHEID EN DE VAKBONDEN 
VAN HAAR PERSONEEL EN VAN DE WET VAN 1 SEPTEMBER 1980 BETREFFENDE DE 
TOEKENNING EN DE UITBETALING VAN EEN VAKBONDSPREMIE AAN SOMMIGE 
PERSONEELSLEDEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR 

 
Doc. 50 1435  – 2001/2002 
Onderzocht in de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken 
en het Openbaar Ambt 
Rapporteur :  de h. André Frédéric 
Aangenomen door de Kamer op 22.11.2001 
Aangenomen door de Senaat op 21.12.2001 
Belgisch Staatsblad: 25.01.2002 

 
Deze wet wijzigt vooreerst de representativiteitsvoorwaarden en –criteria van de 
vakorganisaties van het personeel in overheidsdienst in de verschillende 
onderhandelings- en overlegcomités. 
 
Daarnaast wordt de regeling inzake de vrijstelling van terugbetaling van de 
bezoldiging van een aantal vaste afgevaardigden gewijzigd. 
 

 
♦ WETSONTWERP TOT WIJZIGING VAN DE ARTIKELEN 1 EN 24 VAN DE WET VAN 20 JULI 

1971 OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN DE LIJKBEZORGING, ONDER MEER MET 
BETREKKING TOT DE VERKLARING OVER DE ASBESTEMMING 

 
Doc. 50 1444  – 2001/2002 
Onderzocht in de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken 
en het Openbaar Ambt 
Rapporteur :  de h. Tony Smets 
Aangenomen door de Senaat op 11.10. 2001 
Verworpen door de Kamer op 18.12.2001 

 
Het door de Senaat overgezonden wetsontwerp had de bedoeling de wet van 20 juli 
1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging zo te wijzigen dat verenigingen die 
een intergemeentelijk crematorium beheren, en gemeenten die een aangrenzende 
begraafplaats beheren, konden overeenkomen het urnenveld, de strooiweide en het 
columbarium van de gemeentelijke begraafplaats ter beschikking te stellen van het 
intergemeentelijk crematorium. 
 
In de tweede plaats wilde het wetsontwerp dat ook de nabestaanden van de 
overledene de bestemming van diens as konden bepalen. 
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Dit wetsontwerp werd aangenomen in commissie maar werd verworpen in de 
plenaire vergadering van de Kamer. 
 
♦ WETSONTWERP TOT WIJZIGING VAN DE WETTEN OP HET GEBRUIK VAN DE TALEN IN 

BESTUURSZAKEN, GECOORDINEERD OP 18 JULI 1966 
 

Doc. 50 1458  – 2001/2002 
Onderzocht in de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken 
en het Openbaar Ambt 
Rapporteurs : de hh. Karel Van Hoorebeke en Denis D’hondt 
Aangenomen door de Kamer op 18.04.2002 
Aangenomen door de Senaat op 16.05.2002 

 
Dit wetsontwerp beoogt vooreerst de principes van de Copernicushervorming in de 
wetgeving op het gebruik van talen in bestuurszaken te integreren.  Dit betekent 
onder meer de aanpassing van de noties “taalrol”, “taalkader” en “taaltrap” aan de 
nieuwe structuren en de invoering van de notie “functionele taalkennis” voor de 
overheidsmanagers. 
 
Daarnaast voert het een overgangsbepaling in voor de politiediensten zodat 
personeelsleden, die niet aan de vereiste taalvereisten voldoen, toch tot 1 april 2006 
hun betrekking kunnen behouden. 
 
Met zijn motie van 18 december 2001 heeft het Parlement van de Franse 
Gemeenschap een belangenconflict ingeroepen tegen dit wetsontwerp.  
Dientengevolge heeft de Kamer een onderhandelingsdelegatie samengesteld en 
werd door de commissie een advies opgesteld dat een antwoord formuleerde op de 
in de motie aangehaalde argumenten.  Na overleg tussen de Kamer van 
volksvertegenwoordigers en het Parlement van de Franse Gemeenschap besliste dit 
laatste zijn motie in te trekken zodat de behandeling van het wetsontwerp niet langer 
geschorst werd. 
 
 
♦ WETSONTWERP TOT WAARBORGING VAN EEN GELIJKE VERTEGENWOORDIGING VAN 

MANNEN EN VROUWEN OP DE KANDIDATENLIJSTEN VOOR DE VERKIEZINGEN VAN HET 
EUROPEES PARLEMENT 

 
Doc. 50 1608 – 2001/2002 
Onderzocht in de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken 
en het Openbaar Ambt 
Rapporteur : mevr. Kristien Grauwels 
Aangenomen door de Kamer op 14.03.2002 
Aangenomen door de Senaat op 23.05.2002 

 
Dit wetsontwerp wil enerzijds het – mits een voldoende lange overgangsperiode – 
bekomen van een volkomen gelijke aanwezigheid van mannelijke en vrouwelijke 
kandidaten op de lijsten voor de verkiezing van het Europees Parlement. 
 
Anderzijds wordt het principe ingevoerd krachtens hetwelk voor deze verkiezingen de 
eerste twee kandidaten van een lijst niet van hetzelfde geslacht mogen zijn. 
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♦ WETSONTWERP TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 21 JANUARI 1987 INZAKE DE 

RISICO’S VAN ZWARE ONGEVALLEN BIJ BEPAALDE INDUSTRIËLE ACTIVITEITEN 
 

Doc.  50 1641  – 2001/2002 
Onderzocht in de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken 
en het Openbaar Ambt 
Rapporteur : de h. Tony Smets 
Aangenomen door de Kamer op 18.04.2002 
Niet door de Senaat geëvoceerd 

 
Dit wetsontwerp strekt ertoe de wet van 21 januari 1987 in overeenstemming te 
brengen met de zogenaamde Seveso II-richtlijn zodat de in dit kader voorziene 
inning van bijdragen van de betrokken bedrijven niet in het gedrang komt. 
 
 
♦ ONTWERP VAN BIJZONDERE WET TOT WAARBORGING VAN EEN GELIJKE 

VERTEGENWOORDIGING VAN MANNEN EN VROUWEN OP DE KANDIDATENLIJSTEN 
VOOR DE VERKIEZINGEN VAN DE VLAAMSE RAAD, VAN DE WAALSE GEWESTRAAD EN 
VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD 

 
Doc.  50 1680 – 2001/2002 
Onderzocht in de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken 
en het Openbaar Ambt 
Rapporteur : mevr. Kristien Grauwels 
Aangenomen door de Kamer op 30.05.2002 
Aangenomen door de Senaat op 04.07.2002 

 
Net zoals het wetsontwerp 50 1608/001 dit doet voor het Europees Parlement beoogt 
dit wetsontwerp enerzijds het bekomen van een volkomen gelijke aanwezigheid van 
mannelijke en vrouwelijke kandidaten op de lijsten voor de verkiezing van de 
deelstaatparlementen. 
 
Anderzijds wordt eveneens het principe ingevoerd krachtens hetwelk voor deze 
verkiezingen de eerste twee kandidaten van een lijst niet van hetzelfde geslacht 
mogen zijn. 

 
 
♦ WETSONTWERP TOT WAARBORGING VAN EEN GELIJKE VERTEGENWOORDIGING VAN 

MANNEN EN VROUWEN OP DE KANDIDATENLIJSTEN VOOR DE VERKIEZINGEN VAN DE 
FEDERALE WETGEVENDE KAMERS EN VAN DE RAAD VAN DE DUITSTALIGE 
GEMEENSCHAP 

 
Doc.  50 1681 – 2001/2002 
Onderzocht in de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken 
en het Openbaar Ambt 
Rapporteur : mevr. Kristien Grauwels 
Aangenomen door de Kamer op 30.05. 2002 
Aangenomen door de Senaat op 04.07.2002 

 
Net zoals de wetsontwerpen 50 1608/001 en 50 1680/001 dit doen voor 
respectievelijk het Europees Parlement en de deelstaatparlementen heeft dit 
wetsontwerp als doel enerzijds het bekomen van een volkomen gelijke aanwezigheid 
van mannelijke en vrouwelijke kandidaten op de lijsten voor de verkiezing van de 
federale Wetgevende kamers en de Raad van de Duitstalige Gemeenschap. 
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Anderzijds wordt eveneens het principe ingevoerd krachtens hetwelk voor deze 
verkiezingen de eerste twee kandidaten van een lijst niet van hetzelfde geslacht 
mogen zijn. 
 
 
♦ WET VAN 26 APRIL 2002 BETREFFENDE DE ESSENTIËLE ELEMENTEN VAN HET 

STATUUT VAN DE PERSONEELSLEDEN VAN DE POLITIEDIENSTEN EN HOUDENDE 
DIVERSE ANDERE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE POLITIEDIENSTEN 

 
Doc.  50 1683 – 2001/2002 
Onderzocht in de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken 
en het Openbaar Ambt 
Rapporteur : mevr. Géraldine Pelzer-Salandra 
Aangenomen door de Kamer op 18.04. 2002 
Aangenomen door de Senaat op 25.04. 2002 
Belgisch Staatsblad :  30.04.2002 

 
Deze wet komt tegemoet aan de overgangsbepaling in artikel 184 van de Grondwet 
waarin gestipuleerd wordt dat de Koning de essentiële elementen van het statuut van 
de personeelsleden van de politiediensten kan vaststellen en uitvoeren “voor zover 
het besluit met betrekking tot die elementen bekrachtigd wordt bij de wet vóór 30 
april 2002”. 
 
Zij bestaat dan ook in hoofdzaak uit de statutaire aspecten die als essentieel 
beschouwd worden, zoals bijvoorbeeld: de toelatingsvoorwaarden, de graden en het 
concept van de baremische loopbaan, de naleving van de deontologische code en 
de basisregels van de evaluatie. 
 
 
♦ WETSONTWERP TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 21 DECEMBER 1998 BETREFFENDE 

DE VEILIGHEID BIJ VOETBALWEDSTRIJDEN 
 

Doc.  50 1729 – 2001/2002 
Onderzocht in de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken 
en het Openbaar Ambt 
Rapporteur : de h. Jean-Pierre Detremmerie 
Aangenomen door de Kamer op 27.06. 2002 

 
Dit wetsontwerp strekt ertoe de opgedane ervaring in de onderliggende wet op te 
nemen door onder meer zowel de stewards als de ordediensten qua tijd en ruimte 
meer mogelijkheden te bieden om op te treden. 

 
 
♦ WETSVOORSTEL TOT WIJZIGING VAN HET KIESWETBOEK, DE WET VAN 4 JULI 1989 

BETREFFENDE DE BEPERKINGEN, DE CONTROLE VAN DE VERKIEZINGSUITGAVEN 
VOOR DE VERKIEZINGEN VAN DE FEDERALE KAMERS, DE FINANCIERING EN DE OPEN 
BOEKHOUDING VAN DE POLITIEKE PARTIJEN, DE WET VAN 11 APRIL 1994 TOT 
ORGANISATIE VAN DE GEAUTOMATISEERDE STEMMING, EVENALS 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 
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♦ WETSVOORSTEL HOUDENDE VERSCHILLENDE WIJZIGINGEN VAN DE WETGEVING 
INZAKE DE VERKIEZING VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

 
Doc. 50 1806  en 50 1807 – 2001/2002 
Onderzocht in de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken 
en het Openbaar Ambt 
Rapporteur: de h. Pieter De Crem 
 

Deze beide wetsvoorstellen beogen vooreerst de respectieve kieswetgevingen te 
wijzigen door het veralgemenen van provinciale kiesomschrijvingen.  Zo wordt de 
eenvormigheid gewaarborgd en tevens een einde gesteld aan de onvoorspelbare en 
onrechtvaardige apparentering. 
 
Voorts wordt - met het oog op het voorkomen van een verdere versnippering van het 
politieke landschap - een kiesdrempel ingevoerd. 
 
Verder wordt het systeem van de opvolgers opnieuw geïntroduceerd.  Hiermee 
wenst men onder meer te vermijden dat het aantal kandidaten op de lijst in kleinere 
provincies in de loop van een legislatuur al te snel uitgeput raakt. 
 
Ten slotte bevatten de wetsontwerpen een aantal voorschriften betreffende de 
kiesverrichtingen in de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. 
 
 
Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen 
 
 
♦ WET VAN 27 FEBRUARI 2002 TER BEVORDERING VAN DE SOCIAAL VERANTWOORDE 

PRODUCTIE 
 

Doc. 50 704 – 1999/2002 
Onderzocht in de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen 
Rapporteur : mevr. Leen Laenens 
Aangenomen door de Kamer op 28.04.1999 
Wetsontwerp geamendeerd door de Senaat, aangenomen (opnieuw 
geamendeerd) door de Kamer op 29.11.2001 
Belgisch Staatsblad : 26.03.2002 

 
Teneinde het sociale kader te bevorderen om de positieve gevolgen van de 
investeringen in de landen van het Zuiden te maximaliseren zonder dat die daarbij als 
verkapt protectionisme beschouwd worden, voorziet deze wet in het creëren van een 
vrijwillig label dat de landen die het verkregen hebben een voordeel op de Belgische 
markt zou bieden. 
Dit is een nationaal initiatief maar België hoopt wel dat het een voorbeeld voor de 
hele Europese Unie zal worden. 
 
 
♦ WETSONTWERP HOUDENDE INSTEMMING MET HET VERDRAG VAN NICE HOUDENDE 

WIJZIGING VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE EUROPESE UNIE, DE VERDRAGEN 
TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN EN SOMMIGE 
BIJBEHORENDE AKTEN, MET PROTOCOLLEN 1, 2 EN 3 EN MET DE SLOTAKTE, GEDAAN 
TE NICE 
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Doc. 50 1679 – 2001/2002 
Onderzocht in de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen 
Rapporteur : de h. Mark Eyskens 
Aangenomen door de Kamer op 28.03.2002 
Aangenomen door de Senaat op 07.03.2002 

 
Onderhandeld met als doel de leemten van het vorige verdrag – het Verdrag van 
Amsterdam – op te vullen, wordt het Verdrag van Nice vaak als een minimaal 
instrument voorgesteld waarmee de belangrijke stap van de uitbreiding echter zou 
worden gezet. 
 
Hoewel het de besluitvorming nog ingewikkelder maakt, rekent men tot het acquis 
van het Verdrag van Nice de volgende resultaten : de vaststelling van een plafond 
inzake de samenstelling van de Europese Commissie; de toename van de 
bevoegdheden van de Commissievoorzitter, alsook de wijze waarop hij wordt 
aangesteld; het afnemend gebrek aan evenwicht tussen de lidstaten als gevolg van 
de aanpassing van de wegingsformules; de uitbreiding van de stemming met een 
gekwalificeerde meerderheid; de versoepeling van de regeling inzake nauwere 
samenwerking. 
 
 
Commissie voor de Financiën en de Begroting 
 
 
♦ WET VAN 24 DECEMBER 2001 HOUDENDE DE RIJKSMIDDELENBEGROTING VOOR HET 

BEGROTINGSJAAR 2002 
♦ WET VAN 24 DECEMBER 2001 HOUDENDE DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING 

VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2002 
 

Doc. 50 1447 en 1448 – 2001/2002 
Onderzocht in de commissie voor de Financiën en de Begroting 
Rapporteur : de h. Jef Tavernier 
Aangenomen door de Kamer op 20.12.2001 
Belgisch Staatsblad : 29.12.2001, 2de uitgave en 17.07.2002, 1ste uitgave. 

 
Overeenkomstig de artikelen 75 en 78 van het Reglement van de Kamer heeft de 
commissie deze begrotingen gezamenlijk behandeld. 
 
De algemene uitgavenbegroting werd tegelijk verzonden naar elk van de overige 
vaste commissies, voor advies over de programma’s die hen aanbelangen (artikelen 
75 en 79 van het Reglement). 
 
Ook de commentaar en de opmerkingen van het Rekenhof bij de ontwerpen werden 
aan de commissie voor Financiën en de Begroting evenals aan de overige vaste 
commissies overgezonden en staan vervat in het verslag van de h. Jef Tavernier 
(Doc. 50 1447/004). 
 
Tijdens de bespreking werd meer bepaald aandacht besteed aan :  
- de onzekere economische situatie en de groeiprognoses; 
- de evolutie van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten; 
- de evolutie van de primaire uitgaven in 2001 en 2002;  
- de begroting van de sociale zekerheid; 
- het Zilverfonds; 
- de problematiek van Sabena; 
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- de verkoop van overheidsgebouwen; 
- het beheer van de Rijksschuld; 
- de belangrijkste fiscale initiatieven; 
- de personele middelen en de informaticamiddelen van het ministerie van 

Financiën. 
 
Binnen het raam van de begrotingsbespreking hield de commissie op 27 november 
2001 een hoorzitting met topambtenaren van het ministerie van Financiën. Het 
verslag van die hoorzitting werd als bijlage bij het verslag van de h. Jef Tavernier 
gevoegd (Doc. 50 1447/008). 
 
 
♦ WET VAN 19 APRIL 2002 TOT RATIONALISERING VAN DE WERKING EN HET BEHEER 

VAN DE NATIONALE LOTERIJ 
 

Doc. 50 1339 – 2000/2001 
Onderzocht in de commissie voor de Financiën en de Begroting 
Rapporteur : de h. Yves Leterme 
Aangenomen door de Kamer op 18.12.2001 
Aangenomen door de Senaat op 28.03.2002 
Belgisch Staatsblad : 04.05.2002 

 
Deze wet heeft tot doel de Nationale Loterij om te vormen tot een naamloze 
vennootschap van publiek recht teneinde een grotere beheersautonomie tot stand te 
brengen zonder het principe van het openbaar karakter in het gedrang te brengen. 
De Nationale Loterij zal beschikken over eigen beheersorganen, een grotere 
soepelheid op het vlak van de overheidsopdrachten en het personeelsbeheer en een 
grotere vrijheid voor wat betreft de toepassing van de wetgeving op de 
overheidsopdrachten.  
Door de wet kan de Nationale Loterij ook een beroep doen op de kapitaalmarkt. Ze 
zal kunnen participeren in andere ondernemingen of zal dochterondernemingen 
oprichten maar ten minste 50 % van de aandelen moeten in de handen van de 
overheid blijven. 
Om de uitvoering van de opdrachten van openbare dienst te waarborgen zullen er 
meerjaarlijkse beheerscontracten met de Nationale Loterij worden afgesloten.  
De huidige opdracht van de Nationale Loterij, die erin bestaat de openbare loterijen 
aan te bieden, wordt uitgebreid tot de kansspelen met het doel het “inbeddingsbeleid” 
van de overheid in deze sector te optimaliseren. De bedoeling is dat de kansspeler 
wordt aangetrokken door de Nationale Loterij en niet meer in aanraking komt met het 
illegale kansspelenmilieu. 
Er is ook gezorgd voor een officiële dialoog tussen de Nationale Loterij en de 
kansspelcommissie, waarbij de autonomie van deze beide organen wordt 
gerespecteerd.  
 
 
♦ WET VAN 2 AUGUSTUS 2002 BETREFFENDE HET TOEZICHT OP DE FINANCIËLE 

SECTOR EN DE FINANCIËLE DIENSTEN 
♦ WET VAN 2 AUGUSTUS 2002 TOT AANVULLING, INZAKE DE VERHAALMIDDELEN TEGEN 

DE BESLISSINGEN VAN DE MINISTER, DE CBF, DE CDV EN DE 
MARKTONDERNEMINGEN, ALSOOK INZAKE DE TUSSENKOMST VAN DE CBF EN VAN DE 
CDV VOOR DE STRAFGERECHTIGDEN VAN DE WET VAN 2 AUGUSTUS 2002 
BETREFFENDE HET TOEZICHT OP DE FINANCIËLE SECTOR EN DE FINANCIËLE 
DIENSTEN EN TOT WIJZIGING VAN VERSCHILLENDE ANDERE WETSBEPALINGEN 

 



Hoofdstuk 2    BEVOEGDHEDEN - 
 

35

Doc. 50 1842 en 1843 – 2001/2002 
Onderzocht in de commissie voor de Financiën en de Begroting 
Rapporteur : de h. Peter Vanvelthoven 
Aangenomen door de Kamer op 10.07.2002 
Aangenomen door de Senaat op 18.07.2002 
Belgisch Staatsblad : 04.09.2002 

 
Om rekening te kunnen houden met de groeiende diversificatie van de activiteiten die 
worden ontplooid door de financiële groepen die zowel actief zijn in de bank- als in de 
verzekeringssector, met de groeiende complexiteit van de financiële producten die 
aan het publiek worden aangeboden en met de veranderingen die zich zowel op 
nationaal als op internationaal vlak voortdurend voordoen op de verschillende 
financiële markten, hebben deze wetten tot doel de architectuur van het toezicht op 
de financiële sector te hervormen. 
Deze hervorming is gebaseerd op vier krachtlijnen :  
- het herschikken van de bevoegdheden tussen de overheden belast met 

verschillende aspecten van de controle van de markten en de verschillende 
financiële dienstverleners; 

- de verandering van het beslissingsproces bij de prudentiële controle-
autoriteiten; 

- de organisatie van de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen met name 
beslissingen van de CBF en de CDV; 

- de institutionele toenadering tussen de Nationale Bank van België en de andere 
nationale instellingen die belast zijn met de prudentiële controle (de CBF en de 
CDV), in het bijzonder door de betrokkenheid van de centrale bank bij 
microprudentiële controle.  

 
Om de reputatie en de integriteit van Brussel als financieel centrum te versterken, 
organiseert de wet het statuut alsmede de werkingswijze van en het toezicht op de 
ondernemingen die de verschillende beursmarkten beheren. De wet bepaalt de 
voorwaarden waaraan elke onderneming die een vergunning als marktonderneming 
wenst te verkrijgen, moet beantwoorden en legt aan de tussenpersonen een interne 
gedragscode op. De wet geeft het CBF en de CDV uitgebreide 
controlebevoegdheden. 
De hervorming is gebaseerd op een “koepelsysteem” dat voorziet in een institutionele 
samenwerking op drie niveaus en dat in staat is om een werkelijke synergie los te 
maken en een vereenvoudiging van de besluitvorming voor de verschillende 
prudentiële controle-overheden tot stand brengen :  
 
- een intersectorieel gespreksforum tussen de toezichthoudende organen die 

deel uitmaken van een nieuwe “overheid der Financiële Diensten”; 
- een verplichting tot operationeel overleg tussen de leden van de 

beheersorganen van de verschillende instellingen; 
- de uitwerking van synergieën door middel van functies die gedeeld worden door 

de drie instituten. 
 
Deze koepelstructuur maakt het mogelijk om duidelijk en in termen van corporate 
governance de toezichthoudende en de beheersfuncties te onderscheiden, waarbij de 
operationele diensten van de betrokken instellingen behouden blijven door de 
voorgestelde geleidelijke toenadering. Hierdoor zorgt men er ook voor dat er rekening 
wordt gehouden met de sectoriële specificiteiten.  
 
De wet onderstreept ook de noodzaak ervoor te zorgen dat de spaarders en de 
investeerders beter worden beschermd tegen het onwettige aanbod of de onwettige 
levering van financiële producten of diensten.  
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Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven 
 
 
♦ WET VAN 22 MAART 2002 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 21 MAART 1991 

BETREFFENDE DE HERVORMING VAN SOMMIGE ECONOMISCHE OVERHEIDSBEDRIJVEN 
 

Doc. 50 1422 – 2001/2002 
Onderzocht in de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de 
Overheidsbedrijven 
Rapporteur : de h. Olivier Chastel 
Aangenomen door de Kamer op 31.10.2001 
Aangenomen door de Senaat op 21.03.2002 
Belgisch Staatsblad : 26.03.2002 

 
Om de verhouding overheid-NMBS te verbeteren en zowel de boekhoudkundige 
transparantie als de prestaties van het bedrijf te versterken, hervormt de wet de 
structuren en de bestuursorganen van de NMBS. De wet brengt ook wijzigingen aan 
de uitwerking en de inhoud van het beheerscontract, van het meerjarig 
investeringsplan en van het bedrijfsplan. Ze geeft voorts een nieuwe definitie van de 
rol van de regeringscommissaris en voert het principe van de dubbele handtekening 
in voor de beslissingen die de NMBS verbinden. 
 
 
♦ WET VAN 22 MAART 2002 HOUDENDE INSTEMMING MET HET 

SAMENWERKINGSAKKOORD VAN 11 OKTOBER 2001 TUSSEN DE FEDERALE STAAT, 
HET VLAAMS, HET WAALS EN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 
BETREFFENDE HET MEERJARIG INVESTERINGSPLAN 2001-2012 VAN DE NMBS 

 
Doc. 50 1463 – 2001/2002 
Onderzocht in de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de 
Overheidsbedrijven 
Rapporteur : de h. Jean Depreter 
Aangenomen door de Kamer op 31.10.2001 
Aangenomen door de Senaat op 21.03.2002 
Belgisch Staatsblad : 26.03.2002 

 
Het samenwerkingsakkoord dat door het federale Parlement bekrachtigd werd, 
voorziet in de oprichting van een "Executief Comité van de Ministers van Mobiliteit", 
heeft tot doel het goedkeuren van het investeringsplan "2001-2012" van de NMBS en 
betrekt de Gewesten bij de financiering van de geplande infrastructuurwerken en van 
andere werkzaamheden die de spoorwegen betreffen. 
 
 
♦ RESOLUTIE BETREFFENDE DE UITRUSTING VAN VRACHTWAGENS EN AUTOCARS MET 

EEN DODE- EN BLINDEHOEKSPIEGEL (DOBLI) 
 

Doc. 50 1742 – 2001/2002 
Onderzocht in de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de 
Overheidsbedrijven 
Rapporteurs : de hh. Ludo Van Campenhout en François Bellot 
Aangenomen door de Kamer op 06.06.2002 
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De resolutie voorziet in de behoefte om zichtveldverbeterende achteruitkijkspiegels 
op vrachtwagens, autobussen en autocars te installeren. De ondanks de huidige 
uitrusting nog resterende dode hoek veroorzaakt immers talrijke dodelijke ongevallen 
waarvan voetgangers, fietsers en motorrijders het slachtoffer zijn. 
 
De resolutie verzoekt de regering om de nodige druk uit te oefenen met het oog op 
het goedkeuren van het voorstel van richtlijn van het Europees Parlement en beveelt 
inmiddels een aantal maatregelen aan die ertoe strekken alle vrachtwagens, 
autobussen en autocars binnen de kortste termijnen met aangepaste 
achteruitkijkspiegels uit te rusten.         
 
 
♦ RESOLUTIE BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN GEBRUIKERS VAN 

INFORMATIEDIENSTEN VIA TELECOMMUNICATIE 
 

Doc. 50 1588 – 2001/2002 
Onderzocht in de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de 
Overheidsbedrijven 
Rapporteur : de h. Yves Leterme 
Aangenomen door de Kamer op 10.07.2002 

 
De resolutie berust op de noodzaak te zorgen voor een betere informatie over de 
tarifering van de 0900-nummers en de concurrentie tussen Belgacom en de andere 
operatoren te herstellen door alle operatoren aan dezelfde ethische code te 
onderwerpen waarop het BIPT zal moeten toezien. 
 
 
Commissie voor de Justitie                           
 
 
♦ WET VAN 5 MEI 2002 BETREFFENDE DE VERENIGINGEN ZONDER WINSTOOGMERK, 

DE INTERNATIONALE VERENIGINGEN ZONDER WINSTOOGMERK EN DE STICHTINGEN 
 

Doc. 50 1301 – 2001/2002 
Onderzocht in de commissie voor de Justitie 
Rapporteur : de h. Guy Hove 
Aangenomen door de Kamer op18.04.2002 
Aangenomen door de Senaat op 07.03.2002 

 
De wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen voert een grondige hervorming 
in van de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel 
en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend. 
 
De aangebrachte wijzigingen hebben voornamelijk betrekking op de 
boekhoudkundige aspecten van de verenigingen zonder winstoogmerk. De wet strekt 
ertoe de vzw’s, in het bijzonder de grote vzw’s, een grotere transparantie op te 
leggen. Die zullen bijvoorbeeld verplicht worden dezelfde boekhouding te voeren als 
de handelsvennootschappen.  
 
Bovendien voert de nieuwe wetgeving twee nieuwe vormen van rechtspersonen in: 
de openbare stichting, die van de instelling van openbaar nut afstamt (dit begrip komt 
trouwens niet meer in de wet voor) en de private stichting, die met een soepeler 
rechtsregeling overeenkomt. 
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♦ WET VAN 20 DECEMBER 2001 BETREFFENDE DE SCHADELOOSSTELLING VAN DE LEDEN 
VAN DE JOODSE GEMEENSCHAP VAN BELGIË VOOR HUN GOEDEREN DIE WERDEN 
GEPLUNDERD OF ACHTERGELATEN TIJDENS DE OORLOG 1940-1945 

 
Doc. 50 1379 – 2001/2002 
Onderzocht in de commissie voor de Justitie 
Rapporteur : de h. Hugo Coveliers 
Aangenomen door de Kamer op 22.11.2001 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 24.01.2002 

 
De wet heeft tot doel een procedure op touw te zetten voor de schadeloosstelling van 
de leden van de Joodse Gemeenschap van wie de bezittingen geplunderd zijn of die 
hun bezittingen hebben moeten achterlaten tijdens de oorlog 1940-1945.  
 
Daartoe voorziet de wet in de oprichting bij de Diensten van de Eerste Minister van 
een « Commissie voor de schadeloosstelling van de leden van de Joodse 
Gemeenschap voor hun goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de 
oorlog 1940-1945 » die bevoegd is om de aanvragen tot schadeloosstelling te 
onderzoeken en erover te beslissen.  
De Commissie kan alle nuttige onderzoeken uitvoeren of gelasten teneinde de 
oprechtheid van de aanvraag tot schadeloosstelling na te gaan, wat onder meer de 
toegang, binnen bepaalde grenzen en onder bepaalde voorwaarden, inhoudt tot het 
Rijksregister van de natuurlijke personen en het recht iedere overheidsdienst, bank 
of verzekeringsmaatschappij te verzoeken om mededeling van inlichtingen 
betreffende het bestaan van een tegoed, zonder dat haar het beroepsgeheim kan 
worden tegengeworpen. In bijzondere gevallen kan de Commissie tegemoetkomen 
aan onbillijkheden van overwegende aard, die zich naar het oordeel van de 
Commissie bij  de toepassing van deze wet mochten voordoen.  
 
Kan een dergelijke aanvraag indienen eenieder die op om het even welk ogenblik 
tijdens de periode van 10 mei 1940 tot 8 mei 1945 zijn  verblijfplaats had in België en 
die in België beroofd is van goederen waarvan hij eigenaar was of ze heeft moeten 
achterlaten ingevolge een anti-Joodse maatregel van de Duitse bezettende overheid 
of ingevolge daden van antisemitische aard begaan door dezelfde overheid tijdens 
dezelfde periode. De bedoelde goederen zijn alle geplunderde of achtergelaten 
goederen en financiële tegoeden en of waarvan de eigenaars beroofd zijn op 
voorwaarde dat zij niet reeds werden teruggegeven noch aanleiding hebben gegeven 
tot enige schadeloosstelling, vergoeding of herstel en die geïdentificeerd zijn  hetzij in 
het verslag van de door de wet van 15 januari 1999 opgerichte Studiecommissie over 
het lot van de goederen van de Joodse Gemeenschap van België die geplunderd of 
achtergelaten zijn tijdens de oorlog 1940-1945, hetzij door de Commissie voor de 
schadeloosstelling in het kader van het onderzoek van de aanvraag. De Koning kan, 
bij in ministerraad overlegd besluit, het toepassingsgebied uitbreiden tot andere 
sectoren.  
 
De gegevensbank betreffende de personen die het slachtoffer zijn geweest van de 
anti-Joodse maatregelen, die werd aangelegd door de hierboven bedoelde 
Studiecommissie zal overgedragen worden aan de Commissie voor de 
schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap voor de bezittingen 
waarvan zijn beroofd zijn of die zij tijdens de oorlog 1940-1945 hebben 
achtergelaten.  
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De bedragen en de coëfficiënt die moet toelaten de geactualiseerde waarde ervan te 
berekenen, zullen vastgelegd worden in een protocol dat gesloten zal worden tussen 
de nationale Commissie van de Joodse Gemeenschap van België voor de teruggave 
vzw en de Staat, de financiële instellingen en de verzekeringsmaatschappijen, en 
goedgekeurd worden door de Koning bij een in ministerraad overlegd besluit.  
Het saldo van de specifieke rekening bestaande uit de door de Staat uitgekeerde 
bedragen, de financiële instellingen en de verzekeringsmaatschappijen  zal, na 
afloop van het mandaat van de Commissie, worden overgemaakt aan een Instelling 
van openbaar nut waarvan de opdrachten van sociale, culturele of religieuze aard 
tegemoetkomen aan de behoeften van de Joodse Gemeenschap van België of 
eveneens betrekking hebben op de strijd tegen het racisme, de intolerantie en de 
schending van de mensenrechten.   
 
 
♦ WET VAN 14 JUNI 2002 ERTOE STREKKENDE HET BELGISCHE RECHT IN 

OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET HET VERDRAG TEGEN FOLTERING EN ANDERE 
WREDE, ONMENSELIJKE OF ONTERENDE BEHANDELING OF BESTRAFFING 
AANGENOMEN TE NEW YORK OP 10 DECEMBER 1984 

 
Doc. 50 1387 – 2001/2002 
Onderzocht in de commissie voor de Justitie 
Rapporteur : mevr. Fauzaya Talhaoui 
Aangenomen door de Senaat op 21.03.2002 
Aangenomen door de Kamer op 16.05.2002 
Belgisch Staatsblad : 14.08.2002 

 
Door de bekrachtiging van het Verdrag tegen foltering en andere wrede, 
onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, aangenomen te New York op 
10 december 1984, bleek het noodzakelijk het Belgisch recht  en meer in het 
bijzonder het Strafwetboek in overeenstemming te brengen met de bepalingen ervan.  
 
Vier nieuwe artikelen, die een nieuwe Afdeling V in Boek II, Titel VIII, Hoofdstuk I  
van het Strafwetboek vormen, worden meer bepaald ingevoegd teneinde enerzijds te 
omschrijven wat er dient te worden verstaan onder « foltering », «onmenselijke 
behandeling » en « onterende behandeling » (artikel 417bis) en anderzijds die daden 
strafbaar te stellen (artikelen 417ter tot 417quinquies).  
 
De andere artikelen van het Strafwetboek die de foltering als een verzwarende 
omstandigheid van de gijzeling (artikel 347bis), van de aanranding van de 
eerbaarheid  of van de verkrachting (artikel 376) ten laste leggen, worden 
daarenboven aangepast aan de inhoud van de nieuwe artikelen 417bis tot 
417quinquies.   
 
 
♦ WETSONTWERP TOT VERSTERKING VAN DE WETGEVING TEGEN HET RACISME 
 

Doc. 50 1407 – 2001/2002 
Onderzocht in de commissie voor de Justitie 
Rapporteurs : de h. Joseph Arens en mevr. Karine Lalieux 
Aangenomen door de Kamer op 20.07.2002 

 
De  wet versterkt de wetsbepalingen tegen het racisme door de wet van 30 juli 1981 
tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden, de wet 
van15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en 
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voor racismebestrijding en de wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de 
personeelsleden van de politiediensten te wijzigen.  
 
Om aan te geven dat het concept ras aan geen enkele wetenschappelijke realiteit 
beantwoordt, wordt bij het woord « ras » dat in de  twee eerstgenoemde wetten 
voorkomt, het woord « zogenaamd » gevoegd. Het begrip « nationaliteit » als basis 
van discriminatie wordt zelf vervangen door de ruimere termen « nationale of 
etnische afkomst ». Het gedrag dat erin bestaat iemand gelasten te discrimineren 
wordt daarenboven met discriminatie gelijkgesteld. De bestrijding van discriminatie 
op het werk wordt  uitgebreid tot de discriminaties ten aanzien van een groep en dus 
niet enkel van een persoon. De arbeidsinspectie krijgt een nieuwe bevoegdheid 
toebedeeld om de inbreuken op de wet van 30 juli 1981 vast te stellen.  
 
De wet verruimt en omschrijft daarenboven nader de opdrachten van het Centrum 
voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding. Het Centrum zal voortaan de 
bevoegdheid hebben om klachten wegens rassendiscriminatie te ontvangen en te 
behandelen. Het krijgt bovendien een bemiddelingsopdracht toebedeeld, en het 
Centrum zal eveneens alle statistische en jurisprudentiële beslissingen kunnen 
inzamelen die nuttig zijn voor de evaluatie van de wet van 30 juli 1981 en van de wet 
tegen discriminatie. De minister van Justitie zal jaarlijks aan het Centrum de 
statistieken met betrekking tot  deze wetgevingen moeten meedelen .  
 
Tenslotte kan het Centrum, wanneer het feiten inroept die het bestaan van een  
discriminatie laten vermoeden, de bevoegde overheid vragen om het Centrum op de 
hoogte te houden van de resultaten van het onderzoek van de betrokken feiten en 
van de gevolgen die eraan worden gegeven. Er wordt ook voorzien in een procedure 
voor het Comité P en de algemene inspectie van de politiediensten wanneer het 
Centrum hun feiten meedeelt die het bestaan van een discriminatie laten 
veronderstellen.  
 
 
♦ WET VAN 18 JULI 2002 TOT VERVANGING VAN ARTIKEL 43QUINQUIES EN TOT 

INVOEGING VAN ARTIKEL 66 IN DE WET VAN 15 JUNI 1935 OP HET GEBRUIK DER 
TALEN IN GERECHTSZAKEN 

 
Doc. 50 1459 – 2001/2002 
Onderzocht in de commissie voor de Justitie 
Rapporteurs : mevr. Jacqueline Herzet en de h. Geert Bourgeois 
Aangenomen door de Kamer op 13.06.2002 
Aangenomen door de Senaat op 10.07.2002 

 Belgisch Staatsblad : 22.08.2002 
 
Dit wetsontwerp tot vervanging van artikel 43quinquies en tot invoeging van artikel 66 
in de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken voert een 
hervorming van het taalexamen in dat sommige magistraten moeten afleggen. 
 
Volgens de regeling waarin de nieuwe wet voorziet, moeten twee kennisniveaus van 
de andere landstaal onderscheiden worden. De grondige kennis van de tweede taal, 
die de passieve en actieve mondelinge en schriftelijke kennis van deze taal omvat, 
wordt maar voor een beperkt aantal ambten, zoals voor de korpsoversten van 
tweetalige gerechten, vereist. De vereiste taalkennis voor de andere ambten in 
tweetalige gerechten omvat de passieve en actieve mondelinge kennis en de 
passieve schriftelijke kennis van de tweede taal.  
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♦ WET VAN 7 JULI 2002 BETREFFENDE EEN REGELING VOOR DE BESCHERMING VAN DE 
BEDREIGDE GETUIGEN 

 
Doc. 50 1483 – 2001/2002  
Onderzocht in de commissie voor de Justitie 
Rapporteur : mevr. Karine Lalieux 
Aangenomen door de Kamer op 02.05.2002 
Aangenomen door de Senaat op 27.06 2002 
Belgisch Staatsblad : 10.08.2002 

 
Dit wetsontwerp is een bijzondere wetgevende maatregel die kadert in de strijd tegen 
de zware en georganiseerde criminaliteit.   
 
De bepalingen van dit wetsontwerp bieden een zekere fysieke en materiële 
bescherming aan de getuige. De beschermde getuige zal steeds getuigen onder zijn 
eigen identiteit, en die identiteit wordt tijdens de procedure op geen enkele manier 
verhuld. Op basis van dit ontwerp kan evenwel een identiteitswijziging plaatsvinden die 
uiteraard slechts na afloop van de gerechtelijke procedure een aanvang zal nemen. 
De beschermde getuige zal steeds ter terechtzitting getuigen. 
 
Enkel personen die bereid zijn ten volle met het gerecht samen te werken, komen in 
aanmerking voor gerechtelijke beschermingsmaatregelen. Het speelt in beginsel geen 
rol of de getuigen al dan niet een criminele achtergrond hebben. Ook politiemensen die 
getuigen, kunnen desgevallend bescherming genieten. Dit is eveneens het geval voor 
de slachtoffers van misdrijven. De naaste familieleden kunnen ook in aanmerking komen 
voor bescherming. 
 
Een getuige kan slechts bescherming worden toegekend indien deze objectief gezien 
gevaar loopt ingevolge zijn verklaringen in de strafzaak waarin hij als getuige optreedt; 
een subjectief onveiligheidsgevoel volstaat derhalve niet.  
 
Het wetsontwerp maakt een onderscheid tussen enerzijds de bijzondere 
beschermingsmaatregelen. De bijzondere beschermingsmaatregelen zijn de meest 
verregaande. Het gaat meer bepaald om de wijziging van de woonplaats van de getuige 
voor een periode langer dan 45 dagen en de identiteitswijziging. In België zullen deze 
maatregelen slechts voor heel uitzonderlijke gevallen kunnen worden voorzien, ze zijn 
bovendien praktisch slechts uitvoerbaar in een Europese context. 
 
In het kader van de getuigenbeschermingsregeling wordt een specifiek orgaan voorzien 
met exclusieve beslissingsbevoegdheid, de Getuigenbeschermingscommissie, 
opgericht. Deze kan als enige beslissen over de toekenning, de wijziging en de 
intrekking van beschermingsmaatregelen en van eventuele financiële hulpmaatregelen. 
Elke beslissing van de Getuigenbeschermingcommissie wordt voorafgegaan door een 
schriftelijk advies van de Getuigenbeschermingsdienst.  
 
 
♦ WET BETREFFENDE DE EUTHANASIE 
 

Doc. 50 1488 – 2001/2002  
Onderzocht in de commissie voor de Justitie 
Rapporteurs : de h. Thierry Giet en mevr. Annemie Van de Casteele, mevr. Anne 
Barzin en mevr. Joke Schauvliege 



42 - BEVOEGDHEDEN  Hoofdstuk 2 
 

 

Aangenomen door de Kamer op 16.05.2002 
Aangenomen door de Senaat op 05.11.2002 
Belgisch Staatsblad : 22.06.2002 

 
De wet betreffende de euthanasie heeft tot doel euthanasie te decriminaliseren en de 
omstandigheden waarin men tot deze praktijk kan overgaan te bepalen alsook de 
procedure die gevolgd moet worden en de controles die uitgevoerd moeten worden.    
 
De wet beschrijft de euthanasie als "het opzettelijk levensbeëindigend handelen door 
een andere dan de betrokkene, op diens verzoek". 
De euthanasie kan alleen toegepast worden als de patiënt een meerderjarige of een 
ontvoogde minderjarige is die handelingsbekwaam en bewust is op het ogenblik van 
zijn verzoek. Het verzoek moet vrijwillig, overwogen en herhaald zijn, en niet tot 
stand komen als gevolg van enige externe druk. Tevens moet de patiënt zich in een 
medisch uitzichtloze toestand bevinden van aanhoudend en ondraaglijk fysiek of 
psychisch lijden dat niet gelenigd kan worden, en dat het gevolg is van een ernstige 
en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening. 
 
De wet bepaalt de minimale voorwaarden die vervuld moeten worden voordat de arts 
euthanasie toepast. (De arts moet de patiënt informeren en overleg met hem plegen. 
Hij  moet met de patiënt tot de overtuiging komen dat er geen redelijke andere 
oplossing is en dat het verzoek van de patiënt op vrijwilligheid berust. Hij moet zich 
vergewissen van het aanhoudende fysieke of psychische lijden van de patiënt. Hij 
moet een andere arts raadplegen en, in voorkomend geval, ook het verplegend 
team. Hij moet in gesprek treden met de naasten van de patiënt als deze dat wenst 
en zich ervan verzekeren dat de patiënt de gelegenheid heeft gehad om over zijn 
verzoek te spreken met de personen die hij wenste te ontmoeten). 
Er moet aan bijkomende vereisten voldoen worden indien de arts van oordeel is dat 
de patiënt kennelijk niet binnen afzienbare tijd zal overlijden (de arts moet een 
tweede arts raadplegen die psychiater of specialist is en een maand laten verlopen 
tussen het schriftelijke verzoek van de patiënt en het toepassen van de euthanasie). 
Het verzoek van de patiënt moet op schrift zijn gesteld en de patiënt kan te allen tijde 
het verzoek herroepen. 
Het verzoek wordt in het medisch dossier van de patiënt opgetekend met de andere 
verzoeken die hij eventueel geformuleerd zou hebben. 
 
Elke meerderjarige of ontvoogde minderjarige kan, voor het geval dat hij zijn wil niet 
meer kan uiten, schriftelijk zijn wil te kennen geven dat een arts euthanasie toepast. 
Het wetsontwerp bepaalt de voorwaarden, de te volgen procedure en de manier 
waarop deze verklaring opgesteld moet worden alsook de formaliteiten waaraan zij 
gebonden is. 
De wilsverklaring kan op elk moment ingetrokken of aangepast worden. 
Het wetsontwerp bepaalt ook de voorwaarden en de procedure die de arts moet 
naleven om euthanasie toe te passen tengevolge van een wilsverklaring.      
 
Om het levensbeëindigend handelen te controleren, wordt een Federale Controle- en 
Evaluatiecommissie opgericht. Het registratiedocument dat de arts invult telkens 
wanneer hij euthanasie toepast, moet aan deze commissie overgezonden worden. 
Dit document bevat de door de wet voorgeschreven gegevens. De commissie 
onderzoekt  de registratiedocumenten en gaat na of de euthanasie is uitgevoerd 
onder de voorwaarden en volgens de procedure bepaald in de wet. Indien de 
commissie van oordeel is dat het niet het geval is, kan zij beslissen het dossier over 
te zenden aan de procureur des Konings van de plaats van overlijden van de patiënt. 
De commissie zal een verslag ten behoeve van het Parlement moeten opstellen. 
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Geen arts kan worden gedwongen euthanasie toe te passen en geen andere 
persoon kan worden gedwongen mee te werken aan het toepassen van euthanasie. 
Weigert de  arts euthanasie toe te passen, dan moet hij dit de patiënt tijdig laten 
weten.  
 
Tot slot wordt een persoon die overlijdt ten gevolge van euthanasie toegepast met 
toepassing van de wettelijke voorwaarden, geacht een natuurlijke dood te zijn 
gestorven wat betreft de uitvoering van de overeenkomsten waarbij hij partij was. 
 
 
♦ WET VAN 21 JUNI 2002 BETREFFENDE DE CENTRALE RAAD DER NIET-

CONFESSIONELE LEVENSBESCHOUWELIJKE GEMEENSCHAPPEN VAN BELGIË, DE 
AFGEVAARDIGDEN EN DE INSTELLINGEN BELAST MET HET BEHEER VAN DE MATERIËLE 
EN FINANCIËLE BELANGEN VAN DE ERKEND NIET-CONFESSIONELE 
LEVENSBESCHOUWELIJKE GEMEENSCHAPPEN 

 
Doc. 50 1556 – 2001/2002  
Onderzocht in de commissie voor de Justitie 
Rapporteur : de h. Thierry Giet 
Aangenomen door de Kamer op 25.04.2002 
Aangenomen door de Senaat op 18.06.2002 

 
Sinds 1993 erkent de Grondwet het bestaan van een niet-confessionele 
levensbeschouwelijke gemeenschap in België waarvan de afgevaardigden die 
morele dienstverlening verstrekken door de Staat bezoldigd moeten worden. De 
enige wettelijke uitvoering van deze grondwettelijke bepaling bestond in het 
toekennen van een jaarlijkse subsidie aan de niet-confessionele organisaties 
(art. 181, § 2). 
   
De wet betreffende de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke 
gemeenschappen van België, de afgevaardigden en de instellingen belast met het 
beheer van de materiële en financiële belangen van de erkende niet-confessionele 
levensbeschouwelijke gemeenschappen strekt ertoe definitief uitvoering te geven 
aan artikel 181, § 2, van de Grondwet. Enerzijds organiseert de wet de werking van 
de openbare instellingen belast met het beheer van de materiële belangen van de 
erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen. Anderzijds 
voorziet deze wet in de weddenschalen van de afgevaardigden die belast zijn met de 
morele dienstverlening aan deze gemeenschappen. 
   

♦ WETSONTWERP BETREFFENDE HET AFNEMEN VAN VERKLARINGEN MET BEHULP VAN 
AUDIOVISUELE MEDIA   

Doc. 50 1590 – 2001/2002  
Onderzocht in de commissie voor de Justitie 
Rapporteur : mevr. Fauzaya Talhaoui 
Aangenomen door de Kamer op 16.05.2002 
Aangenomen door de Senaat op 17.07.2002 

 
Het behelst twee deelaspecten : enerzijds het verhoor op afstand en anderzijds het 
auditief of visueel opnemen van deze verklaringen. De hoofdlijnen zijn de volgende : 
- Verhoor op afstand  

Bij verhoor op afstand kunnen personen verhoord worden op een andere plaats 
dan waar de verhorende instantie zich bevindt. 
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Verklaringen kunnen op verschillende manieren met behulp van audiovisuele 
media afgenomen worden, namelijk onder andere door middel van 
videoconferentie, telefoonconferentie en gesloten televisiecircuit. 
Het gebruik van voornoemde telecommunicatiemiddelen laat toe om de 
veiligheid van de persoon die verhoord wordt, op betrekkelijk eenvoudige en 
goedkope wijze te verzekeren. De plaats van verhoor kan immers geheim 
worden gehouden aangezien de getuige niet in de rechtszaal verhoord wordt. 
Aan de betrokkene kan bovendien een zekere mate van anonimiteit worden 
verleend door gebruik te maken van beeld- en stemvervorming. 

- Audiovisuele of auditieve opname van het verhoor. 
Tot de audiovisuele of auditieve opname van een verhoor wordt beslist door de 
procureur des Koning of de onderzoeksrechter, naargelang respectievelijk een 
opsporingsonderzoek dan wel een gerechtelijk vooronderzoek wordt gevoerd.  
Ook de rechtbank kan, op verzoek van de procureur des Konings, de 
audiovisuele of auditieve opname van een verhoor bevelen. 
De audiovisuele of auditieve opname van een verhoor kan eigenlijk worden 
beschouwd als een bijzonder realistisch proces-verbaal. Het afspelen ervan ter 
terechtzitting moet daarom gelijkgesteld worden met het voorlezen van een 
schriftelijke verklaring van een getuige en niet met een persoonlijke 
verschijning. 

 
 
♦ WETSONTWERP TOT UITBREIDING VAN DE MOGELIJKHEDEN TOT INBESLAGNEMING 

EN VERBEURDVERKLARING IN STRAFZAKEN 
 

Doc. 50 1601 – 2001/2002  
Onderzocht in de commissie voor de Justitie 
Rapporteur :  mevr. Martine Dardenne 
Aangenomen door de Kamer op 06.06.2002 

 
Het wetsontwerp strekt ertoe de regelgeving betreffende de inbeslagneming en 
bijzondere verbeurdverklaring van vermogensvoordelen die verkregen werden uit 
bepaalde misdrijven, van de goederen en waarden die gebeurlijk in de plaats van die 
vermogensvoordelen werden gesteld en van de inkomsten uit de belegde voordelen, 
aan te passen. 
 
Samengevat brengt het wetsontwerp de volgende nieuwigheden bij ten opzichte van 
de vroegere wetgeving : 
- de invoering van de mogelijkheid om beslag per equivalent te leggen;  
-  de afsplitsing van de uitspraak (veroordeling) over het basismisdrijf van de 

uitspraak over de verbeurdverklaring. Er wordt een afzonderlijke procedure 
ingesteld : het "bijzonder onderzoek naar de vermogensvoordelen", met het 
oog op "het bepalen van deze vermogensvoordelen". Dat onderzoek kan 
evenwel enkel gevoerd worden indien het openbaar ministerie aan de hand van 
ernstige en concrete aanwijzingen aantoont dat de veroordeelde uit het misdrijf 
of uit identieke feiten vermogensvoordelen van enig belang heeft behaald; 

-  de invoering van de mogelijkheid voor de rechter om de bewijslast met 
betrekking tot de herkomst van wederrechtelijke vermogensvoordelen waarvan 
vermoed wordt dat ze uit misdrijven voortvloeien, te verdelen. De procureur des 
Konings hoeft dan enkel aan te tonen dat er ernstige en concrete aanwijzingen 
zijn dat de bedoelde voordelen voortvloeien uit het misdrijf waarvoor de 
betrokkene werd veroordeeld of uit identieke feiten. De beklaagde kan 
gebeurlijk de wettige herkomst van de voordelen bewijzen;  
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-  de opheffing van het verband tussen het bewezen misdrijf en de 
vermogensvoordelen, waardoor de verbeurdverklaring, onder bepaalde 
voorwaarden, niet beperkt hoeft te blijven tot de vermogensvoordelen die 
behaald werden uit het bewezen misdrijf. Indien het openbaar ministerie met 
andere woorden kan aantonen dat het aannemelijk is dat nog andere fracties 
van het vermogen van de verdachte verkregen werden door identieke feiten, 
kan ook naar die vermogensbestanddelen een onderzoek worden gevoerd, 
gevolgd door een eventuele verbeurdverklaring. Uiteraard kan de verdachte 
steeds het tegendeel aantonen. 

 
 
♦ WETSONTWERP BETREFFENDE DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN EN ENIGE 

ANDERE ONDERZOEKSMETHODEN  
 

Doc. 50 1688 – 2001/2002  
Onderzocht in de commissie voor de Justitie 
Rapporteur :  de hh. Guy Hove en Geert Bourgeois 
Aangenomen door de Kamer op 20.07.2002 

 
Dit wetsontwerp is een bijzondere wetgevende maatregel die kadert in de strijd tegen 
de zware en georganiseerde criminaliteit.   
 
Het wetsontwerp regelt een aantal opsporings- en onderzoeksmethoden die door hun 
geheim karakter en door de mogelijke inbreuk op fundamentele rechten als ‘bijzonder’ 
worden aangemerkt. Er worden ook een aantal aanverwante methoden geregeld die 
het voorwerp uitmaken van diverse parlementaire onderzoekscommissies. De meeste 
van de in het wetsontwerp geregelde methoden worden thans in de praktijk toegepast 
doch op basis van twee ministeriële circulaires. Dit wetsontwerp beoogt dan ook, voor 
zowel de rechtsonderhorigen die het voorwerp zijn van die methoden, als voor de 
politieambtenaren die ze moeten toepassen, rechtszekerheid te scheppen. 
 
Het wetsontwerp regelt 3 methoden: observatie, infiltratie en informantenwerking.  
Het legt verder ook de basis voor de technieken die in die methoden worden 
toegepast (pseudo-koop, flash-roll, frontstrore, vertrouwenskoop, enz. …). 
Bijkomend regelt het wetsontwerp een aantal aanverwante methoden: de 
inkijkoperatie, het gericht afluisteren, het onderscheppen van post, de uitgestelde 
tussenkomst en het inwinnen van gegevens over bankrekeningen en banktransacties. 
 
De methoden geregeld door het wetsontwerp hebben uitsluitend een gerechtelijke 
finaliteit en mogen slechts aangewend worden door politieambtenaren en onder de 
permanente controle van de magistratuur.  
 
De rode draad doorheen het wetsontwerp is die van de subsidiariteit en de 
proportionaliteit: de bijzondere en aanverwante methoden mogen slechts worden 
aangewend indien het onderzoek naar de feiten dit vereist en de overige middelen 
van onderzoek niet lijken te volstaan (a priori en in abstracto appreciatie door de 
magistraat die de machtiging verleent om deze methoden toe te passen). 
In bepaalde gevallen moet het misdrijf waaromtrent men bewijs poogt te vergaren 
voldoen aan een bepaald strafminimum of een welbepaalde strafrechtelijke 
kwalificatie hebben. 
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Commissie voor de Landsverdediging 
 
 
♦ WET VAN 17 DECEMBER 2001 TOT VASTSTELLING VAN HET LEGERCONTINGENT 

VOOR HET JAAR 2002 
 

Doc 50 1476 - 2001/2002 
Onderzocht in de commissie voor de Landsverdediging 
Aangenomen door de Kamer op 06.12.2001 
Belgisch Staatsblad : 04.01.2002 
 

Deze wet heeft tot doel om, overeenkomstig artikel 183 van de Grondwet, het 
legercontingent voor het jaar 2002 vast te stellen. Het legercontingent drukt het 
maximum aantal militairen uit die op eenzelfde dag van het jaar gelijktijdig onder de 
wapens mogen zijn. Voor het jaar 2002 wordt dit aantal op 44.584 bepaald. 
 
 
♦ WET VAN 17 FEBRUARI 2002 BETREFFENDE HET VRIJWILLIG IN DISPONIBILITEIT 

 
Doc 50 1386 - 2001/2002; 
Onderzocht in de commissie voor de Landsverdediging 
Rapporteur: Mevr. Mirella Minne 
Aangenomen door de Kamer op 20.12. 2001 
Belgisch Staatsblad : 12.03.2002 

 
Deze wet heeft tot doel bepaalde militairen die in dienst zijn bij eenheden van de 
Belgische krijgsmacht in de Bondsrepubliek Duitsland en die naar België zullen 
moeten terugkeren, de gelegenheid te geven vrijwillig in disponibiliteit te worden 
gesteld. 
 
 
♦ WETSONTWERP BETREFFENDE HULPOFFICIEREN VAN DE KRIJGSMACHT 
 

Doc 50 1867 - 2001/2002 
Onderzocht in de commissie voor de Landsverdediging 
Rapporteur: de h. Stef Goris 
Aangenomen door de Kamer op 15.07. 2002 

 
Dit wetsontwerp beoogt de jonge burgerpiloten, die, tengevolge van de moeilijke 
omstandigheden die heersen in de burgerluchtvaart, inzonderheid in België, verplicht 
op inactief gesteld werden, een reële mogelijkheid tot reclassering te bieden. De wet 
maakt de specifieke indienstneming mogelijk van kandidaat-hulpofficieren die reeds 
in het bezit zijn van bepaalde luchtvaartlicenties en biedt de gelegenheid om die 
licenties tijdens de opleiding tot militair piloot te valoriseren. Tegelijkertijd wordt de 
mogelijkheid geopend tot een rechtstreekse recrutering van piloten voor de 
landcomponent hetgeen de reclasseringsmogelijkheden van de jonge burgerpiloten 
doet toenemen. 
 
Met deze nieuwe maatregelen kan dus tegelijk het hoofd worden geboden aan het 
structureel tekort aan militaire- en helikopterpiloten. Tevens wordt gebruik gemaakt 
van de kans die dit voorstel biedt om de indienstneming mogelijk te maken van 
kandidaat-hulpofficieren voor de functie van luchtverkeersleider, een 
personeelscategorie die eveneens een niet te verwaarlozen structureel tekort kent. 
 

STELLEN VAN BEPAALDE MILITAIREN IN DE BSD 
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Commissie voor de Sociale Zaken 
 
 
♦ PROGRAMMAWET VAN 30 DECEMBER 2001 

 
DOC. 50 1503 – 2001/2002 
Onderzocht in de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken 
en het Openbaar Ambt, de commissie voor de Financiën en de Begroting, de 
commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke 
Hernieuwing, de commissie voor de Justitie, de commissie voor het 
Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de nationale 
wetenschappelijke en culturele instellingen, de Middenstand en de Landbouw, 
de commissie voor de Sociale Zaken en de commissie voor de Infrastructuur, 
het Verkeer en de Overheidsbedrijven. 
 
Rapporteurs : de hh. Jan Peeters, Eric van Weddingen, Robert Hondermarcq, 
mevr. Jacqueline Herzet, mevr. Muriel Gerkens, de h. Georges Lenssen; mevr. 
Leen Laenens, mevr. Pierrette Cahay-André en de h.  Jozef Van Eetvelt. 
Aangenomen door de Kamer op 18.12.2001 
Aangenomen door de Senaat op 28.12. 2001 
Belgisch Staatsblad : 31.12. 2001, errata 06.03. 2002 

 
Deze wet bevat een reeks maatregelen die er in de eerste plaats toe strekken 
budgettaire bepalingen uit te voeren of (voornamelijk technische) wijzigingen aan te 
brengen in de vigerende bepalingen. 
De commissie voor de Sociale Zaken heeft de titels I, II (partim) en IV besproken.  
 
Titel II – Sociale Zaken – omvat naast technische aanpassingen inzonderheid 
bepalingen inzake : 
1° de sociale zekerheid in het algemeen : 

- de wijziging van bepaalde bedragen betreffende de alternatieve 
financiering; 

- de toekenning van de nodige middelen aan het bij het ministerie van 
Tewerkstelling en Arbeid opgerichte sectoraal fonds “sociale Maribel”, 
opdat dit ministerie zijn diverse taken kan vervullen in het kader van de 
uitwerking en tenuitvoerlegging van de werkgelegenheidsbevorderende 
maatregelen in de non-profitsector; 

- de inning van een bijdrage van de RSZPPO door het Fonds voor de 
openbare ziekenhuizen en de psychiatrische verzorgingstehuizen 
aangesloten bij de  RSZPPO, teneinde de beheerskosten en de kosten 
met betrekking tot personeel dat ingezet wordt voor de taken van het 
Fonds en voor de taken van het ministerie van Sociale Zaken, 
Volksgezondheid en Leefmilieu ten aanzien van de ziekenhuizen en de 
psychiatrische verzorgingstehuizen in het kader van de maatregelen met 
het oog op de bevordering van de werkgelegenheid in de non-profit sector, 
te kunnen aanrekenen op de middelen waarover het Fonds beschikt; 

-  de oprichting van organieke begrotingsfondsen bij het Ministerie van 
Tewerkstelling en Arbeid voor de terugvordering van de respectievelijk 
aan de non-profit privé en openbare sector ten onrechte toegekende 
verminderingen van werkgeversbijdragen, alsook voor de terugbetaling 
door de sectorale Fondsen Sociale Maribel van middelen die door deze 
laatste niet worden benut; 
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- de terugbetaling op een thesaurierekening van de tussen 1993 en 1997 
in het kader van Maribelbis en ter verstrekte financiële hulp, die volgens 
de Europese Commissie onwettig aan de ondernemingen werd verleend; 
terzake is erin voorzien dat die terugbetaling over drie jaar kan worden 
gespreid; 

 
2°  de pensioenen : 

- oprichting van een begrotingsfonds met het oog op het budgettaire 
evenwicht van de pensioenstelsels; 

 
3°  de gezinsbijslagen : 

- de gelijkschakeling van de voortijdige pensioenen wegens 
gezondheidsredenen voor de werknemers in de overheidssector met een 
arbeidsongeschiktheid van ten minste 66 %, zodat de betrokkenen dezelfde 
behandeling te beurt valt als de werknemers uit de privé-sector; 

- de uitbreiding van de nadere regels inzake de stuiting van de verjaring 
van het recht op gezinsbijslagen in de regeling van de gezinsbijslagen 
voor werknemers, en van de nadere regels betreffende de indiening van 
een aanvraag om gewaarborgde gezinsbijslag; 

- de validering, overeenkomstig de wet van 11 april 1995 tot invoering van 
het "handvest" van de sociaal verzekerde, van de datum waarop een 
sociaal verzekerde een aanvraag heeft ingediend bij een Belgische 
instelling van sociale zekerheid die niet bevoegd is om die aanvraag te 
behandelen; 

 
4°  de jaarlijkse vakantie : 

- afstemming van de vigerende verjaringstermijnen inzake jaarlijkse vakantie 
op die waarin is voorzien betreffende de werkgeversbijdragen voor de 
sociale zekerheid; 

 
5°  de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen : 

- aanpassing inzake de fiscale franchise van de inkomenscategorieën en 
de maximale remgelden, alsook instelling van een 
indexeringsmechanisme voor de inkomens; 

- instelling van een wettelijke grondslag voor de financiering van de 
huisartsenkringen; 

- toekenning van het voorkeurstelsel aan de rechthebbenden op de 
inkomensgarantie voor ouderen; 

- instelling van een wettelijke grondslag voor de straffen die gelden indien 
de zorgafhankelijkheid wordt over- of onderschat; 

 
6°  tegemoetkomingen aan de gehandicapten : 

- definitie van de regels inzake cumulatie van de inkomensvervangende 
tegemoetkoming en van de inkomensgarantie voor ouderen. 

 
Titel IV – Werkgelegenheid – omvat bepalingen die inzonderheid betrekking hebben 
op wat volgt: 
-  inzake de brugpensioenen, automatische aanpassing van de sociale 

uitkeringen, waarbij de inhoudingen op de toegekende bedragen niet lager 
mogen uitvallen dan bepaalde minima; voorts worden de bedragen omgezet in 
euro; 

-  inzake het Plus-1-2-3-plan, vervanging in de wets- en regelgevende bepalingen 
terzake van de verwijzingen naar het begeleidingsplan door verwijzingen naar 
het inschakelingsparcours; 
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-  wat de oudere werkzoekenden betreft, opheffing van een werkloosheidsval; 
wanneer zij opnieuw aan het werk gaan, blijven zij de toeslag op hun 
werkloosheidsuitkeringen ontvangen; 

-  inzake de startbanen, versoepeling van de minimumduur opdat de betrokken 
jongere in aanmerking kan komen voor een nieuwe startbaan, en aldus zijn 
voordeel kan doen met een jaar extra werkervaring (indien voor de startbaan 
een arbeidsovereenkomst wordt gesloten), of zelfs met twee jaar extra (indien 
voorzien is in een opleiding of als een leerovereenkomst wordt gesloten); 

-  inzake de VDAB, mogelijkheid voor de werkgever om die dienst elektronisch in 
kennis te stellen van de schorsing van de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst van werklieden (die regeling is er gekomen ingevolge 
een amendement van de regering); 

-  inzake loopbaanonderbreking, opheffing van de verplichting voor  de 
werkgevers van de overheidssector werknemers met loopbaanonderbreking te 
vervangen (die regeling werd eveneens bij amendement ingesteld). 

 
 
♦ WET VAN 6 MEI 2002 TOT OPRICHTING VAN HET FONDS VOOR DE PENSIOENEN VAN 

DE GEÏNTEGREERDE POLITIE EN HOUDENDE BIJZONDERE BEPALINGEN INZAKE 
SOCIALE ZEKERHEID 

 
DOC. 50 1519 - 2001/2002 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur : de h. Jean-Marc Delizée 
Aangenomen door de Kamer op 07.02. 2002 
Aangenomen door de Senaat op 25.04. 2002 
Belgisch Staatsblad : 30.05.2002 

 
Bij deze wet wordt een Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie 
opgericht.  Dit Fonds neemt alle rust- en overlevingspensioenen ten laste die vanaf 1 
april 2001 worden toegekend aan het statutair personeel van de politiediensten en 
aan hun rechthebbenden, ongeacht of het personeelslid bij de overgang naar de 
geïntegreerde politie gekozen heeft voor het oude of voor het nieuwe 
personeelsstatuut. 
Dit Fonds draagt eveneens de last van de uitgestelde rustpensioenen toegekend 
voor een loopbaan bij de politie of de rijkswacht die is stopgezet vóór 1 april 2001, 
alsook de last van de overlevingspensioenen, waarbij de vóór 1 april 2001 bij de 
politie of de rijkswacht gepresteerde diensten in aanmerking worden genomen. 
Opdat het Fonds die last zou kunnen dragen, zijn alle werkgevers van de 
politiediensten, te weten zowel de federale Staat als de lokale politiekorpsen, 
ambtshalve en onherroepelijk bij dit Fonds aangesloten.  Bovendien moeten die 
werkgevers een werkgeversbijdrage betalen die aanvankelijk forfaitair is vastgesteld 
op 20%. Voorts wordt de persoonlijke bijdrage van 7,5% op de wedden van de 
statutaire personeelsleden van de politiediensten in het Fonds gestort.  
Tijdens de eerste jaren van zijn bestaan zal dit Fonds een ruim positief saldo 
vertonen, dat evenwel geleidelijk zal verminderen.   
Teneinde de financiering van de bestaande pensioenstelsels, waarbij de 
verschillende naar de geïntegreerde politie overgehevelde personeelscategorieën 
waren aangesloten, niet te verstoren, zal dit beschikbaar saldo over die 
pensioenstelsels verdeeld worden op basis van een verdeelsleutel die bij koninklijk 
besluit zal worden vastgesteld. 
Voorts wordt een Commissie voor de pensioenen van de geïntegreerde politie 
opgericht, die adviezen moet uitbrengen en evaluaties verrichten. 
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Bovendien wordt voorzien in bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid om de 
bijkomende kosten voor de politiezones te compenseren met een toelage ten laste 
van de Staatskas. 
Ten slotte wordt via een amendement van de regering een tot 31 december 2002 
durende overgangsperiode ingesteld, die aan de betrokken gemeenten de 
mogelijkheid zou moeten bieden om hun financieringsplannen voor de pensioenen 
van al hun personeelsleden in evenwicht te brengen, in het kader van de bilaterale 
onderhandelingen die zij zullen moeten voeren met de voorzorgsinstelling die 
deelneemt aan het beheer van hun pensioenregeling.  Een ander amendement zorgt 
ervoor dat binnen het fonds zelf wordt voorzien in compensaties ten voordele van 
bepaalde entiteiten, ter inperking van de extra kosten die inherent zijn aan het bij 
deze wet ingestelde solidariteitsmechanisme voor die entiteiten. 
 
 
♦ WET VAN 11 JUNI 2002 BETREFFENDE DE BESCHERMING TEGEN GEWELD, 

PESTERIJEN EN ONGEWENST SEKSUEEL GEDRAG OP HET WERK 
 

DOC. 50 1583 – 2001/2002 
Onderzocht in de  commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur : de h. Paul Timmermans 
Aangenomen door de Kamer op 28.02. 2002 
Aangenomen door de Senaat op 23.05. 2002 
Belgisch Staatsblad : 22.06. 2002 

 
Deze wet heeft tot doel geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het 
werk te voorkomen, alsook in de overheidssector én in de privé-sector de 
werknemers te beschermen tegen dergelijke gedragingen. 
Hiertoe moet de werkgever preventiemaatregelen treffen die onder meer betrekking 
hebben op de materiële inrichting van de arbeidsplaats, de organisatie van het werk, 
alsmede de sensibilisering en de opleiding van alle betrokken partijen (leden van de 
hiërarchische lijn, preventieadviseurs, werknemers en leden van comité voor 
preventie en bescherming op het werk). 
De werkgever moet eveneens procedures vaststellen waarmee feiten van geweld, 
pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk daadwerkelijk kunnen worden 
onderzocht, en op grond waarvan wordt bepaald hoe het slachtoffer de nodige hulp 
en ondersteuning zal krijgen. 
Al die maatregelen moeten worden opgenomen in het arbeidsreglement en kunnen 
ook via andere communicatiemiddelen meegedeeld worden aan de werknemers. 
De werkgever dient na het voorafgaand akkoord van de 
werknemersvertegenwoordigers in het comité voor preventie en bescherming op het 
werk, een preventieadviseur aan te wijzen die gespecialiseerd is in de psychosociale 
aspecten van de arbeid en van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op 
het werk.  Indien geen akkoord bereikt wordt of indien de werkgever minder dan vijftig 
werknemers in dienst heeft, moet een beroep worden gedaan op een 
preventieadviseur van een externe dienst voor preventie en bescherming op het 
werk. 
Krachtens de wet staat het de werkgever overigens vrij, volgens een soortgelijke 
procedure een of meerdere vertrouwenspersonen aan te wijzen, wier bevoegdheden 
evenwel niet verder reiken dan de opvang, hulpverlening en ondersteuning van het 
slachtoffer, alsmede de inontvangstneming van de klachten. 
Een werknemer die meent het slachtoffer te zijn van geweld, pesterijen of ongewenst 
seksueel gedrag op het werk kan een beroep doen op een bemiddelingsprocedure in 
drie fases. 
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-  Hij kan zich richten tot de vertrouwenspersoon of tot de preventieadviseur.  
Deze laatste heeft als taak via bemiddeling een interne oplossing te vinden. 

-  In geval van mislukking moet de preventieadviseur het dossier bezorgen aan 
de medische inspectie van het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, die op 
haar beurt binnen de onderneming moet pogen te bemiddelen. 

-  Indien zulks evenmin tot een oplossing leidt, maakt de medische inspectie een 
pro justitia op dat wordt toegezonden aan de arbeidsauditeur.  Die laatste moet 
het dossier dan, na zelf ook een laatste bemiddelingspoging te hebben 
ondernomen, in de meest opportune richting doen evolueren.  

Wanneer het bemiddelingsproces heeft gefaald, kan repressief worden opgetreden.  
Zulks geschiedt hoofdzakelijk bij wege van een rechtsvordering (in casu voor de 
arbeidsgerechten), die kan worden ingesteld door de belanghebbende of diens 
vakbondsorganisatie, maar ook door bepaalde overheidsinstellingen en privé- 
instellingen die de strijd tegen geweldpleging, pesterijen en ongewenst seksueel 
gedrag statutair tot doel hebben, alsmede het omkeren van de bewijslast en de 
bescherming van het slachtoffer tegen zijn ontslag omdat de betrokkene klacht heeft 
ingediend en van getuigen die werden opgeroepen om te getuigen in dergelijke 
geschillen. 
Ten slotte heeft de meerderheid er via een amendement voor gezorgd dat binnen 
twee jaar na de inwerkingtreding van de wet een evaluatie ervan moet plaatsvinden.  
Deze wordt toevertrouwd aan het departement Tewerkstelling en Arbeid, in 
samenwerking met ministerie van Justitie en met de Nationale Arbeidsraad. 
 
 
♦ WET VAN 26 JUNI 2002 BETREFFENDE DE SLUITING VAN ONDERNEMINGEN 
 

DOC. 50 1687 - 2001/2002 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur: de h. Paul Timmermans 
Aangenomen door de Kamer op 02.05.2002 
Aangenomen door de Senaat op 13.06.2002 
Belgisch Staatsblad: 09.08.2002 

 
Deze wet strekt ertoe de verschillende wetgevingen betreffende de sluiting van 
ondernemingen te coördineren, ze af te stemmen op de faillissementswet van 8 
augustus 1987 en de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord, en er 
de verschillende voorstellen terzake van de Nationale Arbeidsraad in op te nemen. 
Het is de bedoeling de rechtszekerheid te waarborgen voor het Sluitingsfonds, voor 
de werkgevers en werknemers, alsook voor de sociale zekerheidsinstellingen en de 
hoven en rechtbanken. 
Onder sluiting van een onderneming verstaat men de definitieve stopzetting van de 
hoofdactiviteit van de onderneming wanneer het aantal werknemers verminderd is tot 
minder dan een vierde van het aantal werknemers dat er gemiddeld in dienst was 
tijdens het kalenderjaar dat aan het jaar van de stopzetting van de activiteit 
voorafgaat. 
Het beheerscomité van het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van 
ondernemingen ontslagen werknemers, kan de verplaatsing van de exploitatiezetel 
en de fusie of de herstructurering van de onderneming gelijkstellen met een sluiting 
van de onderneming, voor zover zulks heeft geleid tot ten minste het dubbele van het 
aantal collectieve ontslagen dat vereist is opdat de reglementering betreffende 
dergelijke ontslagen van toepassing is.  
Deze wet is onverkort van toepassing op de ondernemingen met industriële of 
economische finaliteit die gedurende het laatst verlopen kalenderjaar gemiddeld ten 
minste twintig werknemers in dienst hadden.  
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Bij amendement werd bepaald dat de Koning die drempel kan verlagen, op advies 
van het bevoegd paritair (sub)comité of van de Nationale Arbeidsraad. 
De Koning dient te bepalen welke ondernemingen geen industriële of handelsfinaliteit 
hebben (te weten, de ondernemingen uit de non-profitsector). De meeste bij deze 
wet bepaalde geldelijke verplichtingen zijn niet op dergelijke ondernemingen van 
toepassing, behalve wanneer de Koning wijzigingen aanbrengt, zoals werd bepaald 
bij amendement.  
De beoefenaars van vrije beroepen worden voor de toepassing van deze wet 
gelijkgesteld met de ondernemingen zonder handels- of industriële finaliteit. 
 
Deze wet regelt overigens de volgende elementen: 
- de voorafgaande informatie in geval van sluiting van ondernemingen; 
- de sluitingsvergoeding voor de werknemers die worden ontslagen in geval van 

sluiting of herstructurering van de onderneming, alsook voor de niet opnieuw in 
dienst genomen werknemers in geval van overgang bij overeenkomst of in 
geval van overname van de activa na een faillissement of een gerechtelijk 
akkoord; 

- de overbruggingsvergoeding voor de werknemers die opnieuw worden 
aangeworven door de werkgever die de activa heeft overgenomen na het 
faillissement of het gerechtelijk akkoord van de vorige onderneming; 

- de verschillende taken van het Sluitingsfonds (de gewaarborgde betaling van 
de sluitingsvergoeding, de lonen en de vergoedingen, de vergoeding bij 
brugpensioen, de overbruggingsvergoeding); 

- de voorwaarden voor deze verschillende tegemoetkomingen; 
- de inkomsten van het Fonds; 
- de voorrechten; 
- de verjaringstermijn. 
 
 
♦ WET VAN 5 JUNI 2002 BETREFFENDE DE MAXIMUMFACTUUR IN DE VERZEKERING VOOR 

GENEESKUNDIGE VERZORGING 
 

DOC. 50 1697 - 2001/2002 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur: de h. Jean-Marc Delizée 
Aangenomen door de Kamer op 25.04.2002 
Aangenomen door de Senaat op 30.05.2002 
Belgisch Staatsblad: 04.07.2002 
 

Deze wet strekt ertoe de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging op 
financieel vlak toegankelijker te maken door de kosten voor geneeskundige 
verzorging voor iedereen te beperken tot een vastgesteld maximumbedrag, dat 
varieert afhankelijk van het inkomen van het gezin waarvan men deel uitmaakt of de 
sociale categorie waartoe men behoort. 
De wet stelt daartoe drie mechanismen in, die alle drie voor een gezin het 
totaalbedrag van bepaalde persoonlijke aandelen in de kosten voor geneeskundige 
verzorging tot een vastgesteld maximumbedrag beperken, te weten de 
maximumfactuur. 
Het eerste mechanisme wordt door de verzekeringsinstellingen toegepast en biedt 
het voordeel van een dergelijke maximumfactuur voor het gezin – in principe 
samengesteld uit personen met dezelfde hoofdverblijfplaats – waarvan een lid tot 
een bepaalde sociale categorie behoort; het betreft bepaalde personen die recht 
hebben op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming en bepaalde gehandicapte 
personen die recht hebben op een gehandicaptenuitkering. Zodra het persoonlijk 
aandeel van dat gezin in totaal een bedrag van 450 euro bereikt, wordt de 
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verzekeringstegemoetkoming in de kosten voor geneeskundige verzorging integraal 
toegekend. 
De tweede regeling wordt eveneens door de verzekeringsinstellingen toegepast en 
biedt dat voordeel aan de gezinnen met een zeer laag of bescheiden inkomen – 
tot13.400 euro of 20.600 euro; dat inkomen wordt nagetrokken in samenwerking met 
de belastingadministratie. Zodra het persoonlijk aandeel van deze gezinnen een 
bedrag van respectievelijk 450 euro en 650 euro bereikt, wordt de 
verzekeringstegemoetkoming integraal toegekend. 
Het derde mechanisme zal achteraf door de belastingadministratie worden toegepast 
bij de inkohiering van het belastbare inkomen van de fiscale gezinnen. Het biedt het 
voordeel van de maximumfactuur als het persoonlijk aandeel van die gezinnen een 
bovengrens bereikt dat verhoudingsgewijs met het belastbare inkomen varieert. 
 
 
♦ PROGRAMMAWET VAN 2 AUGUSTUS 2002  
 

DOC. 50 1823 - 2001/2002 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken, de commissie voor de 
Financiën en de Begroting, de commissie voor de Landsverdediging, de 
commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar 
Ambt, de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de 
Overheidsbedrijven, de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en 
de Maatschappelijke Hernieuwing, de commissie voor het Bedrijfsleven, het 
Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de nationale wetenschappelijke en 
culturele instellingen, de Middenstand en de Landbouw en de commissie voor 
Handels- en Economisch Recht. 
Rapporteurs: de hh. Paul Timmermans en Jan Peeters, Hans Bonte en Jean-
Marc Delizée, Ludo Van Campenhout, Peter Vanhoutte, Daniël Vanpoucke, 
Jean Depreter, mevrouw Magda De Meyer, de h. Arnold Van Aperen en de 
h.Jef Tavernier 
Aangenomen door de Kamer op 15.07.2002 
Aangenomen door de Senaat op 19.07.2002 

 
Deze wet bevat een reeks maatregelen die er in de eerste plaats toe strekken  
budgettaire bepalingen uit te voeren of (voornamelijk technische) wijzigingen aan te 
brengen in de vigerende bepalingen. 
De commissie voor de Sociale Zaken heeft de titels I, II (partim) en IV besproken.  
 
Titel II – Sociale Zaken – bevat, behalve technische aanpassingen (die onder meer 
het gevolg zijn van de overgang naar de euro), bepalingen die onder andere 
betrekking hebben op: 
1°  sociale zekerheid in het algemeen: 

- instelling van een eenvormige verjaringstermijn (in dit geval vijf jaar) voor 
de schuldvorderingen van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de 
provinciale en plaatselijke overheidsdiensten; 

- bevestiging van de rol en de functie van de Individuele Rekeningen van 
de werknemers in het netwerk van de sociale zekerheid om beter aan de 
behoeften van dat netwerk te beantwoorden in het kader van de 
modernisering van het beheer van de sociale zekerheid en om de sociaal 
verzekerden de nodige rechtszekerheid te waarborgen; 

- aanpassing van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en 
organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid door 
diverse, nieuwe of gewijzigde wettelijke bepalingen; aanpassing van de 
werking van die instelling aan bepaalde tendensen waarmee ze wordt 
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geconfronteerd (e-government, uitbreiding van het netwerk van de 
sociale zekerheid, …); 

- onderwerping van de werknemers die met een arbeidsovereenkomst zijn 
verbonden aan een autonoom overheidsbedrijf aan het algemene sociale 
zekerheidsstelsel (die regeling werd bij amendement ingesteld); 

2°  de politiehervorming: 
- instelling van een alternatieve financiering voor het globale beheer van de 

sociale zekerheid ter compensatie van de meerkosten als gevolg van de 
toepassing van de sociale zekerheid op de aan het politiepersoneel van 
de politiezones verschuldigde toelagen, premies en vergoedingen; 

3°  de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen: 
- inzake de Controledienst van de ziekenfondsen en de landsbonden van 

de ziekenfondsen, instelling van de mogelijkheid rechtstreeks een 
administratieve geldboete uit te spreken wanneer een ziekenfonds of een 
landsbond de beslissingen van de Controledienst inzake de statutaire 
bepalingen (of de eraan aangebrachte wijzigingen) niet naleeft, of 
tegemoetkomingen of vergoedingen worden toegekend in het kader van 
diensten of voordelen die nog niet zijn goedgekeurd; 

- vereenvoudiging of opheffing van een aantal wettelijke bepalingen voor 
de ziekenfondsen; 

- vergoeding ten gunste van personen die recht hebben op een of 
meerdere borstvoedingspauzes per dag, zodat het Belgisch recht in 
overeenstemming kan worden gebracht met verdrag nr. 183 van de IAO; 

- inzake de verzorgingsinstellingen en –diensten, instelling van een 
wettelijke basis zodat zij anders kunnen worden gefinancierd, ongeacht 
of zij zich ertoe verbinden strikte criteria na te leven voor een betere 
kwaliteit en een grotere toegankelijkheid tot de zorgverstrekking; 

- financiële aanmoediging van de uitstap uit het beroep van de 
kinesitherapeuten. 

4°  de pensioenen: 
- inzake de autonome overheidsbedrijven Belgacom en Biac, 

tenlasteneming van de overlevingspensioenen van de rechthebbenden 
van de vast benoemde personeelsleden voor de vanaf 1 oktober 2002 
verrichte diensten. 

 
Titel IV – Werkgelegenheid – bevat bepalingen die voornamelijk betrekking hebben 
op wat volgt: 
- opname in het toepassingsgebied van de arbeidswet van 16 maart 1971 van 

de artsen, dierenartsen, tandartsen, geneesheren-specialisten in opleiding en 
stagedoende studenten die zich voorbereiden op de uitoefening van de 
beroepen van arts, dierenarts of tandarts; 

- toekenning van de Staatswaarborg voor een lening bij de Europese 
Investeringsbank, aan te gaan door een vennootschap van publiek recht, met 
als doel de uitvoering van het strijdplan tegen de digitale kloof; 

- vaststelling van nadere rechtsregels inzake vaderschaps- en adoptieverlof ten 
gunste van werknemers met een bijzondere arbeidsregeling die niet over vijf 
dagen is gespreid; 

- vaststelling van een termijn voor individueel beroep tegen bestuurshandelingen 
betreffende de toekenning, de schorsing of de erkenning van de hoedanigheid 
van havenarbeider; 

- inzake de PWA’s, toekenning van de mogelijkheid om naast de 
werkzaamheden die zij momenteel uitvoeren, eventueel als werkgever op te 
treden ter bevordering van de buurtdiensten en –banen; 

- aanpassing van de vigerende wetgeving inzake het Plan Plus 2-3 aan die 
inzake het Plan  Plus 1; 
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- machtiging aan de Koning om een regeringscommissaris aan te stellen per 
sectoraal fonds in het kader van de sociale Maribel; 

- bevordering van de startbaanovereenkomst door de opheffing van de volgende 
vereisten: enerzijds tegelijkertijd de opleiding volgen en werken, anderzijds, 
een deeltijdse arbeidsovereenkomst hebben; 

- bij amendement van de regering, instelling van de 
beroepsinlevingsovereenkomsten, waardoor elke stagiair in het kader van zijn 
opleiding bepaalde kennis of vaardigheden verwerft bij een werkgever door het 
uitvoeren van arbeidsprestaties; 

- omzetting van de reglementering betreffende de werkloosheids- en 
wachtuitkeringen voor de werknemers van vreemde nationaliteit in de 
wetgeving, overeenkomstig het arrest van het Hof van Cassatie van 25 maart 
2002. 

 
 
Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke 
Hernieuwing 
 
 
♦ WETSONTWERP HOUDENDE MAATREGELEN INZAKE GEZONDHEIDSZORG 
 

Doc. 50 1376 – 2001/2002 
Onderzocht in de verenigde commissies voor de Volksgezondheid, het 
Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing en voor de Sociale Zaken 
Rapporteurs : mevr. Greta D’hondt en mevr. Michèle Gilkinet 
Aangenomen door de Kamer op 29.11.2001 (wet van 14.01.2002) 
Belgisch Staatsblad : 22.02.2002 

 
Met dit wetsontwerp worden verscheidene wetten gewijzigd :  
a. Wijziging van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte 

verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen 
-  vervanging van de supplementenregelgeving door bepalingen in de 

ziekenhuiswet; 
- vaststelling van het totale budget van financiële middelen, toepassing van 

correctiemechanismen, en financiële aansprakelijkheid van de 
verzekeringsinstellingen; 

-  werking van de dienst voor geneeskundige controle en opheffing van de 
bepalingen betreffende het reclameverbod; 

-  betere terugvordering van onrechtmatig aangerekende verstrekkingen. 
b.  Wijziging van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de 

landsbonden van ziekenfondsen 
- bepalingen betreffende de voorwaarden waaraan het systeem van 

interne controle en interne doorlichting van de landsbonden van 
ziekenfondsen moet voldoen; 

- inning van niet-betaalde administratieve boetes. 
c. Wijziging van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd bij het koninklijk 

besluit van 7 augustus 1987 
- invoering van een nieuw concept inzake ziekenhuisfinanciering, dat 

gericht is op de verantwoorde activiteit; 
- wijziging van de modaliteiten van de budgettaire vereffening (in 

twaalfden); 
- inschrijving in de wet van het principe volgens hetwelk de 

daghospitalisatie in het budget wordt ingepast; 
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- verscheidene bepalingen betreffende de erkenning, de programmatie en 
de vaststelling van het aantal zware medische apparaten of medisch-
technische diensten; 

- bepalingen betreffende de tekorten van de openbare ziekenhuizen; 
- wijziging van de regelgeving betreffende de kamersupplementen bij 

verblijf in het ziekenhuis en de ereloonsupplementen. 
d.  Wijziging van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige 

hulpverlening 
- vaststelling van de erkenningsnormen en programmatiecriteria voor de 

ambulancediensten; 
- toekenning van bevoegdheden aan de gezondheidsinspecteurs met 

betrekking tot het toezicht op de naleving van de wet en de vaststelling 
van inbreuken op de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende 
geneeskundige hulpverlening. 

e. Wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 1999 betreffende de 
financiering van het Instituut voor veterinaire keuring 
Nieuwe modaliteiten voor de benoeming en opneming in de wervingsreserve 
van dierenartsen. 

 
 
♦ ONTWERP VAN PROGRAMMAWET 
 

Doc. 50 1503 – 2001/2002 
Onderzocht in de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing 
Rapporteur : de h. Robert Hondermarcq 
Aangenomen door de Kamer op 18.12.2001 
Aangenomen door de Senaat op 28.12.2001 
Belgisch Staatsblad : 31.12.2001 (erratum : 06.03.2000) 

 
De commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke 
Hernieuwing besprak de artikelen 43 tot 48 van het wetsontwerp, met daarin de 
volgende maatregelen :  

- omzetting in Belgisch recht van enkele Europese richtlijnen betreffende 
de beginselen van goede laboratoriumpraktijken; 

- verstrekking van de wetenschappelijke informatie in verband met 
geneesmiddelen aan beoefenaars van de diergeneeskunde; 

- toevoeging van de asielzoekerscentra en gespecialiseerde centra voor 
drugsverslaafden aan de lijst van instellingen waarvoor de apotheker 
geneesmiddelen mag afgeven aan een gemandateerde; 

- machtiging van de inspecteurs van de Algemene Farmaceutische 
Inspectie tot het betreden van alle plaatsen waar producten verkocht 
zouden kunnen worden die onder de wetgeving betreffende de 
geneesmiddelen en de medische hulpmiddelen vallen;  

- bepalingen ingevolge de overdracht van bevoegdheden met betrekking 
tot de gezondheid van de dieren en de planten aan het federale 
beleidsniveau, meer bepaald aan het Federale Agentschap voor de 
Veiligheid van de Voedselketen; 

- bepaling waarbij de kosten van de BSE-tests niet langer door de federale 
overheid gedragen, maar over alle betrokken actoren in de sector 
verdeeld zullen worden. Voor de producenten brengt die maatregel geen 
bijkomende kosten mee, aangezien de kosten doorberekend zullen 
worden in de consumptieprijs; 
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- toepassing van een verschillend tarief voor de door het IVK geïnde 
rechten voor een beperkte categorie van dieren zoals kwartels, duiven en 
jonge patrijzen; 

- afdoende juridische basis voor de regeling van de financiering van de 
BSE-tests. 

 
 
♦ WETSVOORSTEL TOT INVOERING VAN DE KOSTELOZE GENEESKUNDIGE VERZORGING 

VOOR ALLE OUD-STRIJDERS EN OORLOGSSLACHTOFFERS DIE EEN PERIODE VAN 
ERKENNING GENIETEN VAN IN TOTALITEIT TEN MINSTE EEN JAAR IN EEN OF 
MEERDERE STATUTEN VAN NATIONALE ERKENTELIJKHEID  

 
Doc. 50 1192 – 2001/2002 
Onderzocht in de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing 
Rapporteur : mevr. Anne-Mie Descheemaeker 
Aangenomen door de Kamer op 20.12.2002 
Niet geëvoceerd door de Senaat (Doc. Senaat nr 992) 
Belgisch Staatsblad : 12.03.2002 

 
Dit wetsvoorstel strekt ertoe het koninklijk besluit van 11 april 1999 tot vaststelling 
van de wijze waarop de Staat […] voorziet in de kosteloze geneeskundige verzorging 
van de oud-strijders te wijzigen, en meer bepaald het toepassingsgebied van het KB 
uit te breiden tot de leden van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-
strijders en oorlogsslachtoffers die geen invaliditeitspensioen of een daarmee 
gelijkgestelde uitkering ontvangen, maar die één of meer oorlogsuitkeringen genieten 
die op grond van in totaal ten minste 3 semesters worden toegekend. 
 
 
♦ WETSONTWERP INZAKE EUTHANASIE 
 

Doc. 50 1488 – 2001/2002 
Onderzocht in de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing 
Rapporteurs : mevr. Anne-Mie Descheemaeker en de h. José Vande Walle 
Aangenomen door de Senaat op 25.10.2001 
Aangenomen door de Kamer op 16.05.2002 
Advies uitgebracht aan de commissie voor de Justitie op 16.01.2001 
Belgisch Staatsblad : 22.06.2002 

 
De wet omschrijft euthanasie en bepaalt de voorwaarden waaronder een arts die 
euthanasie toepast, geen misdrijf pleegt. De wet voorziet in de mogelijkheid een 
wilsverklaring op te stellen waarin men kan vragen dat een arts euthanasie pleegt, 
mits een aantal welbepaalde voorwaarden vervuld zijn, en die ingeroepen kan 
worden ingeval men niet meer in staat zou zijn om zijn wil kenbaar te maken. 
De wet bepaalt ook de formaliteiten die vervuld moeten worden door een arts die 
euthanasie gepleegd heeft. 
Voorts wordt er een Federale Controle- en Evaluatiecommissie in het leven 
geroepen, die een verslag opstelt ten behoeve van de Wetgevende Kamers. Ten 
slotte stipuleert de wet dat geen enkele arts gedwongen kan worden om euthanasie 
te plegen, en dat niemand gedwongen kan worden mee te werken aan het 
toepassen van euthanasie. 
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♦ WETSONTWERP INZAKE PALLIATIEVE ZORGEN 
 

Doc. 50 1489 – 2001/2002 
Onderzocht in de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing 
Rapporteurs : mevr. Anne-Mie Descheemaeker en de h. José Vande Walle 
Aangenomen door de Senaat op 25.10.2001 
Aangenomen door de Kamer op 16.05.2002 
Advies uitgebracht aan de commissie voor de Justitie op 16.01.2001 
Belgisch Staatsblad : 26.10.2002 

 
De wet verleent elke patiënt het recht op palliatieve zorg in het kader van de 
stervensbegeleiding. Palliatieve zorg moet voor alle ongeneeslijk zieke patiënten 
even toegankelijk zijn.  
De wet omschrijft wat onder palliatieve zorg moet worden verstaan. Zo moeten er 
maatregelen worden getroffen teneinde : 
- de palliatieve zorg binnen het geheel van het zorgaanbod kwalitatief uit te 

bouwen; 
- de uitbouw van een behoeftengestuurde palliatieve zorg te coördineren; 
- gezondheidswerkers de steun te bieden van een team voor palliatieve zorg, 

alsook begeleidingsmogelijkheden en in de verzorgingsstructuur 
georganiseerde spreektijd en –ruimte; 

- de patiënt het recht te waarborgen op informatie over zijn gezondheidstoestand 
en de mogelijkheden van de palliatieve zorg; 

- de behoeften op het stuk van de palliatieve zorg regelmatig te evalueren. 
 
 
♦ WETSONTWERP BETREFFENDE HET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE 
 

Doc. 50 1603 – 2001/2002 
Onderzocht in de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing 
Rapporteur : mevr. Colette Burgeon 
Aangenomen door de Kamer op 18.04.2002 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 31.07.2002 (wet van 26.05.2002) 

 
Met dit wetsontwerp wordt het recht op maatschappelijke integratie ingevoerd. De 
wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum wordt 
aangepast aan de ingrijpende economische en sociale veranderingen en aan de 
nieuwe gezinsstructuren, en inzonderheid aan de tengevolge van de emancipatie 
van de jongeren veranderde situatie. 
 
Het ontwerp strekt ertoe de minstbedeelden te integreren via sociale inschakeling en 
verantwoordelijke solidariteit, waarbij ieder het recht heeft op persoonlijke 
emancipatie. Die aanpak vervangt het louter op financiële bijstand gerichte beleid. 
 
Voor sommigen zal maatschappelijke integratie bewerkstelligd worden via een eerste 
werkervaring, voor anderen via een opleiding of zelfs een studie met volledig 
leerplan. Nog anderen zullen een op hen toegesneden sociaal parcours volgen om 
zich actief in de maatschappij te integreren. 
 
Het wetsontwerp besteedt in het bijzonder aandacht aan jongeren van 18 tot 25 jaar. 
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Voor hen wordt een daadwerkelijk recht op werk ingevoerd, waaraan concreet vorm 
kan worden gegeven via een arbeidsovereenkomst of een geïndividualiseerd plan 
dat uitzicht biedt op werk. Als de jongere een baan vindt, zal de arbeidswetgeving 
integraal worden nageleefd, en wordt de betrokkene het gewaarborgd minimumloon 
gegarandeerd. Het is de bedoeling dat de jongeren op die manier de garantie 
hebben dat ze een eerste werkervaring kunnen opdoen telkens wanneer dat mogelijk 
is. 
 
Het wetsontwerp voorziet in een verhoging van de uitkeringen en een aanpassing 
van de categorieën van rechthebbenden aan de diversiteit van de 
samenlevingsvormen. De gebruikers krijgen meer rechten tijdens het onderzoek van 
het recht op een leefloon, maar ook tijdens de procedure met betrekking tot het recht 
op tewerkstelling. Ten slotte strekt het wetsontwerp ertoe de OCMW's meer middelen 
te geven voor de uitvoering van hun nieuwe taken. 
 
 
♦ WETSONTWERP HOUDENDE TOEWIJZIGING VAN EEN OPDRACHT AAN DE OPENBARE 

CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJKE WELZIJN INZAKE DE BEGELEIDING EN DE 
FINANCIËLE MAATSCHAPPELIJKE STEUNVERLENING AAN DE MEEST 
HULPBEHOEVENDEN INZAKE ENERGIELEVERING 

 
Doc. 50 1664 – 2001/2002 
Onderzocht in de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing 
Rapporteur : mevr. Colette Burgeon 
Aangenomen door de Kamer op 23.05.2002 
Geëvoceerd door de Senaat (Doc. 2-1163) – Beslissing om niet te amenderen 
Overgezonden aan de Kamer op 10.07.2002 ter bekrachtiging 

 
Het wetsontwerp strekt ertoe de OCMW's een wettelijke opdracht toe te wijzen in het 
kader van de energielevering aan de minstbedeelden. De nieuwe opdracht is 
tweeledig : ondersteuning en sociale en budgettaire begeleiding enerzijds, en 
financiële steun voor mensen die problemen hebben om hun energierekening te 
betalen anderzijds. De nadruk ligt op een globale aanpak van de schuldenlast. 
Daarom worden de schulden van de begeleide personen ook niet opgesplitst.  
Het wetsontwerp vloeit voort uit de combinatie van twee gegevens : steeds meer 
gezinnen gaan gebukt onder een overmatige schuldenlast, en er is de liberalisering 
van de energiemarkt, die het opleggen van verplichtingen door de overheid met 
betrekking tot de openbare dienstverlening rechtvaardigt.  
In het licht hiervan bepaalt het wetsontwerp de financieringsmodaliteiten voor de 
nieuwe taken van de OCMW's : zo zullen de vereiste financiële middelen worden 
aangerekend op de fondsen zoals omschreven in artikel 21 van de wet van 29 april 
1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en artikel 15/11 van de wet 
van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door 
middel van leidingen. Met die middelen zullen de loonkosten van het personeel dat 
die taken zal moeten uitvoeren gefinancierd kunnen worden, alsook de 
tegemoetkomingen van het OCMW voor de aanzuivering van de schulden en de 
maatregelen in het kader van een preventief sociaal energiebeleid. 
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♦ VOORSTEL VAN RESOLUTIE BETREFFENDE DE UITWERKING VAN EEN 

BEHOEFTENGESTUURD PALLIATIEF PLAN 
 

Doc. 50 192 – 2001/2002 
Onderzocht in de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing 
Rapporteurs: mevr. Anne-Mie Descheemaeker en de h. José Vande Walle 
Aangenomen door de Kamer op 06.06.2002; overgezonden naar de 
bestemmelingen 

 
Het voorstel van resolutie strekt ertoe de regering te verzoeken de nodige stappen te 
ondernemen om een samenwerkingsakkoord inzake de palliatieve zorgverlening te 
sluiten tussen de federale Staat en de Gemeenschappen. Voorts wordt de regering 
gevraagd prioritair werk te maken van de verdere uitbouw en uitwerking van het 
bestaande palliatieve beleidsplan, waarbij een groot aantal krachtlijnen onder de 
aandacht van de regering worden gebracht. De nadruk ligt op de noodzaak om de 
vrije keuze van de patiënt voor intramurale of extramurale zorg te garanderen. Ten 
slotte wordt de regering gevraagd de publieke opinie te sensibiliseren en de nodige 
maatregelen te treffen om te verhinderen dat mensen door financiële hinderpalen 
geen palliatieve zorg zouden kunnen genieten. 
 
Het voorstel van resolutie beveelt de regering meer bepaald aan een reeks 
maatregelen te nemen inzake de palliatieve netwerken en palliatieve 
samenwerkingsverbanden, de palliatieve thuiszorg, de gespecialiseerde residentiële 
eenheden voor palliatieve zorg, de dagcentra voor palliatieve zorg, en de palliatieve 
functie in de rust- en verzorgingstehuizen en in de ziekenhuizen. 
 
 
♦ WETSONTWERP TOT BEKRACHTIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 4 JULI 2001 

BETREFFENDE DE ERKENNING VAN BEROEPSORGANISATIES VAN BEÖEFENAARS VAN 
EEN NIET-CONVENTIONELE PRAKTIJK OF VAN EEN PRAKTIJK DIE IN AANMERKING KAN 
KOMEN OM ALS NIET CONVENTIONELE PRAKTIJK GEKWALIFICEERD TE WORDEN 

 
Doc. 50 1698 - 2001/2002 
Onderzocht in de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing 
Rapporteur : mevr. Magda De Meyer 
Aangenomen door de Senaat op 27.06.2002 
Niet geëvoceerd door de Senaat (Doc. 2-1219)  
Overgezonden aan de Kamer op 04.07.2002 ter bekrachtiging 

 
Het wetsontwerp strekt ertoe het koninklijk besluit van 4 juli 2001, dat betrekking 
heeft op de criteria en modaliteiten voor de erkenning van beroepsorganisaties van 
beoefenaars van een niet-conventionele praktijk, te bekrachtigen. Dat koninklijk 
besluit werd uitgevaardigd ter uitvoering van de wet van 29 april 1999 betreffende de 
niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de 
kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen. 
 
 
♦ WETSONTWERP HOUDENDE RECHTEN VAN DE PATIËNT 
 

Doc. 50 1642 - 2001/2002 
Onderzocht in de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing 
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Rapporteurs : mevr. Michèle Gilkinet en de h. Hubert Brouns 
Aangenomen door de Kamer op 15.07.2002 

 
Het wetsontwerp strekt ertoe de individuele rechten van de patiënt te bekrachtigen. 
Het is immers gebleken dat een verankering van die rechten in een duidelijke 
wettekst nodig is, teneinde de lacunes in de juridische bescherming van de patiënt 
weg te werken. In overeenstemming met het advies van de Raad van State over het 
voorontwerp van wet worden die rechten bevestigd ten aanzien van de individuele 
beroepsbeoefenaar. De Raad van State attendeerde de regering er bovendien op dat 
er, wat de verplegingsinrichtingen betreft, ook voorzieningen zijn waarvoor de 
Gemeenschappen bevoegd zijn. Met gebruikmaking van de door het advies gelaten 
bewegingsruimte werd beslist een specifieke bepaling in te voegen waarbij de 
ziekenhuizen tot op zekere hoogte aansprakelijk gesteld worden. 
 
Het wetsontwerp is van toepassing op zowel privaatrechtelijke als publiekrechtelijke 
rechtsverhoudingen op het stuk van de geneeskundige verzorging die door een 
beroepsbeoefenaar aan een patiënt wordt verstrekt. 
 
Concreet krijgt de patiënt de volgende rechten : het recht op een kwaliteitsvolle 
dienstverstrekking; het recht op vrije keuze van de beroepsbeoefenaar; het recht op 
informatie over zijn gezondheidstoestand (tenzij de therapeutische exceptie 
ingeroepen wordt); het recht om toe te stemmen in een ingreep of die te weigeren; 
en het recht op een patiëntendossier, met een recht op inzage en afschrift. Het recht 
op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en op respect voor de waardigheid 
en intimiteit van de patiënt wordt bevestigd. Ten slotte krijgt de patiënt het recht om 
een klacht in te dienen bij de bevoegde ombudsfunctie. 
 
Daarnaast strekt het wetsontwerp ertoe de specifieke regels vast te leggen voor de 
vertegenwoordiging van minderjarige patiënten, meerderjarige patiënten die onder 
het statuut van verlengde minderjarigheid of onbekwaamverklaring vallen, en 
meerderjarige patiënten die niet onder een van die statuten vallen maar niet in staat 
zijn hun rechten te doen gelden. 
 
Met het wetsontwerp wordt een Federale commissie "Rechten van de patiënt" 
ingesteld, die evenwichtig samengesteld zal zijn. De commissie wordt ermee belast 
op verzoek of op eigen initiatief adviezen te formuleren met betrekking tot de rechten 
en plichten van patiënten en beroepsbeoefenaars, en ook de toepassing van de wet 
te evalueren. 
 
Ten slotte omvat het wetontwerp diverse bepalingen. In een van die bepalingen 
worden de verplichtingen van de ziekenhuizen met betrekking tot de eerbiediging van 
de patiëntenrechten omschreven. Bij een andere bepaling wordt artikel 95 van de 
wet van 25 juni 1992 gewijzigd, teneinde de patiënt te beschermen tegen de 
praktijken van bepaalde verzekeringsmaatschappijen. 
 
 
♦ WETSONTWERP STREKKENDE TOT DE WETTELIJKE ERKENNING VAN BEHANDELINGEN 

MET VERVANGINGSMIDDELEN EN TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 24 FEBRUARI 1921 
BETREFFENDE HET VERHANDELEN VAN DE GIFTSTOFFEN, SLAAPMIDDELEN EN 
VERDOVENDE MIDDELEN, ONTSMETTINGSSTOFFEN EN ANTISEPTICA 

 
Doc. 50 1749 - 2001/2002 
Overgezonden door de Senaat op 19.04.2002 (Doc . 2-11) 
Onderzocht in de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing 
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Rapporteur : de h. Robert Hondermarcq 
Aangenomen zonder amendement door de Kamer op 10.07.2002 en ter 
bekrachtiging voorgelegd. 

 
Het wetsvoorstel neemt grotendeels de beslissingen over die op de 
consensusconferentie van 1994 werden genomen, en strekt ertoe behandelingen 
met vervangingsmiddelen, onder meer met methadon, te legaliseren. Dergelijke 
substitutiebehandelingen leiden tot een verminderd gebruik van andere opiaten en 
een afneming van risicogedrag. Ze werken een vlottere reïntegratie in de 
maatschappij en een verbetering van de lichamelijke en geestelijke 
gezondheidstoestand van de betrokken gebruikers in de hand. 
 
In het licht hiervan geeft het wetsontwerp een definitie van wat onder een 
behandeling met vervangingsmiddelen moet worden verstaan. Voorts zegt de tekst 
dat de lijst van verdovende middelen en psychotrope stoffen die bij wijze van 
geneesmiddel toegelaten zijn voor de behandeling met vervangingsmiddelen, door 
de Koning bepaald wordt. Ter uitvoering van de wet bepaalt de Koning, bij een 
besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, ook de voorwaarden voor het 
afgeven en de toediening van het geneesmiddel en voor de registratie van de 
behandeling door het ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. 
Bij dat koninklijk besluit worden tevens de voorwaarden vastgesteld met betrekking 
tot het aantal patiënten dat per arts onder behandeling mag zijn, de begeleiding van 
de behandeling en de bijscholing van de arts, en de contacten die de voorschrijvende 
arts onderhoudt met een gespecialiseerd centrum of met een netwerk voor 
behandeling. 
 
 
♦ ONTWERP VAN PROGRAMMAWET 
 

Doc. 50 1823 - 2001/2002 
Artikelen 47 tot 67 en 143 tot 145 onderzocht in de commissie voor de 
Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing 
Rapporteur : mevr. Magda De Meyer 
Aangenomen door de Kamer op 15.07.2002 

 
Met het wetsontwerp worden een aantal maatregelen ingevoerd : 
- de bekrachtiging van een bijkomende uitzondering inzake de voorwaarden voor 

de uitoefening van de artsenijbereidkunde; 
- de verruiming van de samenstellingsbasis voor de vestigingscommissies, die 

zich moeten uitspreken over vergunningsaanvragen van apotheken;  
- de afschaffing van de bij het KB nr. 78 ingestelde overlegcomités die betrokken 

dienden te worden bij de uitwerking van de uitvoeringsbesluiten betreffende de 
praktijk van de gezondheidszorgberoepen. Zij worden vervangen door de 
bestaande overeenkomstencommissies; 

- de aanpassing van de wet van 28 augustus 1991 op de uitoefening van de 
diergeneeskunde. Die aanpassing is nodig ingevolge de regionalisering van het 
departement Landbouw; 

- de bekrachtiging van de mogelijkheid, voor personen die geneesmiddelen 
mogen voorschrijven, om een vergoeding te ontvangen voor hun prestaties bij 
de uitvoering van klinische proeven; 

- de aanvulling van de opsomming van strafbare feiten zoals vastgelegd in de 
wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen; 

- wijzigingen van de wet van 10 augustus 2001 houdende maatregelen inzake 
gezondheidszorg teneinde de continuïteit van de door sommige 
personeelscategorieën verstrekte verzorging te waarborgen; 
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- een technische wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 2001 
betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid 
van de Voedselketen, waarbij enerzijds alle ontvangsten van het IVK 
overgedragen worden aan het FAVV en anderzijds de weglating van de 
algemene kosten van het IVK ongedaan gemaakt wordt; 

- de invoering van een nieuwe strafmaatregel voor inrichtingen die hun 
controlerechten niet betalen, waarbij de erkenning van deze inrichtingen kan 
worden ingetrokken. De maatregel geldt niet voor slachthuizen (voor 
slachthuizen bestond reeds een soortgelijke stok achter de deur); 

- de bevestiging dat de keuringsrechten verschuldigd zijn, zelfs als er alleen 
maar een onderzoek ante mortem werd uitgevoerd;  

- de aanpassing van het bedrag van de keuringsrechten die worden geïnd voor 
een keuringsopdracht in een grenspost op een zaterdag, aan het bedrag dat 
voor een zelfde opdracht wordt geïnd op zon- en feestdagen; 

- de lineaire verhoging van de basiscontrolerechten en de verlaging van de 
rechten die bestemd zijn voor de financiering van de algemene kosten; 

- de inning van rechten voor de dienstverlening die buiten het normale 
takenpakket van het IVK valt;  

- de machtiging van de Koning tot het toekennen van subsidies op het gebied 
van de sociale economie en de armoedebestrijding;  

- de invoering van actiemiddelen (verzegeling en beslag) tegen huisjesmelkers 
die misbruik maken van de zwakke positie van illegalen, en de steunverlening 
aan vreemdelingen die het slachtoffer werden van huisjesmelkers. 

 
 
♦ WETSONTWERP HOUDENDE MAATREGELEN INZAKE GEZONDHEIDSZORG 
 

Doc. 50 1905 - 2001/2002 
Onderzocht in de verenigde commissies voor de Sociale Zaken en voor de 
Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing 
Rapporteur : mevr. Magda De Meyer 
Aangenomen door de Kamer op 12.07.2002 
Geëvoceerd door de Senaat (Doc. 2-1245). 

 
Het ontwerp bevat diverse bepalingen :  
- opmaak van een toekomstplan voor de ziekenhuizen; 
- definiëring van een "multipartite-structuur betreffende het ziekenhuisbeleid"; 
- versterking van de eerstelijnsgezondheidszorg in het kader van het 

toekomstplan voor de huisartsgeneeskunde : beschikbaarheidshonorarium 
voor artsen die deelnemen aan georganiseerde wachtdiensten, vergoeding 
voor het elektronische beheer van medische dossiers, honorarium voor het 
beheer van het globaal medisch dossier; 

- invoering van referentiebedragen; 
- invoering van een nieuwe financieringsregeling voor rusthuizen; 
- invoering van een forfaitaire bijdrage waarmee beoogd wordt het 

ongerechtvaardigd aankloppen bij spoedgevallendiensten tegen te gaan, maar 
waarbij rekening gehouden wordt met de situatie van minderbedeelden en 
sociaal zwakkeren. 

 
 
♦ WETSVOORSTEL HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT HET 

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN 
 

Doc. 50 1907 - 2001/2002 
Onderzocht in de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
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Maatschappelijke Hernieuwing 
Rapporteur : de h. Robert Hondermarcq 
Aangenomen door de Kamer op 20.07.2002 

 
Het wetsvoorstel strekt ertoe de wettelijke basis te leggen voor een aangepaste 
financiering van de BSE-tests door middel van een retributie of een 
gezondheidsbijdrage. De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de 
Ministerraad, de bijzondere opdrachten, de betrokken exploitanten, het bedrag van 
de retributie of van de gezondheidsbijdrage, alsook de wijze van berekening, inning, 
facturatie en betaling. De Koning bepaalt ook welke gevolgen aan het niet betalen 
van de retributie of gezondheidsbijdrage verbonden zijn. 
De beperkte duur van de bevoegdheidsdelegatie aan de Koning wordt duidelijk 
omschreven. 
 
Ten slotte wordt met het wetsvoorstel eveneens beoogd een wettelijke grondslag uit 
te werken voor het statuut van het personeel van het FAVV. 
 
 
Commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming der 
Instellingen 
 
 
♦ WET VAN 7 JANUARI 2002 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 31 DECEMBER 1983 TOT 

HERVORMING DER INSTELLINGEN VOOR DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP 
 

Doc. 50 1354/001 – 2000/2001 
Onderzocht in de commissie voor de Herziening van de Grondwet en de 
Hervorming der Instellingen 
Rapporteurs : de hh. Gérard Gobert en Danny Pieters 
Aangenomen door de Senaat op 12.07.2001 
Aangenomen door de Kamer op 13.12.2001 
Belgisch Staatsblad : 01.02.2001 

 
Deze wet brengt voornamelijk drie wijzigingen aan de wet van 31 december 1983 tot  
hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap : 
1. Naar analogie van de herziening van het financieringsstelsel van de twee 

andere gemeenschappen wordt een specifiek herfinancieringsregime ingesteld 
dat rekening houdt met het aantal leerlingen. 

2. Zoals de overige gemeenschappen en gewesten zal ook de Duitstalige 
Gemeenschap bij decreet een eigen regeling kunnen uitwerken voor de 
controle van de verkiezingsuitgaven met betrekking tot de verkiezing van de 
Raad, voor de controle op de regeringsmededelingen van de leden van haar 
regering en voor de bijkomende financiering van de politieke partijen. 

3. De Duitstalige Gemeenschap heeft de mogelijkheid het aantal leden van haar 
regering uit te breiden van drie naar hoogstens vijf leden. Het eerstgenoemde 
aantal wordt als een minimum beschouwd. 

 De taken van de regering van de Duitstalige Gemeenschap zijn immers 
verruimd ingevolge de uitoefening van de bevoegdheden van het Waals 
Gewest, krachtens artikel 139 van de Grondwet.. 

 
 
♦ BIJZONDERE WET VAN 29 APRIL 2002 TOT WIJZIGING VAN DE ARTIKELEN 24BIS EN 

50 VAN DE BIJZONDERE WET VAN 8 AUGUSTUS 1980 TOT HERVORMING DER 
INSTELLINGEN 
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Doc. 50 1652/001 – 2000/2001 
Onderzocht in de commissie voor de Herziening van de Grondwet en de 
Hervorming der Instellingen 
Rapporteur : de h. André Frédéric 
Aangenomen door de Senaat op 21.02.2002 
Aangenomen door de Kamer op 28.03.2002 
Belgisch Staatsblad : 14.06.2002 
 

De bijzondere wet reikt een oplossing aan voor het probleem van de verkozenen in 
de Raad van het Waals Gewest die de eed eerst in het Duits hebben afgelegd en die 
geen zitting kunnen hebben in de Raad van de Franse Gemeenschap, waarvan ze 
van rechtswege lid zijn, omdat ze de eed niet in het Frans hebben afgelegd. 
 
De leden zijn gedomicilieerd in een gemeente van het Duitse taalgebied. Ze zijn 
verkozen in de Raad van het Waals Gewest en zijn, krachtens artikel 24 § 3 van de 
bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, derhalve van 
rechtswege lid van de Raad van de Franse Gemeenschap. Ze nemen echter niet deel 
aan de stemmingen in de Raad van het Waals Gewest over de aangelegenheden die 
de Raad van de Franse Gemeenschap met toepassing van artikel 138 van de 
Grondwet heeft overgedragen. 
 
Door een wettelijke onverenigbaarheid in te stellen als het lid van de Raad van het 
Waals Gewest uitsluitend of in de eerste plaats in het Duits de eed heeft afgelegd, 
maakt de bijzondere wet de vervanging van die leden in de Raad van de Franse 
Gemeenschap mogelijk. De in de bijzondere wet voor de Raad van de Franse 
Gemeenschap vastgestelde samenstelling wordt derhalve in acht genomen : 75 
Waalse en 19 Brusselse leden. 
 
 
♦ WETSONTWERP TOT WIJZIGING VAN DE WET BETREFFENDE DE AFSCHAFFING OF 

HERSTRUCTURERING VAN INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT EN ANDERE 
OVERHEIDSDIENSTEN, GECOORDINEERD OP 13 MAART 1991 

 
Doc. 50 1853/001 – 2000/2001 
Onderzocht in de commissie voor de Herziening van de Grondwet en de 
Hervorming der Instellingen 
Rapporteur : de h. Olivier Maingain 
Aangenomen door de Kamer op 04.07.2002 
Aangenomen door de Senaat op 18.07.2002 

 
Dit wetsontwerp beoogt de verdere regionalisering van landbouw en buitenlandse 
handel, overeenkomstig de bijzondere wet van 13 juli houdende overdracht van 
diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen. 
De wet betreffende de afschaffing of herstructurering van instellingen van openbaar 
nut en andere overheidsdiensten, gecoördineerd op 13 maart 1991, moet aldus 
worden aangepast en aangevuld om de Koning te machtigen de nadere regels te 
bepalen inzake de opheffing van de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel, de 
opheffing van de vermogens verbonden aan de Centra voor Landbouwkundig 
Onderzoek van Gent en Gembloers en aan het Centrum voor Landbouweconomie en 
inzake de overheveling naar de gewesten van de personeelsleden en de goederen, 
rechten en verplichtingen van de centra alsook, wat de BDBH betreft, naar het 
Agentschap voor Buitenlandse Handel. 
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 TIJDELIJKE COMMISSIES 
 
 
 
Commissie belast met de problemen inzake Handels- en Economisch Recht   
 
 
♦ WETSONTWERP HOUDENDE WIJZIGING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 

ALSOOK VAN DE WET VAN 2 MAART 1989 OP DE OPENBAARMAKING VAN 
BELANGRIJKE DEELNEMINGEN IN TER BEURZE GENOTEERDE VENNOOTSCHAPPEN EN 
TOT REGLEMENTERING VAN DE OPENBARE OVERNAMEBIEDINGEN (WETSONTWERP 
“CORPORATE GOVERNANCE”) 

 
Doc. 50 1211 – 2000/2001. 
Onderzocht in de commissie belast met de problemen inzake Handels- en 
Economisch recht. 
Rapporteur : de h. Thierry Giet. 
Aangenomen door de Kamer op  18.04. 2002 
Geamendeerd door de Senaat op 04.07.2002 
Aangenomen door de Kamer op 15.07. 2002 

 
Het ontwerp van wet beoogt onder meer een grotere transparantie bij het bestuur 
van ondernemingen te introduceren en dit bestuur te verbeteren door de invoering in 
het Belgisch recht van een aantal bepalingen die zijn geïnspireerd door “good 
corporate governance” of “deugdelijk bestuur van ondernemingen”. Bijzondere 
aandacht gaat naar waarborgen voor de onafhankelijkheid van de commissarissen 
en de wettelijke vastlegging van een aantal bepalingen met betrekking tot  het 
directiecomité. Het wetsontwerp zorgt ook voor een aantal wetgevingstechnische 
verbeteringen van het Wetboek van vennootschappen. 
 
 
♦ WETSVOORSTEL BETREFFENDE DE MISLEIDENDE EN VERGELIJKENDE RECLAME, DE 

ONRECHTMATIGE BEDINGEN EN DE OP AFSTAND GESLOTEN OVEREENKOMSTEN 
INZALKE VRIJE BEROEPEN 

 
Doc. 50 1469 - 2001/2002. 
Onderzocht in de commissie belast met de problemen inzake Handels- en 
Economisch recht. 
Rapporteur :  mevr. Els Haegeman. 
Aangenomen door de Kamer op  30.05. 2002. 
Aangenomen door de Senaat op 17.07.2002. 

 
Het wetsontwerp zet - in het kader van de vrije beroepen – een aantal Europese 
richtlijnen ter bescherming van de consument om in Belgisch recht (richtlijn 
84/450/EEG van de Raad van 10 september 1984 inzake misleidende reclame, 
richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in 
consumentenovereenkomsten, richtlijn 97/7/EG van het Europees parlement en de 
Raad van 20 mei 1997 betreffende de bescherming van de consument bij op afstand 
gesloten overeenkomsten, en richtlijn 98/27/EG van het Europees parlement en de 
Raad van 19 mei 1998 betreffende het doen staken van inbreuken in het raam van 
de bescherming van de consumentenbelangen) en neemt tegelijk de inhoud van 
twee bestaande wetten die het opheft, over (wet van 21 oktober 1992 betreffende de 
misleidende reclame inzake de vrije beroepen en wet van 3 april 1997 betreffende 
oneerlijke bedingen in overeenkomsten gesloten tussen titularissen van vrije 
beroepen en hun cliënten). 
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♦ WETSVOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 9 JULI 1971 TOT REGELING VAN 
DE WONINGBOUW EN DE VERKOOP VAN TE BOUWEN OF IN AANBOUW ZIJNDE 
WONINGEN EN DE WET VAN 20 FEBRUARI 1939 OP DE BESCHERMING VAN DE TITEL 
EN VAN HET BEROEP VAN ARCHITECT  

 
Doc. 50 1201  - 2000/2001. 
Onderzocht in de commissie belast met de problemen inzake Handels- en 
Economisch recht. 
Rapporteur :  mevr. Joke Schauvliege. 
Aangenomen door de commissie op 04.07.2002 en, na terugverwijzing door de 
plenaire vergadering, op 18.07. 2002.  

 
Het wetsvoorstel heeft als bedoeling de praktijken in verband met de zogenaamde 
“koppelverkoop” bij de aankoop van bouwgrond tegen te gaan door de koper de 
mogelijkheid te bieden de relatieve nietigheid in te roepen van het beding waarbij hij 
zich bij de aankoop van een bouwgrond verbindt tot het sluiten van een 
aannemingsovereenkomst voor het oprichten van een huis met de verkoper van de 
grond of een door hem aangewezen of aan te wijzen derde.  
 
 
♦ WETSONTWERP BETREFFENDE DE BESTRIJDING VAN DE BETALINGACHTERSTAND BIJ 

HANDELSTRANSACTIES  
 

Doc. 50 1827 - 2001/2002. 
Onderzocht in de commissie belast met de problemen inzake Handels- en 
Economisch recht. 
Rapporteur :  de h. Pierre Lano. 
Aangenomen door de Kamer op 04.07. 2002. 
Aangenomen door de Senaat op 17.07. 2002. 

 
Het wetsontwerp heeft tot doel de richtlijn 2000/35/EG van het europees parlement 
en de Raad van 29 juni 2000 betreffende betalingsachterstand om te zetten in 
Belgisch recht. Aldus wordt een wettelijke betalingstermijn van dertig dagen bepaald 
binnen dewelke elke betaling tot vergoeding van een handelstransactie dient te 
gebeuren. De bepalingen zijn enkel van toepassing op betalingen tot vergoeding van 
wat in het wetsontwerp als handelstransacties is gedefinieerd.  
 
 
♦ WETSONTWERP TOT WIJZIGING VAN DE FAILLISSEMENTSWET VAN 8 AUGUSTUS 

1997, HET GERECHTELIJK WETBOEK EN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN  
 

Doc. 50 1132 - 2000/2001. 
Onderzocht in de commissie belast met de problemen inzake Handels- en 
Economisch recht. 
Rapporteur :  mevr. Anne Barzin. 
Aangenomen door de Kamer op 19.07. 2001. 
Geamendeerd door de Senaat op 13.06. 2002. 
Aangenomen door de Kamer op 20.07. 2002. 

 
Het wetsontwerp heeft tot doel, na evaluatie van de in 1997 uitgevaardigde 
faillissementswet, de wet aan te passen aan een aantal onnauwkeurigheden en 
onvolkomenheden die sindsdien bij haar toepassing werden vastgesteld.   
 
Het wetsontwerp bevat eveneens bepalingen met het oog op het waarborgen van de 
onafhankelijkheid van de curator in geval van een tegenstrijdigheid van belangen of 
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een schijn van partijdigheid, alsook de voorwaarden voor de toepassing van de 
verschoonbaarheid. 
 
De meeste aanpassingen hebben evenwel betrekking op een vlotter verloop en 
afwikkeling van de faillissementsprocedure. Als gevolg hiervan worden ook een 
beperkt aantal wijzigingen aan het Gerechtelijk wetboek en het Wetboek van 
vennootschappen aangebracht.  
 
Tijdens de bespreking van de wijzigingen van de faillissementswet werd 
overeengekomen dat de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord 
door middel van een afzonderlijke wet zal worden gewijzigd. 
 
 
 
2.1.2.  WERKZAAMHEDEN VAN DE COMMISSIES 
 
 
 
 VASTE COMMISSIES EN SUBCOMMISSIES 
 
 
 
Commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de 
wetenschappelijke en culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw 
 
 
Naast de werkzaamheden in het kader van de begrotingsprocedure en verschillende 
ontwerpen van programmawet heeft de commissie voor het Bedrijfsleven, het 
Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de nationale wetenschappelijke en culturele 
Instellingen, de Middenstand en de Landbouw volgende wetsontwerpen en 
wetsvoorstellen aangenomen : 
 
- wetsontwerp betreffende de oprichting van de Vestigingsraad, DOC 50 1257-

2000/2001; 
 
- wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 1996 

houdende invoering van een sociale verzekering ten gunste van zelfstandigen, 
in geval van faillissement, en van gelijkgestelde personen, met toepassing van 
de artikelen 29 en 49 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de 
sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke 
pensioenstelsels, DOC 50 1338-2000/2001 

 
- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve 

schuldregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag 
genomen onroerende goederen, DOC 50 1285-2000/2001 

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

verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en tot wijziging 
van artikel 31 van de wet van 25 juni 1992 op de 
landverzekeringsovereenkomst – Overgezonden door de Senaat, DOC. 1079-
2000/2001; 

 
- wetsontwerp betreffende de transacties uitgevoerd met instrumenten voor de 

elektronische overmaking van geldmiddelen, DOC 50 1389-2000/2001; 
 



Hoofdstuk 2    BEVOEGDHEDEN - 
 

69

- wetsontwerp betreffende de intracommunautaire vorderingen tot staking op het 
gebied van bescherming van de consumentenbelangen, DOC 50 1479-
2001/2002; 

 
- wetsontwerp ter invoering van een eenmalige bijdrage ten laste van de 

petroleumsector – Geamendeerd door de Senaat, nr. 1129/9; 
 

- wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, DOC 50 1716-2000/2001; 

 
- wetsontwerp tot regeling van de bijzondere rechten verbonden aan de 

bijzondere aandelen ten voordele van de Staat en de N.V. Distrigas en de N.V. 
Fluxys, DOC 50 1801-2001/2002; 

 
- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 november 1967 houdende 

oprichting van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, DOC 50 1289-
2000/2001; 

 
- wetsvoorstel (mevr. Magda De Meyer c.s.) houdende het verbod op bepaalde 

vormen van invordering van schulden tegen betaling, DOC 50 0223-1999/2000. 
 
 
Daarnaast heeft de commissie de bespreking aangevat van een aantal 
wetsontwerpen en –voorstellen. 
 
 
Hoorzittingen 
 
Op 6 november 2001 hebben de Verenigde Commissies voor het Bedrijfsleven, het 
Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de nationale wetenschappelijke en culturele 
Instellingen, de Middenstand en de Landbouw en de commissie voor de 
Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing hoorzittingen 
gehouden over de thematiek van de toepassing van genetisch gewijzigde 
organismen in de landbouw in functie van de voedselproductie.  Volgende personen 
werden hierbij gehoord : 
 
- de heer Dirk Carrez (Belgo Biotech); 
- de heer Jos Matthijs (Boerenbond); 
- de heer J.-F. Fauconnier (Greenpeace België); 
- de heer Dan Leskieu (Onafhankelijk adviseur – Europees Parlement); 
- de heer Marc Fichers (“Nature et Progrès”); 
- de heer Raoul Jennar (OXFAM Solidariteit); 
- de heer Wim De Beukelaere (Testaankoop); 
- Prof. Sigrid Sterckx (U.G.); 
- de heer Jo Bury (Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie). 

 
Op 6 november 2001 heeft de commissie voor het Bedrijfsleven, het 
Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de nationale wetenschappelijke en culturele 
Instellingen, de Middenstand en de Landbouw, in het kader van de bespreking van 
het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de 
landverzekeringovereenkomst en de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van 
zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen (DOC 50 1007-
2000/2001), vertegenwoordigers gehoord van de sectoren van de verzekeraars en 
de herverzekeraars over de gevolgen van de aanslagen van 11 september 2001 : 
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- de heer Bugnon (SUISSE-RE); 
- de heer Ohme (MUNICH-RE); 
- de heer Leflot (SECURA-RE); 
- de heer Rogge (BVVO). 

 
In het kader van dezelfde bespreking vond op 2 juli 2002 een informele 
gedachtewisseling plaats met vertegenwoordigers van de bevoegde ministers van 
het Vlaamse, Waalse en Brusselse Gewest over de afbakeningen van risicogebieden 
voor overstromingen. 
 
Op 20 november 2001 heeft de commissie voor het Bedrijfsleven, het 
Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de nationale wetenschappelijke en culturele 
Instellingen, de Middenstand en de Landbouw in het kader van de bespreking van 
het wetsontwerp betreffende de transacties uitgevoerd met instrumenten voor de 
elektronische overmaking van geldmiddelen (DOC 50 1389-2000/2001), 
hoorzittingen gehouden met vertegenwoordigers van : 
 
- Belgische Vereniging der Banken; 
- Banksys N.V.; 
- Ombudsman Bankbedrijf; 
- Testaankoop. 
 
Op 5 maart 2002 heeft de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, 
het Onderwijs, de nationale wetenschappelijke en culturele Instellingen, de 
Middenstand en de Landbouw, in het kader van de bespreking van het wetsvoorstel 
van mevr. Lalieux tot instelling van een universele bankdienstvereniging (DOC 50 
1370-2000/2001) volgende organisaties gehoord : 
 
- “Association des services d’accompagnement de personnes handicapées”; 
- Belgische Vereniging der Banken; 
- “Réseau financement alternatif”; 
- Testaankoop; 
- NV De Post 
 
Op 19 maart 2002 werden in het kader van de bespreking van het wetsontwerp tot 
wijziging van de wet van 21 november 1989, betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en tot wijziging van artikel 31 
van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst (DOC 50 1079-
2000/2001),vertegenwoordigers gehoord van : 
 
- Federatie voor Verzekerings- en Financiële Tussenpersonen; 
- Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen; 
- Test-Aankoop. 
 
Op 16 april 2002 heeft de commissie een debat gehouden over duurzame 
ontwikkeling : 
 
- Hoorzitting met vertegenwoordigers van de Interdepartementale Commissie 

voor Duurzame Ontwikkeling : “Obstakels en vooruitzichten bij de oprichting 
van de Programmatorische Federatie Overheidsdienst Duurzame 
Ontwikkeling”. 

- Gedachtewisseling met de eerste minister : “Balans en perspectieven van het 
Belgische regeringsbeleid inzake duurzame ontwikkeling”. 
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- Hoorzitting met vertegenwoordigers van de Federale Raad voor Duurzame 
Ontwikkeling : “Hoe kan het Parlement beter rekening houden met de 
adviezen van de Raad ?” 

- Hoorzitting met een vertegenwoordiger van de “Task Force Duurzame 
Ontwikkeling” van het Federaal Planbureau : “Hoe kan een evaluatiecultuur 
van het overheidsbeleid in België worden ontwikkeld ? 

- Reacties van de staatssecretaris van Energie en Duurzame Ontwikkeling, 
toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer. 

- Conclusies – Organisatie van de opvolging. 
 
 
Subcommissie belast met het Onderzoek en de eventuele Herziening van het 
Sociaal Statuut van de Zelfstandigen 
 
 
De subcommissie heeft een aantal hoorzittingen georganiseerd over het sociaal 
statuut van de meewerkende echtgenoot : hierbij werden vertegenwoordigers 
gehoord van : 
 
- “Union des Classes moyennes; 
- Nederlandstalige Vrouwenraad; 
- “Association des conjointes-aidantes de médecins et dentistes”; 
- “Fédération wallonne des Agriculteurs”; 
- Fiscale consulenten; 
- “Markant” – “Netwerk van Ondernemende Vrouwen”; 
- UNIZO 
- Katholiek Vormingswerk van Landelijke Vrouwen. 
 
Naar aanleiding van de bekendmaking van het tweede verslag van de zogenaamde 
“Werkgroep Cantillon”, getiteld “Voorstellen tot hervorming in het pensioenregime 
van de zelfstandigen” heeft de subcommissie een gedachtewisseling gehouden met 
prof. Bea Cantillon. 
 
Daarnaast werd een gedachtewisseling georganiseerd met de minister van Sociale 
Zaken en Pensioenen en de minister van Telecommuncatie en Overheidsbedrijven 
en Participaties, belast met Middenstand, over dit tweede verslag van de werkgroep 
“Cantillon” en over de organisatie van de Ronde Tafel m.b.t. het sociaal statuut van 
de zelfstandigen. 
 
Tenslotte werden alle fracties uitgenodigd een gestructureerd document neer te 
leggen met prioriteiten en aanbevelingen inzake de herziening van het sociaal statuut 
der zelfstandigen.  Deze documenten werden besproken met het oog op de redactie 
van een consensusdocument. 
 
 
Commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar 
Ambt 
 
 
Begrotingscontrole 
 
Op 13 en 14 november 2001 bracht de commissie een gunstig advies uit over de 
secties 02 "Federale overheidsdienst - Kanselarij en Algemene Diensten", 04 
"Federale overheidsdienst - Personeel en Organisatie", 05 "Federale overheidsdienst 
- Informatie- en Communicatietechnologie", 13 "Ministerie van Binnenlandse Zaken" 
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en 17 "Federale Politie en Geïntegreerde Werking" van het ontwerp van algemene 
uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2002 (met inbegrip van de verantwoording 
en de beleidsnota's). 
 
Op 22 mei 2002 bracht de commissie tevens een gunstig advies uit over de secties 
13 "Federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken" en 17 "Federale Politie en 
Geïntegreerde Werking" van het wetsontwerp houdende eerste aanpassing van de 
Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2002. 
 
 
Wetgevend werk 
 
De commissie heeft de onderstaande wetsontwerpen en –voorstellen aangenomen : 
 
- wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek om het stemrecht toe te kennen 

aan de Belgen die in het buitenland verblijven, voor de verkiezing van de 
federale Wetgevende Kamers en tot instelling van de vrijheid van keuze van de 
gemachtigde in geval van stemming per volmacht, DOC 50 1378-2000/2001; 

 
- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de 

betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel en van 
de wet van 1 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van 
een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector, 
DOC 50 1435-2001/2002; 

 
- wetsontwerp tot wijziging van artikel 24 van de wet van 20 juli 1971 op de 

begraafplaatsen en de lijkbezorging, met betrekking tot de verklaring over de 
asbestemming, DOC 50 1444-2001/2002; 

 
- wetsontwerp tot invoeging van de artikelen 43ter, 44bis, 46bis, 69 en 70 in de 

wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 
1966, DOC 50 1458-2001/2002; 

 
- ontwerp van programmawet (art. 82 tot 108), DOC 50 1503-2001/2002; 
 
- wetsontwerp tot waarborging van een gelijke vertegenwoordiging van mannen 

en vrouwen op de kandidatenlijsten van de kandidaturen voor de 
provincieraadsverkiezingen, de gemeenteraadsverkiezingen en voor de 
verkiezingen van het Europees Parlement, DOC 50 1608-2001/2002; 

 
- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 januari 1987 inzake de risico's van 

zware ongevallen bij bepaalde industriële activiteiten, DOC 50 1641-
2001/2002; 

 
- ontwerp van bijzondere wet tot waarborging van een gelijke 

vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten van de 
kandidaturen voor de verkiezingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad, van 
de Waalse Gewestraad en van de Vlaamse Raad, DOC 50 1680-2001/2002. 
Bijgevolg vervielen de volgende wetsvoorstellen : 
- wetsvoorstel (Mevr. Burgeon en de heren Moriau en Picqué) tot wijziging 

van een aantal bepalingen uit de kieswetgeving ter bevordering van een 
gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kieslijsten, 
DOC 50 0417-1999/2000; 
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- wetsvoorstel (de dames Grauwels en Drion) tot wijziging van 
verscheidene kieswetten ter bevordering van gelijke kansen voor 
vrouwen en mannen bij verkiezingen, DOC 50 0635-1999/2000. 

 
- wetsontwerp tot waarborging van een gelijke vertegenwoordiging van mannen 

en vrouwen op de kandidatenlijsten van de kandidaturen voor de verkiezingen 
van de federale Wetgevende Kamers en van de Raad van de Duitstalige 
Gemeenschap, DOC 1681-2001/2002. 
Bijgevolg verviel het volgende wetsvoorstel : 
- wetsvoorstel (de heer Wauters, de dames Grauwels, Pelzer-Salandra en 

de heer Viseur) ter bevordering van gelijke kansen voor vrouwen en 
mannen bij verkiezingen DOC 50 0357-1999/2000. 

 
- wetsontwerp betreffende de essentiële elementen van het statuut van de 

personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen 
met betrekking tot de politiediensten, DOC 50 1683-2001/2002. 
Bijgevolg vervielen de volgende wetsvoorstellen : 
- wetsvoorstel (de heren Hendrickx, Vanpoucke en Tant) tot wijziging van 

artikel 15 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een 
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, DOC 50 1099-
2000/2001; 

- wetsvoorstel (de heren Leterme, Tant en Vanpoucke) tot regeling van de 
rechtspositie van de enige veldwachters in het operationeel kader van de 
nieuwe geïntegreerde politiedienst, DOC 50 1395-2000/2001. 

 
- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de 

veiligheid bij voetbalwedstrijden, DOC 50 1729-2001/2002. 
Bijgevolg vervielen de volgende wetsvoorstellen : 

- wetsvoorstel (Mevr. Lejeune) tot wijziging van de wet van 21 december 
1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, DOC 50 1088-
2000/2001; 

- wetsvoorstel (Mevr.Creyf en de heer Vanpoucke) tot wijziging van de wet 
van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, 
DOC 50 1391-2000/2001; 

 
- wetsvoorstel (de heren Coveliers, Eerdekens, Bacquelaine, Van der Maelen, 

Mevr. Gerkens en de heer Tavernier) tot wijziging van het Kieswetboek, de wet 
van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de 
verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de 
financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, de wet van 11 
april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming, evenals 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, 
DOC 50 1806-2001/2002. 
Bijgevolg vervielen de volgende wetsvoorstellen : 
- wetsvoorstel (de heren Annemans, Laeremans en De Man) tot wijziging van 

het Kieswetboek, DOC 50 0406-1999/2000; 
- wetsvoorstel (de heer Lano) tot wijziging van de bij het Kieswetboek 

gevoegde tabel houdende indeling van het grondgebied in kieskringen, DOC 
50 1876-2001/2000. 
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- wetsvoorstel (de heren Coveliers, Eerdekens, Bacquelaine, Van der Maelen, 

Mevr. Gerkens en de heer Tavernier) tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 
betreffende de verkiezing van het Europees Parlement en de wet van 19 mei 
1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor 
de verkiezing van het Europees Parlement, DOC 50 1807-2001/2002. 

 
- ontwerp van programmawet (art. 114 tot 127 en 140), DOC 50 1823-2001/2002. 
 
 
De onderstaande wetsvoorstellen werden verworpen : 
 
- wetsvoorstel (de heer De Crem) betreffende de berekening van de financiële 

impact van de aan de kiezer voorgestelde partijprogramma’s, DOC 50 0068-B.Z. 
1999; 

- wetsvoorstel (de heer De Crem) tot invoering van een uniforme legitimatiekaart, 
DOC 50 0069-B.Z. 1999; 

- voorstel van bijzondere wet betreffende de berekening van de financiële impact 
van de aan de kiezer voorgestelde partijprogramma's, DOC 50 0586-1999/2000. 

 
Met betrekking tot het wetsvoorstel (de heer De Crem) tot wijziging van de artikelen 
84 en 87 van de nieuwe gemeentewet, (DOC 50 0481-1999/2000) meende de 
commissie dat de federale Kamers niet langer bevoegd zijn voor de desbetreffende 
materie. 
 
 
Tenslotte vatte de commissie ook nog de bespreking aan van de onderstaande 
wetsvoorstellen en –ontwerpen : 
 
- wetsvoorstel (de heren Van Hoorebeke, Danny Pieters en Mevr. Van Weert) 

houdende regeling van het taalgebruik voor sommige handelingen van het 
openbaar gezag, DOC 50 1028-2000/2001; 

- wetsvoorstel (de heren D’Hondt, Harmegnies, Valkeniers, Van Eetvelt, 
Langendries et Danny Pieters) tot wijziging van artikel 42ter van de wet van 5 
augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen, DOC 50 
1423-2000/2001; 

- wetsontwerp tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging 
van de federale Staatsstructuur, DOC 50 1564-2000/2001; 

- wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 116 en 126 van het Kieswetboek, DOC 
50 1565-2000/2001; 

- wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 16 en 18 van de wet van 12 januari 
1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de 
Brusselse leden van de Vlaamse Raad verkozen worden, DOC 50 1567-
2000/2001; 

- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 18 september 1986 tot instelling van 
het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten, DOC 50 
1573-2000/2001; 

- wetsvoorstel (de heren Leterme, Bacquelaine en Coveliers, de dames Brepoels 
en Milquet en de heren Tavernier en Van der Maelen) tot wijziging van de 
kieswetgeving, wat betreft de vermelding van politieke partijen boven de 
kandidatenlijsten op de stembiljetten bij de verkiezingen van de federale 
Wetgevende Kamers, de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Brusselse 
Hoofdstedelijke Raad en de Raad van de Duitstalige Gemeenschap, DOC 50 
1647-2001/2002; 
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- wetsvoorstel (de heer Leterme c.s.) tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 
betreffende de verkiezing van het Europees Parlement wat betreft de vermelding 
van de politieke partijen boven de kandidatenlijsten op de stembiljetten, 50 1648-
2001/2002. 

 
 
Andere activiteiten  
 
Op 23 januari en 6 februari 2002 heeft de commissie hoorzittingen gehouden met 
betrekking tot de verkeersveiligheid. Daarbij werden uiteenzettingen gegeven door 
de minister van Binnenlandse Zaken en door vertegenwoordigers van de federale 
politie, met name de heer Warny, directeur-generaal van de bestuurlijke politie; de 
heer Bliki, adjunct-directeur-generaal van de bestuurlijke politie; en de heer Draux, 
directeur van de directie Verkeerspolitie (DOC 50 1734-2001/2002). 
 
Op 13 maart 2002 woonde de commissie de plechtige opening bij van het 
communicatie- en informatiecentrum van de NV A.S.T.R.I.D. te Gent. In de marge 
van de officiële inwijding van het centrum door de minister van Binnenlandse Zaken 
luisterden de leden naar diverse uiteenzettingen over de opdracht van A.S.T.R.I.D. 
 
Op 22 mei 2002 ontving de commissie een delegatie van burgemeesters, schepenen 
en gemeenteraadsleden van kleinere Vlaamse gemeenten. De delegatie vestigde de 
aandacht van de commissie op de financiële gevolgen van de politiehervorming voor 
de begroting van de gemeenten. 
 
In het kader van de opvolging van de algemene aanbevelingen van het College van 
federale ombudsmannen (jaarverslag 2001), wisselden de commissieleden op 4 juni 
2002 van gedachten met de heer Schewebach, directeur-generaal van de dienst 
Vreemdelingenzaken, en mevrouw Ekka, adjunct-adviseur. 
 
Ten slotte debatteerden de commissieleden op 25 juni 2002 met de eerste minister 
over de financiering van de politiehervorming. 
 
 
Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen 
 
 
Naast haar werkzaamheden in het kader van de begrotingsprocedure, heeft de 
commissie talloze door de Senaat overgezonden wetsontwerpen houdende 
instemming met conventies besproken en hiervan verdient vooral het Verdrag van 
Nice (DOC 50 1679-2001/2002) bijzondere vermelding. 
 
De commissie heeft ook het wetsontwerp ter bevordering van sociaal verantwoorde 
productie, dat door de Senaat werd geamendeerd, opnieuw onderzocht en 
geamendeerd (DOC 50 704-1999/2000) – voortaan de wet van 27 februari 2002. (Dit 
wetsontwerp was oorspronkelijk een wetsvoorstel dat tijdens de vorige 
zittingsperiode door de Kamer werd aangenomen.) 
 
 
Er werden talloze voorstellen van resolutie aangenomen: 
 
- over de regeringsvorming in Afghanistan (DOC 50 1512-2001/2002); 
- betreffende de ondertekening of de ratificatie van het statuut van het 

internationaal strafgerechtshof door de lidstaten van de Europese Unie, alsook 
door de kandidaat-lidstaten van de Europese Unie (DOC 50 1484-2001/2002); 
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- betreffende de rol van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie inzake 
Europese steun aan het vredesproces in Colombia (DOC 50 1296-2000/2001) 

- betreffende het aanslepende conflict tussen de staat Israël en de Palestijnse 
Autoriteit (DOC 50 1560-2001/2002); 

- betreffende de veroordeling tot de dood door begraving en steniging van 
mevrouw Safiya Husseini, uitgesproken door een islamitische rechtbank van de 
bondsstaat Sokoto (Federale Republiek Nigeria) (DOC 50 1634-2001/2002); 

- met betrekking tot de huidige toestand in Algerije (DOC 50 1445-2001/2002); 
- betreffende de herinvoering van de door president G. Bush van de Verenigde 

Staten voorgestane "Mexico City Policy" (DOC 50 1663-2001/2002); 
- betreffende maatregelen tegen illegale houtkap in de wereld (DOC 50 1516-

2001/2002); 
- betreffende de conclusies van de tussen 31 augustus en 7 september 2001 in 

Durban gehouden Wereldconferentie tegen racisme, rassendiscriminatie, 
vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheid en de uitvoering die 
België daaraan geeft (DOC 50 1658-2001/2002); 

- betreffende de economische en sociale situatie in Argentinië alsook betreffende 
de gebeurtenissen die het land in december 2001 in een zware crisis hebben 
gebracht (DOC 50 1657-2001/2002); 

- betreffende de mensenrechten op Cuba (DOC 50 1690-2001/2002); 
- betreffende de opheffing van het embargo ten aanzien van de bevolking van Irak 

(DOC 50 1708-2001/2002); 
- betreffende het proces van Barcelona aan de vooravond van de Top van 

Valencia (DOC 50 1702-2001/2002); 
- betreffende de toestand in het Midden-Oosten (DOC 50 1737-2001/2002); 
- betreffende de status van waarnemer voor Taiwan tijdens de jaarlijkse 

bijeenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie in mei 2002 in Genève (DOC 
50 1746-2001/2002); 

- betreffende de universele geldigmaking van het Verdrag van Ottawa inzake het 
verbod van het gebruik, de aanleg van voorraden, de productie en de overdracht 
van antipersoonsmijnen en inzake de vernietiging van deze wapens en 
betreffende de intersessionele werkzaamheden (DOC 50 1748-2001/2002); 

- betreffende Cyprus (DOC 50 0830-1999/2000); 
- betreffende het cultureel erfgoed van Famagusta (DOC 50 1841-2001/2002). 
 
De commissie heeft de gesprekken met de regering ter voorbereiding van de 4de 
ministeriële conferentie van de Wereldhandelsorganisatie te Doha eveneens 
afgerond met de goedkeuring van een voorstel van resolutie (DOC 50 1412-
2001/2002). 
 
Na de Conferentie van Doha werden de besprekingen in de 
Wereldhandelsorganisatie verder met de regering besproken.  Ook over de 
Conferentie van Monterrey werd met de regering gedebatteerd.  
 
Samen met het Adviescomité voor Europese aangelegenheden werd met de 
regering gediscussieerd over het standpunt van België op de verschillende Europese 
Topontmoetingen. Met de Belgische vertegenwoordigers in de Conventie over de 
toekomst van de Europese Unie werd de vooruitgang van de werkzaamheden van 
deze Conventie besproken. 
 
In het kader van het verslag dat de regering jaarlijks aan het parlement bezorgt, heeft 
de commissie de betrokken ministers gehoord over de toepassing van de wetgeving 
betreffende de wapenhandel. 
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Zij heeft drie vergaderingen besteed aan het onderzoek van het verslag van de 
bijzondere evaluator voor Internationale Samenwerking. 
 
Zij heeft verscheidene keren achter gesloten deuren met de vice-eerste minister en 
minister van Buitenlandse Zaken van gedachten gewisseld over de evolutie van de 
toestand in Midden-Afrika en het Midden-Oosten. 
 
In het kader van dit eerste dossier heeft de commissie de heren Yossi Beilin, 
voormalig Israëlisch minister van Justitie en Yasser Abed Rabbo, Palestijns minister 
van Cultuur, ontvangen evenals een delegatie van de Palestijnse Wetgevende Raad 
en een delegatie van de Wereldmoslimliga. 
 
De commissie gaf ook de aanzet tot een bezinning over het internationaal en 
Europees beleid inzake veiligheid na de aanslagen van 11 september 2001. 
 
Zij heeft ook heel wat vragen en interpellaties over de belangrijkste kwesties uit de 
internationale actualiteit gehoord. 
 
Bij de voorbereiding van de jaarlijkse vergadering van de VN-commissie van de 
Rechten van de Mens hebben de leden van de commissie zoals elk jaar de 
gelegenheid gehad zich met vertegenwoordigers van Amnesty International te 
onderhouden. 
 
Een delegatie van de commissie reisde ten slotte voor een zending naar de 
Volksrepubliek China en bezocht bij die gelegenheid Tibet. 
 
 
Commissie voor de Financiën en de Begroting 
 
 
Op 27 november 2001 hield de commissie een hoorzitting met topambtenaren van 
het ministerie van Financiën in het kader van de bespreking van het ontwerp van 
begroting 2002. 
 
Op 5 december 2001 heeft de commissie de heer Étienne Marique, Voorzitter van de 
Kansspelcommissie, gehoord in het kader van de bespreking van het wetsontwerp 
tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij. 
 
Op 29 januari 2002 wisselde de commissie van gedachten met de heren Éric André 
en Aimé Desimpel, covoorzitters van de werkgroep “Toegang van de KMO’s tot 
bankkrediet en de beursmarkten”. 
 
Op 27 februari 2002 vond een gedachtewisseling plaats met de heer Guy Quaden, 
Gouverneur van de Nationale Bank van België, naar aanleiding van de publicatie van 
het jaarverslag 2001 van deze instelling. 
 
Op 5 maart 2002 wisselde de commissie van gedachten met de 
regeringscommissaris belast met de vereenvoudiging van de fiscale procedure en de 
strijd tegen de grote fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën, over 
de stand van zaken van zijn actieplan. 
 
Op 12 maart 2002 hield de commissie een hoorzitting met de heer H. De Greef, 
Administrateur-generaal van de belastingen, en de heer R. Versluys, Directeur-
generaal van de Administratie voor de invordering, over de fiscale achterstand. 
 



78 - BEVOEGDHEDEN  Hoofdstuk 2 
 

 

Tijdens een vergadering met gesloten deuren op 23 april 2002 heeft de commissie 
de kandidaten gehoord voor het ambt van raadsheer (N) bij het Rekenhof. 
 
Op 18 en 19 juni 2002 hield de commissie hoorzittingen met de heren Guy Quaden, 
Gouverneur van de Nationale Bank van België, Willy Lenaerts, Voorzitter van de 
Controledienst voor de Verzekeringen, Eddy Wymeersch, Voorzitter van de 
Commissie voor het Bank- en Financiewezen en Guido Ravoet, Directeur-generaal 
van de Belgische vereniging van banken, in het kader van de bespreking van het 
wetsontwerp betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële 
diensten en het wetsontwerp tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de 
beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook 
inzake de tussenkomst van de CBF en de CDV voor de strafgerechten, van de wet 
van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële 
diensten en tot wijziging van verschillende andere wetsbepalingen. 
 
Op 9, 10 en 16 juli 2002 hield de commissie een hoorzitting met de heer Jacques 
Hamaide, Voorzitter van de Hoge Raad voor de Justitie, mevrouw Edith Van den 
Broeck, Voorzitster van de benoemings- en aanwijzingscommissie van de Hoge raad 
voor de Justitie, de heren Michel Melchior en Alex Aerts, Voorzitters van het 
Arbitragehof en de heren William Dumazy, Eerste Voorzitter, en François Vanstapel, 
Voorzitter van het Rekenhof, in het kader van de bespreking van het voorstel  van 
bijzondere wet (de h. Pierre Lano) tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 
1989 op het Arbitragehof, betreffende de dotatie aan dit hof, het wetsvoorstel (de h. 
Pierre Lano) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, betreffende de dotatie aan 
de Hoge Raad voor de Justitie en het wetsvoorstel (de h. Pierre Lano) tot wijziging 
van een aantal wetten betreffende de dotaties aan het Rekenhof, de Vaste Comités 
van toezicht op de politie- en inlichtingendiensten, de federale Ombudsmannen en 
de Benoemingscommissies voor het notariaat. 
 
 
De commissie voor de Financiën en de Begroting heeft bovendien volgende 
wetsontwerpen aangenomen : 
 
- het wetsontwerp tot wijziging van artikel 298 van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992, DOC 50 1355/001-2000/2001; 
 
- het wetsontwerp betreffende de bijdrage van België aan de zevende 

wedersamenstelling van de werkmiddelen van het Aziatische 
Ontwikkelingsfonds, DOC 50 1380/001-2000/2001; 

 
- het wetsontwerp houdende eindregeling van de begrotingen van de diensten van 

algemeen bestuur van de Staat van het jaar 1996, DOC 50 1393/001-2000/2001; 
 
- het wetsontwerp houdende eindregeling van de begrotingen van instellingen van 

openbaar nut van het jaar 1991 of voorgaande jaren, DOC 50 1415/001-
2000/2001; 

 
- het wetsontwerp tot rationalisering van de werking en het beheer van de 

Nationale Loterij, DOC 50 1339/001-2000/2001; 
 
- het wetsontwerp houdende bekrachtiging van de koninklijke besluiten van 15 

december 1999 en 24 juni 2000 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van 
de bedrijfsvoorheffing, DOC 50 1371/001-2000/2001; 
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- het wetsontwerp betreffende de definitieve omschakeling op de euro, DOC 50 
1460/001-2001/2002; 

 
- het wetsontwerp met het oog op het terbeschikking stellen van de federale politie 

van ambtenaren van de fiscale administraties, DOC 50 1429/001-2000/2001; 
 
- het ontwerp van programmawet (artikelen 63 tot 65), DOC 50 1503/001-

2001/2002; 
 
- de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2002, DOC 50 1447/001-

2000/2001; 
 
- het ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2002, DOC 

50 1448/001-2000/2001; 
 
- het wetsontwerp houdende tweede aanpassing van de algemene 

uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2001, DOC 50 1524/001-2001/2002; 
 
- het wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 50, 51, 51bis, 53quater, 

53quinquies, 53sexies, 55 en 61 van het Wetboek van de belasting over de 
toegevoegde waarde, DOC 50 1585/001-2001/2002; 

 
- het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van 

het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en tot wijziging 
van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en 
het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en 
beleggingsadviseurs, DOC 50 1569/001-2001/2002; 

 
- het wetsontwerp houdende eindregeling van de begrotingen van de diensten van 

algemeen bestuur van de Staat van het jaar 1997, DOC 50 1575/001-2001/2002; 
 
- het wetsontwerp ter regeling van het opstellen van de betalingsbalans en van de 

externe vermogenspositie van België en houdende wijziging van de besluitwet 
van 6 oktober 1944 betreffende de wisselcontrole en van diverse wettelijke 
bepalingen, DOC 50 1525/001-2001/2002; 

 
- het wetsontwerp tot wijziging van de onverenigbaarheidsregeling voor de leiders 

van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, DOC 50 1570/001-
2001/2002; 

 
- het wetsontwerp tot wijziging van artikel 94 van het Wetboek der 

successierechten ingevolge het nieuwe lokalisatiecriterium voor het recht van 
successie zoals bepaald bij de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering 
van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de 
gewesten, DOC 50 1576/001-2001/2002; 

 
- het wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek der successierechten en het 

Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten ingevolge de nieuwe 
lokalisatiecriteria voor de gewestelijke belastingen zoals bepaald bij de 
bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de gemeenschappen en 
uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten, DOC 50 1577/001-
2001/2002; 
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- het wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 5, 9, 11, 21 en 42 van het Wetboek 

van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen in uitvoering van 
de richtlijn nr. 1999/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 
1999 betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde 
infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen, DOC 50 1635/001-
2001/2002; 

 
- het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal 

stelsel van gefabriceerde tabak, DOC 50 1691/001-2001/2002; 
 
- het wetsontwerp ter bekrachtiging van het koninklijk besluit van 20 juli 2000 

houdende uitvoering betreffende gerechtszaken van de wet van 30 juni 2000 
betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op 
aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, DOC 50 
1709/0001-2001/2002; 

 
- het wetsontwerp ter bekrachtiging van de koninklijke besluiten van 20 juli 2000 

houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van 
de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in 
artikel 78 van de Grondwet, DOC 50 1710/001-2001/2002; 

 
- het wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 13 juli 2001 

houdende uitvoering van de wet van 30 juni 2000 betreffende de invoering van 
de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in 
artikel 77 van de Grondwet, wat de bezoldigingsregeling van de magistraten en 
van de griffiers van de Rechterlijke Orde, en van de secretarissen van de 
parketten, betreft, DOC 50 1711/001-2001/2002; 

 
- het wetsontwerp tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten van 14 juni 2001, 

13 juli 2001 en 11 december 2001 houdende uitvoering van de wet van 26 juni 
2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft 
op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet en tot 
aanpassing van diverse wettelijke bepalingen aan de euro, DOC 50 1712/001-
2001/2002; 

 
- het wetsontwerp houdende aanpassing van de Rijksmiddelenbegroting van het 

begrotingsjaar 2002, DOC 50 1754/001-2001/2002; 
 
- het wetsontwerp houdende eerste aanpassing van de algemene 

uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2002, DOC 50 1755/001-2001/2002; 
 
- het wetsontwerp houdende eindregeling van de begrotingen van de diensten van 

algemeen bestuur van de Staat en de Staatsdienst met afzonderlijk beheer 
“Muntfonds” van het jaar 1998, DOC 50 1758/001-2001/2002; 

 
- het ontwerp van programmawet (artikelen 80 tot 99), DOC 50 1823/001-

2001/2002; 
Het goedkeuren van dit ontwerp van programmawet heeft het vervallen van het 
toegevoegde wetsontwerp tot aanvulling van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992, wat de steun aan de productie van audiovisuele 
werken betreft, tot gevolg, DOC 50 1303/001-2000/2001; 
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- de samengevoegde wetsontwerpen : 
- wetsontwerp betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële 

diensten, DOC 50 1842/001-2001/2002; 
- wetsontwerp tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen 

van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake 
de tussenkomst van de CBF en de CDV voor de strafgerechten, van de wet 
van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de 
financiële diensten en tot wijziging van verschillende andere wetsbepalingen, 
DOC 50 1843/001-2001/2002; 

 
- de samengevoegde wetsontwerpen : 

- wetsontwerp betreffende de toetreding van België tot de Inter-Amerikaanse 
Investeringsmaatschappij, DOC 50 1936/001-2001/2002; 

- wetsontwerp betreffende de inschrijving van België op het kapitaal van de 
Inter-Amerikaanse Investeringsmaatschappij, DOC 50 1864/001-2001/2002. 

 
 
De commissie heeft eveneens volgende wetsvoorstellen en voorstel van resolutie 
goedgekeurd : 
 
- wetsvoorstel (de hh. Paul Tant, Yves Leterme en Luc Goutry) tot wijziging, wat 

de leden van de provincieraden betreft, van artikel 27, tweede lid, 5°, van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, DOC 50 1499/001-2001/2002 ; 

 
- wetsvoorstel (de h. Hugo Coveliers) tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 

1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, DOC 50 1363/001-
2000/2001; 

 
- wetsvoorstel (de hh. Éric van Weddingen en Olivier Maingain en mevr. Pierrette 

Cahay-André) tot wijziging van artikel 25 van de wet van 10 augustus 2001 
houdende hervorming van de personenbelasting en van de artikelen 136, 140 en 
141 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, DOC 50 1558/001-
2001/2002; 

 
- voorstel van resolutie (de hh. Claude Eerdekens, Thierry Giet en Charles 

Janssens) inzake de verscherping van het prudentieel toezicht en van de 
controle op de interbancaire rekeningen, DOC 50 1855/001-2001/2002. 

 
 
De commissie heeft bovendien de bespreking voortgezet van : 
 
- het wetsvoorstel (de h. Jef Valkeniers) tot wijziging van artikel 38 van het 

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, DOC 50 1031/001-2000/2001. 
 
 
Zij heeft eveneens de bespreking aangevat van : 
 
- het wetsontwerp tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake 

inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande 
beslissingen in fiscale zaken, DOC 50 1918/001-2001/2002; 

 
- het wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen inzake ecotaksen en 

ecobonussen, DOC 50 1912/001-2001/2002; 
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- het wetsvoorstel (de hh. Éric van Weddingen en Olivier Maingain) houdende 
wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde het in 
overeenstemming brengen met Richtlijn 90/434/EEG van de Raad van 23 juli 
1990 betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor fusies, splitsingen, 
inbreng van activa en aandelenruil met betrekking tot vennootschappen uit 
verschillende Lid-Staten, DOC 50 1517/001-2001/2002; 

 
- het wetsvoorstel (de dames Jacqueline Herzet, Marie-Thérèse Coenen, Colette 

Burgeon, de h. Servais Verherstraeten, mevr. Kristien Grauwels, de h. Jean-
Jacques Viseur en de dames Magda De Meyer, Fientje Moerman, Els Van Weert 
en Pierrette Cahay-André) tot oprichting bij het Ministerie van Financiën van een 
begrotingsfonds voor alimentatievorderingen, DOC 50 1627/001-2001/2002. 
Toegevoegde wetsvoorstellen : 
- wetsvoorstel (mevr. Colette Burgeon) tot oprichting en organisatie, bij het 

ministerie van Justitie, van een Fonds voor alimentatievorderingen, DOC 50 
0019/001-1999 (B.Z.); 

- wetsvoorstel (mevr. Joëlle Milquet en de heer Jean-Jacques Viseur) tot 
regeling van de alimentatievorderingen door bemiddeling van een 
Rijksbureau voor alimentatievorderingen, DOC 50 0206/001-1999/2000); 

- wetsvoorstel (de dames Jacqueline Herzet en Pierrette Cahay-André) tot 
wijziging van de voorschotten op en invorderingen van onderhoudsgelden 
georganiseerd bij de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn, DOC 50 0264/001-1999/2000); 

- wetsvoorstel (de h. Servais Verherstraeten) tot wijziging van de organieke 
OCMW-wet, inzake de voorschotten op en invordering van 
onderhoudsgelden, DOC 50 0460/001-1999/2000; 

- wetsvoorstel (mevr. Kristien Grauwels) tot oprichting van een Fonds voor 
alimentatievorderingen, DOC 50 1047/001-2000/2001; 

- wetsvoorstel (de h. Jean-Jacques Viseur) betreffende de invordering van 
alimentatievorderingen, DOC 50 1166/001-2000/2001; 

- wetsvoorstel (de hh. Geert Bourgeois en Karel Van Hoorebeke) tot wijziging 
van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek, wat de 
ontvangstmachtiging aan onderhoudsgerechtigden betreft, DOC 50 
1217/001-2000/2001; 

- wetsvoorstel (de hh. Geert Bourgeois en Karel Van Hoorebeke en mevr. Els 
Van Weert) tot wijziging van artikel 391bis van het Strafwetboek, DOC 50 
1218/001-2000/2001; 

- wetsvoorstel (de dames Magda De Meyer en Fientje Moerman) tot wijziging 
van de organieke OCMW-wet, wat de regeling van de voorschotten op en de 
invorderingen van onderhoudsgelden betreft, DOC 50 1333/001-2000/2001. 
 

- de samengevoegde wetsvoorstellen : 
- wetsvoorstel (de hh. Dirk Van der Maelen en Peter Vanvelthoven) tot 

wijziging van het artikel 143 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 
1992 teneinde onderhoudsuitkeringen niet langer in aanmerking te nemen om 
te bepalen of een persoon fiscaal ten laste is, DOC 50 1334/001-2000/2001; 

- wetsvoorstel (de hh. Éric van Weddingen, Olivier Maingain en François 
Bellot) tot wijziging van artikel 143 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992, DOC 50 1518/001-2001/2002; 

 
- het wetsvoorstel (de h. Geert  Versnick) houdende wijziging van een aantal 

fiscale bepalingen met betrekking tot de autonome gemeentebedrijven, DOC 50 
1745/001-2001/2002; 
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- de samengevoegde voorstellen van resolutie : 
- voorstel van resolutie (de hh. Jean-Pierre Viseur en Jef Tavernier) met 

betrekking tot de belastingadministratie, DOC 50 1029/001-2000/2001; 
- voorstel van resolutie (mevr. Greta D’Hondt en de hh. Dirk Pieters en Yves 

Leterme) betreffende de strijd tegen de fiscale fraude, DOC 50 1715/001-
2001/2002; 

 
- het wetsvoorstel (de hh. Dirk Van der Maelen en Gérard Gobert, mevr. Leen 

Laenens en de hh. Patrick Moriau, Marc Van Peel, Jean-Jacques Viseur en 
Ferdy Willems) tot invoering van een heffing op omwisselingen van deviezen, 
bankbiljetten en munten, DOC 50 1685/001-2001/2002; 

 
- het voorstel van bijzondere wet (de h. Pierre Lano) tot wijziging van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, betreffende de dotatie aan 
dit hof, DOC 50 0987/001-2000/2001; 

 
- het wetsvoorstel (de h. Pierre Lano) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, 

betreffende de dotatie aan de Hoge Raad voor de Justitie, DOC 50 0988/001-
2000/2001; 

 
- het wetsvoorstel (de h. Pierre Lano) tot wijziging van een aantal wetten 

betreffende de dotaties aan het Rekenhof, de Vaste Comités van toezicht op de 
politie- en inlichtingendiensten, de federale Ombudsmannen en de 
Benoemingscommissies voor het notariaat, DOC 50 1400/001-2000/2001. 

 
 
Subcommissie van de commissie voor de Financiën en de Begroting belast 
met het onderzoek van de boeken van opmerkingen van het Rekenhof 
 
 
De subcommissie heeft een vergadering gewijd aan de goedkeuring van het verslag 
van de heer Eric van Weddingen betreffende het onderzoek van het 157e Boek van 
het Rekenhof. 
In dit verslag worden ook hoofdstukken gewijd aan : 
 
- de door het Rekenhof uitgevoerde audit bij de Nationale maatschappij van 

Belgische Spoorwegen (NMBS); 
- de problematiek van de achterstand bij de opmaak en de controle van de 

Algemene Rekening van de Staat; 
- de informatisering van de invordering door de Administratie van de Domeinen 

(ministerie van Financiën) van de niet-fiscale schuldvorderingen en penale 
boeten; 

- de gevolgen van de Copernicushervorming voor het ministerie van Financiën; 
- de invoering van de nieuwe patrimoniale boekhouding; 
- de Algemene Richtlijnen voor de Schuld voor de jaren 2000 en 2001 en de 

desbetreffende opmerkingen van het Rekenhof. 
 
 
Commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming der 
Instellingen  
 
 
De commissie heeft twee grondwetsherzieningen aangenomen, namelijk de 
herziening van titel II van de Grondwet om een nieuw artikel in te voegen betreffende 
het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen (DOC 50 1140/001-2000/2001) en 
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de herziening van titel II van de Grondwet met de bedoeling er een bepaling in te 
voegen betreffende het recht van de vrouwen en de mannen op gelijkheid en de 
bevordering van de gelijke toegang tot door verkiezing verkregen en openbare 
mandaten (DOC 50 1141/001-2000/2001). 
 
De commissie heeft ook de volgende wetsontwerpen aangenomen : 
 
1. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der 

instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, DOC 50 1354/001-2000/2001. 
 
2. Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de artikelen 24bis en 50 van de 

bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, DOC 50 
1652/001-2001/2002. 

 
3. Wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende de afschaffing of 

herstructurering van instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten, 
gecoördineerd op 13 maart 1991, DOC 50 1853/001-2001/2002. 

 
De commissie is ten slotte begonnen met de bespreking van het wetsvoorstel (de 
heren Jacques Simonet, Olivier Maingain, Daniel Bacquelaine en Denis D'Hondt en 
mevrouw Corinne De Permentier) tot oprichting van een Parlementair Comité belast 
met de wetsevaluatie (DOC 50 1580/001-2001/2002). 
Aan dit wetsvoorstel heeft de commissie het wetsontwerp gekoppeld houdende 
instelling van een procedure voor de evaluatie van de wetgeving. Dit wetsontwerp 
werd tijdens de vorige zittingsperiode door de Senaat overgezonden en van verval 
ontheven (DOC 50 0372/001-1999/2000). 
 
Het onderzoek van het voorstel van resolutie (de heer Jean-Jacques Viseur) tot 
opwerping van een belangenconflict inzake de bevoegdheidsverdeling in verband 
met de algemeen verbindend verklaring van de collectieve arbeidsovereenkomsten 
(CAO's) gesloten in gemeenschaps- en gewestaangelegenheden werd eveneens 
aangevat (DOC 50 1818/001-2001-2002). 
 
 
Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven  
 
 
Tijdens de zitting 2001-2002 heeft de commissie: 
 
- aan de commissie voor de Financiën en de Begroting een advies geformuleerd 

over de secties 19 (partim) – 'Regie der Gebouwen' en 33 (partim)- 'Vervoer en 
Verkeersveiligheid' en 'Post en Telecommunicatie' van het ontwerp van 
algemene uitgavenbegroting 2002 (DOC 50 1446, 1447 en 1448-2001/2002); 

 
- de artikelen van de programmawet (DOC 50 1503-2001/2002 en DOC 50 1823-

2001/2002) die onder haar bevoegdheid vallen aangenomen; 
 
- het voorstel tot instelling van een parlementaire onderzoekscommissie belast 

met het onderzoek van de omstandigheden die hebben geleid tot het 
faillissement van Sabena, de bepaling van de eventuele verantwoordelijkheden 
en de formulering van aanbevelingen voor de toekomst, ingediend door de heren 
Daniël Bacquelaine, Hugo Coveliers, Claude Eerdekens, Raymond Langendries, 
Yves Leterme, Jef Tavernier, Dirk  Van der Maelen, Karel Van Hoorebeke en 
mevrouw Muriel Gerkens (DOC 50 1514-2001/2002) aangenomen; 
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- het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 houdende 
hervorming van sommige economische overheidsbedrijven aangenomen (DOC 
50 1422-2000/2001); 

 
- het wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 11 

oktober 2001 tussen de federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest betreffende het meerjarig investeringsplan 2001-2012 van 
de NMBS aangenomen (DOC 50 1463-2001/2002); 

 
- het voorstel van resolutie betreffende de uitrusting van vrachtwagens en 

autocars met een dode- en blindehoekspiegel (Dobli) (DOC 50 1742-2001/2002) 
aangenomen ; 

 
- het voorstel van resolutie betreffende de bescherming van de gebruikers van 

informatiediensten via telecommunicatie (DOC 50 1588-2001/2002) 
aangenomen . 

 
 
Overeenkomstig artikel 65bis van het Reglement van de Kamer en artikel 6, § 4, 3° 
en § 8 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, 
werden volgende wetsvoorstellen voor overleg overgemaakt aan de Gewesten: 
 
- wetsvoorstel (de heer Daan Schalck) tot bevordering van de handhaving van de 

wegverkeersregels, DOC 50 1188-2000/2001; 
 
- wetsvoorstel ( de heren Hubert Brouns en Jos Ansoms) tot bevordering van het 

gebruik van emissie-arme voertuigen, DOC 50 0023/1-1999 (B.Z.); 
 
- wetvoorstel ( de heren Daan Schalck en Marcel Bartholomeeussen) betreffende 

de basismobiliteit op het spoor, DOC 50 1417-2000/2001; 
 
- wetsvoorstel (mevr. Joke Schauvliege en mevr. Magda De Meyer) tot wijziging 

van artikel 43.1 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende 
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, DOC 50 1462/1-
2001/2002; 

 
- wetsvoorstel (mevr. Frieda Brepoels en de heer Geert Bourgeois) tot wijziging 

van artikel 4 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen 
reglement op de politie van het wegverkeer, DOC 50 1616/1-2001/2002. 

 
Voor dit laatste wetsvoorstel werd eveneens het advies gevraagd van de 
Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, van de Vereniging van de Vlaamse Steden en Gemeenten alsook van 
de Union des Villes et Communes de Wallonie. 

 
 
De commissie heeft gedachtewisselingen en hoorzittingen georganiseerd over 
volgende onderwerpen : 
 
- op 3 oktober, gedachtewisseling met de minister van Telecommunicatie en 

Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, over de toekomst 
van Sabena; 
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- op 7 november 2001, verklaring van de eerste minister over de stand van zaken 
wat betreft Sabena; de eerste minister heeft daarnaast geantwoord op vragen en 
interpellaties in dat verband; 

 
- op 8 november 2001, tijdens een gemeenschappelijke vergadering met de 

commissie Sociale Zaken, voorstelling van het sociaal plan voor Sabena door de 
minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast 
met Middenstand, en gedachtewisseling; 

 
- op 16 januari 2002 werd een debat georganiseerd over De Post, waarbij de 

minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast 
met Middenstand, heeft geantwoord op vragen en interpellaties; 

 
- op woensdag 13 en dinsdag 19 maart 2002 waren er hoorzittingen over ABX, 

waarbij de commissie volgende mensen heeft gehoord: 
- de heer M. Damar, voorzitter van de raad van bestuur van de NMBS; 
- de heer T. Colpaert, ondervoorzitter van de raad van bestuur van de NMBS; 
- de heer E. Schouppe, gedelegeerd bestuurder van de NMBS; 
- de heer M. Verslype, bestuurder- directeur-generaal van de NMBS; 
- de heer J.-C. Fontinoy, ondervoorzitter van de raad van bestuur van de 

NMBS; 
- de heer O. Dewulf, Euroteam Consult; 
- de heer B. Van Lierde, The Boston Consulting Group; 
- de heer J.-L. Dermaux, gewezen general manager van ABX Group. 

 
- op 27 maart 2002 werd een hoorzitting gehouden met de vertegenwoordigers 

van de werkgelegenheidscellen opgericht ten bate van het Sabena-personeel: de 
heer Dirk Goethals, nationaal coördinator (VDAB); de heer Erwin Vermeulen, 
adviseur bij het kabinet van de minister van Telecommunicatie en 
Overheidsbedrijven en participaties, belast met Middenstand. 

 
- op 6 mei 2002 heeft de commissie de heer Christian Heinzmann, ontslagnemend 

gedelegeerd bestuurder van de NMBS, gehoord. 
 
- op 15 mei heeft een gedachtewisseling plaats gehad over de NMBS, waarbij de 

vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer heeft geantwoord op 
vragen en interpellaties van de leden van de commissie. 

 
- op 5 juni 2002 heeft een hoorzitting plaatsgevonden waarbij de commissie 

professor E. Van Hooydonk heeft gehoord over de IJzeren Rijn. 
 
- op 19 juni 2002 was er een hoorzitting over de hervorming van de rijopleiding, 

waarbij volgende vertegenwoordigers van de rijscholen werden gehoord: 
- de heer J.-P. Haine, ondervoorzitter van de Federatie van 

beroepsautorijscholen van  België; 
- de heer Ph. Meurice, namens de Fédération des Auto-écoles agréées; 
- de heren Van Hooydonk en Menage, namens de Federatie van Belgische 

instituten voor rijvaardigheid; 
- de heer E. Van de Velde, namens het Nationaal centrum voor 

verkeersopleiding; 
- de heer R. Henin, bestuurder van het Centre national de formation routière 
- de heren D. Donnen en J. Quoirin, namens de Groepering van erkende 

instellingen voor autokeuring; 
- de heer M. Wauthy, namens de vzw 'Drive Mut'; 
- de heer A. Bounameaux, namens 'Responsible Young Drivers'; 
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- de heer G. Detroz, namens de 'Gentleman Drivers School'; 
- mevrouw J. Rousseau, namens het Atelier d'éducation permanente pour 

personnes incarcérées; 
- de heer W. Verstraete, namens de 'Kristelijke Werknemersbeweging'; 
- de heer Ph. Andrianne, adjunct secretaris-generaal van de Ligue des 

Familles; 
- de heer S. Wouters, voorzitter van de Jeugdraad voor de Vlaamse 

Gemeenschap. 
 
- op 3 juli heeft de commissie de heer Johnny Thys, gedelegeerd bestuurder van 

De Post, gehoord en vond er een gedachtewisseling plaats. 
 
De commissie heeft ten slotte beslist een werkgroep op te richten die volgende 
wetsvoorstellen moet bestuderen: DOC 50 1633-2001/2002 van mevr. Karine Lalieux 
(PS) en Jean Depreter (PS), DOC 50 1686-2001/2002 van mevr. Muriel Gerkens 
(Ecolo-Agalev) en mevr. Marie-Thérèse Coenen (Ecolo-Agalev), DOC 50 1777-
2001/2002 van mevr. Muriel Gerkens (Ecolo-Agalev) en de heer Jef Tavernier 
(Agalev-Ecolo) en DOC 50 1917-2001/2002 van de heren Raymond Langendries 
(cdH), Jean-Pierre Grafé (cdH), Jean-Jacques Viseur (cdH), André Smets (cdH) en 
mevr. Joëlle Milquet (cdH) betreffende de hervorming van sommige economische 
overheidsbedrijven. 
 
 
Commissie voor de Justitie 
 
 
De commissie voor de Justitie vergaderde tijdens de zitting 2000-2001 van 10 
oktober 2001 tot 16 juli 2002 
 
In die periode vonden 145 openbare  vergaderingen plaats. 
 
 
Politieke controle  
 
Er werden 306 vragen gesteld en er vonden 41 interpellaties plaats. 
 
 
Begrotingscontrole 
 
De commissie bracht op 27 november 2001 een gunstig advies uit over de afdeling 
12 (Justitie) van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2002 (DOC 
50 1447-2001/2002) 
 
De commissie heeft, eveneens op 27 november 2001 de artikelen 118 tot 120 van de 
programmawet aangenomen (DOC 50 1503-2001/2002)  
 
De commissie besprak het voorstel van resolutie betreffende de middelen van het 
departement Justitie (DOC 50 1561/003-2001/2002).  
Het voorstel van resolutie werd op 29 januari 2002 verworpen.  
 
De commissie bracht op 4 juni 2002 een gunstig advies uit over de afdeling 12 
(Justitie) van de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting (DOC 50 
1754-2001/2002). 
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Adviezen 
 
De commissie bracht advies uit over een belangenconflict met betrekking tot het 
wetsontwerp tot wijziging van artikel 86bis van het Gerechtelijk Wetboek en van de 
wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting (DOC 50 1496/2-
2001/2002). 
 
De commissie nam, in gemeenschappelijke vergadering met de commissie voor de 
Justitie van de Senaat, een beslissing over de verlenging van de werkzaamheden 
van de aanvullende kamers van de hoven van beroep (DOC 50 1612-2001/2002).  
 
De commissie gaf een advies aan de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de 
Algemene Zaken en het Openbaar Ambt over het wetsvoorstel  ( de heren Ludwig 
Vandenhove en Fred Erdman ) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, betreffende 
de bevoegdheid om authentieke akten te verlijden. (DOC 50 1763-2001/2002). 
 
 
Bezoeken 
 
De commissie heeft, in het kader van de bespreking van het voorstel van basiswet 
gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden (DOC 50 1365-2000/2001) 
bezoeken afgelegd aan de gevangenissen van Vorst, St Gillis, Lantin, Andenne, 
Merksplas en Hoogstraten. 
 
 
Gedachtewisselingen – Wetsevaluatie  
 
Op 23 november 2001 werd, in gemeenschappelijke vergadering met de commissie 
voor de Justitie van de Senaat, een hoorzitting gehouden met mevr. G. Timmermans, 
administrateur-generaal van het Bestuur van de Veiligheid van de Staat en professor 
O. De Schutter (UCL). 
Deze vergadering handelde over het verdrag tot bescherming van de rechten van 
de mens en de fundamentele vrijheden en de bestrijding van het terrorisme.  
 
Op 28 november 2001 vond een gedachtewisseling plaats over de rapportage die 
door dr. Marion van San en drs. A. Leerkes werd uitgebracht ten behoeve van de 
minister van Justitie over “Criminaliteit en criminalisering – Allochtone jongeren in 
België”.  
 
Op 17 januari 2001 vond een gedachtewisseling plaats met de h. P. Marchal, eerste 
voorzitter en de h. J. du Jardin, procureur-generaal bij het Hof van Cassatie over het 
jaarverslag 2000-2001 van het Hof van Cassatie. 
 
Op 28 januari 2001 besprak de commissie in aanwezigheid van de leden van het 
Bureau van de Hoge Raad de jaarverslagen 2000 van de Hoge Raad voor de Justitie 
(jaarverslag 2000 van de Hoge Raad voor de Justitie, jaarverslag 2000 van de 
verenigde benoemings- en aanwijzingscommissie, jaarverslag 2000 over de 
behandeling van klachten en jaarverslag 2000 over de werking van de rechterlijke 
orde). 
 
De commissie nam op 12 maart 2002 een besluit aan met betrekking tot de evaluatie 
van de wet van 1 maart 2000 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de 
Belgische nationaliteit (DOC 50 1717-2001/2002) 
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De leden van het adviescomité voor Europese Aangelegenheden, de commissie voor 
de Justitie, de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en de commissie voor 
de Financiën en de Begroting van de Kamer,  hebben op vrijdag 22 maart 2002, 
samen met de Opvolgingscommissie van de Senaat inzake de georganiseerde 
criminaliteit, deelgenomen aan een gedachtewisseling over de strijd tegen de 
witwaspraktijken met de procureur des Konings van Brussel, de heer B.Dejemeppe 
en de voorzitter van de Cel Financiële Informatieverwerking, de heer J.Spreutels. Die 
vergadering sloot aan op de Conferentie over de strijd tegen de witwaspraktijken die 
de Franse Assemblée nationale, op initiatief van haar voorzitter, de heer R.Forni, had 
georganiseerd op 8 februari 2002. 
 
 
Vergaderingen in toepassing van artikel 99bis van het Reglement (Europese Zaken)   
 
Na de bijzondere vergadering van de  Raad van de ministers van Justitie en 
Binnenlandse Zaken (JAI) op 20 september en met het oog op de vergadering van 
27 september, heeft de minister van Justitie op 25 september 2001 verslag 
uitgebracht aan de verenigde commissies voor de Justitie van de Kamer en de 
Senaat over de vooruitgang in de strijd tegen het terrorisme.  
 
In het vooruitzicht van de Raad van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken 
van 16 november 2001 heeft de commissie, op 6 november, een gedachtewisseling 
gehad tijdens welke de minister in het bijzonder ingegaan is op de conclusies van 
Tampere en op de kaderbesluiten die zullen opgemaakt worden met het oog op het 
Europees arrestatiebevel en de strijd tegen het terrorisme.  
 
Tijdens de vergadering van 27 november 2001 heeft de commissie de minister 
gehoord in het vooruitzicht van de Raad van de ministers van Justitie en 
Binnenlandse Zaken van 6 en 7 december die volgende punten zou bespreken : het 
Europees arrestatiebevel, de strijd tegen het terrorisme, Eurojust en  het kaderbesluit 
betreffende de bevriezing van voorwerpen en bewijsstukken. 
Over deze Raad werd op 12 december 2001 een debriefing gegeven. . 
 
De commissie had op 26 februari 2002 een gedachtewisseling over de Raad van de 
ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken van 28 februari 2002. 
 
Op 24 april 2002 werd de minister in verenigde commissies Justitie van Kamer en de 
Senaat gehoord over verschillende punten met betrekking tot de agenda van de 
Raad van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken van 25 en 26 april 2002 
(justitiële samenwerking met de Verenigde Staten van Amerika, harmonisatie van de 
straffen, seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie en een ontwerp van 
conclusies van de Raad met betrekking tot de strijd tegen het racisme en de 
vreemdelingenhaat ) 
 
 
Wetgevend werk 
 
De commissie heeft volgende wetsontwerpen en wetsvoorstellen aangenomen. 
 
- wetsvoorstel (de heren Luc Goutry, Jo Vandeurzen en Jos Ansoms) tot 

wijziging van de wetgeving betreffende de bescherming van de goederen van 
personen die wegens hun lichaams- of geestestoestand geheel of gedeeltelijk 
onbekwaam zijn die te beheren ( DOC 50 0107-1999 (B.Z.); 
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- wetsontwerp tot invoering van de werkstraf als autonome straf in correctionele 

zaken en in politiezaken (DOC 50 0549-1999/2000); 
 
- wetsvoorstel (de h. Thierry Giet en mevr. Karine Lalieux) tot aanvulling van 

artikel 33, §1, eerste lid, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige 
hechtenis  (DOC 50 0641-1999/2000); 

 
- wetsvoorstel (de heren Geert Bourgeois en Karel Van Hoorebeke)  tot 

invoeging van een artikel 442bis in het Wetboek van strafvordering (DOC 50 
1083-2000/2001); 

 
- wetsontwerp betreffende de anonimiteit van de getuigen (DOC 50 1185-

2000/2001); 
 
- wetsontwerp betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de 

internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen (DOC 50 
1301-2000/2001); 

 
- wetsontwerp tot wijziging van artikel 90ter van het Wetboek van Strafvordering 

(DOC 50 1271-2000/2001); 
 
- wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 80, 471 en 472 van het Strafwetboek 

en artikel 90ter, § 2, 8°, van het Wetboek van Strafvordering. (DOC50 1342-
2000/2001); 
Toegevoegd wetsvoorstel :  
- wetsvoorstel ( mevr. Joke Schauvliege en de heren Jo Vandeurzen , Tony 

Van Parys en Servais Verherstraeten)  tot wijziging van het Strafwetboek 
en de wet op de verzachtende omstandigheden, wat sommige vormen 
van autodiefstal betreft. (DOC 50 1414-2000/2001); 

 
- wetsvoorstel (de heer Jef Valkeniers) tot wijziging van sommige bepalingen van 

het Burgerlijk Wetboek in verband met het erfrecht van de langstlevende 
echtgenoot (DOC 50 1353-2000/2001); 

 
- wetsontwerp betreffende de schadeloosstelling van de leden van de Joodse 

Gemeenschap van België voor hun goederen die werden geplunderd of 
achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945 (DOC 50 1379-2000/2001); 

 
- wetsontwerp ertoe strekkende het Belgische recht in overeenstemming te 

brengen met het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of 
onterende behandeling of bestraffing, aangenomen te New York op 10 
december 1984 (DOC 50 1387-2000/2001); 

 
- wetsontwerp tot versterking van de wetgeving tegen het racisme (DOC 50 

1407-2000/2001); 
 
-  wetsvoorstel ( mevr. Fauzaya Talhaoui en de h. Vincent Decroly) tot wijziging 

van de artikelen 556 en 559 van het Strafwetboek teneinde de gelijkstelling van 
krankzinnigen of razenden met woeste dieren op te heffen (DOC 50 1408-
2000/2001); 

 
- wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek aangaande de 

territoriale bevoegdheid van de rechter inzake bewarende beslagen en 
middelen tot tenuitvoerlegging (DOC 50 1436-2001/2002); 
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-  wetsontwerp tot vervanging van artikel 43quinquies en tot invoeging van artikel 

66 in de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken (DOC 
50 1459-2001/2002); 

 
-  wetsontwerp tot wijziging van artikelen 308 en 309 van het Gerechtelijk 

Wetboek (DOC 50 1482-2001/2002); 
 
-  wetsontwerp houdende een regeling voor de bescherming van bedreigde 

getuigen en andere bepalingen (DOC 50 1483-2001/2002); 
 
-  wetsontwerp betreffende de euthanasie (DOC 50 1488-2001/2002); 
 
-  wetsontwerp betreffende de palliatieve zorg (DOC 50 1489-2001/2002); 
 
-  wetsontwerp tot wijziging van artikel 86bis van het Gerechtelijk Wetboek en van 

de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting (DOC 50 1496-
2001/2002); 

 
-  wetsvoorstel (de heer Guy Hove, mevouw Fientje Moerman en de heer Hugo 

Coveliers) tot wijziging van artikel 20 van de wet van 7 mei 1999 tot wijziging, 
wat het tuchtrecht voor de leden van de rechterlijke orde betreft, van het 
Gerechtelijk Wetboek (DOC 50 1552-2001/2002); 

 
-  wetsontwerp tot wijziging van deel II, boek II, titel V, van het Gerechtelijk 

Wetboek betreffende de tucht en tot intrekking van de wet van 7 mei 1999 tot 
wijziging, wat het tuchtrecht voor de leden van de Rechterlijke Orde betreft, van 
het Gerechtelijk Wetboek (DOC 50 1553-2001/2002); 
Toegevoegde wetsvoorstellen:  

- wetsvoorstel (de heren Tony Van Parys, Servais Verherstraeten en Jo 
Vandeurzen) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, inzake het 
tuchtrecht van het personeel van de griffies en de parketsecretariaten, en de 
attachés van de dienst voor documentatie en overeenstemming der teksten 
bij het Hof van Cassatie (DOC 50 0556-1999/2000); 

- wetsvoorstel (de heer Thierry Giet) houdende wijziging van het Gerechtelijk 
Wetboek, inzake het tuchtrecht dat van toepassing is op de griffiers, de 
secretarissen van de parketten en het personeel van de griffies en de 
parketten (DOC 50 0567-1999/2000); 

- wetsvoorstel (de heer Fred Erdman) tot wijziging van artikel 427quater van 
het Gerechtelijk Wetboek (DOC 50 1443-2001/2002); 

 
-  wetsontwerp betreffende de Centrale Raad der niet-confessionele 

levensbeschouwelijke gemeenschappen van België, de afgevaardigden en de 
instellingen belast met het beheer van de materiële en financiële belangen van 
de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen (DOC 
50 1556-2001/2002); 

 
-  wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 49, lid 2 en 52, lid 4 van de Wet van 

8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming (DOC 50 1557-2001/2002); 
 
-  wetsvoorstel ( de heren Thierry Giet en Fred Erdman) ter vervanging van artikel 

293 van het Wetboek van strafvordering teneinde de beschuldigde bijstand 
door een advocaat te verlenen (DOC 50 1563-2001/2002); 
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-  wetsontwerp ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 
februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en 
voor racismebestrijding ( DOC 50 1578-2001/2002); 

 
-  wetsontwerp betreffende het afnemen van verklaringen met behulp van 

audiovisuele media (DOC 50 1590-2001/2002); 
 
-  wetsontwerp tot uitbreiding van de mogelijkheden tot inbeslagneming en 

verbeurdverklaring in strafzaken (DOC 50 1601-2001/2002); 
 
-  wetsvoorstel ( de heren Tony Van Parys, Jo Vandeurzen en Servais 

Verherstraeten) tot wijziging van verschillende bepalingen teneinde 
inzonderheid de verjaringstermijnen voor de niet-correctionaliseerbare 
misdaden te verlengen (DOC 50 1625-2001/2002); 

 
-  wetsvoorstel ( de heren Fred Erdman, Claude Eerdekens, Hugo Coveliers, 

Jacques Simonet, en de dames Muriel Gerkens en Fauzaya Talhaoui) 
betreffende de voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf 
omschreven feit hebben gepleegd (DOC 50 1640-2001/2002); 

 
-  wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 285 en 285bis van het Gerechtelijk 

Wetboek en tot invoeging van een artikel 43septies in de wet van 15 juni 1935 
op het gebruik der talen in gerechtszaken (DOC 50 1666-2001/2002); 

 
-  wetsontwerp betreffende de bijzondere opsporingsmethoden en enige andere 

onderzoeksmethoden (DOC 50 1688-2001/2002); 
 
-  wetsontwerp tot toewijzing van de gezinswoning aan de echtgenoot of aan de 

wettelijk samenwonende die het slachtoffer is van gewelddaden vanwege zijn 
partner en tot aanvulling van artikel 410 van het Strafwetboek (DOC 50 1693-
2001/2002); 

 
-  wetsontwerp tot het verlenen van de titel van advocaat-generaal aan het lid van 

het openbaar ministerie dat België in de Eurojust-eenheid vertegenwoordigt en 
tot regeling van zijn financiële toestand (DOC 50 1700-2001/2002); 

 
-  Samengevoegde wetsvoorstellen : 

- wetsvoorstel (de heer Fred Erdman) tot wijziging van het Gerechtelijk 
Wetboek inzake rechtsbijstand (DOC 50 1775-2001/2002); 

- wetsvoorstel (de heer Olivier Maingain ) tot wijziging van artikel 674bis, § 
2, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek (DOC 50 1701-2001/2002); 

 
- wetsvoorstel ( de heer Geert Bougeois) tot wijziging van de artikelen 1168, 

1179, 1180, 2°, en 1183, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek (DOC 50 0251-
1999/2000), (verworpen in de plenaire vergadering). 

 
 
Wetsontwerpen en –voorstellen waarvan de bespreking werd aangevat 
 
- wetsvoorstel  (mevr. Herzet Jacqueline) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek 

teneinde de familienaamsverandering mogelijk te maken (DOC 50 0131-
1999/2000); 
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- wetsvoorstel (mevr. Claudine Drion en mevr. Fauzaya Talhaoui) tot wijziging van 
het Burgerlijk Wetboek, teneinde bij de naamsoverdracht op het kind discriminatie 
tussen mannen en vrouwen weg te werken (DOC 50 0283-1999/2000); 

- wetsvoorstel (mevr. Els Van Weert) tot wijziging van de artikelen 335 en 358 van 
het Burgerlijk Wetboek inzake de gevolgen van de afstamming en de adoptie wat 
de naam betreft (DOC 50 0593/1-1999-2000); 

- wetsvoorstel (mevr. Colette Burgeon, mevr. Karine Lalieux en Thierry Giet) tot 
wijziging van de artikelen 355, 358 en 370 van het Burgerlijk Wetboek inzake de 
toewijzing van de familienaam, (DOC 50 1240-2000/2001); 

- wetsvoorstel (mevr. Dalila Doufi en mevr. Magda De Meyer) tot wijziging van het 
Burgerlijk Wetboek, wat de familienaam betreft, (DOC 50 1300-2000/2001); 

- wetsvoorstel (de h. Olivier Chastel) tot opheffing van artikel 335, § 3, tweede lid, 
van het Burgerlijk Wetboek, (DOC 50 1313-2000/2001); 

- wetsvoorstel (de hh. Verherstraeten Servais, Vandeurzen Jo en Tony Van Parys) 
tot wijziging van de artikelen 30 en 37 van de wet van 1 augustus 1985 
houdende fiscale en andere bepalingen (DOC 50 0625-1999/2000); 

- wetsvoorstel (de hh. Moerman Jean-Paul, Giet Thierry, Michel Charles en mevr. 
Jacqueline Herzet) tot wijziging van artikel 1394 van het Burgerlijk Wetboek 
betreffende de afstand van het recht van natrekking tussen in gemeenschap van 
goederen gehuwde echtgenoten (DOC 50 0628-1999/2000); 

- wetsontwerp tot hervorming van de adoptie (I) (DOC 50 1366-2000/2001); 
- wetsontwerp tot hervorming van de adoptie (II) (DOC 50 1367-2000/2001); 
- wetsvoorstel (mevr. Joëlle Milquet) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek 

inzake adoptie en tot aanvulling van de wet van 31 maart 1987 tot wijziging van 
een aantal bepalingen betreffende de afstamming (DOC 50 0268-1999/2000); 

- wetsvoorstel (de hh. Thierry Giet, Charles Michel en Frédéric André) tot wijziging 
van artikel 355 van het Burgerlijk Wetboek betreffende adoptie (DOC 50 0395-
1999/2000); 

- wetsvoorstel (mevr. Els Van Weert) tot wijziging van de artikelen 335 en 358 van 
het Burgerlijk Wetboek inzake de gevolgen van de afstamming en de adoptie wat 
de naam betreft (DOC 50 0593-1999/2000); 

- wetsvoorstel (Mevr. Magda De Meyer) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek 
met het oog op adoptie door wettelijk samenwonenden (DOC 50 1419-
2000/2001); 

- wetsvoorstel (mevr. Genot Zoé en Grauwels Kristien)  tot wijziging van het 
Burgerlijk Wetboek wat de erkenning van de afstamming betreft (DOC 50 1433-
2001/2002); 

- voorstel van basiswet (de hh. Van Parys Tony, Decroly Vincent, Coveliers Hugo, 
Erdman Fred, Viseur Jean-Jacques Bourgeois Geert, Hove Guy en mevr. Lalieux 
Karine, mevr. Herzet Jacqueline en mevr. Talhaoui Fauzaya) gevangeniswezen 
en rechtspositie van gedetineerden (DOC 50 1365-2000/2001); 

- wetsvoorstel (de hh. Coveliers Hugo, Erdman Fred, Giet Thierry, Hove Guy en 
mevr. Barzin Anne, mevr. Dardenne Martine, mevr. Herzet Jacqueline, mevr. 
Lalieux Karine, mevr. Moerman Fientje en mevr. Talhaoui Fauzaya) houdende 
verticale integratie van het openbaar ministerie (DOC 50 1559-2001/2002); 
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- wetsontwerp houdende harmonisatie van de geldende wetsbepalingen met de 
wet van 10 juli 1996 tot afschaffing van de doodstraf en tot wijziging van de 
criminele straffen (DOC 50 1747-2001/2002); 

- wetsontwerp tot wijziging, wat de wedden van de magistraten van de rechterlijke 
orde betreft, van het Gerechtelijk Wetboek (DOC 50 1911-2001/2002); 

 
 
Commissie voor de Landsverdediging 
 
 
Naast haar werkzaamheden in het kader van de begrotingsprocedure en van de 
parlementaire controle heeft de commissie voor de Landsverdediging volgende 
wetsontwerpen aangenomen: 
 
- ontwerp van wet tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2002, DOC 

50 1476/001-2001/2002; 
 

- wetsvoorstel (de heren André schellens, José Canon, Robert Denis, jan Eeman, 
Stef Goris, Jean-Pol Henry, Martial Lahaye, Peter Vanhoutte en de dames Josée 
Lejeune en Mirella Minne) betreffende het vrijwillig in disponibiliteit stellen van 
bepaalde militairen in BSD, DOC 50 1386/001-2001-2002; 

 
- wetsvoorstel (de heren Jean-Pol Henry, Stef Goris, André Schellens, Robert 

Denis en Mevr. Mirella Minne) betreffende de hulpofficieren van de krijgsmacht, 
DOC 50 1867/001-2001-2002. 

 
De commissie had een gedachtewisseling met de officieren stagiairs van het 
Koninklijk Hoger Instituut voor defensie over het Europees veiligheidsbeleid na het 
Belgisch voorzitterschap en na 11 september 2001 en haar invloed op het Belgisch 
defensiebeleid: een Belgisch nationaal perspectief. 
In gemeenschappelijke vergadering met het Adviescomité voor Europese 
aangelegenheden hadden gedachtewisselingen plaats met de 99ste en respectievelijk 
met de 100ste Senior Course van het defensiecollege  van de NAVO over thema’s als 
de NAVO, de internationale toestand en het Europese veiligheids- en defensiebeleid. 
 
In gemeenschappelijke vergadering met de commissie ad hoc voor de 
Legeraankopen vond er een bespreking plaats met de minister van 
Landsverdediging over het Plan voor Investeringen voor Defensie en Veiligheid: 
2000-2005. 
 
Op uitnodiging van de minister van Landsverdediging nam een delegatie van de 
commissie voor de Landsverdediging deel aan een officieel werkbezoek aan Zuid-
Oost-Azië van 21 tot 25 januari 2002 en aan Benin van 11 tot 13 februari 2002. 
 
De commissie had een ontmoeting met luitenant-generaal Nguyen Huy Hien, vice-
eerste minister van defensie van Vietnam. 
  
 
Commissie voor de Sociale Zaken  
 
 
Naast de bespreking van de onder haar bevoegdheid ressorterende begrotingen en 
eerste begrotingsaanpassing voor het begrotingsjaar 2002 (begroting van het 
ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, van het ministerie van Sociale Zaken, 
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Volksgezondheid en Leefmilieu (partim) en van Pensioenen) heeft de commissie 
voor de Sociale Zaken volgende wetsontwerpen en -voorstellen aangenomen : 
 
- wetsontwerp houdende maatregelen inzake gezondheidszorg (DOC 50 1376-

2001/2002). 
Het aannemen van dit wetsontwerp heeft het vervallen van volgende 
toegevoegde wetsvoorstellen tot gevolg :  
- (de heer Daniel Bacquelaine en mevr. Pierrette Cahay-André) tot wijziging 

van artikel 50 bis van de op  14 juli 1994 gecoördineerde wet betreffende de 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (DOC 
50 0407-1999/2000) ; 

- (de heer Jo Vandeurzen, mevr. Greta D’hondt en de heer Hubert Brouns) tot 
uitlegging van artikel 140 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd bij 
het koninklijk besluit van 7 augustus 1987 (DOC 50 0449-1999/2000) ; 

- (de heer Jo Vandeurzen, mevr. Greta D’hondt en de heer Jean Jacques 
Viseur) tot wijziging van de ziekenhuiswet, met het oog op de bevordering 
van een eenvormig statuut voor ziekenhuizen (DOC 50 1376-2001/2002) ; 

 
- wetsontwerp betreffende het beginsel van non-discriminatie ten gunste van 

deeltijdswerkers (DOC 50 1374-2001/2002) ; 
 
- wetsontwerp tot omzetting van de richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement 

en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van 
werknemers met het oog op het verrichten van diensten, en tot invoering van een 
vereenvoudigd stelsel betreffende het bijhouden van sociale documenten door 
ondernemingen die in België werknemers ter beschikking stellen (DOC 50 1441-
2001/2002) ; 

 
- wetsontwerp tot wijziging van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende 

de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (DOC 50 1431-2001/2002) ; 
 
- wetsontwerp tot wijziging, wat de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling betreft, 

van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (DOC 50 
1439-2001-2002) ; 

 
- ontwerp van programmawet (DOC 50 1503-2001/2002) ; 
 
- wetsontwerp betreffende de aanvullende pensioenen (DOC 50 1340-2000/2001) ; 
 
- wetsvoorstel (de h. Yves Leterme en mev. Greta D’hondt) tot wijziging van de 

besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders, wat de personen betreft die activiteiten mogen verrichten in het kader 
van een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (DOC 50 0722-1999/2000) ; 

 
- wetsontwerp tot oprichting van het Fonds voor de pensioenen van de 

geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale 
zekerheid (DOC 50 1519-2001/2002) ; 
samengevoegde wetsontwerpen : 
- wetsontwerp betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en 

ongewenst seksueel gedrag op het werk (DOC 50 1583-2001/2002) ; 
- wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van 

de wet van 11 juni 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, 
pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk (DOC 50 1584-
2001/2002) ; 
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- wetsontwerp betreffende de sluiting van ondernemingen (DOC 50 1687-
2001/20002). 
Het aannemen van dit wetsontwerp heeft het vervallen van volgende 
toegevoegde wetsvoorstel tot gevolg :  
- (de heren Joos Wauters, Paul Timmermans en mevr. Zoé Genot) tot wijziging 

van de werkingsfeer van de wet van 28 juni 1966 betreffende de 
schadeloosstelling van de werknemers die ontslagen worden bij de sluiting 
van ondernemingen (DOC 50 0507-1999/2000) ; 

 
- wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 14 juni 2001 tot 

uitvoering van artikel 168 van de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, 
budgettaire en andere bepalingen (DOC 50 1631-2001/2002) ; 

 
- wetsontwerp betreffende het non-discriminatietiebeginsel ten voordele van 

werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (DOC 50 1653-
2001/2002) ; 

 
- wetsontwerp betreffende de maximumfactuur in de verzekering voor 

geneeskundige verzorging (DOC 50 1697-2001/2002) ; 
 
- ontwerp van programmawet  (DOC 50 1823-2001/2002) ; 
 
- wetsontwerp tot wijziging, wat het globaal budget van financiële middelen voor 

klinische biologie en medische beeldvorming betreft, van de wet betreffende de 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 
gecoördineerd op 14 juli 1994 (DOC 50 1824-2001/2002) ; 

 
- wetsontwerp houdende maatregelen inzake gezondheidszorg (DOC 50 

1905/2001-2002) ; 
 
- voorstel van resolutie betreffende de erkenning van musculo-skeletale 

aandoeningen als beroepsziekte (DOC 50 1895-2001/2002). 
 
 
Volgende voorstellen werden ingetrokken :  
 
- wetsvoorstel (mevr. Maggie De Block) tot wijziging van de wet van 30 april 1999 

betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, wat de au-pairs 
betreft (DOC 50 0731-1999/2000) ; 

- wetsvoorstel (de heren Aimé Desimpel, Filip Anthuenis, Jef Valkeniers en mevr. 
Kathleen Van der Hooft) tot wijziging van de wet van 24 juli 1987 betreffende de 
tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers 
ten behoeve van gebruikers (DOC 50 0866-1999/2000); 
samengevoegde wetsvoorstellen : 
- (de dames Simonne Creyf en Greta  D’hondt) tot instelling van een statuut 

voor de vrijwilligers (DOC 50 0863-1999/2000) ; 
- (mevr. Magda De Meyer) tot instelling van een statuut voor vrijwilligers (DOC 

50 1214-2000/2001). 
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De commissie heeft tevens de bespreking aangevat of verdergezet van volgende 
wetsvoorstellen of voorstellen van resolutie : 
 
- wetsvoorstel (de heren Hans Bonte, Jan Peeters en Jean-Marc Delizée) tot 

wijziging, wat de opzeggingstermijnen voor werklieden betreft, van de 
Arbeidsovereenkomstenwet (DOC 50 0247-1999/2000) ; 

 
- wetsvoorstel (de heren Hans Bonte, Jan Peeters en Jean-Marc Delizée) ter 

uniformisering van de wetgeving inzake gewaarborgd loon en tot afschaffing van 
de carensdag (DOC 50 0288-1999/2000) ; 

 
- wetsvoorstel (de heren Paul Timmermans en Joos Wauters) tot wijziging van 

artikel 36 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de 
werkloosheidsreglementering (DOC 50 0411-1999/2000) ; 

 
- wetsvoorstel (de dames Greta D’hondt en Trees Pieters en de heer Luc Goutry) 

tot wijziging van het koninklijk besluit nr 286 van 31 maart 1984 houdende 
maatregelen om een betere inning te verzekeren van de sociale 
zekerheidsbijdragen en de solidariteitsbijdragen verschuldigd door 
publiekrechtelijke rechtspersonen (DOC 50 0456-1999/2000) ;  
samengevoegde wetsvoorstellen : 
- (mevr. Pierrette Cahay-André) tot wijziging van het koninklijk besluit nr 50 

van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor 
werknemers teneinde de cumulatie toe te staan van een 
overlevingspensioen en een uitkering wegens ziekte, invaliditeit of 
onvrijwillige werkloosheid (DOC 50 0392-1999/2000) ; 

- (de heer Filip Anthuenis en mevr. Maggie De Block) tot wijziging van de 
wetgeving betreffende de rust- en overlevingspensioen voor werknemers en 
zelfstandigen, wat de cumulatie van een overlevingspensioen en een ziekte- 
en invaliditeitsuitkering betreft (DOC 50 0548-1999/2000) ; 

- (de heer Jean Jacques Viseur) tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 
van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der 
zelfstandigen teneinde de cumulatie toe te staan van een 
overlevingspensioen en een uitkering wegens ziekte, invaliditeit of 
onvrijwillige werkloosheid (DOC 50 0729-1999/2000); 

 
- wetsvoorstel (mevr. Yolande Avontroodt) tot wijziging van de gecoördineerde 

ziekteverzekeringswet, met het oog op de organisatie van verkiezingen tot 
vaststelling van de vertegenwoordiging van de representatieve 
beroepsorganisaties van verpleegkundigen in de organen van het RIZIV (DOC 50 
0702-1999/2000) ; 
samengevoegde voorstellen : 
- (mevr. Yolande Avontroodt en de heer Filip Anthuenis) tot instelling van een 

adoptieverlof voor werknemers en zelfstandigen (DOC 50 0734-1999/2000); 
- (mevr Magda De Meyer en de heer Jan Peeters) tot wijziging van de 

wetgeving inzake loopbaanonderbreking, teneinde het recht op adoptieverlof 
in te voeren (DOC 50 1016-1999/2000) ; 

- (de heer Servais Verherstraeten) tot wijziging van de arbeidswet en het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzake adoptie (DOC 50 0810-
1999/2000) ; 

 
- voorstel van resolutie (mevr. Yolande Avontroodt en de heer Filip Anthuenis) met 

betrekking tot het beleid inzake de behandeling en de opvang van 
dementerenden (DOC 50 0862-1999/2000) ; 
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- wetsvoorstel (mevr. Fientje Moerman) tot wijziging van artikel 216 van het 

koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 
gecoördineerd op 14 juli 1994 (DOC 50 0898-1999/2000) ; 

 
- wetsvoorstel (mevr. Yolande Avontroodt en de heer Filip Anthuenis) tot opheffing 

van artikel 43 ter van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen 
en de landsbonden van ziekenfondsen (DOC 50 0937-1999/2000) ; 

 
- wetsvoorstel (mevr. Josée Lejeune c.s.) tot wijziging van de wetten op de 

vergoedingspensioenen, gecoördineerd op 5 oktober 1948, met het oog op de 
instelling van een vermoeden van blootstelling aan een ziekterisico voor het 
personeel van de Belgische strijdkrachten dat aan opdrachten in het buitenland 
heeft deelgenomen (DOC 50 0927-1999/2000) ; 

 
- wetsvoorstel (de dames Greta D’hondt en Trees Pieters en de heren Luc Goutry, 

Yves Leterme en Jo Vandeurzen) tot wijziging van de pensioenwetgeving, wat de 
betaling van de kleine pensioenen betreft (DOC 50 1049-1999/2000) ; 
samengevoegde wetsvoorstellen : 
- wetsvoorstel (de dames. Magda De Meyer en Colette Burgeon) tot 

aanvulling van de reglementering inzake de sociale zekerheid der 
werknemers houdende invoering van een statuut voor onthaalouders (DOC 
50 0596-1999/2000) ; 

- wetsvoorstel (mevr. Marie-Thérèse Coenen en de heer Joos Wauters) tot 
waarborging van de sociale bescherming voor de thuisopvangers en tot 
wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten 
en van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de 
sociale zekerheid voor werknemers (DOC 50 1245-2000/2001) ; 

 
- wetsvoorstel (de heer Joos Wauters, de dames Annemie Descheemaeker en de 

heer Paul Timmermans) tot invoering van het rouwverlof (DOC 50 1223-
1999/2000) ; 
samengevoegde wetsvoorstellen : 
- (de heren Karel Van Hoorebeke en Geert Bourgeois) tot wijziging van artikel 

1 van het koninklijk besluit van 18 april 1974 tot bepaling van de algemene 
wijze van uitvoering van de wet van 4 januari 1974 betreffende de 
feestdagen (DOC 50 1350-2000/2001) ; 

- (de heer Gerolf Annemans) strekkende tot invoering van een betaalde 
feestdag op 11 juli (DOC 50 0228-1999/2000) ; 

 
- wetsvoorstel (de dames Magda De Meyer, Simonne Creyf, Pierrette Cahay-

André, Maggie De Block en Annemie Van de Casteele en de heren Joos 
Wauters, Jean-Marc Delizée, Paul Timmermans en Jean-Jacques Viseur) 
betreffende de rechten van de vrijwilliger (DOC 50 1526-2000/2001) ; 

 
- wetsvoorstel (de heren Henk Verlinde, Luc Goutry, Ferdy Willems en Jef 

Tavernier) tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor 
de zeevisserij en tot verbetering van het sociaal statuut van de zeevisser (DOC 
50 1728- 2000/2001). 

 



Hoofdstuk 2    BEVOEGDHEDEN - 
 

99

 
Overige werkzaamheden 
 
- Op 8 november 2001 (in gemeenschappelijke vergadering met de commissie 

voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven heeft de 
commissie een gedachtewisseling gehouden met de minister van 
Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met 
Middenstand, over het sociaal plan voor Sabena. 

 
-  Op 26 februari en 19 maart 2002 (in gemeenschappelijke vergadering met de 

commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke 
Hernieuwing)  heeft de commissie een gedachtewisseling gehouden met de 
minister van Sociale Zaken en Pensioenen en de minister van 
Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over de agenda 2002 voor 
verandering in de gezondheidszorg. 

 
-  Op 19 maart en 20 maart 2002 (in gemeenschappelijke vergadering met de 

commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke 
Hernieuwing)  heeft de commissie een gedachtewisseling gehouden met de 
minister van Sociale Zaken en Pensioenen en de minister van 
Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over de hervorming van 
de ziekenhuisfinanciering. 

 
-  Op 26 maart 2002 heeft de commissie een gedachtewisseling gehouden met 

de h. Tollet, voorzitter van de centrale Raad voor Bedrijfsleven, over de 
technische verslagen van oktober 2001 van de CRB over de maximale 
beschikbare marges voor de loonkostontwikkeling en de beoordeling van het 
effect op de werkgelegenheid van de verlaging van de werkgeversbijdragen 
voor sociale zekerheid. 

 
-  Op 30 april 2002 (in gemeenschappelijk vergadering met de commissie voor de 

Sociale Aangelegenheden van de Senaat) heeft de commissie een 
gedachtewisseling gehouden met de vice-eerste minister en minister van 
Werkgelegenheid over het Belgisch ontwerp-verslag 2002 m. b.t de uitwerking 
van de richtsnoeren van de Raad van de Europese Unie inzake 
werkgelegenheid. 

 
 
Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke 
Hernieuwing  
 
 
1. De commissie heeft vijf vergaderingen aan de voortgang van de aanbevelingen 

van de onderzoekscommissie « dioxine » gewijd. In dat kader heeft een delegatie 
van de commissie het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de 
voedselketen bezocht.  

 
2. Op 3 mei 2002 heeft een afvaardiging van de commissie een werkvergadering 

van de EMCDDA (European Monitoring Center for Drugs Addiction) in Lissabon 
bijgewoond. De vergadering handelde over de volgende thema’s :  
- uiteenzetting over de krachtlijnen waarrond het Waarnemingscentrum werkt; 
- evolutie van de Europese wetgevingen ; 
- voorstelling en evaluatie van het Reitox-netwerk ; 
- voorbereiding van de uitbreiding tot de 13 kandidaat-Lidstaten. 
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3. Op 22 mei 2002 is de Commissie voor de Volksgezondheid,  het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing ingegaan op de uitnodiging van het bedrijf 
VIANGROS en van de Federatie voedingsindustrie (FEVIA). Na de gebouwen 
van het bedrijf VIANGROS die in Anderlecht gevestigd zijn, te hebben bezocht, 
namen de commissieleden deel aan een werkvergadering met als thema het 
« beheer van de kwaliteit in de voedingsindustrie ». Tijdens die vergadering 
hebben de vertegenwoordigers van FEVIA het standpunt van hun federatie 
uiteengezet over de rol die het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 
Voedselketen zou moeten spelen. Zij hebben ook de voorwaarden nader 
omschreven die noodzakelijk zijn voor een optimaal partnerschap tussen het 
Agentschap en de voedingsindustrie. Bij die gelegenheid werd een politiek 
dossier aan de commissieleden bezorgd.  

 
4. Op 12 juni 2002 heeft de commissie hoorzittingen over de problematiek van de 

windmolenparken georganiseerd. Werden gehoord : 
-  De heer Bart Schiltz, voorzitter van de Rederscentrale in Oostende ; 
-  De heer Jan Seys, Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) in Oostende ; 
-  Prof. Ann Cliquet, professor internationaal publiek recht, RUG 
-  De heer Rudy Declerck, Directeur van het departement « visserij » in 

Oostende ; 
-  De heer Piet De Foer, Administrateur Directeur van de SPE (Société 

productrice d'électricité) ;  
-  De heer Raoul Nihart, projectingenieur – SPE zone Zuid – Seraing ; 
-  De heer Jan Van de Putte, hoofd van de sector energie van Greenpeace 
 
 

Lijst van de behandelde ontwerpen en toegevoegde wetsvoorstellen. 
 
- wetsontwerp houdende maatregelen inzake gezondheidszorg (DOC 50 1376-

2000/2001) 
Toegevoegde wetsvoorstellen : 
- wetsvoorstel (de heer Daniel Bacquelaine en Mevr. Cahay-André) tot 

wijziging van artikel 50bis van de op 14 juli 1994 gecoördineerde wet 
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen DOC 50 0407-1999/2000).  

- wetsvoorstel (de heer Jo Vandeurzen, Mevr. Greta D’Hondt en de heer 
Hubert Brouns) tot uitlegging van artikel 140 van de wet op de ziekenhuizen, 
gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 7 augustus 1987 (DOC 50 0449-
1999/2000). 

- wetsvoorstel (de heer Jo Vandeurzen, Mevr. Greta D’Hondt en de heer Jean-
Jacques Viseur) tot wijziging van de ziekenhuiswet, met het oog op de 
bevordering van een eenvormig statuut voor ziekenhuizen (DOC 50 0951-
2000/2001).  

 
- ontwerp van programmawet (DOC 50 1053-2000/2001) 
 
- wetsvoorstel (de heer Jan Peeters c.s.) tot uitbreiding van de kosteloze 

geneeskundige verzorging tot alle oud-strijders en oorlogsslachtoffers die een 
oorlogsrente van tenminste 3 semesters genieten (DOC 50 1192-2000/2001) 

 
- wetsontwerp betreffende de euthanasie (DOC 50 1488-2001/2002) 
 
- wetsontwerp betreffende de palliatieve zorg (DOC 50 1489-2001/2002) 
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- wetsontwerp betreffende de overdracht van apotheken (DOC 50 01523-
2001/2002) 

  
- wetsontwerp Wetsontwerp betreffende het recht op maatschappelijke integratie 

(DOC 50 1603-2001/2002) 
 
- wetsontwerp houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke 
steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering (DOC 50 
1664-2001/2002)  

 
- voorstel van resolutie Voorstel van resolutie betreffende de verdere uitwerking en 

de uitbouw van het behoeftengestuurd palliatief plan (DOC 50 0192-1999/2000) 
 
- wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 4 juli 2001 

betreffende de erkenning van beroepsorganisaties van beoefenaars van een niet-
conventionele praktijk of van een praktijk die in aanmerking kan komen om als 
niet conventionele praktijk gekwalificeerd te worden (DOC 50 1698-2001/2002) 

 
- wetsontwerp betreffende de rechten van de patiënt (DOC 50 1642-2001/2002) 

Toegevoegde wetsvoorstellen :  
- wetsvoorstel (Mevr. Magda De Meyer) betreffende de rechten van de patiënt 

(DOC 50 0390-1999/2000) 
- wetsvoorstel (Mevr. Maggie De Block) betreffende de rechten van de patiënt 

(DOC 50 0391-1999/2000) 
- wetsvoorstel (de heren Jean-Jacques Viseur en Luc Paque) betreffende de 

rechten en verplichtingen van de patiënt en de arts, tot wijziging van het 
koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening 
van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de 
geneeskundige commissies en van de wet op de ziekenhuizen, 
gecoördineerd op 7 augustus 1987 (DOC 50 1319-2000/2001) 

 
- wetsontwerp strekkende tot de wettelijke erkenning van behandelingen met 

vervangingsmiddelen en tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 
betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende 
middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica (DOC 50 1749-2001/2002) 
Toegevoegde wetsvoorstellen :  
- wetsvoorstel (de heer Jo Vandeurzen) tot wijziging, wat de behandeling met 

vervangingsmiddelen betreft,van artikel 3 van de wet van 24 februari 1921 
betreffende het verhandelen van de gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende 
middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica (DOC 50 0071-1999 (B.Z.)) 

- wetsvoorstel (de heer Daniel Bacquelaine) tot wijziging van de wet van 24 
februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen 
en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica  (DOC 50 0135-
1999/2000) 

 
- ontwerp van programmawet (DOC 50 1823-2001/2002) 
 
- wetsontwerp houdende maatregelen inzake gezondheidszorg (DOC 50 1905-

2001/2002) 
 
- wetsvoorstel houdende diverse bepalingen met betrekking tot het Federaal 

Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (DOC 50 1907/001-
2001/2002)  
Toegevoegd wetsvoorstel : 
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- wetsvoorstel (de heer Hubert Brouns) over het Federaal Agentschap voor de 
veiligheid van de voedselketen (DOC 50 1906-2001/2002). 

 
 
 
 
 TIJDELIJKE COMMISSIES 
 
 
 
Commissie belast met de Problemen inzake Handels- en Economisch Recht  
 
 
Wetgevende werkzaamheden 
 
De commissie heeft volgende wetsontwerpen en volgende wetsvoorstellen 
aangenomen:  
 
wetsontwerp houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen alsook van 
de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter 
beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare 
overnamebiedingen (DOC 50 1211) (wetsontwerp “corporate governance”) waarvan 
de bespreking na het zomerreces van 2001 werd voortgezet. 
 
Aan dit wetsontwerp waren volgende wetsvoorstellen toegevoegd: 

 
- wetsvoorstel (de heer Henk Verlinde) tot invoering van de procedure van het 

afkoopbod in de vennootschapswetgeving (DOC 50 523); 
- wetsvoorstel (de heren Stefaan De Clerck, Yves Leterme, Dirk Pieters, Karel 

Pinxten, Jo Vandeurzen en Tony Van Parys) tot wijziging van het Wetboek van 
vennootschappen (DOC 50 0879); 

- wetsvoorstel (de heren Geert Bourgeois, Karel Van Hoorebeke en Alfons 
Borginon en mevrouw Frieda Brepoels) tot wijziging van de wet van 22 juli 
1953 tot oprichting van een instituut der bedrijfsrevisoren (DOC 50 1039); 

- wetsvoorstel (mevrouw Anne Barzin en de heer Serge Van Overtveldt) tot 
wijziging, wat de overdraagbaarheid betreft van aandelen met stemrecht 
waarop door de leden van het personeel is ingeschreven, van artikel 609, §3, 
van het Wetboek van vennootschappen (DOC 50 1511); 

- wetsvoorstel (mevrouw Anne Barzin en de heer Serge Van Overtveldt) tot 
invoeging van een artikel 513bis in het Wetboek van vennootschappen 
teneinde de minderheidsaandeelhouders in staat te stellen de 
meerderheidsaandeelhouders(s) ertoe te dwingen over te gaan tot een 
uitkoopbod (DOC 50 1592). 

 
In het kader van de bespreking van dit wetsontwerp en de toegevoegde voorstellen 
werden vertegenwoordigers van volgende instellingen en organisaties gehoord: het 
Instituut der bedrijfsrevisoren, het Instituut van accountants en belastingconsulenten, 
de Unie van zelfstandige ondernemers, de Stichting van bestuurders, de Hoge raad 
voor de economische beroepen, de Commissie voor het bank- en financiewezen, de 
Koninklijke federatie van het Belgische notariaat, het ABVV en het ACV. Het 
schriftelijk advies van de professoren Hilde Laga, Henri Olivier en Koen Geens werd 
eveneens gevraagd over dit wetsontwerp. 

 
De commissie heeft het ontwerp van wet, geamendeerd, aangenomen op haar 
vergadering van 14 maart 2002. 
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De commissie heeft het door de Senaat geamendeerd en overgezonden ontwerp van 
wet op 12 juli 2002 aangenomen. 

 
- wetsontwerp betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, de 

onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake vrije 
beroepen (DOC 50 1469). 

 
De commissie heeft dit wetsontwerp, geamendeerd, aangenomen op 16 mei 
2002. 

 
- wetsvoorstel (de heer Geert Bourgeois) tot wijziging van de wet van 9 juli 1971 tot 

regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde 
woningen en de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van 
het beroep van architect (DOC 50 1201). 

 
In het kader van de bespreking van dit wetsvoorstel werden vertegenwoordigers 
gehoord van Test-Aankoop, de Nationale orde van architecten, de Confederatie 
Bouw, de Beroepsvereniging van de vastgoedsector en de Koninklijke federatie 
van het Belgische notariaat.  
 
De commissie heeft  het wetsvoorstel, geamendeerd,  aangenomen op 4 juli 
2002. 
 
De commissie heeft op 18 juli 2002 twee door de plenaire vergadering naar 
commissie verzonden amendementen op dit wetsvoorstel besproken en het voor 
de tweede maal geamendeerde wetsvoorstel op 18 juli 2002 aangenomen. 

 
- wetsontwerp betreffende de bestrijding van de betalingachterstand bij 

handelstransacties (DOC 50 1827). 
 

De commissie heeft dit wetsontwerp, geamendeerd, op 13 juni 2002 
aangenomen. 
 
De bepalingen van het samengevoegde wetsontwerp aangaande de vordering tot 
staking van de inbreuken op de wet tot bestrijding van de betalingachterstand bij 
handelstransacties (DOC 50 1828) werden door een regeringsamendement in 
het eerste wetsontwerp ingevoegd, waardoor het geheel der bepalingen van 
beide wetsontwerpen worden gekwalificeerd als een aangelegenheid 
ressorterend onder artikel 78 van de Grondwet. 
 

- ontwerp van programmawet (amendementen nrs 32, 49, 60 en 61) (DOC 50 
1823). 

 
De voorgestelde nieuwe artikelen werden door de commissie op 2 juli 2002 
aangenomen (cf. artikelen 171 (nieuw) en 194 (nieuw) tot 206 (nieuw) van de 
aangenomen tekst).  
 

- wetsontwerp tot wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997, het 
Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van vennootschappen (DOC 50 1132), dat 
door de Senaat werd geamendeerd en overgezonden. 

 
Het wetsontwerp werd door de commissie aangenomen op 4 juli 2002. 
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 BIJZONDERE COMMISSIES 
 
 
 
Commissie voor de Comptabiliteit 
 
  
Overeenkomstig artikel 107 van het Reglement van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers, verifieert en vereffent de commissie voor de Comptabiliteit 
alle rekeningen van de Kamer en stelt zij – op voorstel van de quaestoren – de 
begroting van de Kamer vast.  
Zij doet zulks met inbegrip van de rekeningen en begrotingen voor de financiering 
van de politieke partijen en voor de in België verkozen leden van het Europees 
Parlement.  
 
Op grond van een beslissing van het Bureau van de Kamer van 6 november 1984, 
worden ook de rekeningen en begrotingsvoorstellen van het Rekenhof – een 
emanatie van de Kamer – door de commissie voor de Comptabiliteit besproken.  
 
Nadien werd de bevoegdheid van dezelfde commissie nog verder uitgebreid en zo 
onderzoekt zij ook de begrotingen en rekeningen van de hiernavolgende instellingen:  
- sedert 1993 de Vaste comités van toezicht op de politie- en 

inlichtingendiensten (hierna ook “Comités P & I” genoemd);  
- sedert 1997 de federale ombudsmannen; 
- sedert 2000 het Arbitragehof en de Hoge Raad voor de Justitie;  
- ten slotte vanaf 2001 de Benoemingscommissies voor het notariaat. 
 
De commissie die wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Kamer vergaderde 
op 16 oktober en 13 november 2001, alsook op 19 februari, 27 maart, 23 april en 11 
juni 2002.  
 
Namens de commissie werden de hiernavolgende verslagen uitgebracht betreffende: 
  
- wetsvoorstel van de heer Pierre Lano tot wijziging van een aantal wetten 

betreffende de dotaties aan het Rekenhof, de Vaste Comités van toezicht op 
de politie- en inlichtingendiensten, de federale Ombudsmannen en de 
Benoemingscommissies voor het notariaat (DOC 1400/1);  

- het Arbitragehof, de Hoge Raad voor de Justitie, de Benoemingscommissies 
voor het notariaat, het Rekenhof, de Vaste Comités van toezicht op de politie- 
en inlichtingendiensten en de federale Ombudsmannen (rekeningen van het 
begrotingsjaar 2000; aanpassingen van de begrotingen van het begrotingsjaar 
2001; begrotingen voor het begrotingsjaar 2002) door mevrouw Zoé Genot 
(DOC. 1492/1); 

- de Kamer van volksvertegenwoordigers, dotatie voor de Belgische leden van 
het Europees Parlement en de financiering van de politieke partijen 
(rekeningen van het begrotingsjaar 2000; begrotingen voor het begrotingsjaar 
2002), door de heer Serge Van Overtveldt (DOC. 1531/1);  

- het Rekenhof (verdeling van de betrekkingen van het administratief personeel 
in taalkaders en verdeling van de graden van het administratief personeel die 
eenzelfde trap in de hiërarchie vormen), door mevrouw Zoé Genot (DOC. 
1727/1);  
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- aanpassingen van de begroting van het Vast Comité van toezicht op de 
politiediensten van het begrotingsjaar 2002, door mevrouw Zoé Genot 
(DOC. 1808/1);  

- de Hoge Raad voor de Justitie, (aanpassingen van de begrotingen van de 
begrotingsjaren 2001 en 2002), door mevrouw Zoé Genot (DOC. 1809/1);  

- herziening van de statuten van het administratief personeel van de Vaste 
Comités van toezicht op de politie- en inlichtingendiensten, door de heer Dirk 
Pieters (DOC. 1812/1). 

 
De rekeningen 2000 van het Rekenhof werden gesloten met een boni van 164,317 
miljoen frank.  
 
Beslist werd de stijging van de kredieten voor het begrotingsjaar 2002 die ten 
opzichte van 2001 (1632,8 – 1600,42 =) 32,38 miljoen frank bedraagt, te financieren 
met het boni van de rekeningen van 1999. Het nog overblijvende boni dat (164,317 – 
84,88 =) 79,437 miljoen frank bedroeg, werd gestort aan de Schatkist.  
 
De begrotingsaanpassing 2000 vereiste geen herziening van de dotatie op de 
Rijksbegroting.  
 
De begroting voor het begrotingsjaar 2002 bedraagt 1600,5 miljoen frank; op de 
Rijksbegroting 2002 werd opnieuw een dotatie van 1548,0 miljoen frank uitgetrokken.  
 
Het resterende boni van de rekeningen 2000 van Comité P werd vastgesteld op 
15,93 miljoen frank.  
 
De begrotingsaanpassing 2001 voorziet in 3,2 miljoen frank bijkredieten die dienen te 
worden aangerekend op het boni van de rekeningen van het begrotingsjaar 2000. 
 
De begroting voor het begrotingsjaar 2002 werd vastgesteld op 233,72 miljoen frank; 
op de Rijksbegroting 2002 is een dotatie van 217,78 miljoen frank uitgetrokken.  
 
Het boni van de rekeningen 2000 van Comité I werd vastgesteld op 14,688 miljoen 
frank. Beslist werd dit boni integraal aan te wenden voor de financiering van de 
begroting voor het begrotingsjaar 2002.  
 
De begroting voor het begrotingsjaar 2002 werd vastgesteld op 80,59 miljoen frank; 
op de Rijksbegroting 2002 is een dotatie van 65,9 miljoen frank uitgetrokken.  
 
Op de rekeningen 2000 van het College van de federale ombudsmannen werd een 
boni van 10,65 miljoen frank genoteerd.  
 
De commissie stelde de begroting voor 2002 vast op 125,63 miljoen frank, waarvan 
118,7 miljoen frank is ingeschreven op de Rijksbegroting 2002. Het resterende boni 
van 2000 dat (10,65 – 6,93 =) 3,719 miljoen frank bedraagt, dient teruggestort aan de 
Schatkist.  
 
Op de rekeningen 2000 van de Hoge Raad voor Justitie werd een resterend boni van 
24,161 miljoen Belgische frank genoteerd.  
 
De nieuwe begrotingsaanpassing 2001 vereiste geen bijkredieten op de 
Rijksbegroting. 
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De begroting voor het begrotingsjaar 2002 werd vastgesteld op 194,81 miljoen frank; 
op de Rijksbegroting 2002 is een dotatie van 185,0 miljoen frank uitgetrokken. Het 
overblijvend boni van het begrotingsjaar 2000 dat (24,161 – 9,810 =) 14,261 miljoen 
frank bedraagt wordt teruggestort aan de Schatkist.  
 
Het gecumuleerd begrotingssaldo van het Arbitragehof op 31 december 2000 (of de 
reserve) is vastgesteld op 84,760 miljoen frank.  
De Commissie stelde de begroting voor 2002 vast op 257,852 miljoen frank, waarvan 
237,8 miljoen frank wordt uitgetrokken op de Rijksbegroting 2002. 20.052.641 frank 
uitgaven van 2002 worden uitgetrokken op de reserve van het Hof.  
 
De begroting 2001 van de Benoemingscommissie voor het notariaat voorzag in 
22,726 miljoen frank kredieten, waarvan 16 miljoen frank ten laste van de 
rijksbegroting en 6,726 miljoen ten laste van de Nationale Kamer van Notarissen.  
De gevraagde kredieten voor 2002 bedragen 21,09 miljoen frank, exclusief de kosten 
ten laste van de Nationale Kamer van notarissen. Dit is een stijging van (21,09 - 
16,00 =) 5,09 miljoen frank.  
 
 
Commissie ad hoc “Legeraankopen” 
 
 
De commissie voor de Legeraankopen bezit een controlerecht bij 
aankoopprocedures van het ministerie van Landsverdediging. Zij oefent dit 
controlerecht uit volgens de bepalingen die werden vastgelegd in een administratief 
protocol dat op 15 september 1987 tussen de Kamer van volksvertegenwoordigers 
en de minister van Landsverdediging werd gesloten. 
 
Ingevolge dit protocol dient de minister van Landsverdediging de belangrijkste 
geplande aankoopdossiers, vanaf  1,5 miljoen euro, aan de commissie te melden, 
waarna zij vervolgens kan besluiten om over te gaan tot de bespreking van een 
aankoopdossier in de commissie. 
 
In de periode 2001-2002 werden onder meer de volgende belangrijke 
aankoopdossiers in de commissie besproken: het A400M-transportvliegtuig, het 
RITA-transmissiesysteem (réseau intégré de transmissions automatiques), 
precisiewapens voor de luchtmacht, kettingschakels voor de Leopardtanks, uitrusting 
voor de F-16 gevechtsvliegtuigen, de modernisering van de fregatten en van de 
mijnenjagers, gepantserde verkenningsvoertuigen, het strategisch transportschip, de 
Embraer vliegtuigen en de UAV’s (unmanned aerial vehicle). 
 
De commissie wijdde eveneens een bijzondere vergadering aan de problematiek van 
de economische compensaties.  
 
Zij bracht op 10 juli 2002 een werkbezoek aan de zetel van het Organisme Conjoint 
de Coopération en matière d’Armement (Occar) te Bonn, een multinationaal 
agentschap voor de verwerving van militair materieel. Occar bezit in eerste instantie 
een coördinerende en controlerende taak. Occar voert de bewapeningsprogramma’s 
uit die haar worden opgedragen door de verschillende lidstaten.  België zal 
volwaardig lid zijn van Occar eens zijn toetreding door de Wetgevende Kamers zal 
zijn goedgekeurd. 
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Commissie voor de Naturalisaties 
 
 
De commissie voor de Naturalisaties vergaderde op 23 oktober 2001 en besprak bij 
die gelegenheid het voorstel tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement van de 
commissie. 
 
Tijdens de vergadering van 23 januari 2002, die werd voorgezeten door 
Kamervoorzitter H. De Croo, werd de heer Y. Mayeur aangewezen als 
commissievoorzitter. 
 
Naar aanleiding van bijkomende informatie van het parket van Brussel en de 
diensten van de Staatsveiligheid met betrekking tot een aantal door de Kamer 
goedgekeurde en door de Koning reeds bekrachtigde en afgekondigde 
naturalisatieaanvragen, stelde de commissie op 12 maart 2002 een wetsvoorstel op 
tot wijziging van de wetten van 17 februari 2002 die naturalisaties verlenen. Dat 
wetsvoorstel werd tijdens de vergadering met gesloten deuren van 14 maart 2002 
besproken en aangenomen. 
 
Op 21 maart 2002 stond er een gedachtewisseling met de minister van Justitie en de 
minister van Binnenlandse Zaken op de agenda van de commissie. Laatstgenoemde 
minister riep daarbij op tot een nauwere samenwerking tussen de Kamer van 
volksvertegenwoordigers en zijn departement, om zo discrepanties te vermijden 
tussen  de toekenning van de naturalisatie en de wetgeving betreffende de toegang 
tot het grondgebied. 
De vergadering werd voortgezet met gesloten deuren, en tijdens het tweede gedeelte 
lichtte de minister van Justitie de werking van de Staatsveiligheid toe, die met een 
personeelstekort kampt.  
 
Op 16 oktober 2001, 30 januari 2002 en 6 mei 2002 onderzochten de 
commissieleden naturalisatieaanvragen. 
 
De door de commissie aangenomen aanvragen werden op 13 december 2001, 31 
januari 2002, 8 mei 2002 en 20 juli 2002 door de Kamer in plenaire vergadering 
goedgekeurd. 
 
De desbetreffende akten van goedkeuring van de naturalisatieaanvragen werden 
respectievelijk gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23 februari 2002, van 8 
mei 2002 en van 27 juni 2002. 
 
 
Parlementaire overlegcommissie 
 
 
De parlementaire overlegcommissie is tijdens deze zitting  15 maal bijeengekomen. 
 
In de loop van de onderzochte periode heeft zij 33 verzoeken tot spoedbehandeling 
van een wetsontwerp behandeld (toepassing van artikel 80 van de Grondwet en art. 
12, §2, van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire 
overlegcommissie). 
 
Ze heeft zich voorts uitgesproken over 30 verzoeken tot verlenging van de 
onderzoekstermijn van de Senaat resp. de Kamer (toepassing van de artikelen 2, 2°, en 
12, §1, van de wet van 6 april 1995). 
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De overlegcommissie heeft bovendien in 13 gevallen de termijn vastgesteld waarbinnen 
de Kamer van volksvertegenwoordigers zich moest uitspreken (toepassing van de 
artikelen 2, 4°, en 12, §3, van de wet van 6 april 1995). 
 
Bij de commissie zijn tijdens deze zitting geen formele bevoegdheidsconflicten 
aanhangig gemaakt (toepassing van artikel 11 van de wet van 6 april 1995).  
 
De overlegcommissie heeft tot slot vijfmaal toepassing gemaakt van artikel 10, §1, 3°, 
van voornoemde wet van 6 april 1995, dat haar de mogelijkheid biedt om de termijnen 
van onderzoek en evocatie op te schorten. 
 
 
Commissie voor de Politieke Vernieuwing 
 
 
Het Regeerakkoord van 7 juli 1999 nodigde het Parlement uit een Commissie voor 
de politieke vernieuwing op te richten.  Beide Wetgevende Kamers gingen op deze 
uitnodiging in.  De Kamer van volksvertegenwoordigers stelde op 23 december 1999 
een commissie voor de politieke vernieuwing samen (Hand., Kamer, 23 december 
1999, blz. 36).  De Senaat deed zulks op 20 januari 2000 (Hand., Senaat, 20 januari 
2000, blz. 4).   
 
In de loop van de gewone zitting 2001-2002 hebben deze commissies 8 keer 
(samen) vergaderd. 
 
Op 22 oktober 2001 werd het advies van het Wetenschappelijk Comité over het 
thema “De vertegenwoordigende democratie” voorgesteld en besproken (DOC 50 
1421-2000/2001). 
 
Tijdens hun vergaderingen van 5, 19 en 26 november 2001, 3 en 17 december 2001 
en 14 en 21 januari 2002 bespraken de commissies de vragenlijsten over het thema 
“Deontologie van het politiek mandaat”.  De samenvatting van deze debatten is, 
samen met het advies van het Wetenschappelijk Comité, de weergave van de 
hoorzitting met de heer Norbert De Batselier, voorzitter van het Vlaams Parlement, 
en het verslag over de bespreking van de discussienota’s (die tijdens de zitting 2000-
2001 plaatsvond), opgenomen in een tussentijds verslag over “De deontologie van 
het politieke mandaat”, uitgebracht door de heer Daniël Bacquelaine en Mevr. Mimi 
Kestelijn-Sierens (DOC 50 1916-2001/2002). 
 
Tot besluit van de besprekingen over de deontologie van het politieke mandaat, gaf 
het Bureau aan beide voorzitters de opdracht om – in samenwerking met het 
Wetenschappelijk Comité - een ontwerp van gedragscode te redigeren. Die 
ontwerptekst werd op 19  juli 2002 aan de leden van beide Bureaus overgezonden 
en zal na het reces eerst in de Bureaus worden besproken om vervolgens aan de 
voltallige commissies te worden voorgelegd. 
 
Tot slot bezorgden de meeste fracties in het voorjaar van 2002 aan de voorzitters 
een standpuntennota over thema 2 (“De vertegenwoordigende democratie”). Die 
standpuntennota’s zullen in de loop van de zitting 2002-2003 worden besproken.  
 
 
 



Hoofdstuk 2    BEVOEGDHEDEN - 
 

109

Bijzondere commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité van 
toezicht op de politiediensten (Comité P) 
 
 
In de loop van de gewone zitting 2001-2002 heeft de bijzondere commissie tienmaal 
achter gesloten deuren vergaderd met de Commissie belast met de begeleiding van 
het Vast Comité van toezicht op de Inlichtingendiensten (Comité I)van de Senaat. 
 
Tijdens deze gemeenschappelijke vergaderingen werden vooreerst het verslag en de 
aanbevelingen afgerond betreffende het eventueel bestaan van een netwerk voor het 
onderscheppen van communicaties, “Echelon” genaamd (DOC 50 1660/001 en 002). 
 
Daarnaast werd aandacht besteed aan de onder de auspiciën van het Comité I 
uitgevoerde audit van de Veiligheid van de Staat.  In dit kader werd met zowel de 
minister van Justitie als met de leden van het Comité I en met de toenmalige top van 
de Veiligheid van de Staat van gedachten gewisseld. 
 
Voorts werd een hoorzitting georganiseerd betreffende het verslag van het Comité I 
inzake de Algemene Dienst inlichting en veiligheid ingevolge een klacht van een 
particulier. 
 
Tevens werden de Activiteitenverslagen over 2001 van zowel het Comité P als van 
het Comité I besproken (DOC 50 2041/001 en /002 en 50 1851/001). 
 
Ten slotte werd een aantal punctuele dossiers behandeld. 
 
Viermaal vergaderde de bijzondere commissie apart.  Deze vergaderingen hadden 
eveneens plaats achter gesloten deuren. 
 
Zij waren in de eerste plaats gewijd aan de kennisname en de bespreking van de 
verschillende tot dusver verschenen luiken van de zogenaamde “0-meting”.  Deze 
verzameling gegevens werd door het Comité P geordend en uitgewerkt.  Zij zal in de 
komende jaren dienst doen als referentiekader voor verdere analyses. 
 
Ook werd ruime aandacht besteed aan de bevoegdheidafbakening van het Comité P 
in het gewijzigde politielandschap.  Dit resulteerde in het wetsvoorstel tot wijziging 
van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en 
inlichtingendiensten en van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt (DOC 50 
1790/001) dat door het merendeel van de leden van de begeleidingscommissie 
ondertekend werd. 
 
Vervolgens werd aandacht besteed aan de problematiek van de 101-centrales. 
 
Ten besluite werd ook in deze context een reeks punctuele aandachtspunten 
besproken. 
 
 
Bijzondere commissie voor het Reglement en voor de hervorming van de 
parlementaire werkzaamheden  
 
 
De bijzondere commissie heeft tijdens deze zitting vijfmaal vergaderd. 
 
Zij heeft twee vergaderingen gewijd aan de bespreking van een voorstel (de heer 
J. Tavernier, DOC 50 1417/001-2000/2001) tot wijziging van de artikelen 3 en 13 van 
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het Reglement. Dat voorstel betrof de samenstelling van het Bureau en werd 
aangenomen.  
 
Zij heeft voorts twee vergaderingen gewijd aan de bespreking en goedkeuring van het 
door de commissie voor de Naturalisaties opgestelde ontwerp van reglement van orde 
voor de behandeling van de naturalisaties. 
 
Tot slot besprak de commissie ook nog een voorstel met betrekking tot de 
repliekmogelijkheid na interpellaties (DOC 50 291/1-1999/2000 van de heer 
Eerdekens). 
 
 
 
Subcommissie “Toepassing van de wet van 4 mei 1999 tot beperking van de 
cumulatie van het mandaat van federaal parlementslid en Europees 
parlementslid met andere ambten” 

 
 

Op 20 maart 2002 heeft de Conferentie van de voorzitters ingestemd met de 
oprichting van de subcommissie « Toepassing van de wet van 4 mei 1999 tot 
beperking van de cumulatie van het mandaat van federaal parlementslid en 
Europees parlementslid met andere ambten ». Deze subcommissie kreeg de 
opdracht de toepassingsmoeilijkheden van de wet van 4 mei 1999 te bekijken en, in 
voorkomend geval, voorstellen uit te werken met het oog op de wijziging van de wet 
van 6 augustus 1931.  

 
De subcommissie vergaderde met gesloten deuren.  

 
Zij wijdde acht vergaderingen aan de bespreking van de problematiek die haar werd 
voorgelegd. Na de toepassingsmoeilijkheden van de wet te hebben onderzocht, 
stelde de subcommissie concrete oplossingen voor om de daadwerkelijke toepassing 
van de wet mogelijk te maken. Die besluiten alsmede een voorstel tot wijziging van 
artikel 1quater van de wet van 6 augustus 1931 werden aan de bijzondere 
commissie voor het Reglement en voor de herziening van de parlementaire 
werkzaamheden voorgelegd.  
 
 
 
Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van 
de politieke partijen  
 
 
De opdrachten en de bevoegdheden van de Controlecommissie zijn : 
 
1. controle op de naleving door de politieke partijen en de kandidaten van de 

wettelijke bepalingen inzake beperking van de verkiezingsuitgaven; 
 
2. controle op de naleving door politieke partijen, lijsten, kandidaten en politieke 

mandatarissen van de registratieplicht inzake giften van 125 EUR (voorheen 
5.000 frank) en meer verricht door natuurlijke personen; 

 
3. toezicht op de officiële mededelingen van de overheid; 
 
4. onderzoek van de boekhouding van de politieke partijen en hun componenten; 
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5. het inleiden, op verzoek van ten minste vijf van haar leden, van de in artikel 15ter 
van de wet van 4 juli 1989 geregelde procedure tegen een politieke partij die, 
door eigen toedoen of door toedoen van haar componenten, lijsten, kandidaten of 
gekozenen, aantoont dat ze vijandig staat tegenover de rechten en vrijheden die 
door het EVRM worden gewaarborgd.  Het komt de Raad van State toe zich over 
de gegrondheid van de klacht uit te spreken en, in voorkomend geval, het bedrag 
van de in te houden dotatie van de partij te bepalen. 

 
 
De Controlecommissie heeft : 
 
- met betrekking tot haar tweede opdracht : 

- de controle verricht inzake de naleving door politieke partijen, lijsten, 
kandidaten en politieke mandatarissen van de registratieplicht inzake giften 
van 5.000 frank en meer verricht door natuurlijke personen tijdens de jaren 
2000 en 2001. 

 
- met betrekking tot haar derde opdracht : 

- talrijke adviezen uitgebracht na onderzoek van de synthesenota’s ingediend 
met toepassing van de wet van 12 juli 1994 betreffende het toezicht op de 
officiële mededelingen van de overheid; 

- beslist om niet tot de aanrekening over te gaan van de kostprijs van de door 
een federaal minister gevoerde voorlichtingscampagne op het 
maximumbedrag dat hij voor verkiezingspropaganda mag uitgeven bij de 
eerstvolgende verkiezing waaraan hij deelneemt. 

 
- met betrekking tot haar vierde opdracht : 

- de tien financiële verslagen over de boekhouding van de politieke partijen en 
hun componenten voor het boekjaar 2001 (DOC 50 1785/1 en 2-2001/2002) 
onderzocht en goedgekeurd. 

 
 
De Controlecommissie heeft verder : 
 
- tijdens haar vergadering van 26 oktober 2001 kennis genomen van het verslag 

van de werkgroep “Politieke partijen” belast met de evaluatie van de wetgeving 
inzake de verkiezingsuitgaven, alsmede de financiering en de boekhouding van 
de politieke partijen (DOC 50 1428/1-2000/2001); 

 
- aan dezelfde werkgroep opdracht gegeven om, op basis van haar verslag, een 

ontwerp van wetsvoorstel uit te werken tot wijziging van de voormelde wetgeving; 
dit ontwerp-wetsvoorstel werd naderhand door de voorzitter van de werkgroep 
toegelicht tijdens de vergadering van 28 mei 2002; 

 
- van gedachten gewisseld over de stand van zaken na de overheveling van de 

bevoegdheden met betrekking tot de controle op de verkiezingsuitgaven en de 
regeringsmededelingen, ingevolge de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende 
overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de 
gemeenschappen. 
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Werkgroep “Politieke Partijen” 
 
 
De werkgroep "Politieke partijen" werd op 21 december 2000 opgericht door de 
Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de 
politieke partijen, met als opdracht het onderzoek van de problemen die gerezen zijn 
bij de toepassing van de wetgeving betreffende de beperking en de controle van de 
verkiezingsuitgaven, de financiering en de open boekhouding van de politieke 
partijen.   
 
De werkgroep heeft haar verslag op 26 oktober 2001 voorgesteld aan de 
Controlecommissie (zie het verslag namens de werkgroep opgesteld door de heer 
Paul Wille (S) en mevrouw Dalila Doufi, DOC 50 1428/1-2000/2001). 
 
Ingevolge de haar door de Controlecommissie vervolgens gegeven opdracht, heeft 
de werkgroep nog 7 vergaderingen gewijd aan de uitwerking van een wetsvoorstel 
tot wijziging van de voormelde wetgeving. 
 
Het resultaat werd aan de Controlecommissie voorgesteld op 28 mei 2002 ; tevens 
werd afgesproken dat de heer Jef Tavernier, co-voorzitter van de werkgroep, de 
teksten in eigen naam in de Kamer van volksvertegenwoordigers zou indienen.  Het 
betreft meer bepaald : 
 
- het wetsvoorstel betreffende de politieke partijen en de verkiezingsuitgaven voor 

de verkiezingen van de federale Kamers en tot wijziging van het Kieswetboek en 
de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State, DOC 50 
1959/1-2001/2002; 

 
- het wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 104 en 110 van het Wetboek van 

de Inkomstenbelastingen 1992, DOC 50 1999/1-2001/2002; 
 
- het wetsvoorstel tot wijziging van diverse wetten inzake verkiezingsuitgaven, wat 

de bijdragen van politieke mandatarissen aan componenten van politieke partijen 
betreft, DOC 50 2000/1-2001/2002. 

 
 
Commissie voor de Vervolgingen 
 
 
De commissie heeft twee adviezen voor de plenaire vergadering geformuleerd. 
 
Wat het eerste dossier betreft, werd voorgesteld het door de Procureur-generaal bij 
het Hof van Beroep te Brussel geformuleerde verzoek tot rechtstreekse dagvaarding 
van het betrokken lid voor de correctionele rechtbank, gedeeltelijk in te willigen (DOC 
50 1873/1-2001/2002). 
 
Inzake het tweede dossier werd voorgesteld het door de Procureur-generaal bij het 
Hof van Beroep te Brussel geformuleerde verzoek tot opheffing van de parlementaire 
onschendbaarheid van hetzelfde lid, in te willigen.  Er werd tevens bepaald erover te 
waken dat, in het kader van de machtiging, de uitoefening van het parlementair 
mandaat van het betrokken lid niet nodeloos zou worden belemmerd (DOC 50 
1946/1-2001/2002). 
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Commissie voor de Verzoekschriften  
 
 
Krachtens artikel 28 van de Grondwet kunnen verzoekschriften , door een of meer 
personen ondertekend, bij de openbare overheden worden ingediend.  
Artikel 57 van de Grondwet stipuleert dat «  elke Kamer (…) het recht <heeft>  de bij 
haar ingediende verzoekschriften naar de ministers te verwijzen. De ministers zijn 
verplicht omtrent de inhoud uitleg te verstrekken, zo dikwijls de kamer het eist ». 
 
De Voorzitter van de  Kamer verzendt een verzoekschrift naar de commissie voor de 
Verzoekschriften of naar de commissie die bevoegd is voor de aangelegenheid 
waarop het verzoekschrift betrekking heeft. Hij kan het ook bij de Kamer ter tafel 
leggen.  
 
De commissie voor de Verzoekschriften kan een haar overgezonden verzoekschrift 
op haar beurt verwijzen naar de bevoegde minister, naar het College van Federale 
Ombudsmannen of naar een andere commissie van de Kamer. Zij kan het eveneens 
ter tafel neerleggen of seponeren.  
 
De commissie heeft zich gebogen over 7 verzoekschriften die haar tijdens de zitting 
2000-2001 overgezonden werden.  
Daarnaast heeft zij een onderzoek gewijd aan 36 verzoekschriften die haar werden 
voorgelegd in de loop van de zitting 2001-2002.  
 
De commissie heeft eveneens de antwoorden onderzocht van de betrokken ministers 
en commissievoorzitters op haar vragen om uitleg over de bovengenoemde 
verzoekschriften.  
 
 
Werkzaamheden met betrekking tot het College van Federale Ombudsmannen.  
 
Op 26 maart 2002 overhandigde het College van Federale Ombudsmannen zijn 
jaarverslag 2001 voor de periode van 1 januari tot 31 december 2001. Dit jaarverslag 
werd naar de commissie verzonden. Bij de bespreking ervan werden enkel  de door 
de ombudsmannen geformuleerde algemene aanbevelingen behandeld. Het verslag 
hiervan is terug te vinden in DOC 50 1879-2001/2002. 
 
Betreffende de opvolging van de aanbevelingen heeft de commissie beslist enkel die 
aanbevelingen zelf te behandelen die de werking van het College van Federale 
Ombudsmannen betreffen. Al de andere aanbevelingen zullen naar de bevoegde 
vaste commissies worden overgezonden.  
 
Voorstellen met het oog op de verbetering van de opvolging van de verzoekschriften 
en de aanbevelingen van het College van Federale Ombudsmannen.  
 
De bedoeling is de opvolging van de verzoekschriften en de aanbevelingen van het 
College van Federale Ombudsmannen meer aan bod te laten komen in de 
verschillende vaste commissies.   
 
Daarvoor wordt voorzien in de mogelijkheid om de thema’s die tot de bevoegdheid 
van de commissie voor de Verzoekschriften behoren om de drie maanden op de 
agenda van de respectievelijke vaste commissies in te schrijven.  
 
Bovendien wordt bepaald dat indien nodig gezamenlijke vergaderingen tussen de 
vaste commissies en de commissie voor de verzoekschriften worden ingericht.  
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In iedere vaste commissie wordt een ombudspromotor aangesteld. Het Kamerlid dat 
deze rol op zich neemt dient ervoor te zorgen dat de thema’s die door de commissie 
voor de verzoekschriften worden overgezonden ook effectief worden behandeld.  
 
Een aanpassing van het reglement van de Kamer om deze punten erin op te nemen 
zal eerlang plaatsvinden. 
 
 
Commissie Mensenrechten 
 
 
Tijdens hun vergadering van 10 december 1998 ter herdenking van de vijftigste 
verjaardag van de Verklaring van de rechten van de mens besloten Kamer en 
Senaat een vaste gemengde adviescommissie Mensenrechten in te stellen binnen 
het raam van de Belgische groep van de Interparlementaire Unie, teneinde een 
permanente dialoog tussen de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de 
samenleving tot stand te brengen. 
 
De heer J. Lefevre (PSC-Kamer) werd als voorzitter aangewezen door de algemene 
vergadering van de Belgische groep van de Interparlementaire Unie, waarbinnen de 
commissie werd opgericht. Mevr. J. Leduc (VLD-Senaat) werd aangewezen als 
eerste ondervoorzitter en de heer F. Willems (VU&ID-Kamer) als tweede 
ondervoorzitter.  
 
Op grond van nota’s ingediend door de leden, legde de commissie een aantal 
klemtonen inzake de te behandelen thema’s. De commissie stelt zich tot doel politiek 
relevante thema’s te bespreken, waarover eventueel een gemeenschappelijke 
resolutie kan worden uitgewerkt. Het eerste thema dat aldus (tijdens de vorige zitting) 
werd besproken was de opvolging van de Conventies van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO). De commissie wil ook de werkzaamheden van de VN-
commissie voor de Mensenrechten opvolgen. Als derde thema zal de commissie de 
situatie bespreken bij het Europees Hof voor de Mensenrechten (Straatsburg) en 
meer bepaald de toenemende werklast waarmee het Hof wordt geconfronteerd sinds 
de inwerkingtreding van het Protocol nr. 11 bij het E.V.R.M. 
 
Een delegatie van de commissie heeft tijdens de zitting 2001-2002 in dit verband op 
8 en 9 april 2001 een bezoek gebracht aan diverse internationale instellingen in 
Genève : 
 
- de delegatie woonde de parlementaire vergadering bij naar aanleiding van de 

58ste zitting van de VN-Commissie voor de Mensenrechten; 
- ze had een onderhoud met de heer Benjelloun-Touimi, bijzonder adviseur bij de 

Wereldhandelsorganisatie (WHO), over de mensenrechtendimensie in het werk 
van de WHO; 

- en ze had een onderhoud met mevr. Ingeborg Schwarz, secretaris van het 
comité “Verdediging van de Mensenrechten van de Parlementsleden” van de 
Interparlementaire Unie (IPU).  
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 ONDERZOEKSCOMMISSIES 
 
 
Parlementaire onderzoekscommissie belast met het vaststellen van de 
precieze omstandigheden waarin Patrice Lumumba werd vermoord en van de 
eventuele betrokkenheid daarbij van Belgische politici 
 
 
Tijdens de vergaderingen van de onderzoekscommissie in de loop van de maanden 
oktober en november 2001 werden zowel de historische conclusies van de experts 
als het ontwerp van politieke conclusies van de commissie besproken. 
 
De politieke conclusies werden op vrijdag 16 november 2001 goedgekeurd met 10 
stemmen tegen 2; het ontwerpverslag van de commissie werd eenparig 
aangenomen. De conclusies van de onderzoekscommissie werden voorgesteld 
tijdens een persconferentie op 16 november 2001.  
 
Het verslag van de onderzoekscommissie werd op 5 februari 2002 in plenaire 
vergadering besproken; de moties die tot besluit van die bespreking werden 
ingediend werden op 21 februari 2002 aangenomen. 
 
 
Parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek van de 
omstandigheden die hebben geleid tot het faillissement van Sabena, de 
bepaling van de eventuele verantwoordelijkheden en de formulering van 
aanbevelingen voor de toekomst  
 
 
De onderzoekscommissie werd door de Kamer opgericht op 20 december 2001. Zij 
kwam voor het eerst samen op 15 januari 2002. De heer Raymond Langendries werd 
tot voorzitter benoemd. Ondervoorzitters zijn de heren Willy Cortois, Olivier Chastel 
en Hans Bonte. De heren Jacques Chabot, Lode Vanoost en Servais Verherstraeten 
werden als rapporteurs aangewezen.   
 
De commissie heeft vier deskundigen aangesteld om haar bij te staan. Het betreft de 
heer Pierre Morlet, eerste advocaat-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel, de 
heer Guy Vanthemsche, professor hedendaagse geschiedenis aan de Vrije 
Universiteit Brussel, de heer Erik De Lembre, bedrijfsrevisor, voorzitter Ernst & 
Young België en professor aan de Rijksuniversiteit Gent, en de heer Henry Garny, 
bedrijfsrevisor-jurist.  
 
De onderzoekscommissie werd door de plenaire vergadering belast met de volgende 
taken: 
1. een inventaris op te maken van alle feiten die sinds 1975 hebben geleid tot het 

faillissement van Sabena; 
2. de volgende gegevens te onderzoeken: 

- de strategische beslissingen die zijn genomen door de bedrijfsleiding, de 
raad van bestuur en de aandeelhouders; 

- het feitelijk beheer van Sabena door Suissair en het toezicht op dat beheer 
door de raad van bestuur en de aandeelhouders; 

- de hoofdoorzaken van het mislukken van de verschillende 
herstructureringsplannen, zowel op sociaal als op economisch en financieel 
vlak; 
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- de oorzaken van het mislukken van de samenwerking met partners uit de 
luchtvaartsector; 

- de oorzaken van het faillissement. 
 
De onderzoekscommissie vatte haar werkzaamheden aan op 15 januari 2002. Haar 
mandaat liep oorspronkelijk tot 30 juni 2002 maar werd intussen verlengd tot 31 
december 2002. 
Tijdens de periode januari – juli hoorde zij in totaal 45 getuigen. Daarnaast vonden 
ook een tiental werkvergaderingen plaats, waarop de deskundigen de resultaten van 
hun onderzoek hebben toegelicht.  
 
 
 
 ADVIESCOMITÉS 
 
 
 
Adviescomité voor Maatschappelijke Emancipatie  
 
 
Het Adviescomité bracht een advies uit over de problematiek inzake echtscheidingen 
DOC 50 0619/002-2001/2002. 
 
Er vond een gedachtewisseling plaats met de minister van Ambtenarenzaken en 
Modernisering van de openbare besturen over het Copernicusplan en de weerslag 
ervan op de positie van de vrouw. 
 
Het Adviescomité besprak een filmvoorstelling, ingeleid door mevr. Goedele Liekens, 
UNFP Goodwill Ambassador, over de impact van HIV-AIDS op de vrouw in 
Botsawana. 
 
Er werden verschillende hoorzittingen gehouden met vertegenwoordigers uit de 
sector van de onthaalouders met het oog op het uitbrengen van een advies over het 
sociaal statuut van de onthaalouders. 
 
 
Adviescomité voor de Europese aangelegenheden 
 
 
Zie hoofdstuk 6. 
 
 
Adviescomité voor Wetenschappelijke en Technologische Aangelegenheden 
 
 
Op 19 juli 2001 keurde de Kamer de oprichting goed van een Adviescomité voor 
Wetenschappelijke en Technologische Aangelegenheden, door de invoeging van 
een art. 100ter in het Kamerreglement. 
 
Luidens punt 4 van het voornoemde artikel 100ter heeft het Adviescomité 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 overheid ressorteren.  Bij de uitvoering van zijn taak 
kan het comité een beroep doen op deskundigen. 
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Na de installatievergadering van 20 december 2001 vergaderde het Adviescomité 
voor Wetenschappelijke en Technologische Vraagstukken om de krijtlijnen uit te 
tekenen van de methodologie die bij de werkzaamheden zou gevolgd worden, de 
criteria waaraan het onderzoek over wetenschappelijke en technologische 
vraagstukken zou getoetst worden en de thema’s die het adviescomité voor het jaar 
2002 zou onderzoeken. 
 
 
Methodologie 
 
- Voor deze thema’s die het adviescomité selecteert en aan “technology 

assessment” onderwerpt, wordt een stand van zaken opgemaakt die vanuit 
wetenschappelijk oogpunt rechtlijnig is; 

- Daarna wordt een zo volledig mogelijk lastenboek opgesteld, dat de criteria 
concreet omschrijft waaraan het onderzochte onderwerp nader wordt getoetst; 

- Het resultaat van de werkzaamheden, waarin onafhankelijke experts een 
essentiële inbreng hebben gehad, wordt nadien onderworpen aan een “peer 
review” door een wetenschappelijk begeleidingscomité, dat het verslag aan een 
tweede lezing onderwerpt. 

- Tevens zou de civiele maatschappij betrokken worden bij de werkzaamheden 
van de experts. 

- Na de “peer review” door het wetenschappelijk begeleidingscomité bezit het 
adviescomité genoeg elementen die het toelaten aanbevelingen te formuleren 
voor de andere commissies.  De fenomenen die bestudeerd worden, zullen 
steeds een transversaal karakter vertonen, die op vele domeinen een impact 
hebben.  Het is niet de bedoeling binnen het adviescomité beslissingen te treffen, 
maar wel aanbevelingen te formuleren die de beleidsopties ondersteunen. 

- De rapporteur die voor elk geselecteerd thema wordt aangewezen zal van nabij 
de werkzaamheden van de wetenschappers opvolgen, wat de betrokkenheid van 
de rapporteur aanzienlijk zou verhogen. 

 
 
Criteria 
 
Volgende criteria werden geselecteerd : het adviescomité onderzoekt nieuwe 
fenomenen, die een transversaal karakter vertonen.  Het adviescomité laat zich 
hierbij leiden door een prospectieve visie (“forecasting”). 
 
 
Themata 
 
A. Voor 2002 heeft het adviescomité volgende themata weerhouden : 

- de nieuwe informatietechnologieën; 
- de alternatieve energie en de energiekeuzes. 

 
B. Daarnaast heeft het adviescomité op verzoek van de voorzitster van de 

commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke 
Hernieuwing, besloten de opvolging te organiseren van de door de Kamer op 18 
oktober 2001 eenparig aangenomen resolutie van mevr. Avontroodt tot 
preventieve bestrijding van baarmoederhalskanker (DOC 1249/8).  Het Human 
Pappilomavirus (“HPV”) blijkt in 99 % van de gevallen de oorzaak van deze 
kanker, die bij vroegtijdige detectie 100 % geneesbaar is.  Het vandaag in België 
exclusief gebruikte uitstrijkje toont onregelmatigheden in de cellen, maar niet de 
aanwezigheid van het HPV; nochtans bestaat er een test die de aanwezigheid 
van het virus kan aantonen, zelfs voordat men al veranderingen kan vaststellen : 
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de zogenaamde “HPV-test”.  Meer bepaald werden de DWTC (zie verder) 
verzocht de volgende punten te onderzoeken : 
1. een evaluatie van de technologie van de HPV-test zelf; 
2. een inventarisering van eventuele buitenlandse ervaringen ter zake; 
3. een evaluatie van de impact van de HPV-test, in de opsporing van 

baarmoederhalskanker op de volksgezondheid en de weerslag op de sociale 
zekerheid in termen van vermeden ziekte en sterfte. 

 
 
Samenwerkingsverbanden tussen het adviescomité en de Federale Diensten voor 
Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden (DWTC) 
 
Een ontwerp van samenwerkingsprotocol werd voorbereid dat de betrekkingen 
tussen de Kamer (adviescomité wetenschap en technologie) en de DWTC verder 
moet stroomlijnen (aspecten van vertrouwelijkheid, deadlines, bestemmeling van de 
aanvraag voor een opdracht, financiering werden hierin opgenomen). 
 
 
EPTA-Netwerk 
 
De Conferentie van Voorzitters van 17 juli 2002 heeft het ontwerp van 
samenwerkingsprotocol goedgekeurd; het zal ter ondertekening worden voorgelegd 
aan de Kamervoorzitter en de minister bevoegd voor Wetenschapsbeleid.  Er wordt 
onderzocht hoe de Kamer volwaardig lid zou kunnen worden van het EPTA-Netwerk 
(European Parliament Technology Assessment), een organisatie die bestaat uit 
instanties van (grotendeels) de EU-lidstaten die – binnen hun parlement of als 
wetenschapsinstelling voor het parlement – aspecten van technology assessement 
opvolgen (1531/1). 
 
 
 
2.1.3.  RAAD VAN STATE 
 
 
Ieder voorontwerp van de wet moet door de regering voor advies aan de Raad van 
State worden voorgelegd. De regering kan tevens advies vragen over elk amendement 
of wetsvoorstel. 
 
De Kamervoorzitter kan de afdeling wetgeving van de Raad van State verzoeken een 
gemotiveerd advies uit te brengen over de tekst van alle wetsontwerpen of -voorstellen, 
alsook over amendementen op deze ontwerpen en voorstellen, die de Kamer moet 
bespreken. De voorzitter wint eventueel het advies in van de Conferentie van 
voorzitters. 
 
De Kamervoorzitter is verplicht het advies te vragen wanneer het voorstel tot 
raadpleging betrekking heeft op wetsontwerpen, wetsvoorstellen en amendementen op 
wetsontwerpen of wetsvoorstellen en aangenomen wordt door ten minste 50 leden of 
door de meerderheid van de leden van een taalgroep. 
 
Tijdens de gewone zitting 2001-2002 werden 24 adviezen gevraagd aan de Raad van 
State (10 over wetsvoorstellen, 4 over wetsontwerpen en 10 over amendementen). 
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2.1.4.  ARBITRAGEHOF 
 
 
De voorzitter van de Kamer kan op verzoek van twee derde van de leden van de Kamer 
bij het Arbitragehof een beroep tot vernietiging van een wet, een decreet of een ordon-
nantie instellen, wegens schending van: 
-  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; 

-  de artikelen 10 (gelijkheidsbeginsel), 11 (non-discriminatiebeginsel) en 24 (vrijheid 
van onderwijs) van de Grondwet. 

 
In de loop van de zitting 2001-2002 heeft de voorzitter van de Kamer geen 
annulatieberoep bij het Arbitragehof ingediend. 
 
De voorzitter van de Kamer kan binnen 45 dagen na ontvangst van de kennisgeving 
van beroepen tot vernietiging of van beslissingen tot verwijzing, een memorie bij het 
Arbitragehof indienen. In de loop van de zitting 20010-2002 is dat niet gebeurd. 
 
De Juridische Dienst stelt ten behoeve van de Conferentie van voorzitters en de 
voorzitters van de commissies wekelijkse nota's op over de arresten van het 
Arbitragehof die wetgevende bepalingen vernietigingen of ongrondwettelijk verklaren. 
In de "Parlementaire mededelingen" worden op basis van nota's van de Juridische 
Dienst samenvattingen van de arresten van het Arbitragehof gepubliceerd. 
 
In de loop van de zitting 2001-2002 werd de brochurereeks "Parlementair recht in kort 
bestek" aangevuld met twee nieuwe brochures: "Het Arbitragehof, bevoegdheid, 
inrichting en werking" en "De invloed van de arresten van het Arbitragehof op het 
parlementaire werk". 
 
 
 
 
 2.2. PARLEMENTAIRE CONTROLE 
 
 
 
2.2.1.  BEGROTINGSCONTROLE 
 
 
 REKENHOF 
 
 
Het Rekenhof heeft administratieve en rechterlijke bevoegdheden en dient het 
Parlement voor te lichten op het stuk van de openbare financiën. 
 
Op grond van laatstgenoemde bevoegdheid zendt het Rekenhof aan het Parlement 
over: 
 
- de Algemene Staatsrekening, samen met een Boek van opmerkingen, 
- opmerkingen betreffende beraadslagingen van de ministerraad waardoor 

machtiging wordt verleend tot het vastleggen, het ordonnanceren en het 
betalen van uitgaven boven de begrotingskredieten of, bij ontstentenis van 
kredieten, ten belope van het door de beraadslaging vastgesteld bedrag (artikel 
44 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit gecoördineerd op 17 juli 1991). 
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Tijdens de gewone zitting 2000/2001 heeft het Hof zes opmerkingen van dit 
type aan het Parlement voorgelegd.  Zij werden overgezonden aan de leden 
van de commissie voor de Financiën en de Begroting en van de rechtstreeks 
betrokken commissies, 

- uiteenzettingen betreffende beraadslagingen van de ministerraad, conform de 
bepalingen van de artikelen 14 en 17 van de wet van 29 oktober 1846 
betreffende de organisatie van het Rekenhof.  Tijdens de afgelopen zitting 
hebben drie beraadslagingen aanleiding gegeven tot een uiteenzetting van het 
Hof.  Deze uiteenzettingen werden overgezonden aan de commissie voor de 
Financiën en de Begroting. 

- een voorafbeelding van de uitslagen van de uitvoering van de staatsbegroting 
voor 2000 overeenkomstig artikel 77 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, 
gecoördineerd op 17 juli 1991. 

 
Het Rekenhof is, wat zijn organisatie betreft, afhankelijk van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers, en legt aldus de statutaire beslissingen m.b.t. haar 
personeel voor aan het bureau van de Kamer. 
 
De leden en de griffiers van het Rekenhof worden benoemd door de Kamer van 
volksvertegenwoordigers (artikel 1 van de wet van 29 oktober 1846 inzake de 
oprichting van het Rekenhof, gewijzigd door de wet van 5 augustus 1992). 
 
 
 
2.2.2.  ADMINISTRATIEVE CONTROLE 
 
 
 COLLEGE VAN FEDERALE OMBUDSMANNEN 
 
 
De federale ombudsmannen, die optreden als College, hebben als opdracht het 
onderzoek van individuele klachten over de handelingen of de werking van de 
federale administratieve overheden, op verzoek van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers onderzoek in te stellen naar de werking van de federale 
administratieve diensten die ze aanwijst, en aanbevelingen te doen en verslag uit te 
brengen aan de Kamer van volksvertegenwoordigers. 
 
Het jaarlijkse verslag 2001 werd door de federale ombudsmannen aan de voorzitter 
van de Kamer van volksvertegenwoordigers overhandigd en aan Commissie voor de 
verzoekschriften van de Kamer van de volksvertegenwoordigers voorgesteld op 26 
maart 2002. Het heeft betrekking op de periode van 1 januari tot en met 31 
december 2001.  Dit zesde jaarverslag bestaat traditiegetrouw uit drie delen: 
algemene beschouwingen, onderzoek van de dossiers en aanbevelingen en kan 
geraadpleegd worden op de site www.federaalombudsman.be.  
 
Bij deze gelegenheid heeft de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers 
verklaard de voorstellen van de voorzitter van de commissie voor de verzoekschriften 
met het oog op het verbeteren van de opvolging van de aanbevelingen van de 
federale ombudsmannen te onderschrijven: 1° het aanstellen van een Kamerlid als 
‘ombudspromotor’ in elke commissie; 2° de onderwerpen voorgelegd door het 
College van federale ombudsmannen aan de commissie voor de verzoekschriften 
om de drie maanden ambtshalve op de agenda te plaatsen van de vaste commissie 
en 3° het organiseren van gezamenlijke commissievergaderingen van de commissie 
voor de Verzoekschriften met een vaste commissie. 
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In 2001 heeft College drie algemene aanbevelingen voorgesteld: 1° een grotere 
transparantie en een grotere rechtszekerheid in de toepassing door de dienst 
Vreemdelingenzaken van de wet van 15 december 1980 en het uitvoeringsbesluit 
van die wet, 2° de uitbreiding van het artikel 143, 2°, van het WIB92 – de 
belastbaarheid van de inkomensgarantie voor andersvalide ouderen leidt tot een 
reële daling van het beschikbare inkomen - en 3° de neutralisatie van het negatief 
effect bij de cumulatie van bepaalde sociale uitkeringen en zelfs de invoering van de 
progressiviteit bij de cumulatie van sociale uitkeringen. 
 
Los van de informatiecampagne eind 2000 (televisiespots, kosteloze 
informatiebrochure), gebruikten en blijven de federale ombudsmannen nog steeds 
andere middelen gebruiken om het bestaan en de bevoegdheden van het College 
beter bekend te maken.  
 
Aldus de voordrachten, gehouden voor een jong of minder jong publiek, 
professionelen of burgers. De Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën en het 
Opleidingsinstituut van de Federale Overheid nodigen regelmatig de ombudsmannen 
uit om de taken en de werking van het College uiteen te zetten aan de ambtenaren in 
vorming. Aldus ook de maandelijkse zitdagen in provincies: in acht genomen de 
ervaring opgedaan in Henegouwen en West-Vlaanderen, heeft het College 
permanenties in Limburg en Henegouwen ingericht na het einde van het reces 2002. 
 
De federale ombudsmannen en/of hun medewerkers hebben ook deelgenomen aan 
een aantal colloquia, in België of in het buitenland. In september, tijdens het Belgisch 
voorzitterschap van de Europese Unie, hebben de federale ombudsmannen, samen 
met de regionale Waalse en Vlaamse ombudsmannen en met de Europese 
Ombudsman, in Brussel een seminarie georganiseerd met als thema “De 
ombudsmannen tegen discriminatie”. In samenwerking met de Koning 
Boudewijnstichting hebben de federale en regionale ombudsmannen te Brussel in 
oktober 2001 tevens een seminarie georganiseerd, getiteld “De ombudsman: de 
kernwaarden van de functie”. 
 
Met de regionale en lokale ombudsmannen, met de sectorale ombudsdiensten en in 
samenwerking met de bemiddelingsdiensten in de privé-sector, neemt het College 
deel aan het opzetten van een webpagina die alle gegevens en FAQ’s (frequently 
asked questions) inzake ombudsman verzamelt.  
 
Het totale aantal dossiers dat in 2001 werd behandeld, bedraagt 5.338, waarvan 1 
ingediend in het werkjaar 1997, 11 dossiers ingediend tijdens het werkjaar 1998, 114 
tijdens de vijftien maanden die worden behandeld in het Jaarverslag 1999 en 1999/1, 
1.073 tijdens het werkjaar 2000 en 3.999 tijdens dit werkjaar 2000 (waaronder 1.140 
informatievragen). 
  
Het percentage van de nieuwe ontvankelijke Nederlandstalige dossiers bedraagt 
53 %, van de Franstalige 46 % en van de Duitstalige 1 %.   
 
Van die nieuwe dossiers waren er 628 onontvankelijk.  Er werden er 369 
doorverwezen naar andere parlementaire ombudsmannen, naar 
bemiddelingsorganen of naar de instellingen die de betwiste beslissingen 
uitvaardigden wanneer deze niet over een ombudsman beschikken (de Franse 
Gemeenschap bijvoorbeeld).  In totaal werden 3.021 klachten of aanvragen tot 
tussenkomst daadwerkelijk ten gronde behandeld door het College.  Er werden 1.673 
dossiers afgesloten (een stijging van 15 % ten aanzien van het vorige werkjaar). 
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De verdeling van de ontvankelijke dossiers per administratie of parastatale is 
gelijklopend met verleden jaar; koploper blijft het ministerie van Financiën (43 %) om 
reeds eerder aangehaalde redenen. De procentuele vermindering van klachten 
inzake vreemdelingenzaken komt evenwel overeen met een lichte stijging in absolute 
cijfers: indringende wetswijzigingen houden dus niet steeds een verlaging van het 
aantal klachten in. De bezorgdheid van de burger blijft dezelfde: opmerkelijke 
uitzondering zijn de mobbing-klachten en de klachten van besturen ten aanzien van 
hun voogdij-minister. 
 
De afgesloten dossiers (1.673) werden als volgt geëvalueerd: 
 
- 35% behoorlijk bestuur  
- 24,6% behoorlijk bestuur na tussenkomst (er werden geen administratieve 

disfuncties vastgesteld of deze werden hersteld na tussenkomst) 
-  16,7 % afgesloten wegens onvoldoende informatie 
-  6,8% onbehoorlijk bestuur (een of meerdere disfuncties werden vastgesteld 

door het College) 
-   7,1 % consensus (noch behoorlijk noch onbehoorlijk bestuur, maar het 

probleem werd opgelost na bemiddeling of na het uitklaren van een 
misverstand) 

-  5,2% geen oordeel (ofwel is niet duidelijk aantoonbaar wie verantwoordelijk is 
voor de disfunctie, ofwel dragen zowel de klager als de administratie de 
verantwoordelijkheid). 

 
Wanneer het College van federale ombudsmannen besloten heeft tot onbehoorlijk 
bestuur is het in 42 % van de dossiers (35,5% in 2000) wegens schending van de 
redelijke termijn, in 21 % wegens schending van het zorgvuldigheidsbeginsel en in 
11 % wegens schending van het beginsel van behoorlijke informatieverstrekking. 
 
De tussenkomsten van het College in geval van onbehoorlijk bestuur kregen goed 
gevolg in 78,2 % van de dossiers (77,3 % in 2000): dit cijfer vormt een trouwe 
weergave van de effectiviteit van het optreden van het College. 
 
 
 
 
 

2.3.   BIJZONDERE OPDRACHTEN VAN DE KAMER 
 
 
 
2.3.1. BENOEMINGEN VAN DE LEDEN EN VAN DE GRIFFIERS VAN HET REKENHOF 
 
 
De leden van het Rekenhof worden benoemd door de Kamer van 
volksvertegenwoordigers. 
 
Het Hof is samengesteld uit twee Kamers (een Nederlandse en een Franse), die elk 
bestaan uit een voorzitter, vier raadsheren en een griffier.  Ze worden om de zes jaar 
door de Kamer van volksvertegenwoordigers benoemd, die hen steeds kan afzetten. 
 
Tijdens de zitting 2001-2002 diende de Kamer over te gaan tot de benoeming van 
een raadsheer - Franse Kamer in het Rekenhof - ter vervanging van raadsheer José 
Culot, die op rust wordt gesteld met ingang van 1 juli 2002.  De heer Didier Claisse 
werd benoemd tot raadsheer van de Franse Kamer op 20 juni 2002. 
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2.3.2. BENOEMING VAN DE LEDEN VAN HET ARBITRAGEHOF 
 
 
Het Arbitragehof is samengesteld uit 12 rechters : 6 Nederlandstaligen en 6 
Franstaligen.  De rechters kiezen in hun schoot, elk voor wat hen betreft, een 
Franstalige en een Nederlandstalige Voorzitter. 
 
De leden van het Arbitragehof worden door de Koning voor het leven benoemd op 
basis van een dubbele lijst, beurtelings voorgesteld door de Kamer van 
volksvertegenwoordigers en de Senaat. 
 
Tijdens de gewone zitting 2001-2002 diende de Kamer geen kandidaten voor te 
dragen. 
 
 
 
2.3.3. BENOEMING VAN DE STAATSRADEN EN ASSESSOREN BIJ DE RAAD VAN STATE 
 
 
Bij wet van 8 september 1997, tot wijziging van de wetten op de Raad van State 
(B.S. 16 oktober 1997) werden de bepalingen inzake de benoemingsprocedure voor 
staatsraden gewijzigd. 
 
Voordien benoemde de Koning de staatsraden uit twee lijsten met elk drie 
kandidaten : de Raad van State droeg één lijst voor, de andere lijst beurtelings door 
Kamer en Senaat opgesteld. 
 
De nieuwe procedure verloopt als volgt : 
De Raad van State deelt zijn uitdrukkelijk gemotiveerde voordracht, evenals alle 
kandidaturen en de beoordeling hiervan tegelijkertijd mee aan de bevoegde 
wetgevende Kamer (beurtelings Kamer en Senaat) en aan de minister van 
Binnenlandse Zaken. 
 
Hierbij dienen twee hypothesen te worden onderscheiden : 
- De Raad van State draagt unaniem kandidaten voor. 

In dit geval is de rol van de Kamer zeer beperkt.  De Kamer beschikt over ten 
hoogste dertig dagen om eventueel de voordracht te weigeren, maar enkel als zij 
van oordeel zou zijn dat het aantal leden benoemd uit het auditoraat te hoog zou 
worden ten aanzien van het aantal andere leden van de Raad. 

- De Raad van State draagt kandidaten voor, zonder eenparigheid van stemmen. 
In dit geval is de rol van de Kamer groter : zij kan, binnen een termijn van ten 
hoogste dertig dagen, hetzij de lijst bevestigen, hetzij een tweede lijst voordragen 
met drie namen die uitdrukkelijk wordt gemotiveerd.  De Kamer kan de kandidaten 
horen. 

 
Tijdens de zitting 2001-2002 werden op 22 november 2001 kandidaten voorgedragen 
voor twee vacante ambten van staatsraad (F) : 
 
De eerste drievoudige lijst van kandidaten voor het vacante ambt van staatsraad (F), 
voorgedragen door de Kamer van volksvertegenwoordigers, zag er als volgt uit : 
- eerste kandidaat : de heer Pierre Nihoul, auditeur bij de Raad van State 
- tweede kandidaat : mevrouw Colette Debroux, auditeur bij de Raad van  
   State 
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- derde kandidaat : de heer Imre Kovalovszky, auditeur bij de Raad van  
   State 
 
De tweede drievoudige lijst van kandidaten voor het vacant ambt van staatsraad (F), 
voorgedragen door de Kamer van volksvertegenwoordigers, zag er als volgt uit : 
- eerste kandidaat : mevrouw Colette Debroux, auditeur bij de Raad van  
   State 
- tweede kandidaat : de heer Pierre Nihoul, auditeur bij de Raad van State  
- derde kandidaat : de heer Imre Kovalovszky, auditeur bij de Raad van  
   State. 
 
Tijdens haar plenaire vergadering van 13 juni 2002 heeft de Kamer van 
volksvertegenwoordigers de drievoudige lijst van kandidaten voor het ambt van 
assessor (N) van de afdeling wetgeving bevestigd, zoals voorgedragen door de Raad 
van State. 
 
De lijst zal er als volgt uit : 
- eerste kandidaat : de heer Marc Rigaux, gewoon hoogleraar aan de  
   Universiteit Antwerpen (U.I.A. en R.U.C.A.) 
- tweede kandidaat : de heer Guido Van Limberghen, hoogleraar aan de  
   V.U.B.  
- derde kandidaat : mevrouw Anne Van Regenmortel, hoofddocente aan  
   de Universiteit Antwerpen (U.I.A.) en de V.U.B. 
 
 
 
2.3.4. BENOEMINGEN BIJ HET VAST COMITÉ P 
 
 
Het toezicht uitgeoefend door het Vast Comité P heeft in het bijzonder betrekking op 
de bescherming van de rechten die de Grondwet en de wet aan de personen 
waarborgen, alsook op de coördinatie en de doelmatigheid van de politiediensten.  
De precieze taak is omschreven in de artikelen 8 en volgende van de wet van 18 juli 
1991. 
 
Tijdens de gewone zitting 2001-2002 is de Kamer van volksvertegenwoordigers niet 
overgegaan tot de benoeming van leden van het Vast Comité P. 
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   3.  ORGANISATIE VAN DE KAMER 
 
 
 

3.1.  BEHEER VAN DE KAMER 
 
 
 
3.1.1. BELEIDSORGANEN 
 
 
3.1.1.1. BUREAU (RGT. ART. 3 TOT EN MET 8BIS) 
 
 
Samenstelling 
 
De leden van het Bureau worden bij de aanvang van elke zitting onder de Kamerleden door de 
plenaire vergadering verkozen. 
 
Het is samengesteld uit : 
- de voorzitter ; 
- ten hoogste vijf ondervoorzitters ; traditiegetrouw behoort de eerste ondervoorzitter tot 

een politieke fractie uit de oppositie en tot een andere taalgroep dan de voorzitter ; 
- ten hoogste vier secretarissen ; 
- de toegevoegde leden ; 
- de voorzitters van de erkende politieke fracties die meer dan 12 leden tellen ; 
- de voorzitters van de erkende politieke fracties die minder dan 12 leden tellen. 
 
Immers, het Bureau wordt aangevuld met de voorzitters van de overeenkomstig artikel 10 
erkende fracties, voor zover deze minstens twaalf leden tellen.  De fractievoorzitters worden 
gelijkgesteld met de ondervoorzitters van de Kamer, behalve wat betreft de specifieke taken 
omschreven in de artikelen 6,8 en 13. 
 
Het Bureau wordt als volgt samengesteld : 
 
Voorzitter van de Kamer : de heer Herman De Croo 
1ste Ondervoorzitter van de Kamer : de heer Jean-Pol Henry 
2de Ondervoorzitter van de Kamer : de heer Paul Tant 
Ondervoorzitters van de Kamer : de heer Robert Denis 

 de heer Lode Vanoost, op 19 april 2002 
vervangen door de heer Joos Wauters 

Toegevoegd lid : de heer Francis Van den Eynde 
   
Voorzitters van de politieke fracties met meer dan 12 leden : 
 
VLD  : de heer Hugo Coveliers 
CD&V  : de heer Marc Van Peel  
AGALEV/ECOLO : mevrouw Muriel Gerkens  
PS  : de heer Claude Eerdekens 
MR  : de heer Daniel Bacquelaine 
Vlaams Blok : de heer Gerolf Annemans 
SP.A  : de heer Dirk Van der Maelen 
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Voorzitters van de politieke fracties met minder dan 12 leden : 
 
CdH  : de heer Raymond Langendries 
VU&ID  : mevrouw Frieda Broepoels 
 
Secretarissen van de Kamer : de heer Jos Ansoms 
   de heer Jef Valkeniers 
   de heer Jan Peeters 
   de heer Jef Tavenier 
 
 
Bevoegdheid 
 
Het Bureau heeft als leidinggevend orgaan van de Kamer een algemene 
bestuursbevoegdheid. 
 
De voorzitter van het College van quaestoren woont de vergaderingen van het Bureau bij in 
verband met de door het College voorgelegde kwesties. 
 
 
Aantal vergaderingen 
 
12 december 2001 
06 maart 2002 
30 april 2002 
03 juli 2002 
 
 
Beslissingen betreffende de leden 
 
Het Bureau heeft beslist : 
 
- over een nieuwe regeling inzake de uittredingsvergoeding en inzake de 

Bureauvergoeding, mede gelet op het statuut van nieuwe leden in het Bureau ; 
- de tussenkomst toegekend aan de volksvertegenwoordigers voor de verplaatsingen 

tussen hun woonplaats (station van vertrek) en het parlement op te trekken tot op het 
niveau van het regime dat van toepassing is op de rijksambtenaren, met ingang van 
1 september 2000. 

 
 
Beslissingen betreffende het personeel van de Kamer  
 
Het Bureau heeft beslist : 
 
- over de integratie van de voordelen van de sociale programmatie toegekend aan de 

agenten van de federale administratie in hoofde geldelijk statuut van de 
personeelsleden bezoldigd door de Kamer van volksvertegenwoordigers ;  

- de heer Francis Van Melkebeke, bestuursdirecteur bij de dienst Boekhouding, met 
ingang van 1 december 2001 te benoemen in de graad van directeur-generaal van de 
Quaestuurdiensten.  
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3.1.1.2.  CONFERENTIE VAN VOORZITTERS (RGT. ART. 28 TOT 28QUATER  EN 29) 
 
 
Samenstelling 
 
De Conferentie van voorzitters bestaat uit de voorzitter en de ondervoorzitters van de Kamer, 
de voorzitter en een lid van elke politieke fractie, alsook de gewezen Kamervoorzitters die in de 
Kamer zitting hebben. De voorzitters van de vaste commissies kunnen er worden gehoord. 
 
De regering wordt in de Conferentie van voorzitters vertegenwoordigd. 
 
 
Bevoegdheid 
 
De Conferentie van voorzitters regelt de werkzaamheden van de Kamer.  Aldus legt zij de 
kalender van de zitting vast, regelt zij de werkzaamheden van de plenaire vergadering, spreekt 
zij zich uit over de verzending van de interpellaties en over de bijeenroeping van de 
commissies en bereidt zij de beslissingen voor die door de assemblee moeten worden 
genomen. 
 
 
Aantal vergaderingen in het parlementair jaar 2001-2002 : 43. 
 
 
 
3.1.1.3.  CONFERENTIE VAN DE VOORZITTERS VAN DE ZEVEN PARLEMENTAIRE 

ASSEMBLEES 
 
 
Samenstelling 
 
de heren Herman De Croo, voorzitter van de Kamer 

Armand De Decker, voorzitter van de Senaat 
  Norbert De Batselier, voorzitter van het Vlaams Parlement 
  Robert Collignon, voorzitter van het Waals Parlement 
mevrouw Françoise Schepmans, voorzitter van het Parlement van de Franse 

Gemeenschap 
mevrouw Magda De Galan , voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad 
de heer  Manfred Beckers, voorzitter van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap 

 
De voorzitters van de wetgevende vergaderingen komen bijeen om zich te beraden over 
onderwerpen die voor de federale, gemeenschaps- en gewestassemblees van 
gemeenschappelijk belang zijn. 
 
 
Werkzaamheden 
 
De Conferentie heeft tijdens de zitting 2001-2002 drie vergaderingen gehouden 
(op 28.01.2002, 29.04.2002 en 07.10.2002). 
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Volgende thema's werden o.a. behandeld : 
 
- Uittredingsvergoeding  
- Pensioenstelsel van regeringsleden 
- Onverenigbaarheid voor het personeel een politiek mandaat uit te oefenen 
- Vakbondsstatuut van het personeel. 
 
 
 
3.1.1.4. COLLEGE VAN QUAESTOREN 
 
 
Samenstelling 
 
Overeenkomstig artikel 106 van het Reglement van de Kamer "nemen ten hoogste zes 
volksvertegenwoordigers het ambt van quaestor waar. Zij worden benoemd door stemming 
op één lijst, op dezelfde wijze als het Bureau, voor een termijn van twee jaar". 
 
Voor de duur van de lopende legislatuur werd beslist vijf quaestoren aan te stellen.  
 
 
Samenstelling van het College : 
 
de heer Y. Harmegnies (PS), voorzitter 
de heer W. Cortois (VLD) 
de heer J. Van Eetvelt (CD&V) 
de heer D. D’Hondt (MR) 
Mevrouw M.-T. Coenen (AGALEV/ECOLO) 
 
 
Bevoegdheden 
 
De bevoegdheden van het College van quaestoren worden geregeld door  artikel 106 bis van 
het Kamerreglement. Het College is met name gemachtigd maatregelen te nemen m.b.t. de 
gebouwen, het materiaal, ceremoniële aangelegenheden en de uitgaven van de Kamer. Het 
College stelt de ontwerpbegroting van de Assemblee op en legt aan het Bureau voorstellen 
voor m.b.t. benoeming en afzetting van het personeel. 
 
Artikel 106 voorziet de mogelijkheid voor het Bureau om het College te machtigen bepaalde 
beslissingen te nemen die strikt gesproken tot de bevoegdheid van het Bureau behoren. 
 
Bij toepassing daarvan werd het College door het Bureau gemachtigd om, behoudens m.b.t. 
de hem uitdrukkelijk toegewezen materies, ook beslissingen te nemen inzake :     
 
a) individuele dossiers van het personeel van de administratie, met betrekking tot :  
 - benoemingen op proef ; 
 - bevorderingen in de vlakke loopbaan ; 
 - toekenning van verlof voor deeltijdse prestaties, van loopbaanonderbreking, van 

disponibiliteit wegens persoonlijke redenen ; 
 - overplaatsing tussen diensten en wedertewerkstelling ; 
 - bevordering na intern vergelijkend examen ; 
 - eervol ontslag ; 
 



Hoofdstuk 3    ORGANISATIE - 131 
 

b) dossiers inzake benoemingen, bevorderingen, toekenning van weddetoeslagen en 
ontslagen van de medewerkers van de politieke fracties ;  

    
De beslissingen die in het raam van de delegatie worden genomen, dienen aan strikte 
voorwaarden te voldoen (bijv. naleving van het door het Bureau vastgestelde 
personeelskader, naleving van de statutaire bepalingen enz...) en moeten nadien nog 
ter bekrachtiging aan het Bureau worden voorgelegd.  

 
 
Aantal vergaderingen 
 
Tijdens de gewone zitting 2001-2002  hield het College van quaestoren 21 vergaderingen. 
 
 
Voorstellen en beslissingen 
 
Tijdens de betrokken zitting heeft het College van quaestoren zich uitgesproken over 
honderden dossiers die o.a. handelden over : 
 
- het financieel en sociaal statuut van de Kamerleden ; 
- verbetering en vernieuwing van de infrastructuur van de vergaderzalen ; 
- modernisering van de communicatiemiddelen ; 
- aanpassing van de kaders van verschillende diensten van de Kamer ; 
- aankoop van kantoormaterieel, meubilair, enz. ; 
- tenlasteneming van de kosten voortvloeiend uit de medewerking van deskundigen aan 

de werkzaamheden van de onderzoekscommissies ; 
- publicatie van een boek over de geschiedenis van de Kamer ; 
- organisatie van intensieve taalstages voor de leden. 
 
 
 
3.1.1.5. DE GRIFFIER VAN DE KAMER 
 
 
De griffier wordt door de Kamer benoemd en heeft de rang van secretaris-generaal, zijn 
benoeming geschiedt bij stemming in de plenaire vergadering. 
 
Hij acteert de beraadslagingen van de Kamer en maakt notulen op van haar vergaderingen.  
Hij staat de voorzitter bij en is belast met de tenuitvoerlegging van de beslissingen van de 
Kamer.  De griffier bewaart het archief, oefent toezicht uit op de repertoria en de dossiers van 
de kwesties en precedenten die bij de Kamer aanhangig zijn.   
 
Hij maakt notulen op van de vergaderingen met gesloten deuren, van de vergaderingen van 
het bureau en van de conferentie van de voorzitters. 
 
In naam van het bureau heeft hij de hoge leiding van al de diensten van de Kamer en hun 
personeel. 
 
De functie van griffier wordt sinds 1 januari 1986 uitgeoefend door de h. F. Graulich.  Zijn 
voorgangers waren de h. Ph. Deneulin (van 1.7.1980 tot 31.12.1985) en de h. G. Bruyneel 
(van 1.1.1968 tot 30.6.1980). 
 
De adjunct-griffier, directeur-generaal van de wetgevende diensten, wordt door het bureau 
benoemd.  Hij staat de griffier bij en vervangt hem bij verhindering.   
De huidige adjunct-griffier is de h. R. Myttenaere. 
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3.1.2.  ADMINISTRATIEVE WERKGROEPEN 
 
 
 
3.1.2.1. COMMISSIE VOOR DE PARLEMENTAIRE GEBOUWEN VAN DE KAMER 

VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN DE SENAAT 
 
 
Bevoegdheden  
 
De commissie is bevoegd voor het beheer van de gebouwen en gemeenschappelijke 
ruimten (parkings en binnenhoven) van de twee federale wetgevende assemblees. 
 
Zij voert de voorstellen uit van de commissie van de parlementaire restaurants met 
betrekking tot de infrastructuur en de uitrusting van de restaurants en de beslissingen van de  
commissie voor de Veiligheid van het Paleis der Natie m.b.t. de veiligheidsinfrastructuur. 
 
 
Samenstelling voor de duur van de zittingsperiode 2001-2002: 
 
Voorzitter : Dhr Y. Harmegnies, Voorzitter van het College van 

quaestoren van de Kamer van Volksvertegenwoordigers; 
 
Leden :  Voor de Kamer : 
Dhr J. Van Eetvelt, Quaestor; 
Dhr W. Cortois, Quaestor; 
Dhr J. Janssens, Directeur generaal van de Quaestuurdiensten (tot 01.12.2001); 
Dhr Fr. Van Melkebeke, Directeur generaal van de Quaestuurdiensten (vanaf 

31.12.2001); 
Dhr L. Portelange, Bestuursdirecteur van de dienst Gebouwen; 
Dhr Ph. Bonte, Eerst aanwezend directieadviseur van de dienst Gebouwen; 
 
 
  Voor de Senaat :  
Dhr J. Devolder, Voorzitter van het College van quaestoren; 
Dhr G. Moens, Quaestor; 
Dhr Fr. Matton, Directeur generaal van de Quaestuur (tot 01.01.2002); 
Dhr Fr. Janssens, Bestuursdirecteur van de Quaestuur (Directeur generaal na 

01.01.2002); 
Dhr J. Anthoons, Adviseur van de Quaestuur (lid van de Commissie vanaf 

01.01.2002); 
Dhr J. Marchand, Architect; 
Dhr Ph. Martin, Hoofd van de technische dienst. 

 
 
Aantal vergaderingen 
 
De Commissie voor de Parlementaire gebouwen van de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers en van de Senaat is tijdens de zittingsperiode van 2001-2002 vier 
keer bijeengekomen, en wel op de volgende data : 16 oktober 2001, 23 april 2002 en 
eveneens op 4 en 19 juni 2002. 
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Belangrijke beslissingen 
 
De belangrijkste beslissingen hadden betrekking op : 
 
- het inrichten van lokalen gemeenschappelijk aan de twee federale wetgevende 

assemblees (aanpassing van de hoogspanningscabines, gedeeltelijke vervanging van 
de branddetectie, vervanging van de parlofonie door een videofonie installatie voor een 
betere veiligheid, het schilderen van de ramen en het verwijderen in het Huis van de 
Parlementsleden van verlichtingstoestellen die asbest bevatten, verbetering van de 
veiligheid in bepaalde liften); 

- de besluiten van het energetisch audit verwezelijkt voor het geheel van de gebouwen 
gebruikt door het federaal Parlement; 

- de te nemen maatregelen in verband met een betere bescherming van het 
patrimonium bestaande uit de werken van de bibliotheek alsmede de archieven van 
beide federale wetgevende assemblees. 

 
 
 
3.1.2.2. COMMISSIE VOOR DE VEILIGHEID VAN HET PALEIS DER NATIE 
 
 
Bevoegdheden 
 
De commissie voor de Veiligheid van het Paleis der Natie is bevoegd voor het 
veiligheidspersoneel en de veiligheidsinfrastructuur. Zij staat in verbinding met de 
gemeentelijke politie en met de rijkswacht in verband met het algemeen verkeersreglement. 
 
De commissie draagt de verantwoordelijkheid van de interne politie en regelt de toegang tot 
de parlementaire gebouwen. 
 
 
Samenstelling voor de duur van de zittingsperiode 2001-2002 

 
Voorzitters :  

Dhr H. De Croo  Voorzitter van de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers; 

Dhr A. De Decker  Voorzitter van de Senaat; 
 
Leden :  Voor de Kamer :  
Dhr Y. Harmegnies, Voorzitter van het College van quaestoren; 
Dhr F. Graulich, Secretaris generaal; 
Dhr J. Janssens,  Directeur generaal van de Quaestuurdiensten (tot 01.12.2001); 
Dhr Fr. Van Melkebeke, Directeur generaal van de Quaestuurdiensten (na 01.12.2001); 
Dhr L. Portelange, Bestuursdirecteur van de dienst Gebouwen; 
 
 
  Voor de Senaat :  
Dhr J. Devolder, Voorzitter van het College van quaestoren; 
Dhr W. Henrard Secretaris generaal; 
Dhr Fr. Matton, Directeur generaal van de Quaestuur (tot 01.01.2002); 
Dhr Fr. Janssens, Bestuursdirecteur van de Quaestuur (Directeur generaal  na 

01.01.2002); 
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De Generaal-majoor G. Duchatelet, Militaire Commandant van het Paleis der Natie (tot 

31.12.2001); 
De Generaal-majoor P. Segers, Militaire Commandant van het Paleis der Natie (vanaf 

01.01.2002). 
 
 

Vergaderingen en beslissingen 
 
De Commissie is niet bijeengekomen gedurende de zittingsperiode 2001-2002; 
rekeninghoudend met het feit dat deze Commissie een Directiecomité van veiligheid heeft 
opgericht om de praktische problemen op te volgen en met het feit dat zij de Commissie voor 
de Parlementaire gebouwen heeft belast met de uitvoering van de beslissingen van 
materiële aard (verbetering van de veiligheidsinfrastructuur, de installatie van een nieuw 
toegangsbadgesysteem, enz.) spreekt de Commissie zich nog enkel uit over de essentiële 
principes en de grote lijnen voor wat de veiligheid betreft. Dit verklaart het beperkte aantal 
vergaderingen. 

 
Gedurende de laatste zittingsperiode zijn er geen feiten gebeurd die een vergadering van de 
Commissie vereisten. 
 
 
 
 

3.2.  WERKINGSMIDDELEN VAN DE KAMER 
 
 
 
3.2.1.   BEGROTING VAN DE KAMER 
 
 
De begroting 2002 voor de Kamer van volksvertegenwoordigers is de eerste die officieel 
uitgedrukt is in Euro. De begroting ziet er als volgt uit: 
 
Lopende uitgaven: 84.967.600 EUR. 
Kapitaalsuitgaven: 5.554.100 EUR. 
 
Totaal: 90.521.700 EUR (- 4.4% in vergelijking met 2001). 
 
De begroting wordt in haar geheel gefinancierd door een dotatie ingeschreven op de 
algemene uitgavenbegroting  van de Staat. Deze dotatie stijgt met 1.4% in vergelijking met 
vorig jaar (in 2001 werd een deel van de begroting gefinancierd door het reservefonds). 
  
Zonder verrassing zal men opmerken dat de voornaamste posten van de begroting dezelfde 
blijven, namelijk de littera’s  «A.  Leden », «B. Personeel »  en «R. Politieke fracties 
(toelagen  en medewerkers)» (meer dan  80% van het totaal). In het algemeen gesproken 
vormen de lopende uitgaven het grootste deel van de uitgaven, hetzij 94 % van het totaal, 
wat iets meer is dan de vorige jaren. 
De kapitaalsuitgaven kwamen opnieuw op een normaal peil van 6%, na de buitengewone 
aanwas van uitgaven voor onroerende goederen die te wijten was aan de aankoop en de 
herinrichting van het Hertoggebouw. 
 
De begroting 2002 voor de Belgische leden van het Europees parlement stijgt tot 4.120.700 
EUR (+ 4.8 % in vergelijking met 2001). 
Deze begroting wordt integraal gefinancierd door de dotatie ingeschreven op de algemene 
uitgavenbegroting  van de Staat (zelfde stijging: + 4.8%).  



Hoofdstuk 3    ORGANISATIE - 135 
 

Tenslotte bedraagt de begroting 2002 voor de dotatie aan de politieke partijen 8.019.400 
EUR (+ 0.02 % in vergelijking met 2001).  
 
Hier ook wordt de financiering verzekerd door de dotatie ingeschreven op de algemene 
uitgavenbegroting van de Staat en de dotatie stijgt dan ook met 0.02 % in vergelijking met 
2001. 
 
De bovengenoemde begrotingen werden besproken en goedgekeurd door het College van 
Quaestoren (17 juli 2001), de Commissie voor de comptabiliteit (30 november 2001) en de 
plenaire zitting van de Kamer (20 december 2001). 
 
Voor meer details wordt verwezen naar het parlementaire stuk 1531/001 d.d. 30 november 
2001, dat eigenlijk het verslag is namens de Commissie voor de comptabiliteit van de Kamer 
en dat o.a. betrekking heeft op de begrotingen voor het jaar 2002. Naast de volledige tabel 
van de begroting bevat dat verslag een verantwoording per littera van de overwogen 
uitgaven. 
 
 
 
3.2.2. PERSONEEL VAN DE KAMER 

 
 

In de onderstaande tabel is het aantal op het kader voorziene betrekkingen opgesplitst 
volgens dienst en volgens niveau (toestand op 1 juli 2002). 
 
Het niveau 1 bestaat uit de ambtenaren van universitair niveau; het niveau 2+ omvat de 
assistenten en de documentalisten; het niveau 4 omvat het deurwachterspersoneel en het 
onderhoudspersoneel.  De secretariaatsfuncties, de technici en de klerken zijn in een aparte 
kolom vermeld. 

 
 

Niveau Diensten 1 2+ Secr. Techn. Klerk 4 Totaal

- Wetgevende diensten 46 11 21 - 20 4 102

- Vertaaldiensten 37 1 8 - - - 46

- Quaestuurdiensten 25 32 12 44 21 181 315

- Bibliotheek van het Parlement 10 10 8 4 14 2 48

- Public Relations en Internationale 
Betrekkingen 7 5 6 - 6 - 24

- Boekhouding 5 8 1 - 1 - 15
- Niet permanente diensten (Tolken, Integraal 

Verslag, Beknopt Verslag) 29 29 2 - - - 60

Totaal 159 96 58 48 62 187 610
 

 
Ook de medewerkers, door de Kamer ter beschikking gesteld van de leden en de politieke 
fracties, staan bij de Kamer onder statuut en worden door de assemblee bezoldigd. 

 
Het betreft : 
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- de secretarissen van de politieke fracties ; 
- de universitaire medewerkers ; 
- de secretarissen van de fractievoorzitters, de ondervoorzitters en de quaestoren ; 
- de medewerkers van de Kamervoorzitter ; 
- de administratieve medewerkers van de Kamerleden. 
 
 
 
3.2.3.  DIENSTEN VAN DE KAMER 
 
 
3.2.3.1.  DIENST ALGEMENE ZAKEN, FINANCIËN EN HUISBESTUUR. 

 
 

De Dienst algemene zaken, financiën en huisbestuur is belast met de volgende taken: het 
dagelijks beheer van de financiën van de Kamer, de begroting,  het materieel statuut van de 
Kamerleden,  het magazijn van de Kamer,  het Antennebureau (en de documentenbalie), de 
verspreiding van de publicaties en van de parlementaire stukken, de dienst van de 
deurwachters, de koffiekamers en de centrale drukkerij. 

 
De geslaagde overgang naar de Euro was een belangrijke taak voor de afdeling  financiën, 
in nauwe samenwerking met de dienst boekhouding. Bij deze gelegenheid werd een nieuwe 
informaticatoepassing in het werk gesteld, die de automatisering van de kasboekhouding 
mogelijk maakt  evenals een dubbele boekhouding. 
 
Zoals in het verleden hebben de Kamerleden in alle vertrouwelijkheid kunnen genieten van 
informatie over hun financieel en sociaal statuut, zowel als effectief lid als uittredend lid. Dit 
gold eveneens voor de Belgische leden van het Europees Parlement, waarvan het financieel 
statuut nog altijd door de Kamer beheerd wordt. 
 
Een ander belangrijk werkgebied voor deze dienst – in samenwerking met de andere 
Quaestuurdiensten  - is het beheer van de overheidsopdrachten (bestekken, selecties en 
gunningen in het kader van de Belgische en Europese wetgeving m.b.t. overheidsopdrachten 
betreffende werken, leveringen en diensten). 
Zo werden er voor het jaar 2001 62 dossiers beheerd (d.w.z.: berichten, lastenboeken, 
selectie, gunning, overleg met de betrokkene diensten en leveranciers enz.). 
In 2002, werden totnogtoe al 30 overheidsopdrachten gestart, en een twintigtal zullen nog in 
de tweede helft van het lopende jaar gestart worden. 
Als voorbeeld kan men de volgende opdrachten melden: de renovatie van de koffiekamers 
van de leden, de vervanging van het stemapparatuur en het geluidssysteem in de plenaire 
zaal, de sonorisering van verschillende commissiezalen, opdrachten voor de verspreiding op 
Internet van beelden van de plenaire zitting, de digitalisatie van parlementaire stukken en 
publicaties, de realisatie van een boek over de geschiedenis van de Kamer, de infrastructuur 
van de Centrale drukkerij (offset, kopieermachines, CTP enz. ) 
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3.2.3.2. BIBLIOTHEEK VAN HET PARLEMENT 
 
 
 ALGEMEEN 
 
 
Lokalisatie van de diensten van de bibliotheek 
 
Door de verhuizing van de Afdeling der Persdossiers naar het Regentgebouw tijdens de 
maand januari 2002 zijn alle diensten van de Bibliotheek van het federaal Parlement 
gegroepeerd in het Regentgebouw, Wetstraat 13. De Bibliotheek behoudt evenwel nog twee 
locaties in het Paleis der Natie. Enerzijds een “Antenne” in het Paleis der Natie zelf waar leden, 
medewerkers en personeel terechtkunnen voor documentaire aanvragen, het uitlenen en 
inleveren van werken en voor het raadplegen van een beperkte collectie referentiewerken en 
anderzijds een opslagruimte “Compactus” in het Huis van de Parlementsleden, die ongeveer 
een collectie van tien kilometer publicaties omvat. 
 
 
Kader van de bibliotheek 
 
Ingevolge de uitbreiding van de personeelsformatie omvat het kader van de Bibliotheek 48 
voltijdse functies (10 ambtenaren, 10 documentalisten, 8 secretaressen, 4 operatoren, 14 
klerken en 2 aangestelden voor de conservering); het kader zal volledig opgevuld zijn na het 
zomerreces. 
In het raam van de speciale projecten worden drie personeelsleden buiten kader in de 
bibliotheek tewerkgesteld n.l. 2 personen in het Digidoc-project (Digitalisering van de 
parlementaire documenten) en 1 persoon  in het PBPN-project (Preservation Belgian 
Political Newspapers) in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek van België. 
 
 
Informatica 
 
Sinds januari 2002 is een ambtenaar-informaticus fysiek tewerkgesteld in de Bibliotheek 
waar hij belast is met de opvolging van alle lopende en toekomstige informaticaprojecten van 
de Bibliotheek. Hij assisteert de verantwoordelijken zowel van de Bibliotheek als van de 
dienst Burotica en Informatica bij de voorbereiding en uitvoering van deze projecten (Digidoc, 
virtuele bibliotheek, persdossiers, standaardisatie, databank opzoekingen, enz.). Deze 
ambtenaar behoort echter tot het kader van de dienst Burotica en Informatica. 
 
 
 
  TAAKVERDELING IN DE BIBLIOTHEEK 
 
 

BESTUURSDIRECTIE : "ACQUISITIE, CONSERVERING & ANALYSE" 
 
 
De bestuursdirectie is belast met: 
- het budgettair beheer van de Bibliotheek; 
- de acquisitie van allerhande publicaties (monografieën, periodieken, kranten, 

verslagen, enz.); 
- de conservering van het patrimonium van de bibliotheek in al zijn aspecten;  
- de ontsluiting van deze documenten via de Libisinformaticasysteemcatalogus en de 

Sepa-databank (referenties tijdschriftenartikels); 
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- de micrografische en elektronische archivering met o.a. het Digidoc- en PBPN- project 

en de virtuele bibliotheek;  
- de infrastructuur en materiële uitrusting van de bibliotheek; 
- de informatievideotheek; 
- het maken van fotoreportages voor de dienst Public Relations en Internationale  

Betrekkingen. 
 
 
Afdeling “analyse” 
 
Deze afdeling is verantwoordelijk voor de acquisitie en de catalografische verwerking in Libis 
Bibliotheekinformaticacatalogus van alle periodieke publicaties (kranten, weekbladen, 
tijdschriften, verslagen, jaarboeken, enz.). Zij zorgt eveneens voor de ontsluiting van het 
tijdschriftenfonds door het invoeren van de referenties van geselecteerde artikels in de 
Parolisdatabank Sepa.  
 
Het aantal lopende abonnementen op tijdschriften bedraagt 686 titels, waarvan : 
121 tweetalig 
202 Nederlandstalig 
270 Franstalig 
86  Engelstalig 
7  Duitstalig. 
 
Het aantal titels werd met 33 eenheden uitgebreid tijdens het jaar 2001. 
De lopende jaargangen van deze tijdschriften kunnen geraadpleegd worden in de leeszaal van 
het Regentgebouw. 
Door de uitbreiding van het aantal rekken is het aanbod van rechtstreeks te raadplegen 
periodieken aanzienlijk verhoogd. Het omvat: 650 tijdschriften en 153 kranten en weekbladen. 
Nieuw daarbij is dat er speciale plaats werd voorzien voor 46 periodieke publicaties uitgegeven 
door internationale instellingen (UNO, NATO, Europese Unie, enz.). 
 
Tijdens de voorbije zittingsperiode heeft de afdeling 10 uitgaven met inhoudstafels van 
tijdschriften verspreid. Er wordt momenteel onderzocht of deze vorm van dienstverlening niet 
kan gebeuren via elektronische weg.  
De voornaamste taak van de afdeling is echter de ontsluiting van de tijdschriften en de 
ontwikkeling van de Sepa-databank, die eind juli 2002 ± 54678 referenties bevatte. De 
aangroei bedroeg tijdens het voorbije zittingsjaar ± 3200 referenties. De sinds twee jaar 
aangevraagde automatische vertaling van de Sepa-trefwoordenlijst naar de andere landstaal 
kon nog niet gerealiseerd worden door de dienst Burotica en Informatica. 
 
Via trefwoorden kan men in deze referentiedatabank opzoekingen doen in het eigen fonds. 
Naast de online databanken, het internet en de cd-rom’s vormt deze databank de voornaamste 
ondersteuning voor het samenstellen van de documentaire dossiers en het beantwoorden van 
de aanvragen voor documentatie van leden, medewerkers en personeel.  
De afdeling zorgt ook voor de catalogisering van alle officiële verslagen die wettelijk in de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers neergelegd worden.   
 
 
Afdeling”Monografieën en officiële publicaties" 
 
De opdrachten van deze afdeling zijn veel ruimer dan de officiële benaming laat vermoeden en 
omvatten: 
- de acquisitie van allerhande documenten, welke betrekking hebben op de bevoegdheden 

van het federaal parlement; 
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- de conservering van het uitgebreid en waardevol patrimonium van de bibliotheek in al zijn 
aspecten; 

- de micrografische en elektronische archivering van een gedeelte van het patrimonium; 
- het beheer van de informatievideotheek; 
- het realiseren van fotoreportages voor de dienst Public Relations en Internationale 

Betrekkingen. 
 
 
1. Het aquisitiebeleid 
 

Tijdens het voorbije jaar werd het bibliotheekfonds verrijkt met ± 3400 nieuwe publicaties, 
waarvan ± 1600 via acquisitie, zijnde monografieën, verslagen, studies, Belgische en 
buitenlandse officiële publicaties en documenten van internationale instellingen. 
Vanaf april 2002 werden alle documentalisten-catalografen samengebracht in een pool 
onder leiding van een documentalist-coördinator die instaat voor de catalografische 
verwerking van alle binnengekomen documenten op welke drager ook in de 
Libisinformatica-catalogus. 
De documentalist-coördinator is technisch correspondent van het 
Libisinformaticasysteem in de bibliotheek, coördineert alle Libisactiviteiten en stelt de 
nodige richtlijnen ter zake vast. 
De nieuwe documentalisten hebben gedurende een week een opleidingscursus gevolgd 
in Leuven bij de Libis-informaticaploeg.  
Sinds 1987 maakt de catalogus van de Bibliotheek van het federaal Parlement als 
partnerbibliotheek deel uit van het Libis-bibliotheeknetwerk van de Katholieke Universiteit 
te Leuven. Deze gemeenschappelijke catalogus telt heden ongeveer ± 8 miljoen 
referenties (± 2,6 miljoen titels), waarvan ± 79000 afkomstig van de Bibliotheek van het 
Parlement. De Bibliotheek gebruikt de meeste modules voor het beheer van haar fonds. 
Libis-Bibliotheekinformatica zal in 2003 overschakelen van het oude Libis-systeem naar 
het moderne Amicus-bibliotheekinformaticasysteem. Het systeem wordt thans grondig 
uitgetest en geoptimaliseerd in de Centrale Bibliotheek  van de Katholieke Universiteit te 
Leuven. De conversie zal en bloc doorgevoerd worden, zowel voor de K.U.L. als voor de 
partnerbibliotheken en dit waarschijnlijk in de loop van maart 2003. 
Het Amicus-bibliotheekinformaticasysteem zal heel wat meer mogelijkheden bieden dan 
het huidige, o.a. wat betreft statistieken, catalografie van tijdschriftenartikels en 
elektronische publicaties.  
De beheerders van het netwerk streven ernaar om de kosten zo laag mogelijk te houden 
voor de partners en namen de voorbije maanden contact op om de overgang voor elke 
partner zo vlot mogelijk te laten verlopen. 
Er zullen vanaf december 2002 opleidingscursussen ingericht worden voor de 
documentalisten om zich met het nieuwe product vertrouwd te maken. 
Het aantal uitleningen in 2001 bedroeg 2300.  
Er werden 2 aanwinstenlijsten verstuurd naar 170 belangstellende gebruikers. De 
aanwinstenlijsten kunnen ook geraadpleegd worden op de website van de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers. Het is de bedoeling de aanwinstenlijsten in de toekomst 
zoveel mogelijk via e-mail of via de website ter beschikking te stellen. 
 

 
2. Het conserveringsbeleid 
 

Aangezien het ontwerpen en uitvoeren van een adequaat conserveringsbeleid voor het 
patrimonium van de Bibliotheek een opdracht is die steeds meer en meer energie en 
tijd vereist van de bevoegde directieraad, heeft het Bureau van de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers ermee ingestemd om een examen te organiseren voor de 
aanwerving van een tweetalige attaché-conserveringsdeskundige. Dit examen zal 
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plaats hebben na het parlementair reces. Deze attaché zal de bevoegde directieraad 
assisteren bij de behandeling van de diverse aspecten van het conserveringsbeleid. 
 
 
a. Onderhoud van het fonds 

De twee personeelsleden van het conserveringsatelier hebben systematisch het 
onderhoud van het fonds verdergezet volgens de geldende normen, zowel in het 
Regentgebouw als in de Compactus van het Huis der Parlementsleden. Sommige 
collecties werden herschikt, om plaats te besparen. Historische werken werden 
verder verpakt in zuurvrije dozen en al naargelang de schade geïnventariseerd. 
Tijdens het voorbije jaar werden er door de firma Blankedale 680 inbindingen van 
tijdschriften en staatsbladen afgewerkt voor de Bibliotheek. 
 

b. Deselectie van het bibliotheekfonds 
De bibliotheek is nog niet begonnen met de systematische uitwieding onder 
bepaalde voorwaarden van de collecties, zoals goedgekeurd door de Colleges van 
Kamer en Senaat. Deze taak zal aangevat worden, van zodra de attaché-
conserveringsdeskundige in dienst getreden is. Om ruimte vrij te maken voor 
nieuwe publicaties,  werden Intussen documenten die in aanmerking komen voor 
deselectie samengebracht in een apart lokaal in afwachting van een definitieve 
bestemming.  

  
c. Nieuwe compactus 

Het sluitstuk van elk conserveringsbeleid is het beschikken over opslagruimten die 
beantwoorden aan de moderne conserveringsnormen. Dit is meestal een pijnpunt 
voor de meeste bibliothecarissen en archivarissen.  
Het project om het gedeelte “Wetstraat 11” van het Regentgebouw om te bouwen 
tot een moderne opslagruimte die beantwoordt aan de vereiste normen inzake 
conservering en bestemd voor het bewaren van waardevolle documenten, video’s 
en microfilms, werd voorlopig opgeschort.  
Op vraag van de Commissie van de Gebouwen van Kamer en Senaat wordt eerlang 
een openbare aanbesteding uitgeschreven om een studiebureau te belasten met 
een studie naar de meest rationele oplossing voor de conserveringsbehoeften, niet 
alleen van de Bibliotheek van het Parlement, maar ook van het Archief van de 
Kamer en Senaat. Ook de Archieven van Kamer en Senaat hebben een grote 
behoefte aan aangepaste ruimten en hebben belangstelling voor het project van de 
Bibliotheek. 

 
 

d. Toepassing rampenplan 
De DRT-coördinator waakt er nauwgezet over dat de richtlijnen inzake interne en 
externe veiligheid strikt nageleefd worden zowel door het personeel als de 
bezoekers. De ingang, zowel tot de Bibliotheek als tot de dienst Naturalisaties, 
wordt sinds april 2002 tijdens de openingsuren permanent bewaakt door de Militaire 
Politie. 

 
e. Samenwerking met andere diensten 

De samenwerking met de dienst “Documentatie en Archief” van de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers wordt verdergezet via de archiefcommissie en via directe 
samenwerking: 
- uitwisseling technische informatie inzake conservering, 
- beantwoorden documentatieaanvragen over het oude patrimonium, 
- assistentie werkgroep belast met het schrijven van een boek over het Parlement. 
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3. Micrografische en elektronische archivering 
 

De micrografische en elektronische archivering, het opnemen van 
actualiteitsprogramma’s en het realiseren van fotoreportages in de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers zijn de taken van de Studio voor micrografische en 
elektronische archivering. 
De studio beschikt daarvoor over een ploeg van 4 operatoren, 4 klerken (1 klerk zal na 
het reces in dienst treden) en 1 hulpkracht. 
Alhoewel niet bijzonder gebruiksvriendelijk, is de microfilm het middel bij uitstek voor 
de conservering op lange termijn. In die optiek werd gekozen voor een hybride aanpak 
van de conservering van het bibliotheekpatrimonium: 
- microfilm als medium voor de bewaring op zeer lange termijn; 
- digitale archivering voor de raadpleging door de gebruikers. 

 
 Micrografische archivering: conservering op lange termijn. 
 

a. Acquisitie microfilms bij externe leveranciers 
De acquisitie is beperkt tot de microfilmeditie van volgende lopende kranten, die in 
de handel verkrijgbaar zijn. La Dernière Heure, La Gazette de Liège, de Gazet van 
Antwerpen, Het Laatste Nieuws, La Libre Belgique, Le Rappel, De Standaard en 
Vers l’Avenir. 
Door de opkomst van het internet zijn de microfilmedities van de publicaties van 
officiële en internationale instellingen uit de handel verdwenen en vervangen door 
elektronische versies. 

 
b. Project PBPN Preservation Belgian Political Newspapers  

Dit project is het resultaat van een samenwerking tussen de Koninklijke Bibliotheek 
van België en de Bibliotheek van het Federaal Parlement en heeft als objectief om 
via  samenwerking een volledige collectie Belgische historische politieke kranten 
samen te stellen op basis van beide fondsen, deze te verfilmen en te bewaren (1 
exemplaar per instelling) en later eventueel te digitaliseren en via een databank of 
cd-rom ter beschikking te stellen van de gebruiker. Dit project vormt een belangrijke 
inspanning ter conservering van historische Belgische politieke dagbladen en is een 
mooi voorbeeld van samenwerking tussen twee federale instellingen. 
Het College van Quaestoren heeft ook zijn goedkeuring gehecht aan de aanstelling 
buiten kader van een nieuw personeelslid ter vervanging van de operator die belast 
was met dit project en sinds 01/07/2002 met pensioen ging. Tijdens het jaar 2001 
werden door deze operator 52490 beelden en 351 kopieën van films gemaakt. 

 
c. Project : schaduwverfilming   

Dit project, ook wel eens Digidoc IV genoemd (zie verder), behelst het microfilmen 
en digitaliseren van waardevolle, voornamelijk historische collecties, monografieën, 
brochures en manuscripten. De bedoeling is ervoor te zorgen dat dit cultureel 
erfgoed bewaard blijft voor de toekomst.  
Reeksen zoals o.a. Pasicrisie belge, Pandectes belges, Discussion du Congrès 
national, Répertoire pratique du droit belge, Biographie nationale, Traité de droit 
commercial belge,  werden via outsourcing gemicrofilmd en zullen in een latere fase 
gedigitaliseerd worden. In het kader van dit project worden ook nog 6 lopende 
Belgische kranten verfilmd waarvan geen microfilmversie in de handel te verkrijgen 
is: Het Belang van Limburg, Grenz Echo, L’Echo, De Morgen, La Meuse en Het 
Volk. 
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Elektronische archivering   

 
Elektronische archivering biedt aanzienlijk meer mogelijkheden voor de toegankelijkheid van 
de documenten, de ontsluiting voor de gebruikers en de afdrukmogelijkheden.  

 
a. Directe scanning 

Waardevolle monografieën en brochures uit de kerncollectie van de Bibliotheek worden 
in-house door de Studio met de SMA Bookscanner gescand en kunnen desgewenst in 
de toekomst via de COM-techniek (Computer output to microfilm) naar microfilm 
geconverteerd worden. Op het ogenblik zijn reeds ruim 80 documenten gescand. 
Prioritair zullen in de toekomst beschadigde maar waardevolle en historische werken 
gescand worden, om verdere aftakeling bij manipulaties te vermijden. De dienst 
“Informatica en Burotica” werd gevraagd de nodige ruimte te voorzien om deze digitale 
publicaties te stockeren op een server en een database met retrievalsysteem te 
ontwikkelen voor deze “virtual library” die ook zou kunnen uitgebreid worden tot andere 
elektronische publicaties van de Bibliotheek. 
 

b. Digidoc-project 
Het Digidoc-project (digitaliseren van documenten), dat in 1998-1999 van start ging, is 
zeer nauw verbonden met het P.O.D.-project (Printing on demand) van de 
Quaestuurdiensten van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Het P.O.D.-project 
dat opgestart werd midden jaren negentig, beoogt de rationalisatie van de verspreiding 
van de parlementaire publicaties via een op de vraag afgestemde thematische 
verspreiding en het drukken in eigen beheer. De bijval van dit project leidde tot de 
uitbreiding naar andere publicaties (Handelingen, BV/CRA) en vooral naar het verleden 
als rationele uitloper en logisch complement van het P.O.D.-project. Het Digidoc-
project werd een samenwerking tussen drie diensten met de bestuursdirecteur van de 
Dienst Algemene Zaken, Huisbestuur en Financiën als projectcoördinator: 
- Dienst Algemene Zaken,  Huisbestuur en Financiën voor de juridisch-

administratieve aspecten, 
- Dienst Informatica en Burotica voor de informaticaondersteuning, 
- Dienst Bibliotheek voor de voorbereiding en de begeleiding van de outsoursing van 

de microfilming, voor de scanning van de microfilms, het identificeren van de 
beelden, de controle van de proefdrukken, enz.  
Vermits de Bibliotheek veruit het grootste deel van de uitvoering van het project voor 
haar rekening neemt, werken in de Studio voor micrografische en elektronische 
archivering onder leiding van de bevoegde bestuursdirecteur en directieraad twee 
operatoren en twee klerken praktisch voltijds aan dit project. 
Er werd geopteerd voor de “film first approach”, waarbij de archivalia eerst worden 
gemicrofilmd en daarna op basis van de microfilm worden gedigitaliseerd. 

 
Uitvoering van het project. 
De microverfilming van de documenten en handelingen van Kamer en Senaat werd ge-
outsourced en inmiddels beëindigd. 
 
Wat de digitalisering van de microfilms betreft, werd initieel geopteerd voor het in-
house scannen van de films door de Studio met de twee microfilmscanners Bell and 
Howell. Door een aantal problemen van technische, logistieke en organisatorische aard 
kon de Studio het vooropgestelde streefdoel niet halen en besloot het College op 30 
maart 2000 het digitaliseren van de microfilms van de documenten van de Kamer voor 
de periode 1832-1974 te outsourcen, zodat de Studio zich meer op andere onderdelen 
van het project kan toeleggen. 
 



Hoofdstuk 3    ORGANISATIE - 143 
 

Er werd een beperkte offerteaanvraag uitgeschreven voor een overheidsopdracht met 
betrekking tot de aanneming van diensten op Europees niveau; deze werd echter niet  
toegewezen daar er niet aan alle criteria werd voldaan. De ervaring leert dat privé-
bedrijven weinig of geen ervaring hebben met parlementaire documenten. Waar het 
louter scannen geen probleem vormt, duiken er problemen op bij de materiaal 
inhoudelijke benadering. Op basis van deze ervaring wordt een nieuwe 
offerteaanvraag opgesteld, die na het reces zou uitgeschreven worden. Feit is dat een 
efficiënt verloop van de outsourcing, wat betreft scanning en invoer van metagegevens, 
een permanente controle zal vereisen door het Digidoc-personeel. 
 
De ontsluiting van al deze digitale informatie is een aparte problematiek, waarvoor een 
doeltreffende oplossing dient gezocht te worden in een eventuele samenwerking met 
de diensten van de Senaat. 
De ontsluitingsproblematiek staat in nauw verband met de finaliteit van het Digidoc-
project en het beoogde gebruikersprofiel. In eerste instantie maken vooral de leden,  
medewerkers en het personeel van beide assemblees gebruik van deze informatie.  
Bovendien is het logisch dat deze historische parlementaire basisinformatie als een 
van de belangrijkste bronnen over de politieke geschiedenis van ons land, ter 
beschikking kan gesteld worden aan alle burgers via het internet. 
De ontsluiting van al deze informatie is een probleem dat op termijn in etappes kan 
gerealiseerd worden en de verdere digitalisering niet in de weg moet staan. Dringender 
is een oplossing voor de opslag van deze reeds bestaande digitale informatie         
(508 842 beelden en  1 481 707 beelden in de toekomst). 
De huidige versnippering van de opslag over verschillende servers is onhoudbaar en is 
hinderlijk voor een efficiënt beheer van dit historisch digitaal archief. Een pijnpunt voor 
de Bibliotheek is dat de Studio nog steeds geen rechtstreekse toegang heeft tot dit 
digitaal archief en niet in staat is om de PDF documenten af te drukken en nog steeds 
de microfilm moet gebruiken voor reproductie bij documentaire aanvragen.  
Vóór het reces heeft de dienst Informatica en Burotica een performante printer besteld 
voor de Studio.  
 
Actuele stand van zaken Digidoc-deelprojecten 
 
- DIGIDOC I  Digitalisering Documenten en Handelingen Kamer 

   
 Documenten 1832-1995 
 gemicrofilmd: volledig  965 183 beelden 
 gescand   233 239 beelden  
 
 Handelingen 1844-1999 
 gemicrofilmd: volledig  398 047 beelden 
 gescand   172 759 beelden  
 
 
- DIGIDOC II Digitalisering Akten en Handelingen Senaat 
  

Akten/Bescheiden 
 gemicrofilmd: volledig  427 497 beelden 
 gescand   102 844 beelden  
 
 Handelingen 
 gemicrofilmd: volledig  199 822 beelden 
 gescand               0 beelden  
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Totaal DIGIDOC 
 
Gemicrofilmd volledig  1 990 549 beelden 
Gescand       508 842 beelden 
Nog te scannen   1 481 707 beelden 
 
Het Digidoc-project voorziet ook dat documenten die vanaf 1995 onmiddellijk in digitale 
vorm aangeleverd worden, later via de COM-techniek (Computer output microfilm) naar 
microfilm worden geconverteerd. Het project voorziet tevens dat van elk document 
twee exemplaren op permanent papier worden afgedrukt, waarvan één exemplaar zal 
bewaard worden  in de Bibliotheek en het andere in de dienst Documentatie en Archief. 
Van zodra de documenten van een legislatuur volledig digitaal beschikbaar zijn, 
worden alle documenten in de numerieke volgorde afgedrukt en verpakt in zuurvrije 
dozen. De bedoeling van deze complementaire optie is om te beschikken over een 
papieren versie van de parlementaire stukken voor het nageslacht. 
 
Tijdens het “ECPRD Double Seminar Brussels 2002 – The Hague 2003” over de 
digitalisering van de parlementaire informatie en archieven heeft de bevoegde 
directieraad een verhelderende uiteenzetting gegeven over de stand van zaken in het 
DIGIDOC-project. 
 
Ter informatie: De Vragen en Antwoorden van de Kamer worden in de drukkerij 
rechtstreeks gescand  vanuit de boeken, gezien de collectie in goede staat is. Op dit 
ogenblik zijn er reeds 33 940 bladzijden gescand (toestand 31.05.2002). 
 
  
- DIGIDOC III Microverfilming en digitalisering Belgisch Staatsblad 1831-1997 
 
Het Belgisch Staatsblad is digitaal in full text en beeldformaat beschikbaar op de 
website van het Ministerie van Justitie vanaf 1 juni 1997 tot heden. Digidoc III behelst 
de digitalisering volgens de “film-first approach” van het papieren Staatsblad tot eind 
mei 1997, in samenwerking met het Ministerie van Justitie. Dit moet toelaten uittreksels 
uit Staatsbladen via de P.O.D.-methode digitaal te printen en bovendien de inhoud van 
de papieren editie van het Belgisch Staatsblad voor de toekomst te conserveren en op 
het internet te  brengen. Op dit ogenblik is men in de Studio voor micrografische en 
elektronische archivering ter voorbereiding van de microverfilming gestart met de 
kwaliteitscontrole en de samenstelling van een collectie losbladige Staatsbladen voor 
de periode 1960-1997. 
 
 
- DIGIDOC IV Virtuele bibliotheek 
 
Zie: het project schaduwverfilming bij de micrografische archivering en de directe 
scanning bij de elektronische archivering. 
 

 
4. Beheer van de informatievideotheek 
 
De opdracht van de Studio voor micrografische en elektronische archivering bestaat in het 
opnemen en bewaren van televisieprogramma’s, die verband houden met de politieke 
actualiteit of geschiedenis.  
Opgestart in 1989 is de informatievideotheek van de Bibliotheek uitgegroeid tot een dienst 
waarvan parlementsleden, medewerkers en personeel van de twee assemblees zeer 
regelmatig gebruik maken. Dagelijks worden de middag- en  avondjournaals van de 4 grote 
Belgische TV-zenders opgenomen, daarbij komen nog diverse wekelijkse actualiteits- en 
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debatprogramma’s en éénmalige programma’s die relevant zijn voor het parlementaire werk. 
Op dit ogenblik bestaat de collectie van de informatievideotheek uit ongeveer 6600 
videobanden, wat neerkomt op een 8600 totaal aantal uren video opnamen. Door de 
toenemende mediatisering van het politiek bedrijf en het belang dat er gehecht wordt aan 
public relations en communicatie, zal deze activiteit nog meer aan belang winnen in de 
toekomst. De informatievideotheek levert nuttig werk aan de parlementaire commissies en 
onderzoekscommissie door het bezorgen van kopieën van opnamen die van belang zijn voor 
hun werkzaamheden (vb Sabenacommissie).  
Deze productie wordt gerealiseerd met een machinepark van 4 opname-eenheden, elk 
bestaande uit één Tv-toestel en twee videorecorders. Ter vervanging van versleten 
apparatuur en om aan de toenemende vraag te voldoen, heeft de dienst Gebouwen in juli 
2002 een bestelling geplaatst voor de aankoop van 1 Tv-toestel en 4 videorecorders, zodat 
de Studio na het reces  over een 5e opname-eenheid zal beschikken. Wat de technische 
evolutie betreft, zal in de toekomst de video als analoog medium verdwijnen en door een 
digitale drager vervangen worden, waarvoor op dit ogenblik nog geen algemene aanvaarde 
standaard bestaat. In samenwerking met de dienst Informatica en Burotica wordt het 
beheersprogramma van de informatievideotheek gemoderniseerd en wordt overgestapt van 
het oude cardboxsysteem naar Excel, in het kader van de standaardisatie van het PC project 
in de Kamer. 
 
Het archiveren en conserveren van deze informatie op video zal in de toekomst grondig 
moeten herzien worden in het licht van de technologische ontwikkelingen (DVD enz.) en de 
toekomstige inrichting van een nieuwe compactus die beantwoordt aan de vereiste normen. 
 
 
5. Fotoreportages in de Kamer van Volksvertegenwoordigers 
 
Op verzoek van het Voorzitterschap en de dienst “Public Relations en Internationale 
Betrekkingen” werd regelmatig een beroep gedaan op een personeelslid van de Studio voor 
micrografische en elektronische archivering voor het maken van fotoreportages op 
vergaderingen, officiële ontvangsten en bij speciale gelegenheden. Deze aanvragen gaan 
crescendo en daarom heeft de dienst “Public Relations en Internationale Betrekkingen” een 
digitale camera aangekocht en ter beschikking gesteld van het betrokken personeelslid; 
tijdens de maand juli heeft deze persoon een driedaagse opleiding “Fotoshop” gevolgd. 
 
Er werd ook een project gestart waarbij ongeveer 1500 waardevolle objecten in het Paleis 
der Natie, zoals schilderijen, beelden, zalen, enz. op beeld worden vastgelegd. Een volgende 
stap in dit project is het archiveren van al dit beeldmateriaal in een databank met aangepast 
retrievalsysteem in samenwerking met de dienst Burotica en Informatica en de dienst Public 
Relations en Internationale Betrekkingen.  
 
 
 

BESTUURSDIRECTIE : « COMMUNICATIE, INFORMATIE & PERSDOSSIERS » 
 
 
De bestuursdirectie is belast met volgende taken : 
- de aspecten van informatievoorziening, met name alle opzoekingen en het opstellen 

van documentaire dossiers over actuele onderwerpen 
- het beheer van de externe elektronische collecties : de abonnementen op on-line 

databanken en cd-roms 
- het beheer van de hemerotheek 
- de dagelijkse realisatie van een persrelevé en een persoverzicht 
- de opzoekingen en de selectieve verdeling van artikels uit de Belgische pers door 

middel van geïndividualiseerde profielen 
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- de opbouw van de databank van artikels uit de Belgische pers APCP 
- de organisatie van bezoeken aan de Bibliotheek 
 

 
Afdeling "Opzoekingen" 
 
De afdeling “Opzoekingen” staat  in voor alle documentaire opzoekingen in de juridische, 
politieke, economische en sociale domeinen, alsook in de internationale pers, zowel in de 
interne als in de externe databanken. 
Ze stelt eveneens documentaire dossiers op in verband met de actualiteit.  Deze dossiers 
bevatten meestal de supranationale en Belgische wetgeving alsook de wetgeving van de 
buurlanden en een selectie van artikelen van doctrine. 
De dossiers worden op initiatief van de afdeling samengesteld maar ook meer en meer op 
aanvraag van de voorzitters van de Commissies of voorzitters van de adviescomités en dit met 
het oog op de bespreking van een voorstel of onderwerp. 
 
Gedurende deze zitting werden volgende dossiers samengesteld : 
 
- de vennootschapsbelasting in Frankrijk, Duitsland en Nederland 
- de genetisch gemodificeerde organismen (bijwerking) 
- de bescherming van getuigen 
- prostitutie 
- de tussenkomst van de rechter bij collectieve arbeidsgeschillen 
- het stakingsrecht in de openbare diensten 
- wapenwetgeving 
- de impact van de nieuwe technologieën op de bescherming van het privé-leven en de 

arbeidsverhoudingen 
- het energiebeleid in verschillende Europese landen : kernenergie – hernieuwbare 

energie 
- de digitale kloof 
- het jeugdsanctierecht  
- de individualisering van de sociale- zekerheidsrechten 
 
De afdeling heeft eveneens het initiatief voortgezet dat reeds in begin 2001 werd genomen in 
verband met de dossiers van buitenlandse pers over de Europese Unie.  Tijdens het Belgische 
voorzitterschap werd wekelijks een selectie van artikels toegestuurd aan de leden van de 
adviescomités belast met de Europese aangelegenheden die het wensten. 
Er werden ook dossiers van buitenlandse pers samengesteld voor de commissies, voor 
bezoeken van parlementairen aan het buitenland of voor het onthaal van officiële delegaties. 
 
 
Afdeling “Persdossiers” 
 
Sedert maart 2002 werd de werkmethode in de afdeling Persdossiers gemoderniseerd dank 
zij de ingebruikname van Scannews, een software voor een persoverzicht. 
 
Deze bestaat uit drie modules gegroepeerd rondom een databank: 
De module Administratie ‘Administrator’ laat toe gegevens aan de databank toe te voegen, 
ze te wijzigen of te verwijderen. 
De module voor digitalisering en verknippen ‘Cut and Paste’integreert deze beide functies. 
Bij het scannen maakt de module de digitalisering mogelijk van hele pagina’s van kranten en 
tijdschriften die geselecteerde artikels bevatten, evenals een analyse van de gescande 
pagina’s, die toelaat de globale structuur van de artikels te herkennen. 
Bij het verknippen is het mogelijk een artikel op het scherm te visualiseren en te verknippen. 
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De module voor het samenstellen van het persoverzicht ‘Review’ laat toe de artikels te 
ordenen per rubriek, wat de inhoudsopgave van het persoverzicht zal bepalen. Deze module 
maakt het ook mogelijk het persoverzicht om te zetten in een PDF-bestand. 
Een verspreiding van dit persoverzicht op het net is technisch mogelijk, maar over de 
juridische aspecten die hieraan verbonden zijn, moet verder onderhandeld worden met de 
uitgevers. 
 
 
- Analyse van de pers en samenstelling van een databank 
 
De afdeling persdossiers ontsluit dagelijks 15 kranten, alsook 10 weekbladen van de Belgische 
pers.  Zij selecteert elke dag +/- 200 artikels in verband met de Belgische en internationale 
politieke actualiteit.  Zij stelt ook een databank APCP samen, die ongeveer 780.000 
documenten in integrale tekst bevat. 
 
 
- Publicaties 
 
Persrelevé : een dagelijks persrelevé wordt ter beschikking van de parlementsleden gesteld.  
Het is alfabetisch geklasseerd volgens trefwoord en vermeldt de datum, de krant, de titel van 
het artikel en een identificatienummer. 
 
De Pers Vandaag : via de module Review van Scannews wordt er dagelijks een persuitgave 
gerealiseerd genaamd “De Pers Vandaag”.  Deze bevat een keuze van de +/- 40 belangrijkste 
artikels in full tekst. 
 
Newsletter : sinds februari 2000 publiceert de afdeling persdossiers een “APCP-Newsletter” 
waarin de gebruiker ingelicht wordt over nieuwe trefwoorden, wijzigingen, rubrieken, … 
 
 
- Opzoekingen 
 
Het personeel beantwoordt aan de vragen voor opzoekingen in de Belgische pers door 
ondervraging van de databank APCP. 
Sinds 2001 heeft de afdeling ‘Persdossiers’ een abonnement op Pressbanking, wat toelaat 
toegang te krijgen tot  persartikels  die niet geselecteerd worden in APCP. 
 
Selective dissemination of information (S.D.I.) : de afdeling ‘Persdossiers’ levert op verzoek 
van parlementsleden regelmatig persartikels die beantwoorden aan hun “profiel”, d.w.z. het 
geheel van de onderwerpen die hen in het bijzonder interesseren.  Deze worden hen iedere 
week toegezonden. 
Op dit ogenblik worden door de dienst een 250-tal profielen opgevolgd en uitgeprint. 
 
 
 
3.2.3.3. JURIDISCHE DIENST 
 
 
De juridische dienst, die in 1999 binnen de wetgevende diensten werd opgericht, telt 6 
juristen, een secretaresse en een documentaliste. Hij wordt voornamelijk belast met twee 
opdrachten : enerzijds advies verlenen aan de organen van de Kamer (Voorzitter, Bureau, 
Conferentie van Voorzitters, Griffier, commissies,…) en aan de andere diensten over elk 
vraagstuk van juridische aard (voornamelijk op het gebied van het parlementair recht) 
teneinde het parlementair werk te ondersteunen en anderzijds toe te zien op de verbetering 
van de wetgevingstechnische kwaliteit van de in commissie of in plenum aangenomen 
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teksten in het kader van de procedure van artikel 18, nr. 4, a) bis van het Kamerreglement 
( in samenwerking met de dienst commissies en het wetgevend secretariaat).  
 
In het kader van deze twee voornaamste opdrachten heeft de dienst tijdens de zitting 2001-
2002 bijna 380 nota’s opgesteld (waarvan een vijftigtal nota’s van wetgevingstechnische 
aard).  
 
Voorts heeft de dienst meer specifieke opdrachten zoals : 
 
- Het regelmatig analyseren van de arresten van het Arbitragehof (wekelijkse nota’s ter 

attentie van de Conferentie van Voorzitters, enz.) ; 
- Opvolging van het Reglement van de Kamer : precedenten, interpretatie, formulering 

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

- Opvolging van de toepassing van de wet van 9 mei 1999 tot beperking van de 
cumulatie van het mandaat van federaal parlementslid en Europees parlementslid met 
andere ambten (de juridische dienst neemt ook het secretariaat waar van de 
subcommissie die met deze materie is belast) ; 

- Opvolging van precedenten op het vlak van de parlementaire procedure en de 
bevoegdheden van de Kamer ; 

- Secretariaat van de parlementaire overlegcommissie en advies over de respectievelijke 
bevoegdheden van Kamer en Senaat ; 

- Secretariaat van de commissie voor de politieke vernieuwing (in samenwerking met de 
dienst commissies) ; 

- Publicatie van vademecums voor intern gebruik en van vulgariserende brochures over 
thema’s i.v.m. het parlementair recht ; in 2001-2002 heeft de dienst bijvoorbeeld een 
gecoördineerde versie gepubliceerd van de bijzondere wetten tot hervorming van de 
instellingen ten gevolge van de goedkeuring van de bijzondere wetten van 13 juli 2001, 
alsook brochures over het Arbitragehof en over de invloed van zijn arresten op het 
parlementair werk (reeks « Beknopt overzicht van parlementair recht »), alsmede een 
aangepaste versie van de Grondwet (april 2002) ; 

- Antwoorden op vragenlijsten van internationale instellingen en buitenlandse 
parlementen ; verwelkoming van buitenlandse juristen (in samenwerking met de Dienst 
PRI). 

 
 
 
3.2.3.4. DIENST INFORMATICA EN BUROTICA 
 
 
Algemeenheden 
Het werk van de dienst gedurende het parlementaire jaar betrof hoofdzakelijk de voltooiing 
van de tijdens de vorige periode geplaatste infrastructuur en de voorbereiding en 
operationalisering  van verscheidene toepassingen. 
 
Een meer gedetailleerde omschrijving volgt. 
 
 
Netwerkinfrastructuur 
Het geplaatste netwerk werkt heel goed en beantwoordt aan de dagelijkse 
noodwendigheden. Het kende geen enkele uitgebreide panne en de enige waargenomen 
storingen, van korte duur, hebben enkel het oudste segment van het netwerk geraakt, dat 
sindsdien door modern materieel werd vervangen. 
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Een ‘hoge veiligheids’-router werd eveneens in werking gesteld om een versterkte 
beveiliging en een zeer betrouwbare isolatie te verzekeren van de individuele sub-netwerken 
van iedere politieke fractie. 
 
 
Informaticamaterieel, onderhoud en burotica 
Een belangrijke standaardisatieoperatie van alle PC’s van de Kamer vond plaats gedurende 
het tweede trimester van 2002. Alle PC’s beschikken nu minstens over een minimale 
configuratie die een groot gebruikerscomfort toelaat voor alle toepassingen voor algemeen 
gebruik en sterkere machines zijn beschikbaar waar specifiek gebruik het vereist. Zij zijn 
allen uitgerust met een exploitatiesysteem « Windows 2000 Professional » en de 
toegangsrechten worden op een gecentraliseerde manier beheerd door de ploeg van 
systeemadministrators die hiervoor speciaal opgeleid werd. Dankzij een goed voorbereide en 
geleide operatie, verliep ze zonder het werk van de diensten te storen en zonder dataverlies. 
 
Het gebruik en het beheer van de servers werd eveneens gerationaliseerd in dezelfde 
context om een betere controle en een economischer gebruik van deze middelen toe te 
laten. De Kamer heeft inzonderheid een Oracle-server voor gegevensbanken aangekocht en 
in werking gesteld, evenals een gegevensbestandserver waarop iedere gebruiker alle 
persoonlijke documenten automatisch kan opslaan. Het prangende probleem van de nodige 
« schijfruimte » is dus op een transparante manier voor iedereen opgelost. 
 
De dienst « Help Desk » heeft zijn steentje bijgedragen in het kader van de standaardisatie 
en heeft goed beantwoord aan de veroorzaakte bijkomende werklast. 
Gedurende de eerste 6 maanden van 2002, werden 1103 telefoonoproepen geregistreerd, 
waarvan 583 onmiddellijk konden opgelost worden en 973 werden opgelost binnen de twee 
dagen, hetzij 88 % van de oproepen. 
 
De dienst beschikt nu trouwens over een nieuwe informaticazaal in het Hertoggebouw : deze 
is voorzien van de volgens de actuele normen nodige voorzieningen en heeft ertoe geleid de 
zaal van het Paleis der Natie te ontlasten, die volledig overrompeld werd. Een betere 
redundantie van bepaalde netwerkuitrustingen kon ook georganiseerd worden. 
 
De Lotus Notes-infrasctructuur, gekozen als berichtensysteem, maar ook als infrastructuur 
van documentaire toepassingen werd goed benut : ten minste twee diensten beschikken 
over een documentaire gegevensbank, aangepast aan hun behoeften op het vlak van 
bewaring en indexatie van belangrijke documenten en een catalogus met de verzameling 
Kunstwerken van de Kamer wordt momenteel opgesteld. Indien gewenst kan hij dienst doen 
als basis om deze op de website van de Kamer te plaatsen. 
Ook de Personeelsraad beschikt over een op Notes gebaseerde toepassing, die snel 
ontwikkeld werd en specifiek aan hun behoefte beantwoordt 
 
 
Evolutie van de website van de Kamer 
De « Real Audio »-toepassing die het direct beluisteren en de opzoeking in uitgesteld relais 
van de opname van de sequenties mogelijk maakt, werd uitgebreid naar het grootste deel 
van de commissiezalen, waarvan de werkstukken nu toegankelijk zijn. 
Een « Facelift »-operatie, bestemd om de surf-interface van de site te moderniseren en om 
zijn evolutie toe te laten, werd opgestart. 
Diverse functionaliteiten, ontwikkeld tijdens het jaar, zouden voor het einde van 2002 in 
gebruik genomen worden: « Video streaming » van de werken van de plenaire, interactieve 
pagina voor de organisatie van de bezoeken van de Kamer, bekendmaking van de 
perscommuniqués, enz. 
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Toepassingen van de Wetgevende Diensten 
Het gaat om een geheel van toepassingen die het dagelijks werk van de Assemblée en van 
de Commissies ondersteunen, evenals de analyse en de indexatie door de dienst 
Documentatie en Archief. Het gaat om de oudste toepassingen van de Kamer, die draaien 
op een IBM-mainframe-computer, en dateren van het midden van de jaren 1980. 
Het gaat om zeer stabiele toepassingen, waarmee de diensten vlot werken, maar waarvan 
het onderhoud en het beheer met de  jaren moeilijker en duurder wordt. 
Een achterstand op het vlak van de ontwikkeling, met vele kleine wijzigingen, werd 
weggewerkt tijdens het parlementair jaar 2001-2002. 
 
De informaticahulpmiddelen, die deze toepassingen ondersteunen (ontwikkelingsomgeving 
en relationele database) werden met twee generaties gemoderniseerd, waardoor de 
voorwaarden werden gecreëerd zodat deze toepassingen gedurende twee of drie jaar 
opnieuw kunnen evolueren. 
Een meer radicale hernieuwing van dit geheel van toepassingen zou op de agenda moeten 
staan voor de volgende jaren en het onderzoek werd gestart, met volledige medewerking 
van de diensten die er gebruik van maken. 
 
Een nieuwe toepassing, die op plasmaschermen in de plenaire zaal informatie toont over het 
verloop van de vergadering, om deze begrijpelijker te maken voor het publiek, werd in 
werking gesteld in juni 2002. 
De toepassingen van de productie van de integrale en beknopte verslagen werden 
gestabiliseerd door het gebruik van Oracle als database. Men moet nochtans overwegen 
deze te vervangen, het opname- en het geluidsopnamesysteem dat zich boven deze 
toepassingen bevindt, blijkt zijn grenzen te bereiken door het aantal groeiende redacteurs die 
het gebruiken. 
 
 
Beheertoepassingen voor de diensten van de Quaestuur 
De nieuwe toepassingen voor de boekhouding en de berekening van de lonen, in dienst voor 
de overstap naar de EURO, hebben hun objectieven bereikt en hun werking werd 
gestabiliseerd gedurende het eerste semester van 2002. 
 
 
Organisatie van het informaticadepartement 
Een vergelijkend examen van analisten-projectleiders werd georganiseerd en een 
wervingsreserve kon samengesteld worden ; de effectieve aanwerving van analisten hangt af 
van de agenda en van de modaliteiten van de realisatie van het hernieuwingprogramma van 
de toepassingen van de Wetgevende Diensten waarvan sprake hierboven.  
 
 
 
3.2.3.5. INTEGRAAL VERSLAG 
 
 
De dienst Integraal Verslag (IV) droeg tot in 2000 de naam “dienst Parlementaire 
Handelingen”. Hij staat van oudsher in voor de verslaglegging van de plenumvergaderingen. 
In 1985 zijn daar de interpellaties en mondelinge vragen in de openbare 
commissievergaderingen bijgekomen. Die waren namelijk dermate in aantal toegenomen dat 
de plenumvergadering ze naar de commissies doorverwees om haar agenda te ontlasten.  
Sinds oktober 2000 worden deze verslagen in een voorlopige, niet door de sprekers 
geverifieerde versie binnen zowat twee uur na de vergadering op het internet geplaatst en in 
gedrukte vorm - op groen papier - rondgedeeld.  
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Alleen de voorlopige versie van de plenumvergaderingen kan een bijlage hebben. Meestal is 
dat het verslag van de vergadering van donderdagnamiddag, waarbij de lijst met de in 
overweging genomen voorstellen en het detail van de stemminguitslagen als bijlage gaan.  
De definitieve versie – op het klassieke wit papier – bevat de integrale tekst van de 
vergaderingen, afgedrukt in de linkerkolom over twee derden van de bladzijde. De 
rechterkolom, over een derde van de breedte, bevat de overeenstemmende tekst van het 
vertaalde beknopt verslag. De bijlage bevat naast de gedetailleerde stemminguitslagen ook 
alle mededelingen waarvan de publicatie vereist of gevraagd wordt. 
Daarnaast verzorgt de dienst ook de verslagen van de hoorzittingen in de 
onderzoekscommissies. Deze verslagen gelden strikt juridisch genomen als 
“getuigenverslagen” en dienen als werkdocument voor de onderzoekscommissie. Zij worden 
als dusdanig niet gepubliceerd. 
Sinds de aanvang van deze zittingsperiode in 1999 gebeurt de verslaglegging op basis van 
de digitale geluidsopname. Aanvankelijk bedoeld als hulpmiddel bij de transcriptie is deze 
conform het “reglement betreffende het integraal, het voorlopig en het beknopt verslag” dat 
op 14 juli 2000 door de Kamer aangenomen werd, de officiële rechtsgeldige versie 
geworden. De geluidsopname van de plenumvergaderingen is sinds begin 2002 op het 
internet beschikbaar, die van alle interpellaties en mondelinge vragen in de openbare 
commissievergaderingen wordt tegen oktober 2002 in het vooruitzicht gesteld.  
Sinds mei 2002 staan er in de plenumzaal twee plasmaschermen opgesteld. De informatie 
die ten behoeve van de Kamerleden en van de bezoekers in de tribunes erop geprojecteerd 
wordt – de naam van de spreker en van de fractie waartoe hij behoort, het agendapunt dat in 
behandeling is – wordt eveneens door de dienst IV verzorgd. 
Van 9 oktober 2001 tot 21 juli 2003 stelde de dienst het verslag op van 375 vergaderingen. 
Daarvan waren er 100 plenumvergaderingen, met een totale duur van meer dan 305 uur, en 
275 commissievergaderingen, met een gezamenlijke duur van ruim 463 uur. Alles samen 
werden 8.518 bladzijden verslag gepubliceerd, bijlagen niet inbegrepen.  
De enige onderzoekscommissie van het beschouwde zittingsjaar, “Sabena”, resulteerde in 
alles samen 49 vergaderingen met getuigenverhoor met een gezamenlijke duur van bijna 
113 uur. 
Het merendeel van de openbare commissievergaderingen met interpellaties en vragen (164 
op 255 of 60%) gaat ‘s namiddags door, 3 waren zelfs avondvergaderingen. Het aantal van 
dergelijke vergaderingen, zowel als het aantal interpellaties en vragen die er behandeld 
worden, vertoont een constante stijging over de jaren heen.  
De plenumvergadering heeft een uitgesproken voorkeur voor namiddagvergaderingen: 
slechts 11 van de 100 vergaderingen stonden in de voormiddag geagendeerd, 63 waren 
namiddagvergaderingen en 26 waren avond- of nachtvergaderingen die pas rond 18 uur van 
start gingen. 
Enkele wetenswaardigheden in verband met de verslaglegging tot 21.07.2002: 
totaal aantal uren vergadering met verslag 768:38  

in het Nederlands 555:11 72% 
in het Frans 213:27 28% 
 

waarvan plenumvergadering 305:16  
in het Nederlands 205:25 67% 
in het Frans 99:50 33% 
gemiddelde duur van een vergadering 03:03  
langste vergadering 07:30  
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waarvan openbare commissievergadering 463:21  
in het Nederlands 349:45 75% 
in het Frans 113:36 25% 
gemiddelde duur van een vergadering 01:42  
langste vergadering 05:39  

 
totaal aantal gedrukte bladzijden 8.518  
 
hoogste aantal uren vergadering met verslag,  
alle vergaderingen samen, per dag 22:32  
 
hoogste aantal uren vergadering met verslag per week 38:31  
 
gemiddelde aantal uren vergadering met verslag per dag 06:30  
aantal afgehandelde interpellaties en mondelinge vragen  
 
in openbare commissievergadering 2.543  
 
gemiddeld per vergaderdag 28  
 
hoogste aantal per vergaderdag 85  
 
gemiddelde duur van de vragen en interpellaties in commissie 00:12:31 
 
aantal uren getuigenverhoor in onderzoekscommissie 106:40 
 
waarvan besloten vergadering 02:41  
   
 
 
3.2.3.6. DIENST VERTALING BEKNOPTE VERSLAGEN, PARLMENTAIRE VRAGEN 

EN SIMULTAANVERTALING IN COMMISSIE 
 
-  De dienst staat in voor de vertaling van de Beknopte Verslagen (op 21 juli 2002 100 

plenumvergaderingen, duur 463 uren en 275 commissievergaderingen duur 463 uren, 
in totaal 768 uren), de schriftelijke vragen die verschijnen in het Bulletin van Vragen en 
Antwoorden, en de administratieve nota's van de diensten, verslagen van de instanties 
van de Kamer, van werkgroepen allerhande (voor in totaal meer dan 1700 pagina's) en 
werkt mee aan de simultaanvertaling in commissie (gemiddeld 6 tot 8 vergaderingen 
per week). 

 
-  Tevens is de dienst belast met de coördinatie van de Beknopte Verslagen, wat onder 

meer de assemblage, de cute, pdf, het doorzenden naar de drukkerij, het plaatsen op 
internet – dat alles enkele uren na het einde van de vergadering – impliceert. De dienst 
brengt ook de eventuele correcties aan die de dienst toegestuurd worden en voert een 
laatste kwaliteitscontrole uit voor de integratie van het BVCRA en het IV in één enkel 
document. 

 
-  De dienst is al geruime tijd belast met het invoeren in Parolis van de titels van alle 

mondelinge vragen. Uit de duizenden mondelinge vragen die worden ingediend, dient 
een titel te worden gedistilleerd die vervolgens wordt vertaald en aan de hand van een 
geëigende procedure in het stelsel wordt ingevoerd waar hij door alle betrokken 
diensten (wetgevend secretariaat, commissiedienst, dienst documentatie, Integraal 
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Verslag en Beknopte Verslagen …) alsook door de politieke fracties kan worden 
opgeroepen. 

 
-  Op 17 juli 2002 heeft het College van Quaestoren beslist het informaticaprogramma 

"Multiterm" van de firma Trados aan te kopen. De bedoeling is dat de dienst vertaling 
parlementaire stukken en de dienst vertaling beknopte verslagen met behulp van dat 
programma een terminologische databank in de twee landstalen uitbouwen die door 
die twee betrokken diensten en vervolgens door alle geïnteresseerde diensten zal 
worden geraadpleegd. Dit belangrijk hulpmiddel voor de vertaal- en andere diensten 
moet tevens de eenvormigheid qua terminologie mede helpen bewerken. 
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4.  WERKZAAMHEDEN VAN DE POLITIEKE FRACTIES 
 
 
 

4.1. VLAAMSE LIBERALEN EN DEMOCRATEN (VLD) 
23 LEDEN 

 
 
SAMENSTELLING 
 
Hugo Coveliers, fractievoorzitter, verzorgt de dagelijkse leiding van de fractie. Hij wordt 
bijgestaan door een Raad van Beheer waarin zetelen mevr. Yolande Avontroodt, de heren 
Willy Cortois (Quaestor), Jef Valkeniers (Secretaris), Herman De Croo (Voorzitter van de 
Kamer) en Pierre Chevalier. 

 
 

FRACTIEDAGEN 
 
De VLD-Kamerfractie opende het parlementair jaar 2001-2002 met een fractieweekend op 
28 en 29 september te Oostende. 
De fractie besprak aldaar het toekomstig beleid inzake gezondheidszorg en bepaalde de 
liberale accenten in het regeringsbeleid. 
Samen met de VLD-Senaatsfractie en de federale VLD-regeringsleden werd de werking van 
de parlementen en het ontwerp van de kieswet (met ondermeer de nieuwe 
kiesomschrijvingen) besproken. 
 
 
PARLEMENTAIRE WERKZAAMHEDEN 
 
Ook tijdens het voorbije parlementaire jaar heeft de VLD-Kamerfractie zich niet onbetuigd 
gelaten. Met talloze mondelinge en schriftelijke vragen en interpellaties toonden de 
fractieleden dat ook vanuit een meerderheidspositie een opbouwende controlerende taak 
kan worden waargenomen. 
 
De VLD-kamerfractie spitste dit parlementaire jaar de aandacht toe op een verbetering van 
de pensioenstelsels. 
Vooral het wetsvoorstel van Fientje Moerman om het cumulatieverbod tussen pensioen en 
inkomen uit arbeid voor personen boven de 65 jaar op te heffen (stuk nr. 1430/1-2000/2001) 
springt in het oog. 
Yolande Avontroodt had aandacht voor de indexering van de pensioenrenten (stuk nr. 
1972/1-2001/2002) en wenst het verminderingscoëfficiënt bij de vervroegde pensionering 
van zelfstandigen af te schaffen (stuk nr. 2028/1-2001/2002). 
 
Wat de economische aangelegenheden betreft werkte Aimé Desimpel mee aan de 
totstandkoming van de wet op de vennootschapsbelasting en uitte Hugo Coveliers de 
bezorgdheid van de fractie over de Belgische diamantsector binnen de EU door het indienen 
van een resolutie die de bescherming van de belangen van deze sector vraagt (stuk 
nr. 1759/1-2001/2002). 
 
Ludo Van Campenhout diende een voorstel in tot invoering van een opleiding defensief 
rijden in de rijopleiding (stuk nr. 2015/1-2001/2002) en Willy Cortois hield pleidooien voor een 
meer doorzichtige financiering van de politiehervorming. 
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Heel wat aandacht ging naar de finalisering van de euthanasiewet en naar de parlementaire 
onderzoekscommissie Sabena waarin Willy Cortois, Pierre Lano en Ludo Van Campenhout 
de VLD-Kamerfractie vertegenwoordigen.  
 
 
VERVANGINGEN 
 
De Kamerfractie nam afscheid van Marilou Vanden Poel-Welkenhuysen en verwelkomde 
Jacques Germeaux uit Genk. 
 
 
 

4.2. CHRISTEN-DEMOCRATISCH EN VLAAMS (CD&V) 
21 LEDEN 

 
 
Voorzitter: Yves Leterme 
 
 
FRACTIEDAGEN 
 
Op  4 en 5 oktober 2001 bereidde de fractie tijdens de fractiedagen in Ieper het nieuwe 
parlementaire jaar voor. Op de agenda stonden de evaluatie van het congres van Kortrijk, de  
verdere uitwerking van het alternatief van CD&V voor het regeringsbeleid, de te nemen 
parlementaire initiatieven, en de werking en de communicatie van de fractie.  
 
 
ALGEMENE BELEIDSVERKLARING 
 
Fractievoorzitter Yves Leterme evalueerde de algemene beleidsverklaring van de regering 
op basis van twee vaststellingen: de vertraging van de economische groei en de gevolgen 
hiervan voor de begroting, en de werkelijke toestand van het land. De sterke groeivertraging 
moest de regering aanzetten tot een voorzichtige begrotingsopmaak om de inspanningen 
inzake de sanering van de overheidsfinanciën onverkort en volgens de Europese afspraken 
voort te zetten. Yves Leterme stelde vast dat de regering op dit vlak in 1999 en 2000 geen 
bijkomende inspanningen had geleverd en dat ook 2001 en 2002 verloren jaren dreigden te 
worden voor de gezondmaking van de overheidsfinanciën. Tevens beklemtoonde hij dat de 
werkelijke toestand van het land veel minder rooskleurig is dan de regering voorhoudt. Hij 
illustreerde dit onder meer met de vermindering van de concurrentiekracht van onze 
ondernemingen, de stijging van de werkloosheid in Vlaanderen, de gebrekkige uitvoering van 
de hervorming van justitie en politie, en de geringe resultaten inzake de administratieve 
vereenvoudiging.    
Pieter De Crem, Luc Goutry en Tony Van Parys behandelden in afzonderlijke tussenkomsten 
resp. de politiehervorming en de regeringsvoorstellen inzake politieke vernieuwing, de 
ziekteverzekering en het sociaal beleid, en de plannen inzake justitie. 
 
 
PARLEMENTAIRE ACTIVITEITEN 
 
De fractie plaatste drie prioriteiten centraal in haar politieke actie: het uitbouwen van een 
duurzame samenleving en economie, het versterken van de menselijke zekerheid, en het 
realiseren van een democratie van verbondenheid. 
In de vele vragen en interpellaties en in de wetsvoorstellen die ze indiende, kwamen deze 
prioriteiten herhaaldelijk terug. 
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Wat de uitbouw van een duurzame samenleving en economie betreft, benadrukte de fractie 
in het debat over de begroting 2001 en de begrotingscontrole dat de vertraging van de 
economische groei reeds duidelijk was geworden voor 11 september 2001 en dat de 
groeiprognose van de regering in haar begroting gebaseerd was op voorbijgestreefde 
uitgangspunten. Daarnaast wees ze op het aangetaste vertrouwen van de burgers en de 
bedrijven met als belangrijke oorzaak het faillissement van Sabena, de tragere stijging van 
het aantal werkende personen in ons land in vergelijking met onze buurlanden, en op de 
gebrekkige hervorming van een aantal overheidsinstellingen en –bedrijven, zoals het 
Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid, de NMBS en De Post.  
 
Wat het werkgelegenheidsbeleid betreft, vestigde de fractie voornamelijk de aandacht op de 
hoge werkdruk voor werknemers tussen 25 en 45 jaar. Om dit probleem te verhelpen stelde 
ze de invoering van een zgn. kwali-tijd-kaart voor die het mogelijk moet maken om arbeid, 
gezin en zorg beter op elkaar af te stemmen. In plaats van algemene of stereotype 
oplossingen moeten mogelijkheden gecreëerd worden voor aangepaste keuzes in functie 
van de individuele behoeften. Voor oudere werknemers pleitte de fractie voor instrumenten 
en maatregelen die werknemers in staat moeten stellen arbeidsprestaties fysisch en 
psychisch te kunnen blijven uitoefenen. Daarnaast wees ze ook op de noodzaak van het 
vereenvoudigen van de banenplannen en tewerkstellingsmaatregelen op maat van het 
individu, en van het invoeren van het concept van contractualisering in de werkloosheid. 
Hiermee wordt bedoeld dat werkzoekende en overheid een overeenkomst aangaan in de 
zoektocht naar werk. Op basis van een individuele screening kan nagegaan worden welke 
begeleiding, opleiding en vorming aangewend kunnen worden om een werkzoekende 
succesvol toe te leiden tot de arbeidsmarkt.  
 
Het tweede belangrijke thema voor de fractie was het versterken van de menselijke 
zekerheid. 
Ter zake stelde de fractie een hervorming van de kinderbijslagen voor. Haar uitgangspunten 
hierbij zijn dat elk kind een gelijk recht heeft op kinderbijslag en dat dit recht onafhankelijk is 
van de gezinssituatie, het inkomen of de arbeidssituatie van de ouders. Kinderbijslag moet 
bovendien kostendekkend zijn en de hoogte van de bijslag kan enkel gedifferentieerd 
worden naar leeftijd. Tevens is de fractie van oordeel dat kinderen met een handicap recht 
hebben op een hogere bijslag en dat de fiscale vermindering voor kinderen dient 
geïntegreerd te worden in de kinderbijslag.  
 
De fractie deed tevens een voorstel voor een beter en rechtvaardiger systeem van de 
onderhoudsplicht.  In plaats van de thans onbeperkte bijdrage stelt zij een redelijke bijdrage 
voor. Ook pleit zij ervoor om het vrijgesteld basisbedrag (dit is het gedeelte van het inkomen 
dat men voor de berekening niet mag meetellen) te verhogen. Om de bijdrage te bepalen 
dient niet alleen rekening gehouden te worden met het netto-belastbaar inkomen, maar ook 
met het kadastraal inkomen met uitzondering van dat van de eigen woning. Ten slotte is de 
fractie voorstander van een eenvormig systeem voor alle OCMW’s zodat er een einde wordt 
gemaakt aan de uiteenlopende toepassingen in de gemeenten.  
 
Menselijke zekerheid betekent mensen ook veiligheid bieden. De hervorming van justitie en 
politie was dan ook een voortdurend aandachtspunt van de fractie. Zowel de werking van 
justitie als politie als de financiële middelen waarover ze kunnen beschikken, stonden hierbij 
centraal. In verschillende interpellaties en vragen wees de fractie op de ontoereikende 
middelen die de gemeenten van de federale overheid ontvangen in het kader van de 
hervorming van de politiediensten. Ook vroeg zij dat de regering meer middelen voor justitie 
ter beschikking zou stellen. Inzake de werking van justitie stelde ze voor om de 
bevoegdheden van de vrederechter uit te breiden en het jeugdsanctierecht te vernieuwen en 
aan te passen. De fractie is tevens de mening toegedaan dat in de grondwet het recht van 
ieder op eerbiediging van de veiligheid van zijn persoon en van zijn bezittingen dient 
opgenomen te worden.       
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In het debat over de evaluatie van de wet van 1 maart 2000 tot wijziging van een aantal 
bepalingen betreffende de Belgische nationaliteit – de zgn. snel-Belg-wet - maakte de fractie 
een kritische analyse van de wijzigingen die in het begin van de legislatuur aan de 
nationaliteitswetgeving werden aangebracht. Ze legde er de nadruk op dat de snel-Belg-wet 
aanzienlijke veiligheidsrisico’s inhoudt omdat de instanties – parketten, dienst Veiligheid van 
de Staat, dienst Vreemdelingenzaken - die bij de nationaliteitsverwerving advies moeten 
verlenen hiervoor te weinig tijd krijgen en onderbemand zijn. Bovendien beschouwt ze het 
opheffen van het bewijs van integratiewil een verkeerd signaal. Ook is de fractie van oordeel 
dat de aanvrager van de Belgische nationaliteit onvoldoende rechtszekerheid wordt geboden 
en er een gebrek is aan interne coherentie en coherentie tussen de nationaliteitswetgeving 
en de andere wetten. De fractie stelde voor om drie procedures tot verkrijgen van de 
Belgische nationaliteit grondig te hervormen, meer bepaald de nationaliteitsverklaring, de 
nationaliteitskeuze en de naturalisatie. Essentieel bij de nationaliteitsverkrijging is de 
voorwaarden van integratiebereidheid, die op verschillende manieren kan aangetoond 
worden.      
 
De vermelde standpunten werden uitgewerkt in een aantal belangrijke wetsvoorstellen, o.m. 
het wetsvoorstel houdende de hervorming van de kinderbijslagen, het kraamgeld en de 
adoptiepremie (nr 1949, 2001-2002), het wetsvoorstel tot wijziging van de wetten inzake de 
tegemoetkomingen aan gehandicapten en het bestaansminimum (nr 1480, 2001-2002), het 
wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het niet vatbaar voor 
overdracht of beslag blijven van gezinsbijslagen na storting op een rekening (nr 1950/1, 
2001-2002),  het wetsvoorstel houdende de verhoging van het uitkeringspercentage van het 
gederfde loon voor alleenstaande invaliden met verlies van enig inkomen (nr 1705/001, 
2001-2002), het wetsvoorstel tot verbetering van de toepassing van onderhoudsplicht bij 
opname van ouderen in een rusthuis (nr 1938, 2001-2002), het wetsvoorstel tot aanvulling 
van het Burgerlijk Wetboek, met bepalingen inzake het zorgouderschap (nr 1604, 2001-
2002), het wetsvoorstel tot wijziging van de bevoegdheden van de vrederechter (nr 1594, 
2001-2002), het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de 
jeugdbescherming (nr 1964), het voorstel tot herziening van titel II van de grondwet door 
invoeging van een artikel 12bis betreffende het recht op eerbiediging van de veiligheid van 
zijn persoon en van zijn bezittingen (nr 1866, 2001-2002) en het wetsvoorstel tot wijziging 
van het Wetboek van de Belgische nationaliteit van 28 juni 1984 (nr 1762, 2001-2002).  
 
Veiligheid in het verkeer was eveneens een belangrijk thema voor de fractie. Op 27 april 
2002 organiseerde ze een studiedag over verkeersveiligheid waarop verscheidene 
deskundigen de diverse aspecten van deze problematiek belichtten en beleidsvoorstellen 
formuleerden.  
 
Het derde belangrijke aandachtspunt van de fractie was het realiseren van een democratie 
van verbondenheid.  
Bij de bespreking van de wetsvoorstellen tot wijziging van de kieswetgeving sprak de fractie 
zich uit tegen provinciale kieskringen omdat die de afstand tussen kiezers en verkozenen 
vergroten en het gevaar van personalisering en mediatisering  inhouden. Zij is tevens van 
oordeel dat de wijziging de kiezers niet meer, maar minder invloed zal geven. Ook kantte de 
fractie zich tegen de regeling voor de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde omdat die nadelig is 
voor de Vlaamse partijen. Ten slotte meent de fractie dat belangrijke aspecten van de 
kieswetgeving niet meer zouden mogen gewijzigd worden in een periode van 12 maanden 
die voorafgaat aan de normale datum van de betrokken verkiezingen. Dit concretiseerde zij 
in het wetsvoorstel betreffende het wegnemen van vermoedens van partijpolitieke 
bevoordeling bij de wijziging van belangrijke aspecten van de verkiezing van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers en de Senaat (nr 1859, 2001-2002). 
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4.3. AGALEV-ECOLO 

19 LEDEN 
 
 
Voorzitter: Muriel Gerkens 
 
Omdat hij het niet eens was met de inhoud van de regeringsverklaring, is Vincent Decroly uit 
de meerderheid gestapt en heeft hij ook de Agalev-Ecolo-kamerfractie verlaten. Hij heeft 
voortaan zitting als onafhankelijke. 
 
De groene parlementsleden houden hun blik op de wereld gericht en ze hebben de minister 
van Buitenlandse Zaken dan ook herhaaldelijk vragen gesteld over het beleid van de 
regering. Daarnaast hebben ze voorstellen van resolutie ingediend over Algerije, Iran, de 
mensenrechten in Cuba, het democratiseringspoces in Togo en over het aanslepende 
conflict tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit. 
De groene fractie in het federale Parlement was ook sterk bezig met ontwapening en heeft in 
dat verband een aantal resoluties ingediend: een resolutie over kernontwapening en over de 
initiatieven die België ten aanzien van de Nato zou kunnen nemen en die op termijn zouden  
kunnen leiden tot de instelling van een atoomvrije zone, een resolutie over de wereldwijde 
toepassing van het Verdrag van Ottawa inzake het verbod op het gebruik, de opslag, de 
productie en de overdracht van antipersoonsmijnen en inzake de vernietiging ervan en een 
resolutie over het resultaat van de vijfde conferentie van de verdragsluitende staten ter 
toetsing van het Verdrag van 10 april 1972 tot verbod van de ontwikkeling, de productie en 
de aanleg van voorraden van bacteriologische (biologische) wapens en toxinewapens en 
inzake de vernietiging van die wapens. De groene parlementsleden waren het debat naar 
aanleiding van de Nepal-crisis, over een nieuwe reglementering inzake wapenuitvoer, voor, 
want nog voor dit politiek incident losbrak hadden ze een wetvoorstel opgesteld tot wijziging 
van de wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en de doorvoer van wapens, munitie, 
en speciaal voor militair gebruik dienstig materiaal en de daaraan verbonden technologie. Bij 
wijze van signaal hebben de groenen ook een wetsvoorstel ingediend dat ertoe strekt 
gewetensbezwaren naar aanleiding van de besteding van belastinggeld aan militaire 
doeleinden te erkennen en tot oprichting van een Vredesbelastingfonds. Voorts hebben de 
groenen een voorstel van resolutie ingediend over de ondertekening of de ratificatie door de 
lidstaten en de kandidaat-lidstaten van de Europese Unie van de statuten van het 
internationaal strafhof. 
Om concreet vorm te geven aan de beloften van de Belgische regering, heeft de Agalev-
Ecolo-fractie een wetsvoorstel ingediend dat ertoe strekt de regering te verplichten in de 
toelichting van de begroting een solidariteitsnota op te nemen, waarin wordt uitgelegd op 
welke manier de middelen voor ontwikkelingssamenwerking uiterlijk tegen 2010 0,7 % van 
het BNP zullen bedragen. 
 
Naar aanleiding van de onderhandelingen over het Algemeen Akkoord over de handel in 
diensten binnen de Wereldhandelsorganisatie, hebben de groenen in een resolutie hun 
bezorgdheid uitgedrukt over de manier waarop die instelling omgaat met collectieve 
goederen en met openbare dienstverlening. Op het nationale niveau hebben de groene 
parlementsleden verscheidene wetsvoorstellen ingediend om het staatsbestuur te 
verbeteren, door het Rekenhof bij de controle op de autonome overheidsbedrijven te 
betrekken of nog door het statuut van de bestuurders en beheerders van die bedrijven te 
verduidelijken. 
 
Ook op sociaal vlak hebben de groenen niet stilgezeten. Zo hebben ze onder meer 
wetsvoorstellen ingediend over het recht op ouderschapsverlof en tijdskrediet. Inzake 
volksgezondheid hebben zij een wetsvoorstel opgesteld tot instelling van de Orde van 
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artsen, het Tuchtcollege voor de Gezondheid en de Hoge Raad voor de Ethiek en 
Deontologie van de Gezondheid. 
 
Vanuit haar spontane bezorgdheid om de toekomst van onze planeet, heeft de Agalev-
Ecolo-fractie in de loop van het jaar voorstellen van resolutie ingediend betreffende de 
verspreiding van genetisch gewijzigde organismen, duurzame ontwikkeling en maatregelen 
tegen de illegale houtkap overal ter wereld. De groenen, die een aantal vernieuwingen onder 
de aandacht wilden brengen, lagen mee aan de basis van de oprichting van het 
Adviescomité voor wetenschappelijke en technologische aangelegenheden. 
 
Om de toegang tot  een  parlementair mandaat te vergemakkelijken, hebben ze ook een 
wetsvoorstel ingediend om het recht op politiek verlof, de mogelijkheden tot 
loopbaanonderbreking en het recht op werkloosheidsuitkeringen uit te breiden. Tot slot van 
de besprekingen binnen de werkgroep 'Politieke partijen', die werd opgericht in de schoot 
van de controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de 
politieke partijen, hebben de groene parlementsleden een aantal wetsvoorstellen ingediend. 
 
Om de democratische spelregels te verbeteren hebben de groenen een wetsvoorstel 
ingediend tot wijziging van het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers, met 
de bedoeling een deontologische code te doen naleven in verband met de dienstverlening 
aan de bevolking, dit naar het voorbeeld van wat in het Vlaams Parlement bestaat. Voorts 
hebben de groene parlementsleden wetsvoorstellen ingediend tot instelling van een 
volksraadpleging op het federale niveau, om aldus op het niveau van het Parlement vorm te 
geven aan een van de ideeën van de commissie voor politieke vernieuwing. 
 
Om de democratische controle op het politiebeleid te verbeteren, hebben de groenen een 
wetsvoorstel ingediend met de bedoeling het stelsel van evenredige vertegenwoordiging en 
van apparentering dat, krachtens de kieswet, geldt voor de verkiezing van de leden van de 
Kamer van volksvertegenwoordigers, ook toe te passen op het niveau van de politiezones.    
 
Om jongeren nauwer bij de politiek te betrekken, heeft de groene fractie wetsvoorstellen 
ingediend om de kiesgerechtigde leeftijd te verlagen naar 16 jaar. De groene 
parlementsleden hebben een wetsvoorstel ingediend inzake afstamming, met de bedoeling, 
naast de bestaande erkenning, een nieuwe mogelijkheid tot erkenning in het leven te roepen. 
 
 
 

4.4. PARTI  SOCIALISTE (PS) 
19 LEDEN 

 
 
De zitting ging van start met de heraanstelling van de leden van het Bureau van de Kamer 
en van het bureau van de fractie (te weten : de heren Claude Eerdekens, Jean-Pol Henry, 
Charles Janssens en Yvon Harmegnies en mevrouw Colette Burgeon).  
 
Er werd in het algemeen hard gewerkt : zo werden er ongeveer 160 wetsvoorstellen en 
voorstellen van resolutie ingediend, 340 uiteenzettingen, mondelinge vragen en interpellaties 
gehouden en 490 schriftelijke vragen gesteld. 
 
Onze actie en demarches stoelden op drie principes (solidariteit, billijkheid, en de 
onlosmakelijk met elkaar verbonden rechten én plichten van de burger), en spitsten zich toe 
op zes basisthema's. 
 
Inzake fiscaliteit, in het kader van de hervorming van de personenbelasting, beoogden wij in 
de eerste plaats een verlichting van de belastingdruk op de inkomsten uit arbeid en een 
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gelijke fiscale behandeling van gehuwden en samenwonenden. Daarnaast ijverden wij 
ervoor dat de aan de burger gedane beloften nagekomen zouden worden, en dat men een 
zekere mate van voorzichtigheid zou blijven betrachten opdat de overheid alle bestaande 
mechanismen voor sociale bescherming en inkomensherverdeling in stand zou houden. 
Tevens werden er zes voorstellen ingediend betreffende de strijd tegen het witwassen van 
kapitaal, met het oog op het oprollen van de verborgen financiële circuits die gebruikt worden 
door witteboordencriminelen, terroristen en lieden die allerhande illegale handel drijven. 
 
Op sociaal vlak, in de brede zin van het woord, stonden er een aantal thema's centraal in 
ons parlementaire werk : de hervorming van de financiering van de ziekenhuizen met de 
erkenning van de specificiteit van de openbare ziekenhuizen, de maximumfactuur, de 
hervorming van de kinesitherapie, de logopedische verstrekkingen, de medische producten, 
de invaliditeit, de aanvullende pensioenen, de noodzakelijke tegemoetkoming van de 
overheid ter dekking van de kosten van de politiehervorming op het stuk van de sociale 
zekerheid, de bescherming tegen geweld en pesten op het werk, de maatschappelijke 
integratie, de gezondheidszorg, de wijziging van de statuten van nationale erkentelijkheid, de 
PCB-crisis, de financiële maatschappelijke dienstverlening voor de minstbedeelden, de 
patiëntenrechten en de geestelijke gezondheidszorg. Daarbij werd steeds het belang van de 
sociale bescherming van de minstbedeelden en het behoud van een zo laagdrempelig 
mogelijke gezondheidszorg voor ogen gehouden. 
 
Wat justitie betreft, vermelden wij het streven naar een snelle oplossing voor de algemene 
problematiek van de gerechtelijke achterstand, de bekommernis om de veiligheid van de 
burgers met eerbiediging van de fundamentele rechten en vrijheden, de voorkeur voor een 
preventie- en educatief beleid als wapen in de strijd tegen de jeugdcriminaliteit, de invoering 
van alternatieve straffen, de euthanasiewet, de vereenvoudiging van de rechtstaal en een 
betere toegankelijkheid van het gerecht. 
 
Op het gebied van het binnenlands beleid was er ruim aandacht voor het nieuwe 
personeelsstatuut overeenkomstig de politiehervorming, de eerbiediging van de rechten van 
de Franstaligen na de wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, 
het gelijkheidsbeginsel met de invoering van de pariteit van mannen en vrouwen op de 
kieslijsten, het eerste hoofdstuk van de hervorming van de kieswet met de invoering van 
provinciale kieskringen en van een kiesdrempel van 5%, de financiële situatie van de 
politiezones, de problematiek van de veiligheids- en preventiecontracten en de asielzoekers. 
 
In de commissies voor de Infrastructuur en het Bedrijfsleven bood de voorbije zitting de 
gelegenheid om zich te buigen over de situatie bij bepaalde economische 
overheidsbedrijven. De belangrijkste doelstellingen daarbij waren : een betere relatie tussen 
de overheid en de NMBS, een grotere boekhoudkundige transparantie, meer efficiency en 
productiviteit bij het overheidsbedrijf en de instemming met het samenwerkingsakkoord 
tussen de federale overheid en de Gewesten over het meerjareninvesteringsplan 2001-2012. 
Andere aandachtspunten waarover grondig gedebatteerd werd, waren : de benoeming van 
de nieuwe NMBS-top en alle wederwaardigheden daaromtrent, het pijnlijke faillissement van 
Sabena na de mislukking van het akkoord met Swissair, de instelling van de parlementaire 
onderzoekscommissie-"Sabena" die wil uitzoeken wie eventueel verantwoordelijkheid draagt 
en aanbevelingen voor de toekomst wil formuleren, de hele context waarin de nieuwe 
luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines het licht zag, De Post en de herstructurering bij De 
Post, de verbetering van de verkeersveiligheid, de strijd tegen de bovenmatige schuldenlast, 
de verzekeringssector, de overgang naar de euro, de socio-economische enquête van het 
NIS, de consumentenbescherming (universele bancaire dienstverlening, vergelijkende 
reclame, verrichtingen via elektronische geldoverschrijving, …), het milieu, de liberalisering 
van de elektriciteitssector en de gevolgen daarvan voor de gemeentelijke financiën en voor 
de situatie van de elektriciteitsintercommunales, en ten slotte de eenmalige bijdrage van de 
oliesector. 
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Op het gebied van het handels- en economisch recht werden de problematiek van het 
Wetboek van vennootschappen, de openbaarmaking van belangrijke participaties in 
beursgenoteerde bedrijven en de reglementering van het openbaar bod tot aankoop 
besproken, teneinde in het Belgische recht een aantal bepalingen in te voegen inzake 
"corporate governance" of behoorlijk bestuur. Een en ander moet leiden tot een efficiënter en 
evenwichtiger functionerende bedrijfswereld met een betere bescherming van de belangen 
van diegenen die investeren in effecten van Belgische vennootschappen. 
Ten slotte ging onze aandacht in dit kader ook nog uit naar een voorstel tot invoering van 
een bepaling betreffende de verplichting om een aannemingsovereenkomst te sluiten bij 
aankoop van een bouwgrond. De bedoeling daarvan is bescherming te bieden aan de 
bouwlustige consument die zijn bouwplannen niet noodzakelijk wil realiseren in 
samenwerking met de projectontwikkelaar van wie hij zijn bouwgrond gekocht heeft, maar 
daarvoor de architect van zijn keuze in de arm wil nemen.  
 
Het buitenlands beleid gaf stof tot heel wat debat. Over de meeste debatten in de 
commissie voor de Landsverdediging hing de schaduw van 11 september 2001, en daarbij 
werd de hoop uitgesproken op een humanere en democratischere wereld, en een 
verdraagzamere en multiculturele samenleving. Andere leidmotieven in de debatten waren 
actuele onderwerpen zoals de situatie in Centraal-Afrika, Afghanistan of het Midden-Oosten, 
de mensenrechten, de eerbiediging van de fundamentele vrijheden, de ontvoogding van de 
burger en de totstandkoming van een op de burger gericht beleid, het embargo tegen Irak, 
het begrip "internationale rechtspraak", de naleving van de democratische en humanistische 
waarden, en de politieke en economische omwentelingen in een aantal Latijns-Amerikaanse 
staten (Venezuela, Argentinië). 
In verband met de mondialisering werd uiting gegeven aan de verzuchting naar 
samenlevingen die eerbied hebben voor de cultuur en de achtergrond van wie anders is, en 
die ook meer rekening houden met de verzoeken en opmerkingen van de onderscheiden 
geledingen van het maatschappelijke middenveld. Tevens sprak men zich uit voor meer 
duidelijkheid, transparantie en politieke billijkheid bij de belangrijkste internationale 
instellingen. De nationale, Europese en internationale uitdagingen op het stuk van de 
ontwikkelingssamenwerking werden prioritair aan de orde gesteld. 
 
De meeste discussies over Europese issues draaiden uit op een stellingname over de 
problematiek van de uitbreiding, de verdieping en de toekomst van Europa, en ook over de 
toekomstperspectieven van de Conventie, waarin velen hun hoop stellen. 
Inzake landsverdediging tot slot was onze inzet gericht op de beroepsopleiding, bijvoorbeeld 
voor de hulpofficieren bij het leger, op het promoten van het sociale karakter of de nieuwe 
politieke openheid waarbij het leger voorgesteld wordt als een "structuur ten dienste van de 
burger", onlosmakelijk verbonden met de burgermaatschappij, op de Europese 
toekomstperspectieven op het stuk van defensie en gemeenschappelijk veiligheidsbeleid, en 
op de grote ethische vraagstukken met betrekking tot de landsverdediging. 
 
 
 

4.5. MOUVEMENT RÉFORMATEUR (MR) 
18 LEDEN 

 
 
INLEIDING 
 
Op 24 maart 2002 beslisten de militanten en leiders van de PFF, de MCC, het FDF en de 
PRL op een congres om de Mouvement Réformateur op te richten. Daags na dat historische 
congres werd de PRL FDF MCC-Kamerfractie de MR-Kamerfractie. 
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SAMENSTELLING 
 
De MR-fractie telt 18 leden. Fractieleider is sinds juli 1999 volksvertegenwoordiger en tevens 
burgemeester van Chaudfontaine, de heer Daniel Bacquelaine. 
 
Universitaire medewerkers houden zich voor de MR bezig met de voorbereiding en de 
follow-up van het werk in de vaste commissies van de Kamer van volksvertegenwoordigers. 
Ze helpen de parlementsleden (opstellen van werkdocumenten en van amendementen, 
tekstanalyse) en dragen op die manier hun steentje bij tot het werk van de fractie.  
Het werk van deze medewerkers wordt gecoördineerd door de politieke secretaris van de 
fractie, de heer Xavier Baeselen. Hij staat ook de voorzitter bij in het dagelijks bestuur van de 
fractie.  
 
 
DE FRACTIE 
 
Sinds de verkiezingen van 13 juni 1999 maakt de MR-fractie deel uit van de paars-groene 
parlementaire meerderheid die de regering van socialisten, groenen en liberalen steunt. 
 
Zoals bij alle fracties van deze assemblee kunnen de activiteiten van de MR opgedeeld 
worden in twee grote categorieën :  
-  activiteiten in het kader van het wetgevend initiatief (indienen van talrijke 

wetsvoorstellen, voorstellen van resolutie of voorstellen van verklaring tot herziening 
van de Grondwet); 

-  en activiteiten in het kader van de parlementaire controle (mondelinge vragen en zelfs 
interpellaties aan ministers en staatssecretarissen). Die controle kan ofwel in de vaste 
commissies, ofwel in de plenaire vergadering, meer bepaald tijdens het vragenuurtje 
op donderdagnamiddag, worden uitgeoefend. 

 
Voorts onderhoudt onze fractie regelmatige contacten met de onderscheiden leden van de 
federale regering, inzonderheid met de liberale ministers. 
 
Elke donderdagmiddag, vóór de plenaire vergadering, vergadert de fractie om de agenda 
van de plenaire vergadering door te nemen en de werkzaamheden voor te bereiden in het 
licht van de agenda van de commissievergaderingen in de daaropvolgende week. Daarbij 
worden ook thematische analysen naar voren gebracht door fractieleden. 
 
Naast het dagelijkse werk en de inhoudelijke politieke actie in de onderscheiden vaste 
parlementaire commissies waarin de volksvertegenwoordigers als vaste leden of 
plaatsvervangers zitting hebben, behelsde het parlementaire werk tijdens de zitting 2001-
2002 ook de goedkeuring van een aantal fundamentele hervormingen die de regering en 
haar meerderheid op de rails gezet hadden : zo werden het Lambermont- en het Lombard-
akkoord in wetten gegoten, wat de Gemeenschappen een herfinanciering opleverde die met 
name het onderwijs ten goede kwam, en waarmee de Gewesten ook meer fiscale autonomie 
kregen. Voorts heeft het Parlement zich kunnen buigen over een hervorming van de 
personenbelasting zonder weerga. 
Ten slotte vermelden wij nog, meer bepaald in verband met de politieke controle door de 
Kamers, de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie naar de 
omstandigheden die hebben geleid tot het faillissement van Sabena. De werkzaamheden 
van deze onderzoekscommissie zijn thans, bij het begin van de nieuwe zitting (2002-2003), 
nog steeds aan de gang. Onze fractie wordt in deze commissie vertegenwoordigd door de 
heren Chastel en Bellot, waarbij eerstgenoemde tevens ondervoorzitter van de commissie is. 
 
 



166 - POLITIEKE FRACTIES  Hoofdstuk 4 
 

WETGEVEND WERK 
 
Justitie 
 
vermelden we hier  
-  Het wetsvoorstel nr. 1497/1 van de heren Bacquelaine, Maingain en Seghin en de 

dames Herzet en Cahay tot wijziging van de wetgeving inzake echtscheiding, teneinde 
de schuldloze echtscheiding in te voeren, dat momenteel besproken wordt; en 

-  Het wetsvoorstel nr. 1500/1 van de heer Bacquelaine en de dames Herzet en Barzin 
tot invoering in het Strafwetboek van niet-reduceerbare straffen voor zware misdrijven. 

-  De dames De Permentier, Cahay en Herzet dienden een wetsvoorstel in tot wijziging 
van het Wetboek van strafvordering om de rechter in strafzaken de mogelijkheid te 
bieden de partijen voor te stellen het dossier naar een ambtenaar van de Dienst 
Justitiehuizen te verwijzen (stuk nr. 1549/1). Met die tekst willen de indieners in de 
strafprocedure een zeker uitzicht op schadeherstel inbouwen, door de politierechter of 
de correctionele rechtbank in staat te stellen de beklaagde naar een ambtenaar van de 
dienst Justitiehuizen te verwijzen. Die zou vervolgens tot taak hebben gesprekken te 
organiseren met de beklaagde en eventueel met de burgerlijke partij. De rechter zal 
rekening houden met het verslag van de ambtenaar van de dienst Justitiehuizen om de 
straf vast te stellen die hij het best aangepast acht aan het gedrag van de beklaagde.  

-  Voorts is er het wetsvoorstel nr. 1554/1 van de dames Cahay, Herzet en Barzin tot 
wijziging van het Burgerlijk Wetboek betreffende de persoonlijke banden tussen broers 
en zusters : als het ouderlijk gezag in gebreke blijft of verdeeld is, bieden broeder- en 
zusterschap een toevlucht waar de kinderen stabiliteit en steun kunnen vinden. Met dit 
wetsvoorstel beogen de indieners het broeder- en zusterschap op tweeërlei wijze te 
beschermen. Zo moeten broers en zussen het recht hebben niet te worden 
gescheiden, en het recht onderling persoonlijke contacten te onderhouden net als de 
grootouders ten aanzien van hun kleinkinderen.  

-  De heer Simonet diende het wetsvoorstel nr. 1582 in tot invoeging van een artikel 30bis 
in de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren. 
Zijn wetsvoorstel strekt ertoe de verplichting in te voeren om op de verpakking van alle 
te koop aangeboden cosmetica en wasmiddelen te vermelden of het product al dan 
niet met behulp van tests op proefdieren werd ontwikkeld. Dat zou een uitstekende 
manier zijn om de ondernemingen in die sector ertoe aan te zetten dierproeven te 
vervangen door in-vitroproeven. 

-  De heer Bacquelaine diende het wetsvoorstel nr. 1596 in tot invoeging van een artikel 
1383bis in het Burgerlijk Wetboek, waarin wordt gepreciseerd dat iemands geboorte op 
zich niet als schade kan worden aangemerkt. Het wetsvoorstel strekt ertoe 
rechtszekerheid te bieden in dossiers die vergelijkbaar zijn met de zaak en het arrest-
Perruche. 

-  De dames Herzet en Barzin dienden een wetsvoorstel in (nr. 1624/1) tot wijziging van 
het Wetboek van strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende de 
voorlopige hechtenis, met het oog op de verbetering van de procedure van 
onmiddellijke verschijning. 

-  De heren Bacquelaine en Maingain dienden een tekst in (stuk nr. 1661/1) tot aanvulling 
van artikel 410 van het Strafwetboek. Met hun wetsvoorstel beogen de indieners een 
oplossing aan te reiken voor het probleem van de geweldpleging tegen leerkrachten 
door familieleden van een leerling. Het is een steeds vaker voorkomend fenomeen. De 
indieners vinden het daarom verstandig dat er in een bijkomende bescherming van de 
leerkrachten wordt voorzien via de invoering van een verzwarende omstandigheid. 

-  Ten slotte dienden de heren Bacquelaine en Bellot een wetsvoorstel in (nr. 1960/1) 
teneinde het openbaar ministerie de mogelijkheid te bieden inzake 
verkeersovertredingen een alternatieve maatregel voor te stellen, in plaats van de 
gebruikelijke gerechtelijke vervolging. 
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Fiscale aangelegenheden   
 
-  wetsvoorstel van de heren van Weddingen en Maingain houdende wijziging van het 

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde het in overeenstemming te 
brengen met richtlijn 90/434/EEG van de Raad van 23 juli 1990 betreffende de 
gemeenschappelijke fiscale regeling voor fusies, splitsingen, inbreng van activa en 
aandelenruil met betrekking tot vennootschappen uit verschillende Lid-Staten; 

-  wetsvoorstel van de heren van Weddingen en Maingain (nr. 1548/1) tot wijziging van 
artikel 170 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, dat ertoe strekt de 
fictieve omzettingsrente bedoeld in voornoemd artikel 170, WIB 92 op eenvormige 
wijze te behandelen (enkel gekapitaliseerd onderhoudsgeld), zodat de verkrijger die 
rente niet meer levenslang moet aangeven, maar nog slechts gedurende tien tot 
dertien jaar, naar gelang van de leeftijd van de verkrijger en op de wijze bepaald in het 
WIB 92; 

-  en ten slotte het langverwachte wetsvoorstel van de dames Herzet en Cahay (nr. 
1627/1) tot oprichting bij het Ministerie van Financiën van een begrotingsfonds voor 
alimentatievorderingen, aan de hand waarvan terugvorderbare voorschotten op 
alimentatievergoedingen zouden kunnen worden betaald. 

 
 
Landsverdediging en Buitenlandse Betrekkingen  
 
Opmerkenswaard is hier het voorstel van resolutie (nr. 1501/1) betreffende de aanscherping 
van het Verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de productie en de aanleg van voorraden 
van bacteriologische (biologische) en toxinewapens en inzake de vernietiging van deze 
wapens. Met deze tekst verzoeken de indieners, de heren Bacquelaine, Clerfayt, Simonet en 
Maingain, de regering bijzondere aandacht te schenken aan een aantal punten, zoals onder 
meer de definities, de verklaringen van de verdragsluitende staten en het aan die 
verklaringen te geven gevolg, de vreedzame samenwerking en de regelingen inzake 
exportcontrole, de inspecties ter plaatse, het toetredingsmechanisme, de oprichting van een 
internationaal detectienetwerk met het oog op het opsporen van ziekten die verband zouden 
kunnen houden met schendingen van het Verdrag, en de op te leggen sancties in geval van 
schendingen van de in het Verdrag vervatte verplichtingen. Voorts wordt de regering 
gevraagd zich in te zetten om het verdrag universeel geldend te maken. 
 
Nog steeds op het gebied van Buitenlandse Betrekkingen vermelden we eveneens het 
voorstel van resolutie van de heren Bacquelaine en Simonet (nr. 1793/1) betreffende de 
uitbreiding van de NAVO. 
 
 
Met betrekking tot Landsverdediging was er het wetsvoorstel van de heer Robert Denis (nr. 
1867/1) betreffende de hulpofficieren van de krijgsmacht, dat op 11 juli 2002 door het 
Parlement werd aangenomen. 
 
In dit hoofdstukje past tot slot nog het door mevrouw Lejeune medeondertekende 
wetsvoorstel betreffende het vrijwillig ontslag vergezeld van een geïndividualiseerd 
beroepsomschakelingsprogramma ten behoeve van bepaalde militairen en houdende sociale 
bepalingen (nr. 1984/1). 
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Infrastructuur  
 
-  De heren Seghin en Chastel dienden een voorstel van resolutie in (nr. 1502/1) waarin 

zij de Belgische regering vragen werk te maken van een verlaging van het BTW-tarief 
op de gemotoriseerde tweewielers en op de veiligheidsuitrusting van de bestuurders. 

-  Voorts was er het wetsvoorstel van de heren Chastel en Bellot (nr. 1572) betreffende 
de financiering van het HST-project. De indieners van de tekst stellen voor het toezicht 
op de financiële situatie van HST-Fin toe te vertrouwen aan een college bestaande uit 
een lid van het Rekenhof en een bedrijfsrevisor, teneinde de Kamer van 
volksvertegenwoordigers meer controle te geven op die begrotingen, en vast te leggen 
in welke gevallen er onverenigbaarheid is met de functie van gedelegeerd bestuurder 
bij HST-Fin. 

 
 
Gezondheid en Sociale Zaken 
 
-  De initiatieven van de heren Bacquelaine, Chastel en Seghin om de gevolgen van de 

hervorming van de kinesitherapie te verzachten verdienen de aandacht. Genoemde 
leden hebben te gepaste tijde een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van de wet 
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging teneinde het 
remgeld voor kinesitherapie in te stellen (nr. 1665/1). 

-  De heer Bacquelaine heeft ook een tekst ingediend (nr. 1877/1) tot invoering van een 
vergoedingsregeling voor personen die als gevolg van de toediening van 
bloedproducten of als gevolg van behandelingen met instrumenten met een 
hepatitisvirus zijn besmet. 

-  De heer Hondermarcq was medeauteur van een tekst die door het Parlement werd 
aangenomen, houdende diverse bepalingen met betrekking tot het Federaal 
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (nr. 1907/1). Deze tekst behandelt 
onder andere de financiering van de voedselcontroles. 

-  Ten slotte is er nog het wetsvoorstel ingediend door de heren Bacquelaine, Chastel, 
Seghin, Hondermarcq en mevrouw Cahay betreffende het rust- en 
overlevingspensioen der zelfstandigen wat de schorsing en de herkrijging van het recht 
op een overlevingspensioen betreft (nr. 1574/1). 

 
 
Economie 
 
- Wij vermelden een wetsvoorstel ingediend door de heren Bacquelaine en Chastel 

betreffende de invoering van sociale bankrekeningen en de niet-vatbaarheid voor 
beslag van de sommen die op die rekeningen worden gestort (nr. 1555/1). Deze tekst 
wil sociale uitkeringen als ze contant worden uitgekeerd aan de schuldeiser,  onvatbaar 
maken voor beslag zoals traditioneel door het Gerechtelijk Wetboek word bepaald. 

- Een wetsvoorstel van mevrouw Cahay en de heer Van Overtveldt stelt voor een artikel 
513bis in het Wetboek van vennootschappen in te voegen teneinde de 
minderheidsaandeelhouders in staat te stellen de meerderheidsaandeelhouder(s) ertoe 
te dwingen over te gaan tot een uitkoopbod (nr. 1592/1). 

- De heren Van Overtveldt, Seghin, Hondermarcq, Maingain en mevrouw Cahay hebben 
een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van de herstelwet van 22 januari 1985 
houdende sociale bepalingen (nr. 1593/1) teneinde het systeem van het educatief 
verlof te verbeteren. 
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DE HERVORMING VAN HET PARLEMENTAIRE WERK 
 
Wij vermelden twee teksten: 
 
- een voorstel tot wijziging van het Reglement van de Kamer van 

volksvertegenwoordigers, ingediend door de heer Chastel (nr. 1406/1), teneinde te 
zorgen voor een dynamischer wetgeving op grond van de verslagen van de commissie 
voor de Verzoekschriften over de aanbevelingen van het College van de federale 
ombudsmannen en over de verzoekschriften die ze heeft onderzocht; 

- een wetsvoorstel tot oprichting van een Parlementair Comité belast met de 
wetsevaluatie (nr. 1580/1), ingediend door de heren Simonet, Maingain, Bacquelaine, 
D'Hondt en mevrouw De Permentier en dat momenteel wordt besproken. Dit Comité 
zou de toepassing van de door het Parlement aangenomen wetten a posteriori en in 
het bijzonder op grond van de opmerkingen van particulieren en overheidsinstellingen 
moeten controleren. 

 
 
CONTROLEFUNCTIE 
 
Vooral door middel van interpellaties en door het stellen van mondelinge vragen aan de 
federale regering tijdens de vergaderingen van de vaste commissies van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers kan onze fractie haar controlefunctie op de federale uitvoerende 
macht uitoefenen en verstrekt zij de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers meer 
informatie over de achtergrond van de beslissingen die de federale regering neemt. 
 
Tijdens de parlementaire zittingsperiode 2001/2002 heeft de MR-fractie van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers meer dan 180 keer van zich laten horen door middel van 
mondelinge vragen in de commissies en plenaire vergaderingen en door middel van 
interpellaties om informatie te vragen aan de verschillende federale ministers en 
staatssecretarissen en op die manier de activiteiten van de regering te controleren. 
Hierna volgt per sector een greep uit de onderwerpen die onze parlementsleden hebben 
behandeld: 
 
 
Bedrijfsleven en Landbouw 
 
- De crisis in de veeteelt (Philippe Collard). 
 
- De bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de algemene socio-economische 

enquête (Serge Van Overtveldt). 
- De BSE-tests (Robert Hondermarcq). 
- Het faillissement van Lernout en Hauspie (Anne Barzin). 
- De toegang tot krediet voor de KMO's (Serge Van Overtveldt). 
 
 
Gezondheid 
 
- De normen voor de erkenning van de verenigingen, groepskabinetten en diensten voor 

thuiszorg (Daniel Bacquelaine). 
- Het vaccin tegen meningitis type C (Daniel Bacquelaine). 
- De voorzorgsmaatregelen om een door terroristen veroorzaakte epidemie te 

voorkomen (Josée Lejeune). 
- De intiatieven die op federaal niveau werden genomen ter bestrijding van hepatitis B 

(Daniel Bacquelaine). 
- De financiering van de kinesitherapie (Daniel Bacquelaine). 
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- De invoer van geneesmiddelen door de apothekers (Philippe Seghin). 
- De controlegeneeskunde (Daniel Bacquelaine). 
 
 
Justitie 
 
- De oprichting van een federale gesloten inrichting voor minderjarige delinquenten 

(Jacqueline Herzet). 
- De toegang tot het gerecht (Anne Barzin). 
- De verzekering voor rechtzoekenden in het kader van de gezinspolis BA (Anne Barzin). 
- De onrustwekkende verdwijningen van kinderen (Jacqueline Herzet). 
 
 
Infrastructuur 
 
- De verkeersveiligheid (François Bellot). 
- Het ontslag van de nieuwe gedelegeerd bestuurder van de NMBS (Olivier Chastel). 
- De hervorming van de structuur van de NMBS (Olivier Chastel). 
- Het ABX-dossier (Olivier Chastel). 
 
 
Landsverdediging en buitenlands beleid 
 
- De stand van zaken van de ontwapening in Macedonië en de Belgische bijdrage op dat 

vlak (Robert Denis). 
- De toegekende middelen voor woningen van Belgische militairen in Duitsland en hun 

nieuwe bestemming (Josée Lejeune). 
- Het debat over het GBVB (Jacques Simonet). 
- Het standpunt van de Europese Unie inzake het landbouwbeleid in het licht van de 

uitbreiding en inzake de hervorming van het GLB (Jacques Simonet). 
- De militaire spanningen tussen India en Pakistan (Jacques Simonet). 
- De uitbreiding van de Europese Unie (Jacques Simonet). 
 
 
Financiën 
 
- De onroerende voorheffing op drukkerij- en computermateriaal (Philippe Collard). 
- De onderhandelingen tussen de banken en de vertegenwoordigers van de Joodse 

Gemeenschap aangaande de geroofde joodse bezittingen (Daniel Bacquelaine). 
- De federale financiering van de antirookcampagne (Corinne De Permentier). 
 
 
EXTRAPARLEMENTAIRE ACTIVITEITEN 
 
De MR-fractie houdt maandelijkse vergaderingen over actuele onderwerpen en nodigt de 
federale ministers hierop uit. 
 
De MR-fractie van de Kamer van volksvertegenwoordigers organiseert jaarlijks bij de 
hervatting van de parlementaire werkzaamheden ook  studie- en werkdagen. 
 
De MR-fractie maakt de activiteiten van haar parlementsleden bovendien bekend voor de 
buitenwereld via de publicatie van de fractie En direct de la Chambre die vier keer per jaar 
verschijnt. 
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De MR-fractie heeft in april 2002 een groepsreis naar Firenze ingelegd. Via de Belgische 
consul in Firenze werden verscheidene ontmoetingen geregeld, waaronder een 
werkvergadering met de Voorzitter van de Gemeenteraad van Firenze. 
 
 
 

4.6. VLAAMS BLOK  
15 Leden 

 
SAMENSTELLING  
 
Voorzitter: Gerolf Annemans 
Ondervoorzitter: Francis Van den Eynde 
 
 
ALGEMENE POLITIEK 
 
Het Vlaams Blok hield zijn fractiedagen op 5, 6 en 7 september 2001 te Straatsburg. Naast 
een bezoek aan het Europees Parlement stonden volgende zaken aan de agenda: de 
algemene politieke strategie van de fractie, de mogelijke afschaffing van de Senaat en de 
aangekondigde kieshervorming, de persboycot tegen onze partij, het NMBS-dossier, de  
Commissie Naturalisatie en de snel-Belg-wet, het asielbeleid, de politiehervorming, evaluatie 
van de werking van de Kamerleden en de fractie, …  
 
De fractievergaderingen van de Vlaams Blok-Kamerfractie vinden plaats elke donderdag na 
de op woensdag gehouden Conferentie van de Voorzitters. Op deze vergaderingen 
bespreekt de fractie de agenda van de komende parlementaire werkweek. Het Vlaams Blok 
hield vierentwintig fractievergaderingen tijdens het zittingsjaar 2001-2002. 
 
Een aantal bijzondere momenten voor de Vlaams Blok-Kamerfractie in het zittingsjaar 2001-
2002 waren: 
- Het verzet van het Vlaams Blok tegen het hangende kieswetakkoord dat een anti-

Vlaamse operatie is niet alleen omwille van de paritaire Senaat en de versterking van 
Brussel als derde gewest, maar zeker ook omwille van de handhaving van de kieskring 
Brussel-Halle-Vilvoorde. Het Vlaams Blok-verzet tegen deze voor Vlaanderen nefaste 
kieshervorming vertaalde zich enerzijds in de commissie Binnenlandse Zaken via een 
eigen wetsvoorstel en tal van amendementen en anderzijds in het plenum via steun 
voor een advies van de Raad van State over een amendement. Omwille van dit advies 
dat juist op het einde van dit zittingsjaar werd gevraagd, kon het akkoord niet meer 
vóór de zomerreces door het parlement gejaagd worden en moet het wetsvoorstel 
begin september 2002 opnieuw behandeld worden.  

- Naar aanleiding van de escalatie in het Israëlisch-Palestijns conflict en de mogelijke 
weerslag op de Antwerpse diamantsector, diende het Vlaams Blok een voorstel van 
resolutie (stuk 1759/001) in om te ijveren voor een duurzame oplossing voor het 
conflict en te zorgen voor de vrijwaring van de belangen van de Antwerpse 
diamantsector. 

- Het Vlaams Blok klaagde andermaal aan dat een Vlaamse werkloze veel meer risico 
loopt op schorsing dan een Waalse werkloze. De enige logische gevolgtrekking is dat 
men onmiddellijk de volledige werkloosheidsverzekering overhevelt naar de 
deelgebieden. Dit zou tevens ook betekenen dat een belangrijke transfer van 
Vlaanderen naar Wallonië wordt stopgezet. Het Vlaams Blok-voorstel van bijzondere 
wet tot splitsing van de Sociale Zekerheid voorziet deze overheveling.  

- Het Vlaams Blok hekelde het feit dat Minister Onkelinx alles in het werk stelt om te 
vermijden dat de Vlaamse Regering zelf CAO’s i.v.m. gemeenschaps- en 
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gewestbevoegdheden algemeen bindend zou verklaren. Het Vlaams Blok heeft een 
wetsvoorstel ingediend om Vlaamse CAO’s mogelijk te maken. 

- Onze partij eist het behoud van de wet Major die garandeert dat de 
scheepsbehandeling in de Vlaamse havens op een degelijke, snelle en veilige manier 
gebeurt door Vlaamse arbeiders. Het Vlaams Blok kant zich tegen het Europese 
voornemen om de havenarbeid te liberaliseren en om de schepen die de Vlaamse 
havens aandoen, de mogelijkheid te geven om hun goederen zelf te behandelen. De 
door Europa voorgenomen liberalisering van de havenarbeid brengt o.a. het gevaar 
met zich mee dat slecht opgeleid personeel van schepen van zogenaamde “goedkope 
vlaggen” een risicovolle behandeling uitvoeren.  

- De subjectieve benadering van de andere politieke partijen en de manipulaties van de 
regering van het rapport van de sociologe Van San i.v.m. de 
vreemdelingencriminaliteit. Het onderzoek bevestigde wat het Vlaams Blok al meer dan 
10 jaar beweert, namelijk dat de cijfers over criminaliteit bij vreemdelingen in België 
worden gemanipuleerd en achtergehouden. Eindelijk werd wetenschappelijk bewezen 
dat er een onmiskenbare band bestaat tussen buitenlandse afkomst en criminaliteit en 
dat in het bijzonder Marokkaanse jongeren in belangrijke mate verantwoordelijk zijn 
voor de stadscriminaliteit   

- Met het faillissement van Sabena werd dit land opnieuw geconfronteerd met een 
bijzonder groot sociaal drama. Het faillissement van Sabena is de resultante van 
decennialang mismanagement, verregaande politisering door en gemis aan 
verantwoordelijkheidszin bij de drie traditionele politieke families. De 
verantwoordelijkheid van de paarsgroene regering is minstens even groot als die van 
haar voorgangers, omdat ze geweigerd heeft daadwerkelijke controle uit te voeren op 
de leiding van Sabena, hoewel de Belgische overheid hoofdaandeelhouder was. Het 
Vlaams Blok eiste in de eerste plaats dat de hoogste prioriteit wordt gegeven aan 
sociale begeleidingsmaatregelen voor de personeelsleden en overgangsmaatregelen 
voor de vele toeleveringsbedrijven.  

- Omwille van het gesjoemel met honderden naturalisatiedossiers (waarvoor nog een 
gerechtelijk onderzoek loopt), omwille van de soepelste snel-Belg-wet van gans 
Europa, omwille van de te krappe voorziene termijn voor de Staatsveiligheid, de 
parketten en de Dienst Vreemdelingenzaken om de dossiers te onderzoeken eiste het 
Vlaams Blok de naturalisatieaanvragen m.b.t. de snel-Belg-wet minstens te verdagen 
met een half jaar. 

- Het falen van het veiligheidsbeleid van minister Verwilghen: onenigheid binnen de 
regering over de aanpak van de jeugdcriminaliteit (o.a. de noodzakelijke omvorming 
van de wet op de jeugdbescherming naar een hedendaags jeugdsanctierecht), de 
vaudeville rond de gesloten jeugdinstelling te Everberg, het gebrek aan gesloten 
jeugdgevangenissen zodat de jeugdrechters ernstige criminelen moeten laten lopen, … 

- Het ontbloten van de anti-Vlaamse politiek van de paarsgroene regering: de nieuwe 
transfers van Vlaanderen naar Wallonië bij de verdeling van de federale dotaties voor 
de nieuwe politiezones, de door het voormalige FDF, een regeringspartij, opgestarte 
procedure tot goedkeuring van het Kaderverdrag tot Bescherming van de Nationale 
Minderheden, de uitholling van de taalwetten in gerechtszaken in Brussel-Halle-
Vilvoorde, de creatie van toegevoegde rechters die het Nederlands niet machtig zijn, 
het Waals verzet tegen bijkomende Vlaamse aanmoedigingspremies i.v.m. het federale 
tijdskrediet, ...  

 
 
PERSCONFERENTIES 
 
De Kamerfractie organiseerde volgende persconferenties en –ontmoetingen: 
- 2 augustus 2001: het Kaderverdrag tot Bescherming van de Nationale Minderheden: 

“Minderhedenverdrag: Vlaamse waakzaamheid geboden” (Bart Laeremans en Karim 
Van Overmeire); 
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- 26 april 2002: “Hervorming Kieswet: ondemocratisch en Vlaamse capitulatie” (Frank 
Vanhecke, Filip De Man en Joris Van Hauthem). 

 
 
WETGEVEND WERK 
 
Belangrijke wetsvoorstellen en voorstellen van resolutie: 
- 1491/001: Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie over de 

werking van de beheersstructuren van Sabena en de besteding van het in Sabena 
gedurende de periode 1975-2001 geïnvesteerde overheidsgeld met het oog op de 
vaststelling van de verantwoordelijkheid van de opeenvolgende Belgische regeringen 
voor de mogelijke disfuncties; 

- 1672/001: Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast 
met het onderzoek naar de mogelijke fraude en onwettelijkheden gepleegd in het kader 
van de Commissie Naturalisaties en in het kader van de procedure van de regularisatie 
van illegalen; 

- 1718/001: Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving met oog op de intrekking van de 
erkenning van de islamitische godsdienst;  

- 1759/001: voorstel van resolutie ter bescherming van de belangen van de Belgische 
diamantsector binnen de Europese Unie;  

- 1835/001: voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 
augustus 1980 tot hervorming der instellingen tot splitsing van de Sociale Zekerheid; 

- 1839/001: voorstel van resolutie betreffende de belangen van de Schatkist in de 
Agusta/Dassault-smeergeldaffaires; 

- 1854/001: Wetsvoorstel tot opheffing van de dotaties aan leden van de koninklijke 
familie; 

- 1881/001: wetsvoorstel tot invoering van een eenheidsstatuut voor werknemers; 
- 1962/001: voorstel van resolutie strekkende tot fiscale stimuli voor investeringen in 

veiligheid door zelfstandige ondernemers; 
- 1963/001: voorstel van resolutie om de wettelijke betaalde feestdag van 21 juli te 

schrappen en te vervangen door 11 juli voor de Vlaamse Gemeenschap, 27 september 
voor de Franse Gemeenschap en 15 november voor de Duitstalige Gemeenschap. 

 
Via ondermeer volgende interpellaties legde het Vlaams Blok de regering het vuur aan de 
schenen: 
- interpellatie van Gerolf Annemans over eventuele wijzigingen aan de 

geautomatiseerde kiesverrichtingen om eerlijke en door onafhankelijke organen of 
personen gecontroleerde verkiezingen te garanderen; 

- interpellatie van Gerolf Annemans over de activiteiten van de Staatsveiligheid en het 
optreden van het Antwerpse Parket met betrekking tot de Antwerpse 'intifada' in het 
bijzonder en het daadwerkelijk volgen van radicale moslimverenigingen in het 
algemeen; 

- interpellatie van Gerolf Annemans over de verklaringen van de heer Slangen over de 
minister van Justitie; 

- interpellatie van Koen Bultinck over de Copernicushervorming als camouflage voor 
politieke benoeming;  

- interpellatie van Koen Bultinck over de blijvende onduidelijkheid over het budget 2002 
voor palliatieve zorgen in de rust- en verzorgingstehuizen; 

- interpellatie van Filip De Man over het plan van de eerste minister om eindelijk de 
misdaad in de grootsteden terug te dringen; 

- interpellatie van Filip De Man over de nakende subsidiëring van de islam; 
- interpellatie van Guy D’haeseleer over de nieuwe maatregelen om het dumpen van 

asielzoekers door de OCMW's tegen te gaan; 
- interpellatie van Guy D’haeseleer over het eenheidsstatuut van werknemers; 
- interpellatie van Hagen Goyvaerts over de nucleaire uitstap; 



174 - POLITIEKE FRACTIES  Hoofdstuk 4 
 

- interpellatie van Bart Laeremans over de gevolgen die de regering zal verbinden aan 
de  evaluatie van de snel-Belg-wet; 

- interpellatie van Bart Laeremans over het onderzoeksrapport inzake het verband 
tussen etnische afkomst en criminaliteit; 

- interpellatie van Jan Mortelmans over de slechte financieel-economische toestand van 
de NMBS; 

- interpellatie van Bert Schoofs over de toestand inzake het voormalig vakantiecentrum 
Hengelhoef te Houthalen-Helchteren; 

- interpellatie van Luc Sevenhans over de recentelijke ontwikkelingen in het IJzeren Rijn 
dossier; 

- interpellatie van Luc Sevenhans over de geplande herstructurering van de krijgsmacht 
en de sluiting van kazernes; 

- interpellatie van Guido Tastenhoye over het toenemende maatschappelijke probleem 
van het sterk groeiend aantal illegalen in België en in Antwerpen in het bijzonder; 

- interpellatie van Guido Tastenhoye over de Antwerpse 'intifada' van woensdag 3 april 
2002 en de falende ordehandhaving; 

- interpellatie van Francis Van den Eynde over de kostenoverschrijding in verband met 
de bouw van het station Euro-Liège; 

- interpellatie van Francis Van den Eynde over de problematiek van het Midden-Oosten.  
 
 
HET VLAAMS BLOK IN CIJFERS 
 
Wetsvoorstellen, resoluties, moties, amendementen : 289 
Interpellaties       : 81 
Tussenkomsten, stemverklaringen    : 214 
Mondelinge vragen      : 349 
Schriftelijke vragen      : 662 
 
 
 
  4.7. SOCIALISTISCHE PARTIJ.ANDERS (SP.A) 
    14 LEDEN 
 
 
Voorzitter: Dirk Van der Maelen 
 
Het parlementair jaar werd ingezet met de fractiedagen van 16 tot 18 september 2001.  
Naast de onmiddellijke politieke actualiteit werden ook de inhoudelijke prioriteiten voor het 
volgend parlementair jaar besproken.  Tenslotte werd een eerste gedachtewisseling 
gehouden over de thema’s van het partijvernieuwingscongres “Het Groot Onderhoud”. 
 
De centrale leidraad voor de politieke actie van de sp.a is het begrip “gelijke kansen”.  In 
onze samenleving is iedereen gelijk voor de wet.  Dat wil nog lang niet zeggen dat iedereen 
ook werkelijk gelijke kansen krijgt op scholing, op werk, op veiligheid, op gezondheidszorgen, 
op politieke en maatschappelijke participatie, op dienstverlening vanwege overheid en privé-
sector, op toegang tot de rechtsspraak.  De sp.a-fractie wil op al deze punten vooruitgang 
boeken en nam daartoe heel wat initiatieven tijdens het voorbije parlementair jaar. 
 
Op het vlak van de publieke dienstverlening vindt de sp.a-fractie dat iedereen toegang moet 
hebben tot een minimale service.  Inzake mobiliteit werd dit principe vertaald in een pleidooi 
voor “basismobiliteit op het spoor”.  Of de publieke dienstverlening geleverd wordt door een 
overheids- dan wel een privé-onderneming, is voor de sp.a van ondergeschikt belang.  In het 
verleden pleitte de sp.a-fractie reeds voor minimale leveringen voor levensnoodzakelijke 
diensten zoals elektriciteit.  De sp.a-fractie pleit nu in dezelfde zin voor een minimale 
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dienstverlening die door kredietinstellingen aan iedere inwoner in België dient te worden 
geleverd. 
 
Gelijke kansen in de justitie was tijdens het voorbije jaar een prioritaire bekommernis van de 
sp.a-fractie.  Uit een interne enquête die de fractie organiseerde over de werking van het 
gerecht, bleek dat voor vele gewone mensen de gerechtelijke molen nog steeds een 
ondoorzichtig kluwen is.  De justitiehuizen zijn bij het grote publiek nog te weinig bekend, de 
procedures zijn vaak nodeloos duur en een vonnis van de rechter laat veel te lang op zich 
wachten.  Al deze tekortkomingen samen maken dat vele gewone mensen wel gelijk hebben, 
maar dat in de praktijk niet krijgen.  Een aantal concrete voorstellen trachten hierin 
verbetering te brengen. 
 
Veiligheid als collectief goed is evenmin voor iedereen op gelijke wijze toegankelijk.  Als we 
kijken naar de belangrijkste vorm van onveiligheid, ons moordend verkeer, zien we onder 
andere dat zwakke weggebruikers nog steeds grotere risico’s lopen dan autobestuurders.  
De sp.a maakte daarom van verkeersveiligheid een van haar prioriteiten.  Concrete 
maatregelen zoals de administratieve afhandeling van verkeersboetes en de invoering van 
snelheidsbegrenzers moeten leiden tot een ander gedrag in het verkeer. 
 
De ene bedrijfssluiting is de andere niet.  In grote bedrijven krijgen collectieve afdankingen 
niet alleen veel media-aandacht maar is er ook een wettelijk kader en vaak door de 
vakbonden onderhandelde sluitingsregelingen die de sociale gevolgen voor de getroffen 
werknemers moeten verlichten.  In een KMO is dit meestal niet het geval, nochtans is het 
voor die werknemers even erg om zonder werk te vallen.  Gelijke kansen op sociale 
bescherming impliceert daarom dat de wetgeving op het “Fonds voor sluiting van de 
ondernemingen” ook van toepassing moet gemaakt worden in de KMO’s.  
 
Sociale bescherming heeft ook betrekking op het vrijwaren van de stakingsrechten.  De sp.a-
fractie heeft terzake gereageerd tegen het misbruik van de procedure “eenzijdig 
verzoekschrift”, die niet alleen de persvrijheid bedreigt, maar ook door de werkgevers vaak 
wordt toegepast om sociale conflicten te beslechten. 
 
Net zoals vorig jaar, werd ook nu aangedrongen op de geleidelijke opheffing van het verschil 
tussen de statuten van arbeiders en van bedienden, zonder evenwel een doorbraak in dit 
dossier te bekomen.  Verder was de fractie actief rond de dossiers "alimentatievorderingen", 
"zakgeld voor bejaarden in een rustoord", "afschaffing terugvordering onderhoudsgeld". 
 
Voor gescheiden ouders met studerende kinderen werd wel een betere fiscale regeling voor 
studentenarbeid bekomen.  De sp.a-fractie vindt dit een stap vooruit, maar stelt ten gronde 
een globale vereenvoudiging voor van de regeling van kinderen ten laste.  De fractie werkte 
ook een voorstel uit waarbij grootouders hun erfenis kunnen nalaten aan hun kleinkinderen 
(de zogenaamde "erfenissprong").  In de vennootschapsbelasting werd vooral aangedrongen 
op een betere controle van de vennootschappen.  De fractie vindt dat vermogensaangroei 
billijker moet belast worden via een belasting op de meerwaarden van aandelen.  
Voorwaarde is daarbij dat de effecten enkel nog op naam mogen uitgeschreven worden. 
 
De sp.a-fractie heeft actief de dialoog met de anders-globalisten beweging opgezocht.  Hun 
kritiek op de ongecontroleerde wereldeconomie met de dominantie van de winstlogica, wordt 
ook door de sp.a onderschreven.  Als concrete actie heeft de fractie campagne gevoerd rond 
de invoering van de Tobintaks.  De sp.a-fractie was de drijvende kracht achter het 
wetsvoorstel terzake. 
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EXTRA-PARLEMENTAIRE WERKING  
 
De meeste fractieleden waren actief betrokken bij de voorbereiding van het 
vernieuwingscongres van de sp.a, “Het Groot Onderhoud".  Een aantal waren voorzitter van 
een van de vele werkgroepen, anderen gaven commentaar bij de ontwerpteksten, nog 
anderen waren sprekers op de publieke debatten en evenementen. 
 
De sp.a-fractie heeft ook een traditie om gastsprekers uit te nodigen.  Dit jaar werd onder 
andere een fel gewaardeerde lezing gehouden door prof. Dr. Mark Elchardus (VUB) over 
”Populisme en politieke communicatie”. 
 
De interne werking werd verder geprofessionaliseerd.  Een aantal voorbereidingen werden 
eerder al getroffen, de concrete uitwerking ging het voorbije jaar in.  In oktober 2002 werd 
gestart met een intern planningsinstrument.  Het communicatiebeleid werd verder op punt 
gesteld, onder andere via de aanwerving van een verantwoordelijke voor de 
fractiecommunicatie.  De meeste fractieleden schreven in op meerdere vormingsactiviteiten, 
zoals mediatrainingen. 
 
 
 
  4.8. CENTRE DÉMOCRATE HUMANISTE (CDH) 

10 LEDEN 
 
 
Voorzitter: Raymond Langendries 
 
Als oppositiepartij heeft de cdH-fractie van de Kamer zich zowel toegelegd op het kritisch 
beoordelen van het regeringsoptreden, het formuleren van opbouwende voorstellen als op 
ontmoetingen met het middenveld. Daarnaast nam ze ook het voorzitterschap van de 
onderzoekscommissie Sabena waar.  
 
Haar activiteiten en interventies zijn rechtstreeks geënt op het handvest van het 
democratisch humanisme dat de PSC heeft aangenomen in het  kader van haar 
vernieuwings- en hervormingsoperatie. Die ging onmiddellijk na de vorige wetgevende 
verkiezingen van start en werd in juni 2002 afgerond met de naamsverandering van de partij. 
 
De PSC werd het centre démocrate Humaniste (cdH): centrum, omdat het een 
verzamelplaats is die open staat voor alle burgers, ongeacht hun sociaal statuut, hun 
nationaliteit, hun godsdienst of overtuiging; democratisch, omdat het een verdraagzame 
maatschappij voorstaat die plaats laat voor inspraak; humanistisch, omdat het meent dat 
ieder beleid voorrang moet geven aan het individu, aan zijn ontplooiing en zijn dromen. 
 
Het wetgevend werk van de cdH sluit hierop aan. 
 
 
CONTROLE OP HET REGERINGSOPTREDEN 
 
Het cdH heeft aan de ministers van de regering Verhofstadt een groot aantal vragen en 
interpellaties gericht (meer dan 180), wanneer het van oordeel was dat : 
 
-  de handelwijze van de regering helemaal haaks stond op haar discours over de nieuwe 

politieke cultuur (partijpolitieke benoemingen bij het Rekenhof en het Arbitragehof, 
benoeming van hoge ambtenaren, communicatiebeleid dat meer weg heeft van 
propaganda dan van informatie…) 
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-  de regering niet alles in het werk stelde om de grote hervormingen waartoe werd 
beslist in het kader van het Octopus-overleg binnen een redelijke termijn door te 
voeren en af te ronden; wij denken hierbij meer in het bijzonder aan de 
politiehervorming, in het licht van de bijkomende lasten die deze meebrengt voor de 
gemeentelijke financiën 

-  de regering fouten maakte of flaters beging bij    haar controleopdracht op het beleid 
van de autonome overheidsbedrijven, meer bepaald in de dossiers van Sabena (de 
sociale aspecten van het faillissement), van de NMBS (de historie van de benoeming 
van de gedelegeerd bestuurder en van de leden van de raad van bestuur) en van De 
Post. In dat verband valt te betreuren dat men niet ten gronde heeft nagedacht over de 
noodzakelijke hervorming van bepaalde overheidsbedrijven 

-  de Franstalige leden van de regering de Franstalige belangen niet voldoende 
verdedigden tegenover de nieuwe Vlaamse eisen inzake overdracht van 
bevoegdheden (meer bepaald inzake spoorvervoer, verkeersveiligheid, 
luchthaveninfrastructuur, gezondheidszorg, politie,…) en in het licht van het 
achterwege blijven van een wettelijke bekrachtiging van de kaderovereenkomst tot 
bescherming van de minderheden 

-  de regering overwoog bepaalde privatiseringen door te voeren die de opdracht van de 
openbare dienst in het gedrang dreigden te brengen, opdracht die erin bestaat ten 
dienste van eenieder en van de gemeenschap te staan (voornamelijk in de sector 
gezondheidszorg) 

-  de regering bepaalde maatregelen nam zonder rekening te houden met het advies  van 
de sociale partners of zonder haar oor te luisteren te leggen bij het middenveld (de 
kinesisten, de ambtenaren in het kader van de Copernicus-hervorming,…) 

 
Tijdens de besprekingen over de rijksmiddelenbegroting en naar aanleiding van de 
begrotingscontrole,  klaagde de cdH aan dat alle aandacht uitgaat naar de 
belastinghervorming en slechts weinig ruimte overblijft voor het sociale, voor gezondheid en 
voor de verbetering van het statuut van de zelfstandigen en voor een verhoging van de 
uitkeringen aan de zwaksten.De cdH betreurde dat de gezinsproblematiek voor de regering 
geen essentiële bekommernis was. 
 
 
INITIATIEVEN EN OPBOUWENDE VOORSTELLEN 
 
De cdH-fractie heeft tal van amendementen ingediend bij de wetsontwerpen van de regering, 
vanuit de oprechte zorg de teksten te verbeteren, ze makkelijker toepasbaar te maken en  
bepaalde uitwassen, ongewenste neveneffecten of oneigenlijk gebruik van de wet te 
voorkomen. Dat was met name het geval voor de wetgevende teksten betreffende 
euthanasie, patiëntenrechten, de Copernicus-hervorming, de lasten voor de gemeenten, het 
gewaarborgd minimum inkomen , de NMBS,… 
In het verlengde van haar politiek project, waarin het humanisme centraal staat, een 
democratisch humanisme, maar ook een sociaal, ethisch, familiaal en educatief, en een 
verantwoordelijk humanisme, heeft de cdH-fractie verscheidene wetsvoorstellen ingediend.  
Bijvoorbeeld: 

 
-  Zij heeft een wetsvoorstel ingediend betreffende de hervorming van de autonome 

overheidsbedrijven, met het oog op de verbetering van de public governance, haar 
doeltreffendheid, legitimiteit, controle, bevoegdheid en opdrachten. 

-  Met het oog op de bescherming van de gezondheid van de burger heeft de cdH-fractie 
wetsvoorstellen ingediend om de strijd tegen tabaksverslaving aan te binden, meer 
bepaald door de oprichting van een tabakspreventiefonds. 

-  Met het oog op het verzoenen van gezin en arbeid, heeft de fractie wetsvoorstellen 
ingediend betreffende een partnership voor kinderdagverblijven, ouderschapsverlof 
voor eenoudergezinnen, de verlenging van het vaderschapsverlof,… 
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Tot slot heeft de cdH-fractie in het Parlement meerdere ontmoetingen georganiseerd met de 
mensen in het veld voor wie de hervormingsplannen van de regering gevolgen hebben,in de 
aanwezigheid van parlementsleden van de andere politieke formaties. 
 
Zo werden in de congreszaal forums over volgende onderwerpen georganiseerd: de 
hervorming van de kinesitherapie, de politiehervorming, de Copernicus-hervorming,… 
 
 
ONDERZOEKSCOMMISSIE SABENA 
 
De eer het voorzitterschap van de onderzoekscommissie Sabena waar te nemen is de cdH 
en meer bepaald haar fractieleider, Raymond Langendries, te beurt gevallen. Teneinde de 
werkzaamheden van de commissie op een objectieve, ernstige en strikte wijze te laten 
verlopen en de afwikkeling en het resultaat van de lopende gerechtelijke onderzoeken niet in 
het gedrang te brengen, heeft de voorzitter ervoor gekozen in twee fasen te werken: 
-  een voorbereidende fase om met het onderwerp vertrouwd te raken, waarin werd 

samengewerkt met experts waarvan het vakdomein een multidisciplinaire analyse 
mogelijk maakt (historicus, jurist, parketmagistraat met ervaring in parlementaire 
onderzoekscommissies, accountant, bedrijfsrevisor, universiteitsprofessor…); 
zodoende kregen de leden van de commissie de kans hun algemene kennis inzake 
vennootschapsrecht en inzake  het beheer van een luchtvaartmaatschappij een stevige 
basis te geven en konden zij ook de nodige kennis over Sabena verwerven (historiek, 
de overeenkomsten waardoor de maatschappij de voorbije tien jaar gebonden was…), 

-  een fase met hoorzittingen, waarbij ervoor gezorgd werd dat alle actoren aan bod 
kwamen, vooreerst de mensen die de crisis rechtstreeks hebben meegemaakt, 
namelijk de vertegenwoordigers van het personeel (vakbonden, piloten, de vzw 
Sabena tomorrow die onmiddellijk na het faillissement werd opgericht…), nadien 
achtereenvolgens de afdelingshoofden, de algemene directie en tot slot de Staat en 
zijn vertegenwoordigers in de raad van bestuur (de laatste die nog moeten worden 
gehoord). 

 
 
 

4.9.  VOLKSUNIE & ID21 (VU) 
8 LEDEN 

 
 
Vanuit haar volksnationale ideologie staat het fractiewerk in het teken van het algemeen 
belang, een transparante democratie, een efficiënt beheer door de overheid en uiteraard het 
streven naar een verdere Vlaamse staatsvorming. 
 
Inzake de perikelen omtrent de overheidsbedrijven zoals De Post en de NMBS, schoof de 
fractie onomwonden het algemeen belang naar voren in plaats van het gebruikelijke behoud 
van politieke evenwichten. Efficiënt beheer moet het nec plus ultra zijn van bedrijven die aan 
gemeenschapsdienstverlening doen. In die zin hebben de fractieleden dan ook verschillende 
tussenkomsten gehouden en de bevoegde ministers aan de tand gevoeld. In het kader van 
de aanstelling van een nieuwe NMBS-topman werd bijvoorbeeld een wetsvoorstel ingediend 
tot hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (doc 1779/001 - 2001/2002). 
 
Ook de politiehervorming blijft de aandacht opeisen van de fractie. De fractieleden  wezen 
regelmatig op de tekortkomingen van het beleid terzake. Vooral het ondoeltreffend optreden 
tegen de grenscriminaliteit en de meerkost van de politiehervorming maakten deel uit van tal 
van vragen en interpellaties. Een ander aandachtspunt is een democratische controle op een 
goed functionerende politie. Zo werd bijvoorbeeld een wetsvoorstel ingediend (doc 1437/001 
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- 2001/2002) om de parlementaire controle te versterken en het nationaal veiligheidsplan van 
de politiediensten aan de wetgevende vergadering mee te delen. 
 
Voedselveiligheid, een thema dat het hele land beroerde en blijft beroeren, is een ander 
thema waarin verschillende fractieleden zijn tussengekomen. De werking van het Federaal 
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en de daaraan gekoppelde evaluatie 
van de dioxinecommissie waren de hoofdaandachtspunten bij tal van interpellaties. 
 
In januari werd een onderzoekscommissie in het leven geroepen die belast werd met het 
onderzoek naar de feiten die geleid hebben tot het faillissement van Sabena. Ook de VU-ID 
fractie leverde een commissaris. Op dit moment heeft de commissie haar onderzoek nog niet 
beëindigd en blijft het commissielid van de VU-ID fractie de werkzaamheden nauwgezet 
volgen.  
 
Niet alleen ontstond er opschudding dit jaar rond de perikelen over de aanstelling van een 
nieuwe NMBS-topman, ook het spoorverkeer zelf loopt verre van gesmeerd. De fractieleden 
hebben dan ook geregeld de bevoegde minister geïnterpelleerd over ondermeer de 
investeringsplannen van de nationale spoorwegmaatschappij en de gebrekkige verbindingen 
tussen bepaalde delen van het land met bijvoorbeeld Brussel, maar ook het reeds lang 
aanslepende dossier rond de "Ijzeren Rijn". 
 
De Europese Top van Laken gaf aanleiding tot de oprichting van een Europese Conventie 
waarnaar elke lidstaat een aantal nationale volksvertegenwoordigers mocht afvaardigen. De 
VU-ID fractie mocht zich verheugen over de aanstelling van Danny Pieters als Conventielid. 
In deze Conventie legt onze afgevaardigde zich vooral toe op de sociale verdieping van de 
Europese Unie, alsmede op het verlenen van een stem voor de talrijke volkeren in Europa 
zonder noemenswaardige vertegenwoordiging. 
 
Een onderzoekscommissie die dit werkjaar haar activiteiten afsloot was de "Lumumba-
commissie". Een van de VU-ID fractieleden verleende zijn volste medewerking en hekelde 
de dubbelzinnige houding van het Hof bij de omstandigheden rond de moord op de 
toenmalige Kongolese president Patrice Lumumba. Ook de wantoestanden omtrent de 
archivering van allerhande dossiers uit het verleden werd aangeklaagd. 
 
Op justitieel vlak was er ook dit jaar veel beroering. Naar aanleiding van verschillende 
misdrijven gepleegd door minderjarige daders en het falen op verschillende vlakken van de 
Wet op de Jeugdbescherming, werd de roep luider om een volwaardige wet over de aanpak 
en behandeling van jeugdige delinquenten. De VU-ID fractie steunde de minister in dit opzet 
en verleende concrete samenwerking, doch na interne discussies binnen de 
meerderheidspartijen werd dit wetsontwerp aan de kant geschoven. 
Nochtans vind de fractie dat de jeugdcriminaliteit efficiënter moet aangepakt worden en liet 
dit eveneens verstaan tijdens de besprekingen van het inmiddels beruchte "rapport Van 
San". De fractie wees op het ontbreken van geïntegreerde statistieken en andere gegevens 
zonder dewelke een succesvolle aanpak onmogelijk is. 
 
Wat de eigen wetsvoorstellen op vlak van justitie betreft, zijn er ondermeer de 
samenhangende wetsvoorstellen (doc 1609/001 en 1610/001 - 2001/2002) tot regeling van 
het stakingsrecht in de openbare sector en de verplichting om sociale verkiezingen uit te 
schrijven in deze sector. Deze wetsvoorstellen zouden een oplossing moeten bieden aan 
enerzijds het begrijpelijke ongenoegen van de publieke opinie bij opeenvolgende stakingen 
in de openbare sector en anderzijds het recht op staken. 
Naar aanleiding van de soms hoog oplaaiende discussies over de verkeersveiligheid en de 
daaraan gekoppelde versnippering van bevoegdheden om dit maatschappelijk euvel efficiënt 
aan te pakken, diende de fractie eveneens een voorstel van bijzondere wet in om de 
regionalisering te eisen van de bevoegdheden inzake mobiliteit en verkeersveiligheid. 
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De uitholling van de taalwetgeving door de paars-groene regering was dit jaar een van de 
opmerkelijkste feiten. De fractie liet dan ook geen spaander heel van de verschillende 
pogingen van de meerderheid en haar ministers om de taalwetten ten nadele van de 
Vlamingen te wijzigen. De fractie blijft uiteraard alert en volgt deze ontwikkelingen met 
argusogen. 
Hetzelfde geldt trouwens voor het rapport over de bescherming van de minderheden van de 
Raad van Europa, opgesteld door mevrouw Lili Nabholz-Haidegger. 
 
Een nieuw in het leven geroepen parlementair adviescomité voor de maatschappelijke 
emancipatie werd voorgezeten door fractielid Els Van Weert. Dit adviescomité had tot 
opdracht de verschillende actoren uit het sociaal-economische en culturele middenveld 
uitgebreid aan het woord te laten komen. De door het comité verleende adviezen dienden 
dan uiteindelijk tot steun bij de werkzaamheden in andere commissies zoals deze van 
Sociale Zaken. Een van de hoofdbrokken dit jaar was het statuut van de onthaalouders. 
 
Vanuit een democratische en volksnationale bekommernis om de zelfbeschikkingseisen van 
andere volkeren, werden interpellaties gehouden met betrekking tot ondermeer de toestand 
in de bezette gebieden, de Waalse bevoogding over Duitstalig België en de Koerden en 
Armeniërs in Turkije. 
 
De fractie zal tot slot haar controlerende, wetgevende en kritische taken ijverig blijven 
uitvoeren ten dienste van het algemeen Vlaams belang. 
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 5. VOORZITTERSCHAP 
 
 
 
 5.1. BILATERALE PARLEMENTAIRE BETREKKINGEN 
 
 
5.1.1.  ZENDINGEN NAAR HET BUITENLAND 
 
 
Midden-Oosten en Noord-Afrika 
 
 

TUNESIË 
 
De Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Herman De Croo, bracht 
tijdens het Kerstreces een kort bezoek aan Tunesië op uitnodiging van de 
Tunesische Regering en de Tunesische dienst voor Toerisme. 
 
Ontmoeting met de heer Mondher Zenaidi, minister van Toerisme, Vrije Tijd en 
Artisanaat 
 
Tijdens het bezoek aan het zuiden van Tunesië, meer bepaald aan Douz en Tozeur, 
ontmoette de Voorzitter de Minister van Toerisme, Vrije Tijd en Artisanaat, de heer 
Mondher Zenaidi. 
 
Tijdens hun onderhoud werd onder meer van gedachten gewisseld over de 
ontwikkeling van het zuidelijk gedeelte van Tunesië, over de problematiek van de 
waterbevoorrading van de diverse oasen en over een mogelijke samenwerking met 
Belgische bedrijven, voor het recycleren van afvalwater. 
 
Tunesië is een van de grootste uitvoerders van dadels ter wereld en de tweede 
uitvoerder van olijfolie. 
 
Ontmoeting in Tunis met de heer Habib Ben Yahia, Minister van Buitenlandse Zaken  
 
Tijdens een werklunch op 24 december 2001 in Tunis werd met de heer Habib Ben 
Yahia, Minister van Buitenlandse Zaken, van gedachten gewisseld over de 
belangrijke gevolgen van de ondertekening door Tunesië en de EU van een 
samenwerkingsverdrag. 
Tunesië is bezorgd over de gevolgen die de uitbreiding van de EU kan hebben voor 
de middelen en gelden die de EU ter beschikking stelt aan de landen van het 
Middellandse-Zeebekken. Er werd ook dieper ingegaan op de verdere ontwikkeling 
van  handelsbetrekkingen tussen Tunesië en de EU. De buitenlandse politiek van 
Tunesië en de spanningen die het conflict in het Midden-Oosten veroorzaakt, vormen 
eveneens onderwerp van gesprek. 
 
Ontmoeting met de heer Fouad M'Bazza, Voorzitter van de Kamer 
 
Voorzitter Herman De Croo besprak het registratiesysteem dat gehanteerd wordt 
door Tunesische kiezers die willen deelnemen aan de verkiezingen (ongeveer 50 % 
van de potentiële kiezers worden ingeschreven, mannen en vrouwen ouder dan 20 
jaar). Er werd dieper ingegaan op de vrouwelijke vertegenwoordiging in het 
Parlement. 
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De heer M'Bazza gaf uitleg over de voorbehouden zetels (35 op 182 zetels) voor de 
oppositie in zijn parlement. 
De procedures die in het Parlement voor de controle van de Regering en de 
wetgevende opdrachten gehanteerd worden, vormden eveneens onderwerp van 
gesprek.  
Tijdens het gesprek werd ook dieper ingegaan op de "freedom of speech", het 
politiek belang en de structuur van de meerderheidspartij, de selectie van de 
kandidaten en de werking van de parlementaire instelling. 
 
Daarenboven vonden er twee vergaderingen plaats met parlementsleden van de 
Belgisch-Tunesische parlementaire vereniging, waar onder meer gesproken werd 
over komende wijzigingen van de Grondwet,  de registratie van de kiezers in een 
context van een niet-verplichte opkomstplicht, de vereenvoudiging van de structuren 
voor de deelname van de burgers aan de verkiezingen en het "wennen" van 
Tunesische kiezers aan oppositieformaties. 
 
De goede relaties met België in het algemeen en de contacten tussen beide 
parlementen werden eveneens onderstreept. 
 
Werkbezoek aan de heer Zine El Abdidine Ben Ali, President van Tunesië 
 
Voorzitter Herman De Croo had een uitgebreid werkbezoek met de heer Zine El 
Abdidine Ben Ali, die sedert 1987 President is van Tunesië.  
Er werd van gedachten gewisseld over de rol van Tunesië in de UMA (de Noord-
Afrikaanse markt) en de brugfunctie die Tunesië vervult tussen Europa en de 
Maghreb-landen. 
 
Kamervoorzitter Herman De Croo peilde bij de President naar de gevolgen van 11 
september 2001 en de Tunesische positie t.o.v. het internationaal terrorisme. 
 
President Zine El Abdidine Ben Ali benadrukte dat de integristische tendensen in 
Tunesië nu eerder beperkt blijven. 
 
Er werd eveneens van gedachten gewisseld over de belendende landen Marokko en 
Algerije. Er werd gesproken over het mogelijk openstellen van Tunesië als 
toegangspoort tot Libië zowel wat toerisme, de buitenlandse handel als economie 
betreft. 
De problematiek van de  vorming van Tunesische studenten, waarvan meer dan 40 
% vrouwen zijn, de eenheid van de republiek en het statuut van de vrouw  werden 
uitgebreid behandeld tijdens deze ontmoeting. 
 
 
 
5.1.2.  BUITENLANDSE DELEGATIES 
 
 
Centraal- en Oost-Europa 
 
 

TSJECHIË 
 
Audiëntie verleend door de heer H. De Croo, Kamervoorzitter, aan de heer 
Vaclav Klaus, Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers van de 
Tsjechische Republiek 
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Tijdens het onderhoud onderstreepte de heer Klaus het bijzonder karakter van het 
“Oppositie-akkoord” dat tussen zijn partij, de O.D.S. en de minderheidsregering 
C.S.S.D. (sociaal-democraten) tot stand kwam. 
Het is de regering met name “toegestaan” met behulp van raadplegingsprocedures te 
regeren. 
 
De komende parlementsverkiezingen vinden plaats in juni 2002. Tijdens de regionale 
verkiezingen kreeg de partij O.D.S.in 9 van de 14 regio’s de bovenhand. Op de vraag 
of een federaal model in Tsjechië haalbaar is, luidde het antwoord onomwonden dat 
er na de afsplitsing van Slowakije geen sprake kan zijn van andersoortige 
afscheidingen.  Dit punt komt beslist niet aan de orde bij de komende verkiezingen. 
 
Dat Tsjechië vóór Slowakije tot de Europese Unie toetreedt, zou tot grote problemen, 
bijvoorbeeld inzake douane, kunnen leiden. De heer Klaus geeft de voorkeur aan 
een gelijktijdige toetreding. Hij stipt evenwel aan, zich niet akkoord te kunnen 
verklaren met het algemeen evaluatiedossier van Slowakije in het kader van zijn 
toetreding. Maar Polen aanvaarden en Slowakije niet, zou trouwens enigszins 
bevreemdend overkomen. 
 
Wat de toetreding tot de Europese Unie betreft, komt het er niet echt meer op aan de 
precieze datum te kennen maar veeleer de wijze waarop dit zal gebeuren, waarbij de 
mogelijkheid van een “onvolledige toetreding” wordt geopperd. 
 
Kamervoorzitter H. De Croo licht de rol toe van het federaal Adviescomité voor de 
Europese Aangelegenheden van het federaal Parlement dat belast is met de follow-
up van de omzetting van de Europese richtlijnen in het nationaal recht, alsook met 
het probleem van het democratisch deficit tussen het nationale en het supranationale 
niveau. 
 
De kandidaat-lidstaten voor toetreding tot de E.U. dienen het ‘acquis communautaire’ 
om te zetten zonder dat zij hun specifieke toestand kunnen veranderen, wat tot 
frustraties leidt. 
 
De Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers van de Tsjechische 
Republiek stelt ter afronding dat met de uitbreiding niet te lang mag worden getalmd. 
Dit is mogelijk als de kandidaat-lidstaten naargelang van hun eigenheden geleidelijk 
kunnen omzetten wat op korte termijn haalbaar is en de overige punten tot later 
kunnen uitstellen. 
 
 

BULGARIJE 
 
Op 23 oktober 2001 werd de heer Simeon van Saksen Coburg Gotha, Eerste 
minister van Bulgarije, ontvangen door de heer H. De Croo, Voorzitter van de Kamer 
en de heer A. De Decker, Voorzitter van de Senaat. België is het eerste West-
Europese land dat de heer Simeon bezoekt in zijn hoedanigheid van Eerste minister. 
 
De heer Simeon is de voormalige koning van Bulgarije en behaalde met zijn nieuwe 
beweging NMS2 (National Movement Simeon II) zowat 43% van de stemmen tijdens 
de parlementsverkiezingen in juni 2001. Hij leidt een coalitieregering met de Turkse 
partij MFR (Movement for Freedom and Rights). 
 
Tijdens een inleidend gesprek met de beide Voorzitters werd gesproken over de 
uitstekende betrekkingen tussen België en Bulgarije. De Kamervoorzitter verwees 
naar het samenwerkingsprotocol dat werd gesloten tussen het Belgisch federaal 
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Parlement en de Bulgaarse assemblee. Er vond reeds een stage plaats van 
Bulgaarse ambtenaren in België en volgend jaar, na het Belgisch voorzitterschap van 
de EU, zullen nog stages worden georganiseerd ten behoeve van parlementsleden. 
Op economisch vlak werd aangehaald dat België de tweede belangrijkste 
investeerder is in Bulgarije. De drie grootste Belgische investeerders zijn Solvay, 
Union Minière en Interbrew. 
 
De heer Simeon en zijn beweging hebben beslist de huidige President van de 
Republiek, de heer Stoyanov, te steunen bij zijn deelname aan de volgende 
presidentsverkiezingen, als onafhankelijk kandidaat. Dit is een stijlbreuk met het 
verleden aangezien de heer Stoyanov geen deel uitmaakt van de politieke beweging 
NMS2. Een ander belangrijk politiek feit is de eerste regeringsdeelname van de 
Turkse partij MFR. 
 
Er werd gesproken over de toetreding van Bulgarije tot de EU en de relaties met de 
buurlanden. Zowel met Turkije als met Griekenland is de verhouding uitstekend. 
Andere gespreksonderwerpen waren de rol van de President van de Republiek en de 
samenstelling van de Bulgaarse assemblee. Wat dit laatste punt betreft valt op te 
merken dat het Bulgaarse Parlement zeer veel leden telt die voor de eerste maal een 
parlementair mandaat bekleden (de nieuwe NMS2 beweging behaalde 120 zetels). 
De partijstructuren van de NMS2 zijn nog in volle ontwikkeling. 
 
Ook het probleem van de corruptie, dat volgens de heer Simeon te wijten is aan 
overdreven bureaucratisch formalisme en lage ambtenarensalarissen, kwam aan 
bod. 
 
 

BULGARIJE 
 
De Voorzitter van de Kamer heeft de heer Gueorgui Parvanov, President van de 
Republiek Bulgarije, op 5 februari 2002 in audiëntie ontvangen. 
 
Volgende thema's werden tijdens het onderhoud besproken. 
 
De President van de Republiek herinnert eraan dat hij veel belang hecht aan de 
tenuitvoerlegging van het door de wetgevende assemblees van België en Bulgarije 
ondertekende samenwerkingsprotocol. Hij onderstreept de inspanningen van het 
Bulgaarse Parlement om de nationale wetgeving in overeenstemming te brengen 
met het communautaire acquis met het oog op de nakende integratie van zijn land in 
de EU. Hij wijst tevens op de omvang van de economische en handelsbetrekkingen 
tussen zijn land en de EU. 
 
Doordat de Bulgaarse nationale wetgeving in overeenstemming werd gebracht met 
de Europese richtlijnen werd het voor Belgische ondernemingen makkelijker om in 
Bulgarije te investeren. Bedrijven zoals Solvay en Amyllum zijn goed verankerd in dat 
land. 
 
De President van de Republiek stelt het tevens op prijs dat de Belgische regering de 
afschaffing van visa voor Bulgaarse onderdanen die in België willen verblijven en de 
toetreding tot de Schengen-ruimte steunt. 
 
Hij verheugt zich eveneens over de Belgische steun voor de toetreding van Bulgarije 
tot het Noord-Atlantisch Bondgenootschap. 
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De Voorzitter van de Kamer wijst erop dat de diverse landen die kandidaat zijn voor 
toetreding door hun toetreding van de EU wat aan nationale soevereiniteit zullen 
inboeten. Om zijn standpunt te staven herinnert hij eraan dat 30% van de Belgische 
nationale wetgeving door de Europese richtlijnen is ingegeven. 
 
President Parvanov onderstreept dat er met name op parlementair vlak een sociale 
en politieke consensus heerst met betrekking tot de integratie van zijn land in de EU 
en de NAVO. 
Alle beslissingen ter zake van het Bulgaarse Parlement werden bij consensus of met 
een volstrekte meerderheid genomen. 
 
Het democratisch proces in Bulgarije is onomkeerbaar en is een bron van vrede, ook 
voor de bilaterale betrekkingen met de voormalige Joegoslavische republiek 
Macedonië. 
 
Inzake het probleem van de minderheden in zijn land onderstreept de President van 
de Republiek Bulgarije dat de Belgische bedrijven gevestigd zijn in een regio met een 
sterke Turkse minderheid. Die minderheid is goed vertegenwoordigd in de regering 
en in het Bulgaarse Parlement. 
 
 

LITOUWEN 
 
Op uitnodiging van de heer A. Paulauskas, Voorzitter van het Parlement van de 
republiek Litouwen, vond – in de marge van de Conferentie van Voorzitters van de 
Europese parlementen te Stockholm - op 17 november 2001 een onderhoud plaats. 
 
Tijdens het onderhoud behandelde de heer A. Paulauskas de volgende 
onderwerpen: 
 
- Het unicameraal parlement van Litouwen, de “Seimas” telt 141 zetels en hij werd 

na de parlementsverkiezingen van 8 oktober 2000 voorzitter van deze 
assemblee. 

- Met het oog op de toetreding tot de Europese Unie levert Litouwen ernstige 
inspanningen om tegemoet  te komen aan het “acquis communautaire”. 
Momenteel bespreekt de Seimas de hoofdstukken “fiscaliteit” en “energie”. 

- Landbouw vormt één van de gevoelige plekken die het voorwerp uitmaken van 
discussie. De landbouwhervormingen gaan gepaard met sociale problemen. Een 
dialoog met de landbouwbevolking over de inzet van de hervormingen is daarom 
noodzakelijk. De regering wenst vooral de landbouwgoederen te exporteren, wat 
niet altijd goed onthaald wordt in het Westen. De verkoop van landbouwgronden 
aan niet-ingezetenen is nog steeds verboden. 

- De enclave Kaliningrad, die tot de Russische Federatie behoort, vormt, net zoals 
voor Polen, ook voor Litouwen een knelpunt. Niettemin vindt via, onder meer, een 
forum tussen de Seimas van Litouwen en de Douma van Kaliningrad, overleg 
plaats en er wordt naar oplossingen gezocht inzake transport, visa en 
personenverkeer. 

- De Litouwse regering heeft geen problemen met de aanwezigheid van de 
Russische minderheid in het land.  

 
De heer Herman De Croo, Kamervoorzitter, wees op volgende aspecten: 
 
- België heeft steeds de nadruk gelegd op de soevereiniteit van de Baltische 

Staten en heeft nooit de Sovjetbezetting in deze Staten erkend. De Baltische 
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Staten staan historisch, cultureel en sociaal zeer dicht bij de lidstaten van de 
Europese Unie. Tevens verwijst hij naar de Hanze-traditie. 

- Het uitbreidingsproces vormt één van de prioriteiten van het Belgisch 
voorzitterschap van de EU. Dit uitbreidingsproces is een politiek project, dat niet 
altijd positief onthaald wordt bij de publieke opinie in de lidstaten.  

- Wanneer een Staat toetreedt tot de Europese Unie worden aspecten van zijn 
soevereiniteit overgeheveld naar een supranationale organisatie. De 
soevereiniteit die Litouwen recent heeft herwonnen zal dus voor een stuk worden 
afgestaan aan de instellingen in Brussel. Ook de parlementen verliezen in deze 
context aan macht. 

- De toetreding tot de Europese Unie zal ongetwijfeld  grote gevolgen hebben voor 
de kleine landbouwbedrijven in Litouwen, net zoals dit het geval was voor 
Duitsland en Italië vijftig jaar geleden. Doordat het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid de inkomenssteun ten behoeve van de landbouwers afhankelijk 
maakt van de geproduceerde hoeveelheden, heeft het structurele overschotten in 
de hand gewerkt die de gemeenschapsbegroting zwaar belasten (50 %). De 
Gemeenschap verlaagt de landbouwprijzen naar de prijzen op de wereldmarkt 
toe, waardoor een artificiële markt werd geschapen. Deze subsidies en 
interventies in het landbouwbeleid waren vaak nodig om politieke redenen.  

- Het lidmaatschap van Litouwen zal gevolgen hebben voor de visaregeling en het 
personenverkeer met de buurlanden Wit-Rusland en de Russische Federatie, die 
dan een landsgrens delen met de EU. 

- Tevens werd een toelichting gegeven bij de traditie om in het adviescomité voor 
en na elke vergadering van de Europese Raad, een gedachtewisseling met de 
eerste minister en/of de minister van Buitenlandse zaken  te organiseren over de 
voorbereiding van de Europese raad en de positie die België hierin denkt te 
verdedigen. Ook de resultaten van de Europese Raad komen aan bod. 

 
 

SLOVENIË 
 
Ter gelegenheid van het bezoek aan de Kamer van Z. Exc. Borut Pahor, voorzitter 
van de Nationale Assemblee van de Republiek Slovenië, ondertekende de 
Kamervoorzitter samen met zijn Sloveense ambtsgenoot een intentieverklaring met 
het oog op de latere goedkeuring van een samenwerkingsprotocol tussen de 
Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers en de Nationale Assemblee van de 
Republiek Slovenië.  
 
 
Oost-Europa 
 
 

RUSLAND 
 
Op 2 oktober 2001 hebben de voorzitters van Kamer en Senaat de heer Poetin in het 
Federale parlement ontmoet. 
 
President Poetin onderstreept het belang dat Rusland aan Europa hecht. België 
neemt in zijn ogen een sleutelpositie in Europa in. België is ook een grote exportnatie 
die erin slaagt “alles te verkopen wat hier wordt geproduceerd”. 
 
Na de recente gebeurtenissen in de Verenigde Staten (de terroristische aanslagen 
van 11 september) is de nood aan samenwerking tussen Rusland, Europa en de 
Verenigde Staten evident. Er moet een duidelijke definitie komen van terrorisme, 
zowel politiek als juridisch, indien men het terrorisme op een efficiënte wijze wil 
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bestrijden. De financiële bronnen van het terrorisme moeten worden drooggelegd. 
Iedereen weet dat de terroristen hun inkomsten halen uit olie en drugs, in hoofdzaak 
in de landen rond de Middellandse Zee. Het moet belet worden dat die inkomsten 
nadien naar Europa, Rusland of de Verenigde Staten worden versluisd. 
 
Rusland maakt deel uit van Europa, richt zich naar Europese waarden. Alleen maakt 
Rusland nog geen deel uit van de Europese structuren. In afwachting daarvan 
moeten samenwerkingsmechanismen worden ingevoerd en een sfeer van 
vertrouwen gecreëerd. De Russische president waarschuwt echter tegen een 
mogelijke uitsluiting van de Verenigde Staten. 
 
Kamervoorzitter De Croo schetst een beeld van een mogelijke tripolaire wereld: 
Europa, met Rusland – China – de Verenigde Staten. Hoe kijkt Rusland tegen 
dergelijke mogelijkheid aan, en hoe moet Europa zich opstellen tegen de rest van de 
wereld, en meer in het bijzonder de Islamwereld? 
 
President Poetin ziet in dergelijk model, dat volgens hem niet alleen realiseerbaar 
maar ook nastrevenswaard is, een garantie voor stabiliteit in de wereld. 
 
Wat de relatie met de Islamwereld betreft, wijst President Poetin op de noodzaak om 
het regime van Generaal Muscharaf te steunen. Valt dat regime, dan zouden de 
Taliban en Bin Laden wel eens toegang tot nucleaire wapens kunnen krijgen. Wij 
mogen immers niet vergeten dat de Taliban een Pakistaans product zijn.  
 
 
Afrika ten zuiden van de Sahara 
 
 

BURUNDI 
 
De Kamervoorzitter heeft op 10 oktober 2001 de heer Charles Nihangaza, minister 
van Financiën van Burundi, ontvangen.   
 
Volgens de minister worden de Arusha-akkoorden die de 19 partijen onder het 
presidentschap van Buyoya ondertekenden, goed nageleefd.  Na de 
overgangsperiode van 18 maanden, zullen de Hutu’s als gevolg van de akkoorden 
de meerderheid uitmaken in het Parlement, de regering, de gemeenten en ten 
opzichte van de Tutsi’s een gelijke vertegenwoordiging tellen in het leger.  Op dit 
moment bestaat de regering al uit 60 % Hutu’s.   
 
De regering krijgt weerstand van twee opstandige groepen die zich afgescheurd 
hebben van sommige partijen die de akkoorden hebben ondertekend.  Deze groepen 
opereren vanuit basissen in Tanzania, Kongo en zelfs in Burundi.  De minister vindt 
het spijtig dat er vanuit het Westen meer aandacht gaat naar de crisisgebieden in 
Ruanda en Kongo en hoopt dat hij op meer hulp en begrip kan rekenen van het 
Westen en in het bijzonder van België.   
 
Kamervoorzitter De Croo, wilde meer informatie over de huidige transitieperiode en 
wisselde met de minister van gedachten over de dramatische daling van het BNP per 
hoofd van 220 dollar naar 130 dollar, de schuldenlast en de Club van Parijs.  Ook de 
aarzeling van het Internationaal Monetair Fonds om een aantal programma’s te laten 
starten omdat Burundi niet in staat is tegenprestaties te leveren, kwam ter sprake.  
Tot slot kaartte de Kamervoorzitter het probleem aan van hoe in Burundi op een 
haalbare manier vrede tot stand kan komen.   
 



190 - VOORZITTERSCHAP  Hoofdstuk 5 
 

De heer Nihangaza overhandigde de Kamervoorzitter twee nota’s “Pleidooi voor een 
schuldenvermindering voor Burundi” en “Pleidooi voor financiële hulp voor Burundi”. 
 
 

 BURUNDI 
 
Op maandag 3 december 2001 ontving de Kamervoorzitter, in aanwezigheid van de 
Senaatsvoorzitter, de president van de Republiek Burundi. 
 
President Buyoya lichtte het volgende toe. 
 
Conform het in Arusha gesloten vredesakkoord van 28 augustus 2000 werd op 1 
november 2001 een overgangsregering aangesteld. 
 
Gezien de complexe binnenlandse politieke situatie in Burundi, is de installatie van 
die regering een belangrijke stap in het vredesproces.  
 
Het vredesproces in Burundi staat echter onder druk door de aanhoudende 
geweldpleging. Het bedwingen van het geweld is dan ook de topprioriteit van de 
overgangsregering. 
 
Met het aantreden van de overgangsregering gelooft de president dat aan alle 
voorwaarden voor stabiliteit in Burundi nu voldaan is. 
 
De Kamervoorzitter vindt dat de interesse van de internationale gemeenschap voor 
Afrika het afgelopen decennium is afgenomen. Als gevolg van de opening van Oost-
Europa na de val van de muur van Berlijn in 1989, is het Europese bedrijfsleven in 
die contreien gaan investeren in plaats van in het zwarte werelddeel. 
 
Wel meent de Kamervoorzitter dat Burundi het keerpunt nu echt voorbij is, en dat de 
rust en vrede die de privé-sector verlangt om te investeren, er thans schijnt neer te 
dalen. 
 
Kamervoorzitter De Croo meent dat een democratie zonder evenwichtige en billijke 
vertegenwoordiging van de minderheden in het parlement of de parlementen die 
naam niet waardig is. België is erin geslaagd een bestel uit te bouwen waarin de 
rechten van de minderheden gerespecteerd worden. Hij hoopt dat in Burundi ook een 
op dat principe stoelend bestel kan worden ingevoerd. 
 
Burundi lijkt stilaan uit het economische dal te komen, en de tijd is rijp voor een 
hervatting van de ontwikkelingssamenwerking met België, maar enig scepticisme 
blijft bestaan. 
 
Senaatsvoorzitter De Decker, die de werkzaamheden van de onderzoekscommissie 
over Rwanda in de Senaat gevolgd heeft, hoopt vurig dat er zich nooit meer een 
genocide zal voltrekken, maar de ongerustheid blijft knagen. Volgens de heer De 
Decker werkt het embargo van de Tanzaniaanse president Nyerere tegen Burundi 
contraproductief.  
 
De Senaatsvoorzitter wil weten hoe president Buyoya tegenover het akkoord van 
Arusha staat en of dat akkoord gesteund wordt door de politiek in zijn land. Als dat 
het geval is, kan België zijn steun aan Burundi, die de voorbije tien jaar trouwens 
gestaag is gestegen, optrekken. 
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President Buyoya antwoordt dat men goed moet beseffen dat Burundi, in 
tegenstelling tot de westerse landen, een jonge natie is, die tracht hervormingen door 
te voeren en aan conflictbeheersing te doen. 
 
Volgens hem kan het akkoord van Arusha, dat een machtsverdeling in Burundi 
stipuleert, op veel bijval rekenen in zijn land, en wordt het beschouwd als een eerlijk 
en rechtvaardig akkoord. In Burundi staat momenteel geen enkele groepering sterk 
genoeg om eigenmachtig te beslissen over de toekomst van het land. 
 
Tot besluit stelt president Buyoya dat de internationale gemeenschap de komende 
jaren veel ingrijpender verbintenissen zal moeten aangaan ten aanzien van Burundi, 
de Democratische Republiek Congo en de aangrenzende landen. 
 
 

REPUBLIEK CONGO (BRAZZAVILLE) 
 
Op dinsdag 4 december 2001 ontving de heer Herman De Croo, Voorzitter van de 
Kamer van volksvertegenwoordigers, de heer William Paton, coördinator van de 
Verenigde Naties in de Republiek Congo (Brazzaville), de heer Sary Israhim Ovane, 
vertegenwoordiger van het Wereldvoedselprogramma (WVP) te Brazzaville en 
mevrouw Geneviève Boutin, belast met de leiding over de Coördinatie-eenheid van 
de Verenigde Naties in Brazzaville. De heer D. Van der Maelen, SP.A-
fractievoorzitter in de Kamer was eveneens aanwezig. 
 
Bij een korte voorstelling van de situatie in het land, werd onderstreept dat de 
verschillende aanwezige partijen tot de conclusie gekomen zijn dat de 
vijandelijkheden gestaakt moeten worden en dat er werk gemaakt moet worden van 
de wederopbouw van het land. Hierbij werd beklemtoond dat de internationale 
gemeenschap de Republiek Congo nu steun moet verlenen om demotivatie en 
demoralisatie te voorkomen.  
De prominente gasten werden voorts om nadere toelichting gevraagd omtrent de 
doelstellingen van het "VN-Plan 2002". Bijdrage tot een duurzame vrede met steun 
voor het herstel van de rechtsstaat, armoedebestrijding en het aanreiken van 
middelen om noodsituaties het hoofd te bieden, staan in dit plan centraal. 
 
 

IVOORKUST 
 
De heer Herman De Croo, Voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers, en 
de heer Armand De Decker, Voorzitter van de Senaat, ontvingen op vrijdag 15 maart 
2002 de heer Affi N’Guessan, de eerste minister van de Republiek Ivoorkust. 
 
Tijdens het gesprek kwamen de volgende punten aan bod: 
-  de noodzaak van externe steun (diplomatiek, economisch, financieel) die de 

stabiliteit van Ivoorkust moet verzekeren.  Die stabiliteit is in het gedrang 
gekomen door de economische crisis die vanaf 1990 grote delen van de 
bevolking onder de armoedegrens heeft geduwd.  Ook de onzekerheid die 
gepaard gaan met de overgang van een eenpartijsysteem naar een 
meerpartijensysteem, kwam de stabiliteit niet ten goede.   

-  de ineenstorting van de koffieprijzen heeft het land geen goed gedaan.  De prijs 
van cacao is weliswaar op een redelijk niveau gestabiliseerd, maar dat belet niet 
dat grote inspanningen worden geleverd om de productie te diversifiëren (katoen, 
palmolie, hevea).  Voor de ontwikkeling van zijn industrie rekent het land op 
buitenlandse investeerders, onder meer uit België. 
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-  de jonge generatie Belgen staan onverschillig tegenover Afrika, vooral omdat 
sinds de val van het communisme meer aandacht naar Oost-Europa gaat.  
Geografisch ligt Oost-Europa dichterbij en zijn er de investeringen minder 
risicovol.  Bovendien wordt de Westerse economie steeds meer “high-tech” zodat 
de behoefte aan grondstoffen uit Afrika steeds kleiner wordt. 

-  Afrika moet vanuit een middellang tijdsperspectief worden benaderd.   
Europa lijkt zich steeds meer politiek te interesseren in Afrika.  De eerste minister 
van Ivoorkust hoopt dan ook dat Europa en Afrika meer zullen samenwerken op 
institutioneel en economisch vlak. 
 
 
Oost-Afrika 
 
 

SOEDAN 
 
De Voorzitter van de Kamer heeft Z. Exc. de heer Angelo Beda, Ondervoorzitter van 
de Nationale Assemblee van de Republiek Soedan, op 23 oktober 2001 in audiëntie 
ontvangen.  
 
Tijdens het onderhoud kwamen volgende thema's aan bod: 
 
De Ondervoorzitter herinnerde eraan dat de Republiek Soedan een federale staat is 
die 26 regio's telt. In de 16 noordelijke regio's wonen 20 miljoen burgers die voor het 
merendeel moslim zijn, terwijl de 10 zuidelijke regio's een bevolking van 10 miljoen 
katholieke inwoners tellen. 
 
Een culturele en religieuze confrontatie leidde tot een burgeroorlog tussen het 
Noorden en het Zuiden; deze werd na een overgangsperiode van 5 jaar gewapende 
strijd beëindigd met de afkondiging van een humanitair staakt-het-vuren. 
 
De Ondervoorzitter merkt op dat de christelijke staten uit het Zuiden onder 
rechtstreekse controle van de federale moslimregering in Khartoem staan, terwijl de 
moslimregio's in het Noorden een ruimere mate van zelfstandigheid genieten 
aangezien ze over eigen uitvoerende (gouverneurs) en wetgevende organen 
beschikken. 
 
Hij voegt eraan toe dat onder meer de VN-sancties en de Amerikaanse boycot de 
naleving van het bestand verhinderen. De Amerikaanse sancties hebben de 
Soedanese regering er bovendien toe aangezet de petroleumuitvoer richting Midden-
Oosten te heroriënteren. 
 
Oeganda blijft van zijn kant vijandig staan tegenover de arabisering van Zuid-
Soedan. Dankzij de exploitatie van zijn mijnen beschikt het Noorden van Oeganda 
over de materiële en financiële middelen om de christelijke oppositie in Zuid-Soedan 
te steunen.  
Nog steeds steken veel Oegandese rebellen de grens over die de centrale 
Soedanese regering tracht te bewaken. 
 
De Ondervoorzitter beklemtoont de rol en de invloed van de VS in Oeganda dat 
tracht zijn heerschappij aan de buurlanden op te leggen. Hij herinnert er voorts aan 
dat het Nigeriaanse federale model als voorbeeld kan dienen voor de uitbouw van 
een multiculturele, multireligieuze en multiraciale samenleving in Soedan. 
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Het Soedanese Federale Parlement telt 400 leden waarvan er 136 door de Voorzitter 
worden aangewezen en 264 rechtstreeks bij enkelvoudige stemming worden 
verkozen. Dankzij een geografische verdeling in kiesdistricten zijn alle regio's en 
onderscheiden sociaal-professionele categorieën, waaronder de 
vrouwenorganisaties en de bedrijfswereld, in het Parlement vertegenwoordigd. Zo 
hebben 35 vrouwen zitting in het Parlement en is een derde van de parlementsleden 
afkomstig uit het Zuiden van het land. De regering telt 7 christelijke ministers. De 
huidige regeringsploeg van de heer Bechir ondergaat nog de gevolgen van het 
negatieve internationale imago dat de vorige, fundamentalistische regering naliet. 
 
 

KENIA 
 
Kamervoorzitter Herman De Croo ontving op donderdag 14 maart 2002 een 
parlementaire delegatie van de “Departemental Committee on Energy, 
Communications and Public Works” van de Nationale Assemblee van Kenia.   
 
De audiëntie kaderde in het tweedaagse bezoek van de Keniaanse commissieleden 
aan België die zich tijdens dit bezoek voornamelijk wilden informeren over het haven 
–en energiebeleid van België.   
 
De Kamervoorzitter toonde zich op het einde van de ontmoeting zeer bezorgd over 
de ontvoeringszaak "Limet". 
Tussen de Keniaanse en de Belgische autoriteiten vinden op dit moment 
diplomatieke gesprekken plaats over deze ontvoeringszaak.  De Kamervoorzitter 
hoopt dat de Belgische rechterlijke uitspraken in die zaak eindelijk worden 
uitgevoerd. 
 
 
Centraal-Afrika 
 
 

CENTRAAL-AFRIKAANSE REPUBLIEK 
 
Op 25 oktober 2001 ontving de heer Herman De Croo, Voorzitter van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers, de heer Martin Ziguele, eerste minister van de Centraal-
Afrikaanse Republiek, vergezeld van de minister van Buitenlandse Zaken en de 
minister van Economie, Plan en Internationale Samenwerking van de C.A.R., voor 
een onderhoud. 
 
De Centraal-Afrikaanse eerste minister verheugde zich over het dynamisme van het 
Afrikabeleid van de minister van Buitenlandse Zaken en toonde zich tevreden over 
de resultaten ervan. Hij drukte de wens uit dat België opnieuw een ambassade zou 
openen in Bangui, de enige hoofdstad van een buurland van de Democratische 
Republiek Congo waar België niet diplomatiek vertegenwoordigd is. 
 
Op het stuk van de wetenschappelijke, technische en culturele samenwerking bracht 
de eerste minister zijn gesprekspartners in herinnering dat een hele generatie 
Centraal-Afrikanen in België is opgeleid. Sinds 5 of 6 jaar zijn er echter geen 
Centraal-Afrikaanse studenten meer in België.  
 
De eerste minister riep ook de hulp van ons land in om de gesel van de HIV-
besmetting te bestrijden, die thans 14-15% van de bevolking van zijn land treft. 
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Ten slotte vroeg hij ook om Belgische steun via het Trustfund bij de Wereldbank om 
de Centraal-Afrikaanse Republiek te helpen bij de herstructurering van haar leger. 
 
Kamervoorzitter De Croo hoopt dat de situatie in de Afrikaanse landen op het stuk 
van de mensenrechten en behoorlijk bestuur zich zou stabiliseren, zodat Belgische 
investeerders opnieuw interesse zouden hebben voor projecten in die regio. Hij gaf 
toe dat de Belgische ontwikkelingssamenwerking met de C.A.R. niet veel om het lijf 
had  - het land behoort immers niet tot de concentratielanden van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking. Hij verheugde zich erover dat de Centraal-Afrikanen 
hun buitenlandse betrekkingen wensen te diversifiëren. België heeft veel ervaring op 
het vlak van onderwijs en onderzoek, en kan dan ook waardevolle steun verlenen. 
 
Kamervoorzitter De Croo beloofde de minister van Buitenlandse Zaken en de 
staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking de verzoeken van de eerste 
minister van de C.A.R. mee te delen. Terugkomend op het Trustfund haalde de 
Voorzitter het voorbeeld aan van de heer F. Verplaetse, eregouverneur van de 
Nationale Bank van België, aan wie gevraagd werd de Nationale Bank van Congo bij 
te staan. Hij pleitte voor behoorlijk bestuur, en stelde dat ontwikkelingssamenwerking 
niet mag dienen om indirect wapenleveringen te betalen. Hij verheugde zich er tot 
slot over dat de stabiliteit in de Centraal-Afrikaanse Republiek was weergekeerd.  
 
 
Midden-Oosten en Noord-Afrika 
 
 

TUNESIË 
 
Op 5 november 2001 ontving de Kamervoorzitter Z. Exc. de minister van 
Buitenlandse Zaken van de Republiek Tunesië, de heer Habib Ben Yahia, in 
audiëntie. 
 
De Tunesische minister van Buitenlandse Zaken had woorden van lof voor de inzet 
van de Voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers om de Belgisch-
Tunesische vriendschapsvereniging te steunen en bilaterale projecten van algemeen 
belang te helpen verwezenlijken. 
 
Wat de problematiek van het terrorisme betreft, onderstreepte de heer H. Ben Yahia 
de intensivering van de bilaterale samenwerking inzake veiligheid met de Europese 
Unie, en inzonderheid met België, sinds de aanslagen van 11 september 2001. 
Buitenlandse terroristen mogen geen politiek asiel krijgen in een EU-lidstaat en 
mogen zich niet ongehinderd in de EU kunnen vestigen zonder grondige controle. In 
dat verband wees de minister van Buitenlandse Zaken op het feit dat terroristen van 
Afghaanse origine, die Kaboel onder de Russische bezetting ontvlucht waren, wel 
een toevlucht  in Tunesië hebben gezocht. 
 
De armoede van de lokale bevolking en de grote mobiliteit van de terroristen werkt 
de uitbouw van wereldomspannende terroristische netwerken in de hand. 
 
De minister wees er tevens op dat Tunesië en België allang samen ijveren voor een 
versterking van het vredesproces in het Midden-Oosten. In dat verband werden er in 
1996, in samenwerking met België, een Tunesisch belangenkantoor in Tel Aviv en 
een Israëlisch belangenkantoor in Tunis geopend. Als het vredesproces een echte 
nieuwe impuls krijgt van Israël, zal Tunesië het proces met het oog op een 
normalisatie van de betrekkingen met Israël hervatten. 
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De Tunesische minister van Buitenlandse Zaken verheugde zich voorts over de 
huidige voorspoed van zijn land. Hij bracht de economische en sociale opleving in 
Tunesië naar voren, en vestigde de aandacht op de successen van zijn regering, die 
een voluntaristisch beleid voert op het gebied van sociale huisvesting en 
vrouwenemancipatie, dankzij het succes van het geboorteregelingbeleid. Minder dan 
4% van de bevolking leeft onder de armoedegrens, de middenklasse 
vertegenwoordigt 80% van de beroepsbevolking en de demografische groei is 
beperkt tot 1,1%. De sociaal-economische vooruitgang op al die gebieden is uniek in 
die subregio. 
 
De Kamervoorzitter attendeerde het gezelschap op de goede bilaterale betrekkingen 
met Tunesië, die teruggaan tot het bewind van Koning Leopold I die in 1836 
betrekkingen aanknoopte met de bei van Tunis. De Voorzitter legde voorts de nadruk 
op de goede integratie van Tunesische migranten in België en verwees naar zijn 
eigen kiesdistrict Ronse. 
 
De Voorzitter bracht in herinnering dat hijzelf als minister van Onderwijs een 
voortrekkersrol heeft vervuld op het stuk van de invoering van het islamonderricht in 
de Belgische middelbare scholen, en onderstreepte dat er heel wat Tunesische 
leerkrachten werden aangetrokken om die lessen te geven. Daarnaast zijn er vele 
Belgische bedrijven in Tunesië gevestigd. Het Tunesische pacifisme en de 
geloofwaardige beleidsoptie voor moderniteit zijn twee andere belangrijke troeven 
van het land. De Voorzitter legde tevens de nadruk op de rol van vredeshandhaver 
die Tunesië in de Democratische Republiek Congo wil spelen.  
 
De minister van Buitenlandse Zaken meende dat de Tunesische regering nu werk 
moet maken van het imago van het land naar het buitenland toe. Dat Tunesië bij de 
uitbouw van het onderwijssysteem, waarin 20 miljoen dollar geïnvesteerd werd, in 
het taalonderricht de voorrang gegeven heeft aan het Engels boven het Frans, en 
tevens handelsbetrekkingen heeft aangeknoopt met Engelssprekende landen, heeft 
de bilaterale betrekkingen met Frankrijk geen goed gedaan. 
 
Tot besluit maakte de minister van Buitenlandse Zaken bekend dat hij minister Louis 
Michel uitgenodigd had voor een officieel bezoek aan zijn land in december 2001. 
 
 

ALGERIJE 
 
Op dinsdag 18 december 2001 ontvingen de voorzitters van  Kamer en Senaat de 
president van de democratische volksrepubliek Algerije, Z. Exc. de heer Abdelaziz 
Bouteflika, in audiëntie in het voorzitterschap van de Kamer.  
 
Hij werd vergezeld door de heren Abdelaziz Belkhader, minister van Staat en 
minister van Buitenlandse Zaken, Mourad Medelei, minister van Financiën, Hamid 
Temmar, minister van Handel, en Noureddine Bankrouh, minister van Participatie en 
van Coördinatie van de Hervormingen. Mevrouw Anne-Marie Lizin, voorzitter van de 
Senaatscommissie voor de Binnenlandse Zaken was eveneens bij het onderhoud 
aanwezig. 
 
De President onderstreept de door de grondwet van zijn land gewaarborgde 
democratische vrijheden, zowel met betrekking tot de mensenrechten als de situatie 
van de vrouw en het politiek pluralisme betreft. Voorts stipt hij aan dat de overgang 
van de planeconomie - erfenis van de Volksdemocratie van de FLN-staat - naar een 
markteconomie en de in 1995 ingezette privatiseringen, een hele aanpassing vergt 
van de bevolking die gewend was aan de faciliteiten die de in alles voorziende staat 
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op uiteenlopende gebieden zoals gezondheidszorg, verzekeringen of onderwijs 
bood. 
 
Wat de betrekkingen met de Europese Unie betreft, herinnert President Bouteflika 
eraan dat het belangrijkste doel van zijn bezoek aan België de ondertekening van het 
Associatie-akkoord met de Europese Unie is. Hij onderstreept dat Algerije door zijn 
geschiedenis en omdat het tot 1962 deel uitmaakte van Frankrijk, van alle Maghreb-
landen altijd het dichtst bij de Europese Unie heeft gestaan. Marokko en Tunesië 
hebben een specifiek karakter bewaard wegens hun statuut van protectoraat 
waardoor ze meer afstand van het koloniserend land en van de oprichting van de 
Europese Unie konden houden. Hij betreurt dat de eerste contacten met de 
Europese Unie tamelijk laat, namelijk pas in 1993, werden gelegd. 
 
In verband met het buitenlands beleid van zijn land, verklaart de President verder dat 
Afrika een andere prioriteit vormt voor Algerije dat onder meer een actieve rol wil 
spelen op het niveau van de OAE. Algerije is ook een stuwende kracht binnen de 
AMU (Arabische Maghreb Unie). Hij wijst echter op het geschil met de  Marokkaanse 
regering in verband met  de regeling van het conflict over de Westelijke Sahara. Hij 
vestigt ten slotte de aandacht op het feit dat Algerije als niet-gebonden land altijd op 
de bres stond voor de derdewereldlanden en een globalisering op mensenmaat heeft 
voorgestaan.  
 
Wat het terrorisme betreft, beklemtoont de President dat de Algerijnse regering al 
tien jaar, alleen en zonder externe internationale hulp, het intern terrorisme bestrijdt. 
Sinds de terroristische aanslagen van 11 september 2001 beseft de internationale 
publieke opinie overigens dat het terrorisme geen specifiek Algerijns verschijnsel is. 
We moeten ons er echter voor hoeden terrorisme en islam over een zelfde kam te 
scheren. President Bouteflika is voorstander van samenwerking tegen het terrorisme, 
die wordt geleid door de Verenigde Naties en die concreet gestalte krijgt in de 
bilaterale betrekkingen. 
 
In het kader van het euro-mediterraan proces van Barcelona pleit President 
Bouteflika ten slotte voor toenadering tussen de Europese Unie en de Maghreb-
landen en drukt hij de wens uit dat die landen op termijn volwaardig lid van de 
Europese Unie en van de NAVO kunnen worden.  
 
In antwoord op een vraag van de voorzitter van de Kamer antwoordt de Algerijnse 
President dat de revolte die in april 2001 in Kabylie is losgebarsten niet op 
afscheiding aanstuurt. Het betreft een volksopstand in een gebied dat door zijn 
culturele en taaleigenheid altijd naar een eigen identiteit heeft gestreefd. Een 
volksreferendum over de problematiek van de Kabylische identiteit kan niet anders 
dan tot een verwerping leiden aangezien de bevolking van Kabylie slechts een 
minderheid van 4 miljoen inwoners op een totale bevolking van 30 miljoen Algerijnen 
vertegenwoordigt. De president neemt zich nochtans voor de officiële erkenning van 
de Kabylische berbertaal voor te stellen. De recente sociale opstand in Kabylie was 
bedoeld om het regime te destabiliseren en past in het algemeen kader van sociaal-
economische onstabiliteit en crisis in Algerije. 
 
Op binnenlands vlak zet de President zich in voor de uitvoering van het proces van 
nationale verzoening, dat ingevolge het referendum van 16 september 1999 over 
burgerlijke eendracht dat na zijn verkiezing op 15 april 1999 aan de natie werd 
voorgesteld, op gang werd gebracht. 
 
In verband met de betrokkenheid van de veiligheidsdiensten en van 
vertegenwoordigers van het Nationaal Volksleger bij gewelddaden in het land, 
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ontkent de President niet dat her en der strafbare feiten kunnen zijn gepleegd.  Hij 
verduidelijkt echter dat hij er nooit de initiatiefnemer of de stuwende kracht achter 
was. Bepaalde niet-gouvernementele organisaties die in Algerije aanwezig zijn 
hebben in dat verband trouwens onjuiste verslagen gepubliceerd. 
 
Op een vraag van de Senaatsvoorzitter over de plaats van het leger in de Algerijnse 
staat en in het beheer van de nationale economie, antwoordt President Bouteflika dat 
het FLN als eenheidspartij lange tijd een staatsmonopolie over de economische 
rijkdommen van het land heeft uitgeoefend. 
 
Tot slot vroeg senator Anne-Marie Lizin President Bouteflika de uitwisseling van 
ervaring en deskundigheid tussen de Europese politie en de DGSN en de bijzondere 
eenheden aan te moedigen om de werking en de structuren van de gerechtelijke 
politie in zijn land te moderniseren. Zij sprak tevens haar voldoening uit over het 
voornemen van Algerije om zich met het oog op een modernisering van het nationaal 
leger op de NAVO-structuren af te stemmen. 
 
 

IRAN 
 
Op maandag 28 januari heeft Kamervoorzitter Herman De Croo, de heer Ali Ahani in 
audiëntie ontvangen.  De heer Ahani is vice-minister van Buitenlandse Zaken van de 
Islamitische Republiek Iran en belast met de betrekkingen met Europa en Amerika. 
 
De heer Ahani wees in de eerste plaats op het positieve klimaat in de bilaterale 
betrekkingen tussen Iran en België en dit mede dankzij de inspanningen van het 
Belgische parlement in het algemeen, en het recente bezoek van de heer De Croo 
aan Iran in het bijzonder.  Het enige knelpunt blijft de zaak Rafsanjani, ex-
parlementsvoorzitter en ex-president, tegen wie een klacht werd ingediend in het 
kader van de genocidewet. 
 
Hij is het er met de Kamervoorzitter over eens dat een stabiel Afghanistan in het 
belang is van de hele regio. 
 
De heer Ahani dringt er voorts bij de Belgische autoriteiten op aan om bijzondere 
aandacht te besteden aan het probleem van de Mojaheddin MKO.   
 
Volgens de Kamervoorzitter gaat het met de democratisering van de Iraanse 
instellingen de goede kant op. 
 
 

IRAN 
 
De Voorzitter van de Kamer heeft de heer Mohammed Jouad Zarif, vice-minister van 
Buitenlandse Zaken van de Islamitische Republiek Iran, op 17 juni 2002 in audiëntie 
ontvangen.  
Volgende thema's werden tijdens het onderhoud aangesneden :  
-  Het officieel bezoek dat een parlementaire delegatie van de Kamer onder 

leiding van Voorzitter H. De Croo aan de Republiek Iran bracht van 7 tot 11 
december 2001 en de aan de Voorzitter van de commissie voor de 
Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer gerichte uitnodiging om dat land te 
bezoeken.  

-  De inzet van het recente bezoek van de Belgische minister van Buitenlandse 
Zaken aan Iran.  
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-  De noodzaak van een toename van de buitenlandse investeringen in Iran, met 
name via de exploitatie van de aanzienlijke energiebronnen van het land.  

-  De ontwikkeling van de bilaterale betrekkingen, die tot uiting komt in de recente 
ondertekening van het protocol van de bilaterale overeenkomst inzake douane-
bijstand. België heeft binnen de Europese Unie de kandidatuur van Iran voor de 
WHO gesteund.  
Er lopen momenteel onderhandelingen met het oog op een snelle 
ondertekening van een handels- en samenwerkingsverdrag tussen de EU en 
Iran.  
De Iranese minister onderstreept dat het Belgisch EU-Voorzitterschap de 
drijvende kracht is geweest in de ontwikkeling van de bilaterale betrekkingen 
tussen zijn land en de Europese Unie. Het imago van Iran bij de publieke opinie 
heeft nog altijd te lijden onder de kwestie van de eerbiediging van de 
mensenrechten, de terechtstellingen en het terrorisme.  

-  De Iranese vice-minister betreurt dat parlementaire resoluties die in de 
Parlementen van sommige Europese lidstaten werden aangenomen, ingaan 
tegen de belangen van de Islamitische Republiek Iran.  

 
 

PALESTIJNSE OVERHEID 
 
Op dinsdag 26 maart 2002 heeft Kamervoorzitter Herman De Croo een delegatie van 
de Palestijnse Wetgevende Raad (PLC) in audiëntie ontvangen.   
 
De audiëntie had plaats met de uiterst kritieke situatie in de Palestijnse gebieden als 
achtergrond.  De heer Ibrahim Abu-Naja, Voorzitter van de delegatie, wees op het 
feit dat de Israëlische regering de resoluties van de Verenigde Naties blijft negeren 
en keer op keer terugkomt op afgesloten akkoorden.  Hij kloeg de omcirkeling van 
Yasser Arafat in Ramallah aan en de waarschijnlijke weigering van de regering 
Sharon om hem te laten afreizen naar de top van de Arabische Liga in Beiroet.  De 
Kamervoorzitter van zijn kant beloofde geen moeite te sparen om het vredesinitiatief 
van de heer Raymond Forni, voorzitter van de Franse Nationale Assemblee, te doen 
slagen.   
Verder verwees hij naar zijn nakend officieel bezoek aan de Arabische Republiek 
Egypte waar hij met parlementsvoorzitter, de heer Fathy Sorour, over diens 
vredesinitiatief zal overleggen.   
De heer Ziad Abu-Amr van zijn kant benadrukte de wil van de Palestijnse bevolking 
om in vrede te leven.  De wraakroepende toestanden in de Palestijnse 
vluchtelingenkampen hypothekeren echter elk later samenleven tussen beide 
gemeenschappen.   
Hij prees de rol van België tijdens het voorzitterschap van de Europese Unie en wees 
op het feit dat het merendeel van de vernietigde Palestijnse infrastructuur betaald 
werd door de Europese Unie. 
 
 

MAROKKO  
 
Op donderdag 13 juni 2002 heeft de heer Herman De Croo, Voorzitter van de Kamer 
van volksvertegenwoordigers, de heer Mustapha Oukacha, Voorzitter van de 
Marokkaanse Kamer van raadsleden (Senaat) samen met een delegatie in audiëntie 
ontvangen.  
Net als België werkt Marokko aan de hervorming van haar kiesstelsel. Een van de 
doelstellingen is een grotere vertegenwoordiging van de vrouwelijke helft van de 
bevolking. Met het oog daarop werd er een systeem van nationale lijsten van 30 
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personen uitgetekend waar de eerste plaatsen in principe aan vrouwelijke kandidaten 
worden voorbehouden.  
 
Beide gesprekspartners wisselden ook van gedachten over het Europees 
landbouwbeleid. 
 
 
West-Europa 
 
 

FRANKRIJK 
 
Op 23 oktober 2001 werd de heer Bernard Stasi, Médiateur de la République 
(Frankrijk) ontvangen in de Ambtswoning van Voorzitter van de Kamer. 
 
De centrale zetel in Parijs stelt 90 medewerkers tewerk. 
Daarnaast zijn er, verspreid over de verschillende départements, ca. 250 “délégués 
départementaux” actief. 
Van de 300 “délégués de proximité”, die voorzien zijn in probleemwijken, zijn er 
reeds een honderdtal in functie. 
 
In tegenstelling tot het Belgische systeem is het opvallend dat de Médiateur alleen 
indirect, met name via een parlementslid, kan worden geraadpleegd.  De 
parlementsleden fungeren dus als filter wanneer een burger een klacht inleidt. 
Een ander verschilpunt is dat er in de schoot van het Parlement geen 
gestructureerde gesprekspartner bestaat, in de vorm van een gespecialiseerde 
commissie, maar dat er ad hoc wordt samengewerkt met geïnteresseerde 
parlementsleden. 
 
De Médiateur is bevoegd voor alle instanties die een openbare dienst verlenen, 
inclusief de overheidsbedrijven.  Hij is echter niet bevoegd voor geschillen met privé-
firma’s, problemen van ambtenaren met hun hiërarchische oversten, dossiers in 
verband met de Sûreté, de landsverdediging en voor rechtshandelingen van de 
rechtbanken en de hoven. 
 
Vervolgens heeft de heer Stasi geantwoord op de vragen van de Voorzitter. 
 
Ook in Frankrijk blijken de verschillende ombudsdiensten, ook de sectorale 
ombudsdiensten (SNCF, La Poste, … ) welig te bloeien.  De Médiateur verkiest met 
de verschillende diensten samen te werken.  In bepaalde gevallen werden om dit te 
realiseren zelfs samenwerkingsakkoorden afgesloten. 
 
Rekening houdende met de reeds opgesomde uitzonderingen, is de Franse 
ombudsman ook bevoegd voor de politie en het leger.  Tevens kan hij zijn 
bemiddeling voortzetten zelfs tijdens en na een proces voor een van de rechtbanken 
of hoven. 
 
De Médiateur de la République beschouwt zich als een “sociale barometer”.  Zijn 
diensten registreren immers wat leeft en beweegt bij alle lagen van de bevolking. 
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Zuid-Oost Azië en Oceanië 
 
 

INDIË 
 
Op vrijdag 25 januari 2002 heeft Voorzitter H. De Croo een delegatie ontvangen van 
het Lok Sabha (Volksassemblee, 545 leden) die was samengesteld uit de heer Purno 
Agitok Sangma, voormalig Voorzitter van het Lok Sabha en lid van de Nationale 
Congrespartij (Centrum), en de heer S.S. Ahluwalia, lid van de Bharatiya Janata 
Party (BJP : Hindoe en nationalistische ideologie); daarbij was ook Z.Exc. de heer 
Pradeep Kumar Singh aanwezig. 
 
De delegatie was in België op uitnodiging van de Belgische groep van de 
Interparlementaire Unie. Zij heeft de Voorzitter van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers gevraagd er bij de Belgische delegatie op aan te dringen 
opdat de conferentie van de Interparlementaire Unie, die binnenkort te Marrakech zal 
plaatsvinden, ook een discussie ten gronde aan de strijd tegen het terrorisme zou 
wijden. 
 
De Hindoe-vertegenwoordiger van de delegatie onderstreepte dat de terroristen het 
op 11 september 2001, met de vernietiging van de twin-towers in New-York, op het 
symbool van de economische macht en, met de aanval op het Pentagon, op het 
symbool van de militaire macht hadden gemunt, maar dat zij nauwelijks enkele 
maanden later, namelijk op 13 december 2001, ook het symbool van de democratie 
wilden treffen door het Parlement van de grootste democratie in de wereld, namelijk 
India, aan te vallen. 
 
Daarna volgden enkele beschouwingen over de manier waarop het terrorisme moet 
worden omschreven, gelet op het feit dat de argumenten die doorgaans worden 
aangehaald om het te verantwoorden met name op religieuze of ideologische 
motieven, op het grondgebied, op de taal en de cultuur en op de politieke instellingen 
stoelen. 
 
De Voorzitter van de Kamer wees op het belang van de betrekkingen die India met 
diverse landen zoals China en Rusland, maar ook met Europa, onderhoudt. 
 
Tevens kwam ook de kwestie aan bod van de bevolking van India, dat 1 miljard 
inwoners telt, alsook de manier waarop de minderheden er worden beschermd. Elke 
minderheid beschikt over haar eigen kiesarrondissement, zodat er een 
gewaarborgde vertegenwoordiging is. 
Het beste bewijs dat die democratische principes zo goed mogelijk worden 
toegepast, is de verkiezing van de heer Purno Agitok SANGMA van 1996 tot 1998 tot 
Voorzitter van het Lok Sabha, terwijl hij deel uitmaakt van de kleinste der 
minderheden (2% katholieken). 
 
 

CHINA 
 
De heer Herman De Croo heeft op vrijdag 19 april 2002 om 11.30 uur een delegatie 
van de Volksrepubliek China in zijn ambtswoning ontvangen. 
 
De delegatie bestond uit : 
-  de heer Ismail Ahmat Staatsadviseur, Voorzitter van de 

 delegatie 
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-  Z.Exc. de heer Guan Chengyuau Ambassadeur van China in België en 
 Hoofd van de Afvaardiging van China 
 bij de EU 

-  de heer Li Baoku Vice-minister van Civiele 
 Aangelegenheden  

alsook diverse leden van de Chinese administratie. 
 
De delegatie bezocht ons land op uitnodiging van de vice-eerste minister en minister 
van Begroting, de heer J. Vande Lanotte. 
 
Het bezoek van de delegatie aan ons land was ingegeven door haar belangstelling 
voor het probleem van de vergrijzing van de bevolking en de manier waarop Europa 
dat wil aanpakken. 
 
Tijdens het onderhoud onderstreepte de Voorzitter van de Chinese delegatie, 
Staatsadviseur Ahmat, die de rang heeft van vice-eerste minister, dat de 
betrekkingen tussen het Koninkrijk België en de Volksrepubliek China uitstekend zijn. 
 
Voorts is er ook een hele ontwikkeling merkbaar met betrekking tot de uitwisseling 
van delegaties tussen de Chinese Volksassemblee en het Belgisch Parlement. Er 
zijn weliswaar grote verschillen, onder meer op het stuk van de economie, de 
tradities en de geschiedenis, maar toch hebben beide volkeren een gelijkluidende 
visie met betrekking tot het handhaven van de vrede in de wereld. 
 
De economische en sociale situatie in China is bemoedigend, gelet op de problemen 
die verband houden met de handhaving van de economische groei. 
De levensstandaard verbetert regelmatig en de bevolking is over het algemeen 
tevreden. De organisatie van de Olympische Spelen in 2008 in China zorgt uiteraard 
voor grote tevredenheid. 
De overproductie van landbouwproducten zorgt evenwel voor moeilijkheden. Het 
komt erop aan de concurrentiekracht van de economie te verbeteren. 
Het lidmaatschap van de WHO wekt de hoop dat de economische groei fors en snel 
zal toenemen. 
 
Voorzitter Herman De Croo dankt de Staatsraad voor wat hij over ons land heeft 
gezegd en vraagt hem de Voorzitter van de Assemblee van de Volksrepubliek China 
zijn hartelijke groeten te willen overbrengen. 
 
Hij wijst erop dat de vergrijzing van de bevolking Europa almaar meer zorgen baart. 
Het gaat in feite om een wereldwijd probleem dat het gevolg is van de verbetering 
van de hygiëne, de overvloed aan voedsel en de vooruitgang van de geneeskunde. 
Het demografisch probleem is een van de grootste uitdagingen voor de toekomst. 
 
Staatsraad Ahmat brengt vervolgens de kwestie Tibet ter sprake. 
Tibet kende vroeger een lijfeigenschap van het feodale type, terwijl de uitoefening 
van de rechten van de Tibetanen thans door de Grondwet wordt gewaarborgd. De 
vrijheid van godsdienst is er beschermd en er zijn meer dan 1400 tempels in werking. 
Thans waarborgt de Chinese grondwet in Tibet dezelfde rechten als die welke aan 
de autonome gebieden worden toegekend. De Chinese Staat hecht veel belang aan 
de bescherming van de culturele aspecten. Het Paleis van Potala is gerestaureerd. 
De Chinese Staat doet er alles aan om economische en sociale vooruitgang tot stand 
te brengen en de ontwikkeling van de regio te steunen. Momenteel is er een grote 
sociale stabiliteit en een grote verbondenheid tussen de etnieën. 
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Volgens de Staatsraad wenst de Dalaï Lama de vroegere feodale privileges te 
handhaven en ijvert hij voor autonomie. De Chinese Staat wil onderhandelen, maar 
de Dalaï Lama staat veeleer de onafhankelijkheid van Tibet voor. Dat de 
onderhandelingen vastlopen, is dan ook zijn verantwoordelijkheid. Hij tracht immers 
de religieuze en etnische conflicten aan te wakkeren. 
Ook in Europa verkondigt de Dalaï Lama zijn separatistische boodschap. Hij moet 
toegeven dat Tibet deel uitmaakt van het Chinese grondgebied. Die voorwaarde 
moet absoluut worden vervuld, zoniet kunnen de onderhandelingen niet opnieuw 
worden aangevat. De onderhandelingen hebben nog geen positieve resultaten 
opgeleverd en de verklaringen van de Dalaï Lama stemmen niet overeen met de 
werkelijkheid. 
 
Voorzitter De Croo heeft geluisterd naar de uitleg van de Staatsraad en dringt erop 
aan dat de psychologische en populaire invloed van de Dalaï Lama niet mag worden 
onderschat. Hij heeft een grote invloed op de Westerse bevolking. Het is zeer 
belangrijk dat de feiten worden uiteengezet en toegelicht. 
 

 
THAILAND 

 
De Voorzitter van de Kamer heeft Z.Exc. de heer Thaksui Shinawatra, eerste 
minister van het Koninkrijk Thailand, op 12 juni 2002, ter gelegenheid van diens 
officieel bezoek aan België, tijdens een officiële lunch in het Voorzitterschap van de 
Kamer in audiëntie ontvangen.  
De eerste minister was vergezeld door :  
Z.Exc. de heer Somkid Jatusripitak vice-eerste minister en minister van Financiën  
Z.Exc. de heer Surakiart Sathirathai minister van Buitenlandse Zaken  
Z.Exc. de heer Adisai Bodharamik minister van Handel  
Z.Exc. de heer Suriya Jungroongruangkit minister van Industrie  
Z.Exc. de heer Prapat Panyachatraksa vice-minister van Landbouw en 
Samenwerking  
De volksvertegenwoordigers F. Brepoels, F. Erdman, H. Coveliers, Ch. Janssens en 
J. Herzet voerden gesprekken met de leden van de Thaise delegatie over de 
bilaterale betrekkingen en de Thaise binnenlandse politieke situatie.  
 
 
Centraal-Azië 
 
 

GEORGIË 
  
De Kamervoorzitter heeft op maandag 18 maart 2002 de Georgische president, de 
heer Eduard Sjevardnadze, ontvangen. De audiëntie vond plaats in de ambtswoning 
van de Kamervoorzitter. 
 
President Sjevardnadze werd vergezeld door zijn minister van Buitenlandse Zaken, 
de heer Irakli Menagarishvili. 
 
Tijdens het korte onderhoud dat aan de officiële lunch voorafging, kwamen onder 
andere volgende thema's aan bod: 
 
-  de bilaterale betrekkingen met de Europese Unie, met name in het kader van 

het in 1996 met de EU afgesloten akkoord betreffende een partnerschap en 
samenwerking; 
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-  het opvoeren van de economische steun van de EU en van de inspanningen 
die de toetreding van Georgië tot de EU en de NAVO mogelijk moeten maken; 

-  de rol van regionale grootmacht die Georgië in de Kaukasus speelt en de 
bilaterale betrekkingen met Rusland, met name het grensprobleem en de 
toestand in Abchazië; 

-  het economische ontwikkelingspotentieel van dit land onder meer dankzij de 
uitbreiding van de gas- en oliepijpleidingen die het grondgebied doorkruisen; 
President Sjevardnadze drukte de hoop uit dat België zijn investeringen in 
Georgië zou verhogen; 

- de geopolitieke rol van de regionale grootmachten zoals Iran of Turkije; 
- de militaire en economische steun van de VS. 
 
 
 
5.1.3.  DIVERSE ACTIVITEITEN 
 
 

AUDIËNTIE VERLEEND DOOR DE HEER HERMAN DE CROO, VOORZITTER VAN DE 
KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS, AAN DE ARABISCHE AMBASSADEURS EN 
LEIDERS VAN DIPLOMATIEKE MISSIES, OP WOENSDAG 19 SEPTEMBER 2001 

 
Naar aanleiding van de dramatische gebeurtenissen van 11 september 2001 in de 
Verenigde Staten hebben 17 Arabische ambassadeurs en leiders van diplomatieke 
missies om een onderhoud verzocht met de Voorzitter van de Belgische Kamer van 
volksvertegenwoordigers. 
 
Z. Exc. Nassir Alassaf, ambassadeur van het Koninkrijk Saudi-Arabië en nestor van 
het Arabische corps diplomatique, veroordeelde onmiddellijk de aanslagen in de 
Verenigde Staten en onderstreepte dat de islam, tenzij in geval van wettige 
zelfverdediging, het doden verbiedt. 
Zo is hij ook verbolgen over bepaalde media die door hun berichtgeving een klimaat 
van haat tegen de islam en de Arabieren opwekken. Tot slot benadrukte hij dat een 
aanval op Afghanistan dramatische gevolgen zou hebben. 
 
De Algemene Afgevaardigde van Palestina, Z. Exc. Chawki Armali, veroordeelde 
eveneens zonder enig voorbehoud de criminele feiten die in de VS werden gepleegd. 
President Yasser Arafat heeft zijn bloed gegeven en zijn medewerking toegezegd. 
De Palestijnse scholen hebben een minuut stilte in acht genomen. In de Al Asqa-
moskee hebben de gelovigen gebeden ter nagedachtenis van de slachtoffers. 
De Algemene Afgevaardigde die de verdere evolutie van de situatie in het Midden-
Oosten op de voet volgt, hoopt dat de ontmoeting tussen Arafat en Peres zal 
doorgaan. Amerikaanse vergeldingsacties zijn aanvaardbaar, maar mogen in geen 
geval buitensporig zijn. 
 
Voorkomen moet worden dat de publieke opinie terrorisme gelijkstelt met de islam en 
de Arabische wereld. Daden van terrorisme mogen geen oorlog tussen 
beschavingen en culturen ontketenen. De diepere oorzaken van die daden moeten 
worden achterhaald. 
 
In deze context is er ook een taak weggelegd voor de parlementen om de dialoog 
binnen het maatschappelijk middenveld te vergemakkelijken, een clash van 
beschavingen te voorkomen, en een boodschap van verdraagzaamheid en 
wederzijds respect uit te dragen. 
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De ambassadeurs betreuren de door racisme ingegeven daden die meer bepaald in 
de VS gepleegd worden. 
 
Kamervoorzitter De Croo heeft begrip getoond voor de standpunten van de 
Arabische diplomatieke vertegenwoordigers. Hij zei dat het federale Parlement de 
kwestie van zeer nabij volgt en genuanceerde standpunten verdedigt. 
Hij vroeg begrip voor de Amerikaanse regering die actie moet ondernemen om deze 
terreur uit te schakelen. De Kamervoorzitter zag toch reeds een lichtpunt in het 
staakt-het-vuren in het Midden-Oosten. 
 
Samenstelling van de delegatie: 
 
Z.E. de heer Nassir Alassaf, ambassadeur van Saoedi-Arabië en deken van het 
Arabisch diplomatiek korps 
Z.E. de heer Chawki Armali, algemeen afgevaardigde van Palestina, voorzitter van 
de Raad van Ambassadeurs 
Z.E. de heer Hamed Ahmed Elhouderi, secretaris van het Volksbureau van de Grote 
socialistische Arabisch-Libische Jamahiriya 
Z.E. de heer Gazem Al-Aghbari, ambassadeur van Jemen 
Z.E. de heer Abdulhadi Al-Khajah, ambassadeur van de Verenigde Arabische 
Emiraten 
Z.E. de heer Fawzi Fawez, ambassadeur van Libanon 
Z.E. de heer Abdulaziz Al-Sharikh, ambassadeur van Koeweit 
Z.E. de heer Slaheddine Ben M’Barek, ambassadeur van Tunesië 
Z.E. de heer Mustapha Salahdine, ambassadeur van Marokko 
Z.E. mevrouw Alya Bouran, ambassadeur van Jordanië 
Z.E. Dr. Ali Yusif Ahmed, ambassadeur van Soedan 
Z.E. Dr. Hani Habeeb, zaakgelastigde van de ambassade van Syrië 
Dr. Ryad Ismaïl Al-Weiss, zaakgelastigde van de ambassade van Irak 
De heer Ali Mokrani, wnd. zaakgelastigde van de ambassade van Algerije 
De heer Nasser Kamel, wnd; zaakgelastigde van de ambassade van Egype 
Z.E. de heer Najeeb Al-Rawas, delegatieleider van de Samenwerkingsraad van de 
Arabische Golfstaten 
De heer Sayed Torbey, adjunct-chef van de permanente vertegenwoordiging bij de 
Liga van de Arabische Staten 
 
 

ONTVANGST VAN DE DEELNEMERS AAN DE INTERCONGOLESE DIALOOG 
 
In aanwezigheid van Z.K.H. Prins Filip hebben de voorzitters van de Kamer en de 
Senaat, de heren H. De Croo en A. De Decker, in de ambtswoning van de voorzitter 
van de Kamer een honderdtal deelnemers aan de Rondetafelconferentie van de 
intercongolese dialoog, die plaatsvond te Brussel op initiatief van de minister van 
Buitenlandse Zaken, Louis Michel, ontvangen. 
 
Die deelnemers, onder wie politieke tenoren en jonge veelbelovende talenten, 
bejaarde wijzen, traditionele stamhoofden en een groot aantal vrouwen, 
vertegenwoordigden diverse geledingen van de Congolese maatschappij. 
Opmerkelijk was tevens de omvangrijke delegatie uit Kivu. 
 
De voorzitters van de Kamer en de Senaat hebben hen aangemoedigd werk te 
maken van de toekomst van Congo en verheugden er zich over dat de 
rondetafelconferentie waaraan alle Congolese betrokken actoren deelnamen erin 
geslaagd is zich achter een aantal gemeenschappelijke beginselen te scharen. Zij 
onderstreepten dat de hervatting van de democratische dialoog een conditio sine qua 
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non is voor Belgische steun aan en samenwerking met Congo. Zij herinnerden eraan 
dat het Belgisch Parlement altijd, en ook nog recentelijk, een grote belangstelling 
voor de situatie in Centraal-Afrika aan de dag heeft gelegd. Zo heeft de Kamer een 
parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de 
omstandigheden van het overlijden van Patrice Lumumba opgericht. De Senaat heeft 
op zijn beurt een commissie ingesteld die de plundering van de natuurlijke 
hulpbronnen in het gebied van de Grote Meren zal onderzoeken. 
 
De Congolese vertegenwoordigers onderstreepten dat het thans van essentieel 
belang is dat de diverse geledingen van de Congolese maatschappij het met elkaar 
eens worden, aangezien iedereen nu beseft dat het Congolese volk dermate lijdt dat 
de situatie moreel onaanvaardbaar is geworden. 
 
 

ONTVANGST VAN  Z.E. DE HEER FOX, PRESIDENT VAN MEXICO 
 
Kamervoorzitter Herman De Croo heeft op 14 mei 2002 samen met de 
Senaatsvoorzitter in de spiegelzaal van het Egmontpaleis een officieel diner 
aangeboden ter ere van het officieel bezoek aan België van Z.E. de heer Fox, 
President van Mexico. 
 
In zijn tafelrede onderstreepte de Kamervoorzitter de rol die President Fox speelt in 
de consolidatie van de democratie via het intensiveren van de ontwikkeling van 
Mexico. Daarnaast bracht de Kamervoorzitter hulde aan de voortrekkersrol van 
Mexico op het vlak van de samenwerking en de integratie tussen de landen op het 
Latijns-Amerikaans continent en op het vlak van het bevorderen van de 
samenwerking met de Europese Unie. 
De Kamervoorzitter stelde ook vast dat het associatieverdrag gesloten tussen de 
Europese Unie en Mexico zich vertaalt in een sterk herstel van de handelsrelaties. 
Ook de prominente rol van Belgische bedrijven zoals Afga Gevaert, Bosal, Jan De 
Nul, Solvay en Picanol op de Mexicaanse markt bracht de Voorzitter onder aandacht. 
 
 
 
5.1.4.  AUDIËNTIES VAN AMBASSADEURS BIJ DE KAMERVOORZITTER  
 
 
29 augustus 2001 Z.E.M. G. Hewitt, ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk 
   zie bulletin nr. 71 
9 november 2001 Z.E.M. Ricardo Brodsky, ambassadeur van Chili 
   zie bulletin nr. 75 
13 november 2001 Z.E.M. Jacques M. Bilodeau, ambassadeur van Canada 
   zie bulletin nr. 76 
22 januari 2002 Z.E.M. Jan Wojciech Piekarski, ambassadeur van Polen 
   zie bulletin nr. 84 
30 januari 2002  Z.E.M. Stephen F. Brauer, ambassadeur van de Verenigde 
   Staten 
   zie bulletin nr. 86 
4 april 2002   Z.E.M. Halim Benattallah, ambassadeur van Algerije 
   zie bulletin nr. 93 
4 april 2002   Z.E.M. Rasih Erkan Gezer, ambassadeur van Turkije 
   zie bulletin nr. 93 
11 juni 2002   Z.E.M. Gazem A.K. Alaghbari, ambassadeur van Jemen 
   zie bulletin nr. 101 
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11 juni 2002   Z.E.Mevrouw Ljerka Alajbeg, ambassadeur van de Republiek 
   Kroatië 
   zie bulletin nr. 102 
24 juni 2002  Z.E.M. Zoran Popovic, ambassadeur van de federale 

Republiek Joegoslavië 
 zie bulletin nr. 103 
 
 
 
 
 5.2. PUBLIC RELATIONS 
 
 
 
5.2.1.  ONTMOETINGEN MET DE PERS 
 
 
 NIEUWJAARSLUNCH MET DE PERS 
 
35 Geaccrediteerde journalisten en hoofdredacteurs namen op woensdag 9 januari 
2002 deel aan de nieuwjaarslunch.  
 
In zijn verwelkoming herinnerde de Kamervoorzitter eraan dat de 
parlementsactiviteiten in eerste instantie de belangen van de burger moeten 
behartigen.  De pers die een belangrijke informatie- en controlerol heeft, moet 
kunnen beschikken over nieuwe middelen die de informatiestroom naar de burger 
toe bevorderen.  De plenaire vergaderingen zullen voortaan elke 
donderdagnamiddag worden opgenomen via broadcast-camera’s.  Die TV-signalen 
worden ter beschikking gesteld van de TV-stations.  Als de vraag bestaat, kunnen 
ook andere plenaire vergaderingen en commissievergaderingen worden opgenomen.  
Momenteel zijn vele televisiestations geïnteresseerd in politieke informatie.  De 
beelden hebben vooral tot doel deze interesse voor de parlementaire activiteiten 
verder aan te wakkeren en de burger op die manier beter te informeren.   
 
De Kamervoorzitter kondigde ook aan dat de plenumzaal uitgerust wordt met 
elektronische schermen die beknopt het agendapunt dat aan de orde is en de naam 
van de spreker zullen afficheren.   Op die manier zullen niet alleen de leden, maar 
ook de pers en de bezoekers vanop de tribune, onmiddellijk het agendapunt kennen 
dat wordt behandeld. 
 
De Voorzitter besprak de verhoudingen tussen de wetgever en de rechterlijke macht 
en reageerde op het voorstel van de minister van Binnenlandse Zaken van de 
Vlaamse regering om de regionale en federale verkiezingen terug gelijktijdig te 
organiseren.  De Kamervoorzitter herinnerde aan de verplichting voor de ministers, in 
het parlement, aanwezig te zijn zeker wanneer ze mondeling worden ondervraagd.  
Ten slotte, verdedigde de Voorzitter de parlementaire monarchie. 
  
Aan de journalisten werd een persdossier overgemaakt met het verslag over de 
activiteiten van de Kamer tijdens de zitting 2000-2001, de begrotingscijfers voor de 
Kamer en de activiteiten in het kader van het Belgisch Voorzitterschap. 
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 PERSCONFERENTIE “ATHLETICS FEDERATIONS” 
 
De Kamervoorzitter ontving op dinsdag 19 maart 2002 de evaluatiecommissie van 
het IAAF (International Association of Athletics Federations). 
Die commissie bracht een tweedaags bezoek aan Brussel om de sportieve uitrusting 
en de onthaalstructuren te evalueren die de Belgische hoofdstad kan bieden.  
Brussel is kandidaat om het wereldkampioenschap Atletiek in 2005 te organiseren. 
Brussel is in competitie met andere steden zoals Berlijn en Nairobi. 
 
Tijdens de persconferentie legde de Voorzitter de nadruk op de troeven die Brussel 
heeft. 
Brussel is, alles in acht genomen, een kleine stad. Maar dat kan een troef zijn. Zowel 
de sport- als onthaalinfrastructuur liggen op loopafstand. 
De sterke punten van de kandidatuur van Brussel zijn o.a. de know-how, de 
infrastructuur, de veiligheid en de medische infrastructuur. 
Aan de journalisten werd ook het dossier overgemaakt met de presentatie van de 
kandidatuur. 
 
 
 
5.2.2.  ANDERE ONTMOETINGEN 
 
 
 DELEGATIE BURGEMEESTERS VAN KLEINE VLAAMSE GEMEENTEN 
 
Op woensdag 22 mei 2002 ontving Kamervoorzitter Herman De Croo een delegatie 
van burgemeesters, schepenen en raadsleden van kleine Vlaamse gemeenten.  De 
delegatie wenste  de aandacht van de Kamervoorzitter te vestigen op de financiële 
gevolgen die de politiehervorming en haar uitvoering zal hebben voor de begroting 
van kleine Vlaamse gemeenten.  Aan de voorzitter werd een bundel met 11 
aandachtspunten en symbolische onbedrukte euro’s overhandigd.   
 
 
 VERBOND VAN CHRISTELIJKE WERKGEVERS EN KADERLEDEN VAN WEST-
 VLAANDEREN 
 
De Kamervoorzitter ontvangt het Verbond van Christelijke Werkgevers en 
Kaderleden van West-Vlaanderen. 
 
De Kamervoorzitter heeft op woensdag 22 mei 2002 van 18 uur tot 21 uur de groep 
“Christelijke Werkgevers” van West-Vlaanderen ontvangen. 
De groep was vergezeld van kamerlid Trees Pieters (CD&V). 
 
Na een rondgang in Kamer en Senaat gaf de Kamervoorzitter zijn visie m.b.t. de 
grote “legifereringsdrang” van de wetgevende macht en de grote rol die Europa hierin 
speelt. De Kamervoorzitter brak ook een lans voor meer duidelijkheid in de politiek. 
 
De Kamervoorzitter illustreerde tot slot nog het delicate karakter van de opdracht van 
een Kamerlid via een aantal gesimuleerde stemmingen die verband hielden met 
euthanasie. Telkens de Kamervoorzitter de vraagstelling aanpaste, veranderde ook 
het stemresultaat. 
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 ANTWERP BREAKFAST CLUB (28 MEI 2002) 
 
De Kamervoorzitter ontving deze organisatie van bedrijfsleiders op het ontbijt om met 
hen van gedachten te wisselen over de Belgische en de parlementaire instellingen. 
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6.  INTERNATIONALE BETREKKINGEN 
 
 
 
6.1. BETREKKINGEN MET INTERNATIONALE PARLEMENTAIRE 
 ASSEMBLEES 
 
 
6.1.1. EUROPESE INTEGRATIE EN INTERPARLEMENTAIRE SAMENWERKING 
 
 
6.1.1.1.  CONFERENTIE VAN DE VOORZITTERS VAN DE EUROPESE PARLEMENTAIRE 

ASSEMBLEES 
 
Sinds 1975 ontmoeten de voorzitters van de Europese parlementaire assemblees elkaar elk 
jaar ter gelegenheid van een interparlementaire conferentie. 
 
Daaraan wordt eens om de twee jaar deelgenomen door de voorzitters van de parlementaire 
assemblees van de lidstaten van de Raad van Europa, alsook door de voorzitters van de 
assemblees van de Raad van Europa, de West-Europese Unie en het Europees Parlement. 
 
De frequentie van ongeveer één conferentie om de twee jaar heeft het Europees Parlement 
ertoe gebracht conferenties te organiseren die speciaal gewijd zijn aan communautaire 
vraagstukken en die dan beperkt zijn tot de parlementsvoorzitters van de staten van de 
Europese Unie.  Na een eerste reeks conferenties in 1963 en 1973, werd de eerste 
conferentie van dit type in 1981 in Luxemburg gehouden. 
 
Traditioneel hebben alleen de voorzitters van elke Kamer (die zich door een ondervoorzitter 
mogen laten vertegenwoordigen) het recht om het woord te voeren. 
 
- Stockholm (16 en 17 november 2001) 
 
De Conferentie van Voorzitters van de Parlementen van de Europese Unie vond plaats te 
Stockholm op 16 en 17 november.  Het algemene thema was de rol van de nationale 
parlementen in de Europese constructie en de rol van de parlementen gedurende de 
onderhandelingsfase voor de toetreding tot de EU (zie stuk Kamer nr. 1571/1-2001/2002). 
 
- Zagreb (9-12 mei 2002) 
 
De grote conferentie van de Voorzitters van de assemblees van de lidstaten van de Raad 
van Europa werd van 9 tot 12 mei 2002 te Zagreb gehouden.  Het algemene thema was het 
probleem van het terrorisme dat in twee subthema's behandeld werd, nl. een nationale 
strategie tegen het terrorisme en de plichten van de nationale staat (zie stuk Kamer nr. 
1887/1-2001-2002). 
 
- Madrid (8 en 9 juni 2002) 
 
De Conferentie van de Voorzitters van de Parlementen van de Europese Unie en van het 
Europees Parlement heeft plaatsgehad op 8 en 9 juni 2002 in Madrid. 
 
Het thema van de Conferentie was : "Het Parlement en de Europese Constructie". 
 
Twee afzonderlijke sessies werden gewijd aan "De nationale parlementen in het Europees 
institutioneel kader" en "De nationale parlementen en de toekomst van Europa".  Aan de 
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tweede sessie hebben ook de voorzitters van de parlementen van de kandidaat-lidstaten 
deelgenomen (zie stuk Kamer nr. 1944/1-2001/2002). 
 
 
6.1.1.2.  CONFERENTIE VAN DE VOORZITTERS VAN DE EURO-MEDITERRANE PARLEMENTEN 
 
De Euromediterrane politieke dialoog is één van de essentiële instrumenten van het 
Barcelona-proces (gestart in november 1995) dat wil bijdragen tot de vrede, de stabiliteit en 
de ontwikkeling in de mediterrane regio door een partnerschap tot stand te brengen dat uit 
drie onderdelen bestaat : 
 
a. Politiek en veiligheid, met als doel een gemeenschappelijke ruimte te bepalen waar 

vrede en stabiliteit heersen ; 
b. Economisch en financieel, met als doel een zone te creëren met gedeelde welvaart, 

namelijk door in het Euromediterraan gebied geleidelijk een vrijhandelszone in te 
richten (die tegen 2010 volledig rond zou moeten zijn) ; 

c. Sociaal, cultureel en humaan, met als doel de uitwisseling op het niveau van het 
maatschappelijk middenveld te bevorderen. 

 
De parlementaire voorgang van het proces van Barcelona bestaat uit twee delen : 
het Euromediterraan parlementair forum (zie 6.1.1.4) en de Conferentie van de voorzitters 
van de Euromediterrane Parlementen. 
 
- Athene (16 en 17 februari 2002) 
 
Op 16 en 17 februari 2002 organiseerde het Griekse Parlement in Athene de derde 
Conferentie van de Voorzitters van de Euromediterrane parlementen.  De Conferentie werd 
voorgezeten door de heer A. Kaklamanis, Voorzitter van het Griekse Parlement. 
25 landen van de Europese Unie en het Middellandse Zeegebied (Algerije, Cyprus, Egypte, 
Israël, Jordanië, Libanon, Malta, Marokko, de Arabische Republiek Syrië, Tunesië, Turkije, 
de Palestijnse Autoriteit) evenals het Europees Parlement waren vertegenwoordigd. 
 
De Conferentie die oorspronkelijk was gepland voor oktober 2001 werd wegens de tragische 
gebeurtenissen van 11 september 2001 en de escalatie in het Midden-Oosten uitgesteld tot 
februari 2002. 
 
Twee thema's stonden centraal tijdens de Conferentie : 
- de rol van de parlementen voor de bevordering van de Euromediterrane politieke 

dialoog ; 
- het belang van de culturele, sociale en humane dimensie voor de versterking van het 

Euromediterraan partnerschap (zie stuk Kamer nr. 1780/1-2001/2002). 
 
 
6.1.1.3.  DEELNAME AAN DE COSAC (CONFERENTIE VAN DE COMMISSIES VOOR 

EUROPESE AANGELEGENHEDEN) 
  
Deze Conferentie wordt tweemaal per jaar georganiseerd door het parlement van het land 
dat op dat moment het Voorzitterschap van de Europese Unie waarneemt.  De COSAC 
verenigt de leden van de Commissies gespecialiseerd in Europese Aangelegenheden van de 
parlementen van de lidstaten van de Europese Unie, van de kandidaat-lidstaten alsook een 
delegatie van het Europees Parlement. 
 
Doel van deze Conferentie is de informatie-uitwisseling tussen de parlementen in de EU te 
verbeteren om de parlementaire controle op de Europese besluitvorming te versterken. 
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- XXVste COSAC (Brussel, 4-5 oktober 2001) : 
 
De XXVste COSAC heeft plaatsgehad op donderdag 4 en vrijdag 5 oktober 2001 te Brussel 
in het halfrond van de Kamer van volksvertegenwoordigers. 
 
De Belgische delegatie was samengesteld door de heer H. De Croo, Kamervoorzitter; de 
heer Dirk Van der Maelen, volksvertegenwoordiger; mevrouw Muriel Gerkens, 
volksvertegenwoordiger; de heer Philippe Mahoux, Senator en Voorzitter van het Federaal 
Adviescomité voor Europese aangelegenheden; mevrouw Mimi Kestelijn-Sierens, Senator; 
en de heer François Roelants du Vivier, Senator. 
 
De volgende onderwerpen kwamen aan bod: 

-  het Belgisch voorzitterschap van de EU en de toekomst van Europa (inleiding 
door eerste minister G. Verhofstadt) 

-  de werkgelegenheid, het Europees sociaal model en de onderhandelingen in de 
context van de WTO (inleiding door mevrouw L. Onkelinx, vice-eerste minister en 
minister van Werkgelegenheid) 

-  de voedselveiligheid en de duurzame ontwikkeling (inleiding door mevrouw M. 
Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu) 

-  het Europees asiel- en migratiebeleid (inleiding door de heer A.Duquesne, 
minister van Binnenlandse Zaken). 

 
- Buitengewone COSAC (Brussel, 1 december 2001) 
 
Op initiatief van het Belgisch Voorzitterschap van de COSAC werd op zaterdag 1 december 
2001 een buitengewone vergadering van de voorzitters van de Commissies gespecialiseerd 
in Europese aangelegenheden van de nationale Parlementen van de lidstaten van de 
Europese Unie, van de kandidaat-lidstaten en van het Europees Parlement georganiseerd. 
 
De vergadering had tot doel kennis te nemen van de resultaten van de zending van de heren 
Philippe Mahoux, Senator en Voorzitter van het Federaal Adviescomité voor Europese 
Aangelegenheden en de heer Pierre Chevalier, Voorzitter van de commissie voor de 
Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers.  Die zending werd 
uitgevoerd op verzoek van de Belgische regering, in het kader van haar voorzitterschap van 
de Europese Unie en met het oog op de Europese Raad van Laken (14, 15 en 16 december 
2001).  Het doel was zich te informeren over de stand van zaken betreffende de nationale 
debatten over de toekomst van de Europese Unie en over de standpunten van de politieke 
actoren m.b.t. de rol van de nationale parlementen in de Europese constructie (zie stuk 
Kamer nr. 1602/1-2001/2002). 
 
- XXVISTE COSAC (MADRID, 13 EN 14 MEI 2002) 
 
De XXVIste COSAC vond op 13 en 14 mei 2002 te Madrid plaats. 
Voor de Kamer van volksvertegenwoordigers namen de heren De Croo, Kamervoorzitter en 
P.  Moriau (PS), evenals mevrouw A. Barzin (MR) hieraan deel (zie stuk Kamer nr. 2006/1-
2001/2002). 
 
Op de agenda stonden volgende punten : 
- een groter Europa in de wereld : de externe relaties en de uitbreiding van de EU ; 
- de strijd tegen het terrorisme in de EU ; 
- het Lissabonproces : van Lissabon tot Barcelona : een welvarend en dynamisch 

Europa ten dienste van de burger ; 
- de stand van zaken m.b.t. de analyse van de rol van de nationale parlementen in de 

Europese constructie. 
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6.1.1.4.  HET EUROMEDITERRAAN PARLEMENTAIR FORUM  
 
In het kader van de parlementaire follow-up van het euromediterrane partnerschap, wordt 
ieder jaar een euromediterraan Forum georganiseerd waaraan delegaties van 
parlementsleden uit de lidstaten van de Europese Unie en de mediterrane partnerlanden 
deelnemen. (Algerije, Cyprus, Egypte, Israël, Jordanië, Libanon, Malta, Marokko, Syrië, 
Tunesië, Turkije en de Palestijnse Autoriteit). 
 
- De IIIde buitengewone vergadering van het euromediterraan parlementair Forum  
 
Naar aanleiding van de terroristische aanslagen in de Verenigde Staten op 11 september 
2001, werd op donderdag 8 november 2001 in het halfrond van het Europees Parlement in 
Brussel de derde buitengewone vergadering van het euromediterraan Forum georganiseerd.  
De delegatie van de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers was samengesteld door 
mevrouw D. Douifi (sp.a), mevrouw F. Talhaoui (Agalev-Ecolo) en de heer P. Moriau (PS). 
 
Na afloop van de werkzaamheden van het Forum hebben de deelnemers bij consensus een 
Slotverklaring aangenomen betreffende de samenwerking tegen het terrorisme, de bijdrage 
van de partners tot het vredesproces in het Midden-Oosten en een intensivering van de 
interculturele dialoog en het sociaal-economisch partnerschip tussen de euromediterrane 
partnerlanden. 
 
Die tekst is te verkrijgen bij het secretariaat van het Federaal Adviescomité voor Europese 
aangelegenheden (tel. : 02/549.80.78 – e-mail euro@dekamer.be). 
 
 
- IVde vergadering van het euromediterraan parlementair Forum (Bari, 17 en 18 juni 

2002) 
 
Op 17-18 juni heeft de heer Patrick Moriau (PS) namens de Kamer van 
volksvertegenwoordigers deelgenomen aan voornoemd Forum. 
 
Dit Forum kwam bijeen op uitnodiging van de Italiaanse Kamer van 
volksvertegenwoordigers, onder covoorzitterschap van de heren Pat Cox, Voorzitter van het 
Europees Parlement en Abdelwahad Radi, Voorzitter van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers van Marokko. 
 
Naast de bespreking van de twee agendapunten, namelijk de opvolging van de Vde  
Euromediterrane Conferentie van Ministers van Buitenlandse Zaken in Valencia, op 22 en 23 
april 2002, en van het actieplan voor het versterken van het Barcelona-proces, alsook de 
migratie en de dialoog tussen culturen en beschavingen, werden de debatten in belangrijke 
mate beheerst door het conflict in het Midden-Oosten (zie stuk Kamer nr. 1989-2001/2002). 
 
 
6.1.1.5. ADVIESCOMITÉ VOOR EUROPESE AANGELEGENHEDEN 
 
Samenstelling  
 
Het Adviescomité is samengesteld uit tien leden van de Kamer en tien in België verkozen 
leden van het Europees Parlement. 
 
Het Adviescomité wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Kamer (art. 100 van het 
reglement).  Sinds oktober 1995 worden er ook tien senatoren afgevaardigd die samen met 
de andere leden het Federaal Adviescomité voor Europese aangelegenheden vormen. 

mailto:euro@dekamer.be
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Werkzaamheden  
 
Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste activiteiten van het Adviescomité tijdens 
deze zitting : 
 
1. Pré- en postbriefings van de Europese Raden van staats- en regeringsleiders  

van de Europese Unie : 
 
Sinds het begin van de jaren '90 is de traditie dat de regering commentaar geeft bij de 
agenda, de gevoelige punten alsook bij de resultaten van iedere Europese Raad.  De 
Europese Raden waarvoor pré- en postbriefings werden georganiseerd zijn de volgende : 
 
Informele Europese Raad van Gent (19-20 oktober 2001) 
Stuk Kamer 1490/1-2001/2002  
 
Europese Raad van Laken (14-15 december 2001) 
Stuk Kamer 1591/1-2001/2002  
 
Europese Raad van Barcelona (15-16 maart 2002) 
Stuk Kamer 1830/1-2001/2002  
 
Europese Raad van Sevilla (21-22 juni 2002) 
Stuk Kamer 1988/1-2001/2002  
 
 
2. Het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie (1 juli – 31 

december 2001) 
 
Van 1 juli tot 31 december 2001, heeft België het Voorzitterschap van de Europese Unie 
verzekerd. 
In het kader van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie heeft het Federaal 
Adviescomité voor Europese Aangelegenheden verschillende vergaderingen en bilaterale 
ontmoetingen georganiseerd. 
 
- Europees Veiligheids- en Defensie Beleid (EVDB) 
 
Wat betreft de militaire samenwerking, de civiele aspecten van crisisbeheersing en politieke 
samenwerking, geeft het initiatiefverslag van de heer Dirk Van der Maelen, lid van het 
Adviescomité voor Europese Aangelegenheden, (stuk Kamer nr. 1392/1-2001/2002) de 
parlementaire gedachtewisseling weer. 
In de resolutie tot slot van deze gedachtewisseling, vraagt het Adviescomité o.m. aan de 
regering, de niet-militaire preventie en beheersing van conflicten, maximaal te ondersteunen. 
Deze resolutie werd op 8 november 2001 door de plenaire vergadering van de Kamer 
aangenomen (Stuk Kamer nr.  1481/1-2001/2002). 
 
- De Europese Raad van Laken (14-15 december 2001) 
 
Met het oog op de Europese Raad van Laken (14-15 december 2001) die het Belgische 
Voorzitterschap heeft besloten, heeft het Federaal Adviescomité voor Europese 
Aangelegenheden, een voorstel van resolutie geformuleerd. 
 
Het voorstel is tot stand gekomen op basis van verschillende ontwerpteksten ingediend door 
de fracties. 
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Het Adviescomité heeft vervolgens drie vergaderingen gewijd (9, 14 en 21 november 2001) 
aan de redactie van een definitief voorstel dat uiteindelijk eenparig werd aangenomen.  Het 
verslag (stuk Kamer nr. 1527/1-2001/2002) bevat een samenvatting van de belangrijkste 
discussiepunten. 
Dit voorstel van resolutie  werd door de Kamer op 6 december 2001 in plenaire vergadering 
aangenomen (stuk Kamer nr.  1527/2-2001/2002). 
 
- Interparlementaire ontmoetingen : 
 
“ European Scrutiny Committee ” van de House of Commons 
 
Op woensdag 24 oktober 2001 hebben de Voorzitter van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers, de heer Herman De Croo en de leden van het Federaal 
Adviescomité voor Europese Aangelegenheden, tijdens een werklunch in het voorzitterschap 
van de Kamer, een gedachtewisseling gehad met een delegatie van de Commissie voor 
Europese Zaken van het Huis van Afgevaardigden van het Verenigd Koninkrijk, o.l.v. de heer 
Jimmy Hood. 
 
Deze bilaterale ontmoeting werd georganiseerd in het kader van het Belgische 
voorzitterschap van de Europese Unie.  Het is traditie dat deze commissie een ontmoeting 
heeft met de overeenstemmende commissie van het land dat op dat moment het 
voorzitterschap waarneemt. 
De parlementsleden van deze twee landen hadden het over de inzet van het voorzitterschap 
- voornamelijk het debat over de toekomst van de Europese Unie – evenals over de functies 
en de taken van hun respectievelijke commissie. 
 
Bezoek van een Zweedse delegatie 
 
Op 20 november 2001 heeft het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden 
een delegatie ontmoet van de Commissie Europese Zaken van het Zweedse Parlement. 
Na de wederzijdse toelichting over de werking van beide commissies vond een 
gedachtewisseling plaats over de toekomstige verdragsherziening en de Europese 
Monetaire Unie. 
 
 
3. Opvolging van de omzetting en de toepassing van het Europees recht in België 
 
België heeft de reputatie één van de grootste voorstanders van de Europese integratie te zijn 
maar inzake de omzetting of de correcte toepassing van de Europese richtlijnen waren de 
resultaten van ons land nog onvoldoende. 
 
Teneinde deze tendens met het oog op het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie 
te keren, heeft de Belgische regering de heer Freddy Willockx, in zijn hoedanigheid van 
Regeringscommissaris, belast om een actieplan ter zake op te stellen.  Dit actieplan, 
goedgekeurd door de Ministerraad op 24 februari 2000, had tot doel zo vlug mogelijk de 
achterstand inzake de omzetting en toepassing van richtlijnen bij te werken (181 dossiers 
waren op 08.02.1999 nog onafgewerkt).  Mevrouw A. Neyts, minister toegevoegd aan de 
minister van Buitenlandse Zaken, die deze taak heeft overgenomen van de vroegere 
regeringscommissaris, zet dit actieplan verder en brengt regelmatig verslag uit aan het 
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden (zie o.m. stuk Kamer nr. 1948/1-
2001/2002). 
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4.  De Conventie over de toekomst van de Europese Unie 
 
Door de goedkeuring van de Verklaring van Laken, heeft de Europese Raad in december 
2001 een Conventie over de toekomst van de Europese Unie bijeengeroepen.  De taak van 
de Conventie bestaat erin, de volgende intergouvernementele conferentie (IGC) op een zo 
breed en zo transparant mogelijke wijze voor te bereiden.  Het belang van de Conventie kan 
dan ook niet verwaarloosd worden : voor het eerst in de geschiedenis van de Europese 
integratie nemen de nationale parlementen, samen met de regeringen, het Europees 
Parlement en de Europese Commissie, deel aan de voorbereiding van een IGC die moet 
leiden tot een herziening van de Europese verdragen.  Hoe groter de eensgezindheid zal zijn 
onder de leden van de Conventie over het resultaat van hun werkzaamheden, hoe groter de 
invloed ervan zal zijn op de IGC en de institutionele en juridische structuur van de 
toekomstige Europese Unie. 
 
De Conventie heeft dus tot taak de wezenlijke problemen die de toekomstige ontwikkeling 
van de Unie met zich meebrengt, te bespreken, zoals : wat verwachten de Europese burgers 
van de Unie ? Hoe moet de bevoegdheidsafbakening tussen de Unie en de lidstaten worden 
georganiseerd ? En hoe moet, binnen de Unie, de bevoegdheidsafbakening tussen de 
instellingen worden georganiseerd ? Hoe kan een samenhangend en doeltreffend extern 
optreden van de Unie worden gegarandeerd ? Hoe kan de democratische legitimiteit van de 
Unie worden verzekerd ?  
 
De eerste fase van de werkzaamheden van de Conventie bestond erin, te luisteren en na te 
gaan wat het Europa van de volkeren verwacht en nodig heeft.  Deze fase zal worden 
gevolgd door een analysefase, waarin de voor- en nadelen van de voorstellen betreffende de 
organisatie van de Europese Unie zullen worden afgewogen.  In een derde fase zal naar een 
synthese van de verschillende voorstellen worden gestreefd en zullen aanbevelingen worden 
opgesteld. 
 
Samenstelling van de Conventie 
 
De Europese Raad heeft de heer Valéry Giscard d'Estaing tot voorzitter van de Conventie 
benoemd en de heren Giuliano Amato en Jean-Luc Dehaene tot vice-voorzitter. 
Naast de voorzitter en de twee vice-voorzitters is de Conventie samengesteld uit : 
- 15 vertegenwoordigers van de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten (1 

per lidstaat) ; 
- 13 vertegenwoordigers van de kandidaat-lidstaten (1 per kandidaat-lidstaat) ; 
- 30 vertegenwoordigers van de nationale parlementen van de lidstaten (2 per lidstaat); 
- 26 vertegenwoordigers van de nationale parlementen van de kandidaat-lidstaten (2 per 

kandidaat-lidstaat) ; 
- 16 leden van het Europees Parlement ; 
- 2 vertegenwoordigers van de Commissie 
 
Het Economisch en Sociaal Comité (drie vertegenwoordigers), het Comité van de regio's 
(zes vertegenwoordigers), de sociale partners (drie vertegenwoordigers) en de Europese 
ombudsman zijn als waarnemers uitgenodigd. 
 
De Belgische delegatie is als volgt samengesteld : 
 
- de heer Louis Michel, vertegenwoordiger van de Belgische regering ; 
- de heer Karel De Gucht, vertegenwoordiger namens de Kamer van 

volksvertegenwoordigers ; 
- de heer Elio Di Rupo, vertegenwoordiger van de Senaat : 
- de heer Pierre Chevalier, plaatsvervanger van de regeringsvertegenwoordiger ; 
- de heer Danny Pieters, plaatsvervanger van de vertegenwoordiger van de Kamer ; 
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- mevrouw Marie Nagy, plaatsvervanger van de vertegenwoordiger van de Senaat. 
 
Naast de officiële Belgische delegatie maken nog andere Belgen deel uit van de Conventie : 
 
- mevrouw Anne Van Lancker, vertegenwoordiger van het Europees Parlement ; 
- de heer Jozef Chabert, waarnemer (Comité van de regio's) ; 
- de heer Patrick Dewael, waarnemer (Comité van de regio's) ; 
- de heer Georges Jacobs, waarnemer (Europese sociale partners, UNICE) 
- de heer Mark Eyskens, waarnemer namens de West Europese Unie. 
 
Parlementaire opvolging : 
 
Overeenkomstig het voorstel van resolutie dat het Federaal Adviescomité voor de Europese 
Aangelegenheden op 21 november 2001 heeft aangenomen en volgens hetwelk het 
Adviescomité zich heeft voorgenomen om regelmatig overleg te plegen met de Belgische 
vertegenwoordigers in de Conventie en met het maatschappelijke middenveld, heeft het 
Adviescomité tijdens het eerste semester van 2002 een eerste reeks hoorzittingen met de 
Belgische vertegenwoordigers in de Conventie georganiseerd. 
 
 
4.1. Vergadering van dinsdag 23 april 2002  
 
Vier Belgische leden van de Conventie over de toekomst van de Europese Unie (de dames 
Marie Nagy en Anne Van Lancker en de heren Pierre Chevalier en Danny Pieters), namen 
op dinsdag 23 april 2002 deel aan en gedachtewisseling over de werkzaamheden van de 
Conventie met de leden van het Federaal Adviescomité voor de Europese 
Aangelegenheden, de Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en de 
Landsverdediging van de Senaat en de Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen van 
de Kamer van volksvertegenwoordigers. 
 
De heer Louis Michel, vertegenwoordiger van de Belgische regering, de heer Elio Di Rupo, 
vertegenwoordiger van de Senaat, en de heer Karel De Gucht, vertegenwoordiger van de 
Kamer van volksvertegenwoordigers, werden verontschuldigd. 
 
 
4.2. Vergadering van dinsdag 28 mei 2002 (voormiddag) 
 
Op vraag van een aantal leden van het Federaal Adviescomité werden op dinsdag 28 mei 
2002 twee verslagen van het Europees Parlement besproken.  Het ging om het verslag van 
de heer Lamassoure over de afbakening van de bevoegdheden tussen de Europese Unie en 
de lidstaten (A5-0133/2002) en het verslag van de heer Napolitano over de betrekkingen 
tussen het Europees Parlement en de nationale parlementen in het kader van de opbouw 
van Europa (A5-0023/2002).  Deze beide belangrijke thema's worden eveneens door de 
Conventie behandeld. 
 
 
4.3. Vergadering van dinsdag 28 mei 2002 (namiddag) 
 
De leden van het Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden, van de 
Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer en van de Commissie voor de 
Buitenlandse Betrekkingen en voor de Defensie van de Senaat hebben op dinsdag 28 mei 
2002 deelgenomen aan een gedachtewisseling met Belgische leden van de Europese 
Conventie. 
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De heer Elio Di Rupo, vertegenwoordiger van de Senaat in de Conventie, heeft toelichting 
gegeven bij de bijdrage die de Belgische leden van de Conventie hebben ingediend over de 
opdrachten,de bevoegdheden en de instrumenten van de Unie. 
De heer Karel De Gucht, vertegenwoordiger van de Kamer in de Conventie, deed verslag 
van de werkzaamheden van de derde plenaire vergadering van de Conventie op 23 en 24 
mei 2002.  Deze vergadering was gewijd aan de manier waarop de Europese Unie zich kwijt 
van haar taken, meer bepaald aan de kwestie van de efficiëntie van de acties van de 
Gemeenschap evenals aan de kwestie van de legitimiteit van die acties. 
 
De heer Danny Pieters, plaatsvervangend vertegenwoordiger van de Kamer in de Conventie, 
heeft de zes werkgroepen die binnen de Conventie zijn opgericht, voorgesteld : 
 
- controle op de naleving van het subsidiariteitsbeginsel ; 
- invoeging van het Handvest van grondrechten ; 
- de gevolgen van de uitdrukkelijke erkenning van de rechtspersoonlijkheid ; 
- de rol van de nationale parlementen ; 
- de aanvullende bevoegdheden ; 
- de samenwerkingsvormen die vereist zijn voor de begeleiding van de instelling van de 

eenheidsmunt 
 
Een eerste tussentijds verslag betreffende de werkzaamheden van de Conventie werd door 
het Adviescomité gepubliceerd (stuk Kamer nr.  1997/1-2001/2002) 
 
 
4.4. Forum in het kader van de Europese Conventie 
 
Op 19 juni 2002 heeft het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden de 
Belgische sociale partners gehoord als bijdrage tot het Forum in het kader van de Europese 
Conventie. 
 
Deze hoorzitting past in het consultatieproces van het sociale middenveld op Europees 
niveau.  De sociale partners hebben hun revendicaties ten aanzien van de Europese 
Conventie en de toekomstige verdragsherziening uiteengezet.  De aanwezige Belgische 
conventieleden hebben een grote overeenstemming vastgesteld met de standpunten van de 
Europese koepels. 
 
Tijdens de gedachtewisseling werd gewezen op de rol van de sociale partners voor de 
terugkoppeling tussen de Conventie en de civiele maatschappij. 
 
Er werd op gewezen dat de sociale partners zich ook moeten organiseren op het niveau van 
de werkgroepen in de Conventie.  Het sociaal beleid was immers geen prioriteit van de 
Conventie, wel het Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (zie stuk Kamer nr. 2020/1-2001/2002). 
 
 
4.5. Colloquium over de toekomst van de EU 
 
Op 3 en 4 juli 2002 werd door de minister van Buitenlandse Zaken een colloquium 
georganiseerd over de toekomst van de EU in het kader van de Europese Conventie. 
 
Bedoeling was vooral de Belgische "civiele maatschappij" te betrekken bij het reflectieproces 
over Europa. 
 
Verscheidene leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers hadden bij dit evenement 
een centrale functie als voorzitter of rapporteur van een werkgroep (onder anderen de heren 
Eyskens, Van Rompuy, Van der Maelen, Maingain en Chevalier). 
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De centrale werkgroep, voorgezeten door de heer Eyskens, handelde over "De legitimiteit 
van de instellingen en het democratiseringsproces in de EU". 
Een meer omstandig verslag over dit colloquium en over de activiteiten van de Belgische 
leden in de Conventie kan geraadpleegd worden op de internetsite www.euconvention.be. 
 
 
5. Werkprogramma van de Europese Unie 2002 en prioriteiten van het Spaanse 

EU-Voorzitterschap (1 januari 2002 – 30 juni 2002) 
 
Op dinsdag 19 februari 2002 heeft de heer F. Van Daele, Permanent Vertegenwoordiger van 
België bij de Europese Unie, een toelichting gegeven bij het werkprogramma van de 
Europese Commissie (2002) en de prioriteiten van het Spaanse Voorzitterschap, tijdens een 
gemeenschappelijke vergadering van het Federaal Adviescomité voor Europese 
Aangelegenheden en de Commissies voor Buitenlandse Zaken van Kamer en Senaat. 
 
 
6. Strijd tegen het witwassen van geld 
 
De leden van het Adviescomité voor Europese Aangelegenheden, van de commissie voor de 
Justitie, van de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en van de commissie voor de 
Financiën en de Begroting hebben op vrijdag 22 maart 2002, tijdens een 
gemeenschappelijke vergadering met de Opvolgingscommissie inzake georganiseerde 
misdaad van de Senaat, deelgenomen aan een gedachtewisseling over de strijd tegen het 
witwassen van geld waarbij ook de heren B. Dejemeppe, procureur des Konings van Brussel 
en J. Spreutels, voorzitter van de Cel voor de Financiële Informatieverwerking aanwezig 
waren.  Die vergadering vond plaats in het kader van het Forum over de strijd tegen het 
witwassen van geld dat op 8 februari 2002 in de Franse Nationale Assemblee, op initiatief 
van haar voorzitter, de heer R. Forni, werd georganiseerd. 
De Kamer van volksvertegenwoordigers was op die conferentie vertegenwoordigd door de 
heer Hugo Coveliers, voorzitter van de VLD-fractie, de heer Dirk Van der Maelen, sp.a-
fractieleider en de heer Olivier Maingain, Voorzitter van de commissie voor de Financiën 
(MR). 
 
Dat Forum waaraan delegaties van alle Europese parlementaire assemblees deelnamen, 
had tot doel een verklaring aan te nemen die herinnert aan het belang en het dringende 
karakter van de actie die ten aanzien van het witwassen van geld moet worden gevoerd en 
een lijst van concrete maatregelen op te stellen (zie stuk Kamer nr. 1719/1-2001/2002). 
 
 
7. De economische en sociale gevolgen van de uitbreiding van de Europese Unie 
 
Op dinsdag 30 april 2002 hebben de leden van het Federaal Adviescomité voor de Europese 
Aangelegenheden, van de Commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het 
Onderwijs, de Nationale wetenschappelijke en culturele instellingen, de Middenstand en de 
Landbouw van de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Commissie voor de Financiën 
en de Economische Aangelegenheden van de Senaat een gedachtewisseling gehad met de 
minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid, 
de heer Charles Picqué. 
De minister heeft de resultaten toegelicht van een studie betreffende de economische en 
sociale gevolgen van de uitbreiding, uitgevoerd, op zijn vraag, door de Studiegroep voor 
Europese Politiek (zie stuk Kamer nr.  1832/1-2001/2002). 
 
 

http://www.euconvention.be/
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8. Opvolging van voorstellen van normatieve akten en andere documenten van 
de Europese Commissie en de Europese Ministerraden  

 
Tijdens de plenaire vergadering van 30 maart 2000 werd er acte genomen van de 
aanduiding van een euro-promotor voor iedere vaste commissie1 
 
Dit lid vormt de link tussen de vaste commissies en het Adviescomité voor Europese 
Aangelegenheden.  Tevens moet het lid erop toezien dat de Europese vragen maandelijks 
op de dagorde van de vaste commissie, waarvan zij (hij) deel uitmaakt, worden geplaatst 
(toepassing van artikel 99 bis van het Kamerreglement). 
 
 
8.1. Onderzoek van de voorstellen van normatieve akten en andere documenten van de 

Europese Commissie : 
 
De Kamer is niet officieel gevat door deze teksten.  Het is nochtans belangrijk dat het 
parlement in dit stadium het standpunt van de regering kent. 
 
De Conferentie van de Voorzitters van de Kamer heeft tijdens de vergadering van 28 juni 
2000 volgende procedure vastgelegd : 
 
Eenmaal per maand zal het secretariaat van het Adviescomité, na instemming van de leden 
van het Adviescomité, een selectie van de teksten van de Europese Commissie (voorstellen 
van normatieve akten of andere documenten) overmaken aan de euro-promotoren evenals 
aan de commissiediensten ten behoeve van de vaste commissies. 
 
De vaste commissie kan : 
- zich beperken tot het nemen van acte van het document ; 
- voor de juridisch belangrijke teksten, een aanbeveling aannemen ter attentie van de 

regering.  De Commissie maakt deze aanbeveling over aan de Voorzitter van de Kamer 
die het op zijn beurt voorlegt aan de Conferentie van de Voorzitters.  De Conferentie 
zal dan in functie van de beschikbare tijd voorstellen : 
- ofwel deze aanbeveling in te schrijven op de agenda van de plenaire vergadering.  

De Voorzitter van de Kamer zal dan de aangenomen aanbeveling overmaken aan 
de Eerste minister en aan het Europees Parlement ; 

-  ofwel maakt de Voorzitter van de Kamer de aanbeveling onmiddellijk over aan de 
betrokken minister, aan het lid van de regering bevoegd voor de omzetting van 
richtlijnen, aan het Adviescomité voor Europese Aangelegenheden (alsook aan de 
25 leden van het Europees Parlement die in België zijn verkozen).  Er zal melding 
van worden gemaakt in de Handelingen van de Kamer. 

 
Elke vaste commissie dient door de betrokken minister op de hoogte te worden gehouden 
van het gevolg dat aan de aanbeveling werd gegeven. 
 
 
8.2. Opvolging van de Europese Raden van Ministers : 
 
De Permanente vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie maakt systematisch de 
agenda's van de Ministerraden over aan het Adviescomité voor Europese Aangelegenheden.  
Deze agenda's worden vervolgens verstuurd naar alle leden van het Adviescomité (in de 
beschikbare taal : Frans, Engels – vaak bestaan de documenten enkel in één van deze talen 

                                                 
1 P. Moriau (Buitenlandse Zaken), F. Moerman (Financiën), A. Barzin (Volksgezondheid), H. Bonte (Sociale 
Zaken), A. Van Aperen (Defensie), F. Talhaoui (Justitie), F. Van den Eynde (Infrastructuur), M. Gerkens 
(Economie), P. De Crem (Binnenlandse Zaken), J. Schauvliege (Handelsrecht) 
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– en/of Nederlands).  Alsook aan de commissiedienst ter attentie van de betrokken vaste 
commissies. 
De Voorzitter van de Kamer heeft aan de federale Ministers gevraagd de agenda's van de 
Europese Ministerraden  met een bijgevoegde nota alsook de samenvattingen van de 
vergaderingen van de Raad over te maken aan het Belgische parlement.  Deze bijkomende 
informatie moet toelaten debatten te voeren volgens artikel 99bis van het reglement, dat stelt 
dat de vaste Commissies maandelijks aandacht moeten besteden aan Europese Zaken. 
 
 
 
6.1.2. RAADGEVENDE INTERPARLEMENTAIRE BENELUXRAAD 
 
 

BEVOEGDHEDEN 
 
 
De Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad is, overeenkomstig zijn 
Instellingsovereenkomst van 5 november 1955 (art. 3), bevoegd om adviezen uit te brengen 
in de vorm van aanbevelingen.  
 
In zijn advies van 9 februari 1996 (DOC 513/4), stemde de Beneluxraad in met het voorstel 
van het Benelux-Comité van Ministers om de Benelux-activiteiten voortaan te bundelen rond 
de volgende primaire aandachtspunten : 
 
-  politieke samenwerking en overleg omtrent Europese vraagstukken; 
-  grensoverschrijdende samenwerking; 
-  “Interne Markt” en economische samenwerking; 
-  cultuur, onderzoek en onderwijs; 
-  “Vrij verkeer van Personen”. 
 
 

SAMENSTELLING 
 
 
Artikel 1 van genoemde Instellingsovereenkomst bepaalt dat de Beneluxraad is 
samengesteld uit 49 leden gekozen uit en aangewezen door de Parlementen van de drie 
landen.  Het ledenaantal is als volgt verdeeld : 21 Belgen, 21 Nederlanders en 7 
Luxemburgers. 
 
De Kamer van volksvertegenwoordigers wordt in de Beneluxraad vertegenwoordigd door de 
heren  A. Van Aperen (VLD), J. Ansoms (CD&V), G. Gobert (ECOLO-AGALEV), J.-P. Henry 
(PS), D. D’hondt (MR) , G. Tastenhoye vanaf 28 juni 2002 vervangen door de heer 
L. Sevenhans (VLAAMS BLOK) en  M. Bartholomeeussen (sp.a). 
 
 

ORGANISATIE 
 
 
In 2001 -2002 wordt de Beneluxraad voorgezeten door de heer J. Schummer (Luxemburg) 
terwijl mevrouw  M. Van der Hoeven (Nederland) en de heer de heer J.-M. Happart 
(Belgische Senaat) de ondervoorzitters zijn.  
 
Er zijn zeven vaste commissies. Het reglement van orde bepaalt dat elke commissie bestaat 
uit twaalf leden, verdeeld als volgt : vijf Belgische, vijf Nederlandse en twee Luxemburgse 
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leden.  Daarenboven worden de zeven vaste commissies voorgezeten door drie Belgische, 
drie Nederlandse en één Luxemburgs voorzitter. 
 
De hiernavolgende commissies worden  aldus voorgezeten door Belgen : “Financiële en 
Sociale Aangelegenheden” door de heer J. Timmermans (Vlaams Parlement), “Buitenlandse 
Vraagstukken”  en  “Ruimtelijke Ordening en Infrastructuur”  respectievelijk door de heren    
D. D’hondt  en M. Bartholomeeussen (Kamer van volksvertegenwoordigers). 
 
Overeenkomstig het reglement, kunnen de leden van de Beneluxraad fracties vormen. Het 
aantal leden, nodig om een erkende fractie te kunnen vormen, bedraagt minstens vijf.  Thans 
zijn er drie erkende politieke fracties : de Christelijke, de Socialistische en de Liberale fractie.  
De christelijke fractie wordt voorgezeten door de heer L. Van den Brande (Vlaams 
Parlement).  
 
De Belgische afvaardiging wordt voorgezeten door de heer St. Platteau (Vlaams Parlement) . 
 
 

WERKZAAMHEDEN VAN DE BENELUXRAAD  
 
 
Het Beneluxparlement vergaderde in plenum op de hiernavolgende data : 
 
-  23 - 24 november 2001, 
-  8 - 9 maart   en 
-  28 - 29 juni 2002. 
 
 
Gezamenlijke verslagen van de Regeringen : 
 
Overeenkomstig de artikelen 3 en 4 van de Instellingsovereenkomst van 5 november 1955, 
brengen de Regeringen jaarlijks aan de Beneluxraad verslag uit over : de totstandkoming en 
de werking van een economische unie tussen de drie Staten en over de samenwerking 
tussen de drie Staten op het gebied van het buitenlands beleid. 
 
Aldus werd ter plenaire vergadering van 23 en 24 november 2001 het 45e jaarlijks verslag 
van de Regeringen over de economische unie tussen de drie Staten besproken 
(DOC 645/1), nadat o.m. door de heer A. Gehlen (Raad van Duitstalige Gemeenschap) 
namens de commissie voor Financiële en Sociale Aangelegenheden en door de heer J. 
Ansoms namens de commissie voor Ruimtelijke Ordening en Infrastructuur was 
gerapporteerd (DOC  645/ 3 & 5). 
 
Ter plenaire vergadering van 8 - 9 maart 2002 werd het 45e gezamenlijk verslag van de 
Regeringen over de samenwerking van de drie Staten op het gebied van het buitenlands 
beleid besproken, nadat door de heer D. D’hondt namens de commissie voor Buitenlandse 
Vraagstukken was gerapporteerd (DOC 658/ 1-2). 
 
 
Ter plenaire vergadering werden in 2001 – 2002 aanbevelingen aangenomen over: 
 
-  de problematiek van de dollekoeienziekte in de Beneluxlanden (DOC 570/5); 
-  het ambulancevervoer in de Belgisch-Nederlandse grensregio (DOC 600/4); 
-  duurzame energie (DOC 613/3); 
-  de reductie van gas-emissies met broeikaseffect (DOC 632/1); 
-  de problematiek van mond- en klauwzeer (DOC 633/1); 
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-  het in overweging nemen van milieu- en sociale factoren met het oog op de toepassing 
van een verlaagd BTW-tarief (DOC 638/1); 

-  de uniformering van collectie-mobiliteit (musea) binnen de Beneluxlanden (DOC 639/1); 
-  “ruimte voor water” (DOC 646/2); 
-  de problemen van de zeevisserij (DOC 649/2); 
-  de inschrijving van voertuigen in het buitenland (DOC 594/4); 
-  de invoering van een heffing op energieproducten (DOC 637/1); 
-  de problematiek van de grensarbeiders (DOC 661/1); 
-  de samenwerking tussen de drie Beneluxlanden op het gebied van de voorkoming en 

de bestrijding van grensoverschrijdende fiscale fraude; 
-  meertaligheid; 
-  de oprichting van een gemeenschappelijke ambassade en van gemeenschappelijke 

consulaten-generaal voor alle Staten van de Benelux (2).  
 
 
Interparlementaire betrekkingen : 
 
Het Beneluxparlement onderhoudt goede betrekkingen met : de Noordse Raad, de Baltische 
Assemblee en de IPR (Interregionale Parlementaire Raad – Lotharingen, Luxemburg, 
Rijnland-Paltz, Saarland, Wallonië). 
 
 
 
6.1.3. PARLEMENTAIRE VERGADERING VAN DE RAAD VAN EUROPA 
 
 
 RAAD VAN EUROPA 
 
 
 OPRICHTING 
 
 
5 mei 1949. 
 
 
 SAMENSTELLING 
 
 
40 lidstaten, 4 landen met het statuut van speciaal genodigde, 2 landen als “waarnemer”. 
 
 
 DOELSTELLINGEN 
 
 
Een hechtere unie tot stand brengen tussen de democratische staten in Europa door het 
openen van een reële dialoog over de problemen waarmee de Europese samenleving 
geconfronteerd wordt. De initiatieven van de parlementaire vergadering hebben tot 
verscheidene overeenkomsten geleid, onder meer de Europese conventie over de Rechten 
van de mens. 
 
 

                                                 
2 De drie laatstgenoemde aanbevelingen werden aangenomen ter plenaire vergadering van 29 juni 2002. 
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 STRUCTUREN 
 
 
- het Comité van ministers: het orgaan met beslissingbevoegdheid, samengesteld uit de 

ministers van Buitenlandse zaken van de lidstaten; 
- de parlementaire assemblee; 
- een gemengd comité dat de schakel vormt tussen het Comité van ministers en de 

parlementaire assemblee. Dit comité bestaat uit een vertegenwoordiger van elke 
regering en een gelijk aantal vertegenwoordigers van de assemblee, waaronder de 
assembleevoorzitter. 

 
 
 PARLEMENTAIRE ASSEMBLEE  
 
 
 OPRICHTING 
 
 
5 mei 1949. 
 
 
 SAMENSTELLING 
 
 
286 parlementsleden en hun plaatsvervangers, welke door de nationale parlementen uit hun 
eigen gelederen verkozen of aangewezen worden. 
 
 
 WERKING 
 
 
De assemblee houdt een jaarlijkse zitting die wordt opgesplitst in vier delen van ongeveer 
een week, in de lente, in de zomer, in de herfst en in de winter. 
 
 
 BEVOEGDHEDEN 
 
 
De assemblee keurt aanbevelingen, adviezen, resoluties of richtlijnen goed. De 
parlementsleden spreken zich daarbij in eigen naam uit; hun uitspraken verplichten hun 
regering tot niets. De leden houden zich niettemin meestal aan de steminstructies die binnen 
de vijf fracties van de assemblee worden afgesproken. 
 
 
  ORGANISATIE 
 
 
De werkzaamheden van de assemblee worden voorbereid door 13 gespecialiseerde 
commissies. Tussen de zittingen door treedt de vaste commissie op in naam van de 
assemblee. 
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SAMENSTELLING VAN DE AFVAARDIGING VAN DE KAMER VAN 
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 

 
 
Vaste leden 
PS :  J.-P. Henry, (Voorzitter van de delegatie) 
CD&V :  M. Eyskens 
VLD : S. Goris 
Agalev : L. Vanoost 
 
Plaatsvervangers 
MR : G. Clerfayt 
Sp.a : A. Schellens 
Vlaams Blok :  G. Annemans 
 
 
 WERKZAAMHEDEN 
 
 
Vierde gedeelte van de zitting 2001, Straatsburg 24-28 september 2001 
 
Tijdens deze zitting kwamen volgende thema's aan bod : 
 
- de veiligheid en de criminaliteitspreventie in de steden : oprichting van een Europees 

observatorium 
- een dynamische sociale politiek ten voordele van de kinderen en de adolescenten in 

de steden 
- het naleven van de verplichtingen en verbintenissen van Georgië 
- de democratieën ten opzichte van het terrorisme 
- de structuren, procedures en middelen van het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens 
- de evolutie van de opvolgingsprocedure van de Assemblee (200-2001) 
- de toestand in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 
- het naleven van de verplichtingen en verbintenissen van Oekraïne 
- het Europese Jaar van de talen 
- het hoger onderwijs in Zuidoost-Europa 
- jonge vorsers in Europa 
- de OESO en de wereldeconomie 
- de wetenschappelijke en technologische ontwikkeling en Centraal en Oost-Europa 
 
 
Vergadering van de Permanente Commissie, Straatsburg, 8 november 2001 
 
Tijdens deze vergadering kwamen volgende thema's aan bod : 
 
- de deelname van de burgers aan het publieke leven op lokaal niveau 
- de samenstelling van de Europese Commissie voor de democratie door het recht 
- het racisme en de xenofobie in de cyberspace 
- het systeem van de propiska toegepast op migranten, asielaanvragers en vluchtelingen 

in de Lidstaten van de Raad van Europa : gevolgen en remedies 
- de gedragscode bij verkiezingen (rapporteur G. CLERFAYT) 
- de rol van de interregionale samenwerking voor de ontwikkeling van de landbouw en 

het platteland 
- de vereenvoudiging van de inschrijvingsprocedure voor de verkiezingen op de agenda 

van de zittingen van de Assemblee 
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Eerste gedeelte van de zitting 2002, Straatsburg 21-25 januari 2002 
 
Tijdens deze zitting kwamen volgende thema's aan bod : 
 
- ontwerp van protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 

betreffende de afschaffing van de doodstraf in alle omstandigheden 
- vraag tot toetreding van Bosnië-Herzegovina tot de Raad van Europa 
- campagne tegen de vrouwenhandel 
- tenuitvoerlegging van de beslissingen van het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens 
- uitwijzingsprocedures conform de rechten van de mens, waarbij de veiligheid en de 

menselijke waardigheid gerespecteerd worden 
- conflict in de Tsjetsjeense Republiek 
- luchttransport en terrorisme : hoe de veiligheid verhogen ? 
- terrorismebestrijding en eerbied voor de rechten van de mens 
- toestand in Cyprus 
- omgaan met de mondialisering : de rol van de Wereldhandelsorganisatie in de 

wereldeconomie 
- politieke gevangenen in Azerbeidzjan (rapporteur G. Clerfayt) 
- wetenschappelijke communicatie 
 
 
Vergadering van de Permanente Commissie, Sint-Petersburg, 26 maart 2002 
 
Tijdens deze vergadering kwamen volgende thema's aan bod : 
 
- ontwerpconventie over de persoonlijke relaties betreffende de kinderen 
- naar een maatschappij met en voor de kinderen in de XXIe eeuw : follow-up van de 

Europese strategie voor de kinderen 
- beroepsopleiding van jonge asielzoekers in de gastlanden 
- ouderschapsverlof 
- ontwerpteksten over de betwiste geloofsbrieven en de amendementen die er 

betrekking op hebben 
 
 
Tweede gedeelte van de zitting 2002, Straatsburg 22-26 april 2002 
 
Tijdens deze zitting kwamen volgende thema's aan bod : 
 
- begrotingen van de Raad van Europa voor het boekjaar 2003 
- uitgaven van de Parlementaire Assemblee voor het boekjaar 2003 
- naleving van de verplichtingen en verbintenissen van de Russische Federatie 
- werking van de democratische instellingen in Moldavië 
- beeld van de vrouwen in de media 
- godsdienst en veranderingen in Centraal- en Oost-Europa 
- juridische toestand van de Roma's in Europa 
- de visvangst in de halfingesloten zeeën van Europa 
- opleiding van werknemers voor het gebruik van de nieuwe technologieën 
- naar gezamenlijke inspanningen om ruggenmergletsels te behandelen en te herstellen 
- activiteiten van het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRK) 
- de Russische wet op de godsdienst 
- de "nieuwe economie" en Europa 
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- toestand in het Nabije Oosten 
- bosbeleid van Canada en samenwerking met Europa 
- bescherming en beheer van de visbronnen. 
 
 
Vergadering van de Permanente Commissie, Luzern, 29 mei 2002 
 
Tijdens deze vergadering kwamen volgende thema's aan bod : 
 
- ontwerp van aanvullend protocol bij de Conventie tegen doping 
- sociale maatregelen ten behoeve van de oorlogskinderen in Zuidoost-Europa 
- de diagnose en de behandeling van hyperactieve kinderen in Europa controleren 
- humanitaire toestand van de wereldbevolking 
- situatie van de wereldbevolking 
- Europese samenwerking in het domein van de sport 
- Toekenning van het statuut van lid van de politieke commissie aan de uittredende 

Voorzitter van de Parlementaire Assemblee en aan de Voorzitters van de politieke 
fracties 

- Het toerismepotentieel in Europa exploiteren 
 
 
Derde gedeelte van de zitting 2002, Straatsburg 24-28 juni 2002 
 
Tijdens deze zitting kwamen volgende thema's aan bod : 
 
- parlementaire controle der internationale instellingen 
- de Europese culturele samenwerking en de toekomstige rol van de Assemblee 
- toekomst van de samenwerking tussen de Europese instellingen 
- toestand van de vluchtelingen en de ontheemden in de Federale Republiek 

Joegoslavië 
- toestand van de vluchtelingen en ontheemden in Armenië, Azerbeidzjan en Georgië 
- strijden tegen de passieve en actieve nicotinevergiftiging : de acties met het oog op het 

behoud van de volksgezondheid durven vernieuwen en versterken (rapporteur : 
F. Poty) 

- de bijdrage van de Europese Bank voor de Wederopbouw en de Ontwikkeling (EBWO) 
aan de economische ontwikkeling in Centraal en Oost-Europa (rapporteur : 
M. Kestelijn-Sierens) 

- het internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank : de uitdagingen in het vooruitzicht 
- De internationale ontvoering van een kind door één van de ouders 
- wereldtop over de duurzame ontwikkeling : tien jaar na Rio 
- toestand van de Maghrebijnse vrouwen 
- toestand in het Nabije Oosten 
- toestand van het leefmilieu van de Baltische Zee 
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6.1.4. PARLEMENTAIRE VERGADERING VAN DE WEST-EUROPESE UNIE 
 
 
 WEST-EUROPESE UNIE 
 
 
 OPRICHTING EN SAMENSTELLING 
 
 
1948:  het militaire bondgenootschap tussen vijf West-Europese landen wordt opgericht 

door het Verdrag van Brussel:  het omvat het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de 
Benelux; 

1954: na het falen van de Europese Defensiegemeenschap wordt het Verdrag van 
 Brussel gewijzigd en aangevuld met de Akkoorden van Parijs; twee nieuwe 
 landen, de Duitse Bondsrepubliek en Italië treden toe; 
1988: Spanje en Portugal treden toe tot de WEU (toetredingsprotocol in werking  
 getreden in 1990), 
1992: Griekenland treedt als tiende lidstaat toe tot de WEU; IJsland Noorwegen en 
 Turkije worden geassocieerd lid (inwerkingtreding in 1995), Denemarken en 
 Ierland krijgen het statuut van waarnemers; 
1994: negen Centraal- en Oost-Europese landen (Polen, Hongarije, de Republiek 
 Tsjechië, Slovakije, Bulgarije, Roemenië, Estland, Letland, Litouwen) worden 
 geassocieerde partners, op voorwaarde met de WEU een Europees akkoord te 
 ondertekenen, 
1995:  Oostenrijk, Finland en Zweden worden waarnemers bij de WEU, 
1996:   Slovenië wordt geassocieerd partner.  De "WEU-familie" telt op dat ogenblik 28 

landen: 10 volwaardige lidstaten, 3 geassocieerde lidstaten, 10 geassocieerde 
partners en 5 waarnemers. 

1999:  Hongarije, Polen en de Republiek Tsjechië worden geassocieerd lid. 
 
 

DE 28 LANDEN VAN DE WEU  
LIDSTATEN  

 
 

Verdrag van Brussel 
gewijzigd 1954 

GEASSOCIËERDE 
LEDEN  

 
Rome 1992 

WAARNEMERS  
 
 

Rome 1992 

GEASSOCIËERDE 
PARTNERS  

 
Kirchberg 1994 

Duitsland  Hongarije  Oostenrijk  Bulgarije  
België  IJsland Denemarken  Estland  
Spanje  Noorwegen  Finland  Letland  
Frankrijk  Polen  Ierland  Litouwen  
Griekenland  Republiek Tsjechië  Zweden  Roemenië  
Italië  Turkije   Slowakije  
Luxemburg   Slovenië  
Nederland     
Portugal    
Verenigd Koninkrijk     
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 DOELSTELLINGEN 
 
 
De vrede en de veiligheid van de lidstaten vrijwaren en het militair potentieel van de lidstaten 
controleren, de samenwerking op het stuk van defensie organiseren en de Europese 
eenmaking bevorderen. 
 
 
 STRUCTUREN  
 
 
- de Raad een intergouvernementeel orgaan met beslissings-

 bevoegdheid, waarin de regeringen vertegenwoordigd zijn 
 door de ministers van Buitenlandse zaken en van 
 Landsverdediging; 

- de Vaste Raad samengesteld uit permanente vertegenwoordigers; 
- het Secretariaat-generaal: dat de Raad en de vaste Raad bijstaat; 
- de Assemblee 
 
 
 ASSEMBLEE VAN DE WEU 
 
 
 OPRICHTING 
 
 
Door het gewijzigd Verdrag van Brussel (art. IX), in 1954. 
 
 
 SAMENSTELLING  
 
 
De leden van de assemblee zijn tevens de parlementsleden van de lidstaten die zitting 
hebben in de assemblee van de Raad van Europa.  De assemblee van de WEU telt 115 
vaste leden en evenveel plaatsvervangers. 
 
 
 WERKING 
 
 
De assemblee komt momenteel tweemaal per jaar samen in gewone plenaire zitting (begin 
juni en begin december), zij kan evenwel ook bijeenkomen in buitengewone zitting. 
 
 
 BEVOEGDHEDEN 
 
 
De assemblee heeft een uitsluitend adviserende bevoegdheid.  De Raad is gehouden de 
assemblee een jaarverslag van zijn activiteiten voor te leggen.  De leden van de assemblee 
kunnen de Raad mondelinge en schriftelijke vragen stellen. 
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 ORGANISATIE 
 
 
Het Comité van voorzitters regelt de werkzaamheden van de assemblee en kan in haar 
naam optreden in de periode tussen twee zittingen.  Zes commissies bereiden de 
besprekingen in plenaire vergadering voor.  De assemblee telt 3 politieke fracties. 
 
 

SAMENSTELLING VAN DE AFVAARDIGING VAN DE KAMER VAN 
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 

 
 
Vaste leden 
PS :  J.-P. Henry 
CD&V :  M. Eyskens (Voorzitter van de delegatie) 
VLD : S. Goris 
Agalev : L. Vanoost 
 
Plaatsvervangers 
MR : G. Clerfayt 
Sp.a : A. Schellens 
Vlaams Blok :  G. Annemans 
 
 

ACTIVITEITEN 
 
 
Vergadering van de Vaste Commissie van 18 oktober 2001 
 
Tijdens deze vergadering kwamen volgende thema's aan bod : 
 
- De parlementaire dimensie van het Europees veiligheids- en defensiebeleid (EVDB) 

(rapporteur : de h. M. Eyskens) 
- De toestand in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (FYROM) 

(rapporteur : de h. S. Goris) 
- De veiligheid van Europa tegenover het internationale terrorisme 
 
Tweede gedeelte van de 47e gewone zitting, 3-6 december 2001 
 
Tijdens deze zitting kwamen volgende thema's aan bod : 
 
- het veiligheids- en defensiebeleid van Europa tegenover het internationale terrorisme - 

antwoord op het jaarlijkse verslag van de Raad 
- de parlementaire dimensie van het EVDB (Europees veiligheids- en defensiebeleid) - 

voorstellen voor Laken (rapporteur : de h. M. Eyskens) 
- de nieuwe ontwikkelingen in Rusland, Belarus en Oekraïne 
- het Europese strategisch vervoer - antwoord op het jaarlijkse verslag van de Raad 
- de beheersing van chemische en biologische wapens - nieuwe uitdagingen 
- de militaire uitrusting voor Europese crisisbeheersing - antwoord op het jaarlijkse 

verslag van de Raad 
- de antiraketverdediging : de gevolgen voor de Europese industrie 
- de veiligheid in de Balkan 
- de toestand in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (rapporteur : de h. 

S. Goris) 
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- de controle van de nationale parlementen op het optreden van de strijdkrachten in het 
buitenland in het kader van internationale opdrachten : stand van de wetgeving 

 
 
Eerste gedeelte van de 48e gewone zitting, 3-5 juni 2002 
 
Tijdens deze zitting kwamen volgende thema's aan bod 
 
- de Europese militaire capaciteiten in het kader van de strijd tegen het internationale 

terrorisme 
- het Europese inlichtingenwerk : de nieuwe uitdagingen - antwoord op het jaarlijkse 

verslag van de Raad 
- de Europese landen die geen lid zijn van de Europese Unie en de Europese defensie - 

antwoord op het jaarlijkse verslag van de Raad 
- de nieuwe uitdagingen voor de Euro-Amerikaanse samenwerking op het stuk van 

veiligheid 
- de evolutie van de publieke opinie in Europa op het stuk van veiligheid en defensie na 

de terroristische aanslagen van 11 september 2001 
- de uitrusting van onze strijdkrachten om de veiligheid en de verdediging van Europa te 

waarborgen : prioriteiten en lacunes (conclusies van het colloquium van de 
Assemblee) - antwoord op het jaarlijkse verslag van de Raad 

- de ontwikkeling van een Europese capaciteit voor ruimteobservatie om aan de 
veiligheidsbehoeften van Europa tegemoet te komen 

- de follow-up van de internationale besprekingen over wapenbeheersing en 
ontwapening 

- de rol van de nationale parlementen in de Europese Unie en meer bepaald in het 
EVDB (Europees Veiligheids- en Defensiebeleid) - bijdrage van de Assemblee aan de 
Conventie (rapporteur : de h. M. Eyskens) 

- de parlementaire dimensie in de nieuwe Europese veiligheids- en defensiestructuren - 
antwoorden op parlementaire vragen in de landen van de WEU 

 
 
 
6.1.5. PARLEMENTAIRE ASSEMBLEE VAN DE ORGANISATIE VOOR DE VEILIGHEID 

EN DE SAMENWERKING IN EUROPA 
 
 OPRICHTING EN SAMENSTELLING VAN DE ASSEMBLEE 
 
 
In uitvoering van het Handvest van Parijs, werd in april 1991 beslist een OVSE-assemblee 
op te richten met parlementsleden behorend tot 34 staten die het Pakt van Helsinki hadden 
ondertekend. De ontbinding van de Sovjetunie en van Joegoslavië hebben dat aantal tot 35 
opgevoerd. 
 
 
 STRUCTUREN 
 
 
Drie commissies (veiligheid, economische aangelegenheden, mensenrechten) werden 
ingesteld conform de drie Helsinki-korven. 
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 WERKING 
 
 
De assemblee vergadert ieder jaar tijdens de eerste week van juli. De eerste zitting ging door 
in Boedapest in 1992. Het secretariaat is in Kopenhagen gevestigd. 
 
 
 DE BELGISCHE DELEGATIE BIJ DE PARLEMENTAIRE ASSEMBLEE VAN DE OVSE 
 
 
De OVSE is een samenwerkingsverband tussen 55 Staten (alle Europese Staten, met 
inbegrip van klein-Joegoslavië, de republieken van de voormalige Sovjet-Unie, Canada en 
de Verenigde Staten) dat gegroeid is uit de Slotakte van Helsinki van 1975 en het Handvest 
van Parijs van 1990. 
 
Eén van de belangrijkste taken van de OVSE is de conflictpreventie en crisisbeheersing.  
 
In april 1991 zijn de afgevaardigden van de Parlementen van de Staten die aan de 
Conferentie inzake Veiligheid en Samenwerking in Europa deelnamen, overgegaan tot 
oprichting van een Parlementaire Assemblee. 
 
 
 WINTERSESSIE VAN DE PA OVSE TE WENEN (21-22 FEBRUARI 2002) 
 
 
De wintersessie van de PA OVSE werd dit jaar voor de eerste keer georganiseerd op 21 en 
22 februari 2002 te Wenen.  
 
De wintersessie beoogt : 
- Een vlotte interactie met de gouvernementele arm van de OVSE (de Chairman-in-

office, de permanente vertegenwoordiger van het Voorzitterschap, Hoge 
vertegenwoordigers voor resp. de persvrijheid, de minderheden, de gender-issues, de 
secretaris-generaal van de OVSE, de coördinatoren); 

- de opvolging van de verklaringen aangenomen door de PA OVSE tijdens de plenaire 
vergaderingen; 

- de voorbereiding van de rapporten voor de jaarlijkse plenaire vergadering van juli.   
 
De Belgische delegatie werd geleid door de heer Charles Janssens, en bestond verder uit 
Kamerlid Pieter De Crem, en de senatoren Anne-Marie Lizin en Theo Kelchtermans. 
 
 
 ZOMERSESSIE VAN DE PA OVSE (6 TOT 10 JULI 2002)  
 
 
Van 6 tot 10 juli 2002 vond in de Duitse Bundestag te Berlijn onder het voorzitterschap van 
de heer Adrian Severin de 11de jaarlijkse zitting van de Parlementaire Assemblee van de 
Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa plaats.  
 
De delegatie werd geleid door de heer Charles Janssens, volksvertegenwoordiger (PS).  
Namens de Kamer waren de leden Guy Hove (VLD), Pieter De Crem (CD&V) en Jacques 
Simonet (MR) afgevaardigd. Namens de Senaat waren de Senatoren André Geens (VLD) en 
Luc Van den Brande (CD&V) en Anne-Marie Lizin (PS) afgevaardigd. 
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 BESPREKING VAN DE VERKLARING VAN DE PARLEMENTAIRE ASSEMBLEE VAN DE OVSE, 
 GEDAAN TE BERLIJN OP 10 JULI 2002 
 
Tijdens haar jaarvergadering heeft de Parlementaire Assemblee van de OVSE te Berlijn op 
10 juli 2002 een verklaring aangenomen op basis van de door de drie vaste commissies 
besproken verslagen en resoluties. Het centrale thema was “De bestrijding van het 
terrorisme: Een uitdaging voor de 21ste Eeuw”.  
 
Van de 113 amendementen op de resoluties werden er 15 amendementen door de 
Belgische delegatie werden ingediend. 
Hierna worden de kerngedachten van de verklaring van Berlijn samengevat, alsook de 
krijtlijnen van de rapporten die aan de basis lagen van de resoluties : 
 
 
Politieke zaken en Veiligheid (Voorzitter : de heer Lilikas - Cyprus) 
 
Het rapport-Van Den Doel en de resolutie gaan onder meer uit van de volgende krachtlijnen :  
- Het internationaal terrorisme vormt een bedreiging voor de vrede en de stabiliteit in de 

OVSE-ruimte en dit fenomeen moet effectief bestreden worden door de gezamenlijke 
inspanningen van de internationale gemeenschap. 

- Politieke instabiliteit, religieus en etnisch extremisme, alsook de conflicten in gebieden 
zonder overheidsgezag vormen een gunstige voedingsbodem voor het terrorisme. 

- Het bevorderen van de rechtsstaat, eerbied voor de mensenrechten en een hoge graad 
van politieke participatie zijn essentieel om op doeltreffende wijze het terrorisme te 
bekampen. 

- De georganiseerde misdaad, de wapen- en drugshandel en de mensenhandel zijn nauw 
verbonden met het terrorisme en tasten de veiligheid, de economie en de sociale 
structuur van de Staten aan. 

- De OVSE kan via conflictpreventie, training van politie-éénheden, monitoring aan de 
grenzen en een OVSE-Handvest tegen terrorisme een eigen bijdrage leveren in de 
bestrijding van het terrorisme. 

 
De twaalf amendementen die de Belgische delegatie in deze commissie had ingediend, 
werden toegelicht door Kamerlid Charles JANSSENS. Zes van de twaalf amendementen 
werden aangenomen. 
 
 
Economische zaken, Wetenschap, Technologie en Milieu (Voorzitter : de heer  Bilorus – 
Oekraïne) 
 
Het rapport-Haering en de resolutie gaan onder meer uit van de volgende krachtlijnen :  
- De klassieke omschrijving van terrorisme, steunt op verschillende elementen : nl. het 

systematisch en planmatig hanteren van geweld om politieke, economische en sociale 
motieven.  

- De analyse van de risico’s waaraan onze hoogtechnologische beschaving onderhevig 
is, krijgt er na 11 september 2001 een nieuwe dimensie bij. De terroristen richten zich 
niet langer alleen op militaire doelwitten en op specifieke individuele slachtoffers, maar 
ook op zeer kwetsbare burgerlijke doelwitten (hospitalen, nucleaire installaties, 
stuwdammen) en op onschuldige burgers. 

- De preventie van terrorisme vereist een grondige analyse van de verschillende (vooral 
economische) factoren die terrorisme in de hand werken (zoals snelle veranderingen in 
een wereld van globalisering, armoede, sociale achteruitstelling, ongelijke 
behandeling). Sociale justitie en armoedebestrijding kunnen terreur effectief bestrijden.  
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- De bestrijding van de financiering van terroristische bewegingen (vooral het informele 
circuit) en de methodes om hun kapitalen te bevriezen, vormen de zwakste schakels in 
de terreurbestrijding en moeten aangevuld worden met een systematische strijd tegen 
de georganiseerde misdaad, de handel in wapens en drugs, de mensenhandel en de 
gijzelnemingen die de voornaamste financieringsbronnen vormen voor terroristische 
activiteiten.  

 
 
Democratie, Mensenrechten en Humanitaire aangelegenheden (Voorzitter : de heer 
Weisskirichen – Duitsland)  
 
Het rapport-Robinson en de resolutie gaan onder meer uit van de volgende krachtlijnen :  
- Terreurdaden, of die nu uitgaan van individuen of van Staten, zijn onaanvaardbaar. De 

OVSE Staten worden uitgenodigd om in hun wetgeving een definitie van terrorisme uit 
te werken, die de aanvallen viseert die het leven bedreigen van onschuldige burgers en 
die geïnspireerd zijn op politieke, ideologische of religieuze motieven. Deze definitie 
zou de overheden toelaten preventief op te treden, terreurdaden te onderzoeken en de 
daders uit te leveren.   

- De specifieke veiligheidsmaatregelen om het terrorisme te bestrijden mogen geen 
voorwendsel zijn om het respect voor de mensenrechten terug te dringen. 

- De OVSE-ruimte werd na 11 september 2001 opgeschrikt door aanvallen op Joodse 
burgers en bidplaatsen, op Moslims en op minderheden zoals de Koerden en Roma-
zigeuners. 

- Het ontmantelen van terroristische netwerken, preventieve maatregelen (via opvoeding 
en armoedebestrijding), de ratificatie van internationale overeenkomsten inzake 
bestrijding van terrorisme en het respect voor de bestaande conventies inzake 
mensenrechten vormen hierop het meest gepaste antwoord.  

 
De drie amendementen die de Belgische delegatie in deze commissie had ingediend, 
werden toegelicht door Kamerlid Guy HOVE. Deze amendementen die ertoe strekten de 
bewoordingen van de resolutie te versterken en de deelname van de vrouwen op alle 
politieke en sociale domeinen te bevorderen, werden eenparig aangenomen. 
 
Tijdens het debat kwamen de hoge investeringen in apparatuur voor veiligheids- en 
inlichtingendiensten ter sprake. Als hiervoor extra middelen worden vrijgemaakt, moeten ook 
middelen worden ingezet voor de armoedebestrijding. 

 
 

VERGADERING TE MADRID VAN DE PERMANENTE COMMISSIE VAN DE PA OVSE  
(2 OKTOBER 2002) EN CONFERENTIE OVER VEILIGHEID EN SAMENWERKING IN DE 
MIDDELLANDSE ZEE- REGIO (3 EN 4 OKTOBER 2002) 

 
 
Vergadering van de Permanente commissie van de PA OVSE (2 oktober 2002) 
 
Op 2 oktober 2002 kwam te Madrid de Permanente commissie van de Parlementaire 
assemblee van de OVSE.  Namens de Belgische delegatie was volksvertegenwoordiger 
Charles Janssens afgevaardigd als Hoofd van de Belgische delegatie bij de PA OVSE. 
 
In zijn uiteenzetting stelde de nieuwe Voorzitter Bruce George de volgende krachtlijnen van 
zijn voorzitterschap voorop : het belang van de OVSE-field missions, de rol van de PA OVSE 
bij de waarnemingsopdrachten tijdens de verkiezingen en de goede betrekkingen tussen de 
parlementaire assemblee en de gouvernementele arm van de OVSE. 
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Conferentie over het Middellandse Zeegebied (3-4 oktober 2002) 
 
De basisakten van de OVSE hebben steeds aandacht gehad voor het Middellandse 
Zeegebied en de “Mediterranean Partners for Co-operation” (Staten van het Nabije Oosten 
en Noord Afrika) hebben steeds deelgenomen aan de OVSE-activiteiten.  
 
Daarnaast is de Akte van Barcelona van 1995 een hoopvol begin geweest voor de 
samenwerking tussen de Europese Unie en de landen van de mediterrane zone, terwijl de 
Europese Top van Valencia van 22 en 23 april 2002 de aanvankelijke doelstellingen van het 
Barcelona-proces heeft geëvalueerd. 
 
Vanuit het besef dat de veiligheid in de OVSE-ruimte nauw samenhangt met de veiligheid in 
het Middellandse Zeegebied, is er eensgezindheid over de noodzaak tot dialoog en 
samenwerking in deze regio die in vier sub-regio’s kan onderverdeeld worden, nl. de EU-
lidstaten van het gebied, de Balkan, het Midden-Oosten en de Maghreb.  
 
De ongecontroleerde migratiestromen, de economische crisis, het religieus integrisme dat 
voortkomt uit de economische achteruitstelling, de transit-zones in de mensen- en 
drugshandel en het terrorisme tonen aan dat een geharmoniseerde aanpak van de 
problematiek en de dialoog tussen de Westerse Staten en de Staten van de Zuidelijke 
Middellandse Zeegebied zich meer dan ooit opdringen. 
 
Experts en leden van de PA OVSE hebben hun visie toegelicht op de problemen in het 
Middellandse Zeegebied tijdens een debat, dat overeenstemde met de drie korven van de 
Slotakte van Helsinki, met name “Politiek en veiligheid”, “Economie” en “Mensenrechten”. 
Hierbij werd opgeroepen tot een gemeenschappelijk veiligheidsbeleid in de regio, en vroegen 
sommige sprekers dat de Europese Unie haar economische samenwerking met het 
Zuidelijke Middellandse Zeegebied in evenredige mate zou versterken als de hulp die EU 
aan de Centraal en Oost-Europese Staten verstrekken. De onvolkomenheden inzake de 
bescherming van de rechten van de Mens in de Staten van het Zuidelijke Middellandse 
Zeegebied kunnen geen voorwendsel zijn om deze Staten te isoleren. Tevens stelt men vast 
dat extreme groeperingen vaak in vrije verkiezingen een middel zien om de macht te 
veroveren en een autocratisch regime in te stellen dat elke vrije meningsuiting uitsluit. 
 
In zijn slottoespraak wees Voorzitter Bruce George erop dat de gouvernementele en de 
parlementaire arm van de OVSE kunnen bijdragen tot het ontwikkelen van 
vertrouwensbevorderende maatregelen in het gebied en de dialoog tussen de culturen, 
bevolkingsgroepen en godsdiensten kunnen bevorderen. Om dubbel werk te vermijden, zou 
de OVSE haar activiteiten moeten afstemmen op de initiatieven die andere internationale 
instellingen (EU, Raad van Europa, NAVO, Parlementaire associatie voor de Euro-Arabische 
samenwerking,..) reeds opzetten in deze regio. De leden van de PA OVSE zouden voorts in 
hun betrekkingen met de Staten van de Zuidelijke Middellandse Zeegebied de implementatie 
van de democratische rechten en vrijheden moeten aanmoedigen die een conditio sine qua 
non vormen voor de stabiliteit in deze regio.    
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6.1.6. PARLEMENTAIRE NAVO-ASSEMBLEE (PNA) 
 
 
Secretariaat van de Belgische delegatie bij de Parlementaire NAVO assemblee - Kamer van 
volksvertegenwoordigers - 1008 Brussel - Tel.: (02) 549.83.28 - 549.81.59. 
 
 
 OPRICHTING 
 
De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) werd op 4 april 1949 opgericht. 
Het Noord-Atlantische Verdrag voorziet niet in een raadgevende parlementaire assemblee.  De 
PNA (voorheen NAA) (interparlementaire organisatie) kwam tot stand in 1955 op initiatief van 
parlementsleden van landen van het Atlantische Bondgenootschap en wordt door de Noord-
Atlantische Raad (hoogste orgaan voor besluitvorming en overleg binnen het 
Bondgenootschap) en door de lidstaten als een representatief raadgevend orgaan beschouwd. 
 
 
 SAMENSTELLING 
 
- 19 nationale parlementen van de landen die het Noord-Atlantisch Verdrag hebben 

ondertekend, namelijk 214 effectieve leden en evenveel plaatsvervangende leden (België, 
Canada, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië Hongarije, 
Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Spanje, Tsjechië, Turkije, 
Verenigde Staten van Amerika, IJsland); 

- aan 15 Centraal- en Oost-Europese landen werd het statuut van buitengewoon 
afgevaardigde verleend, zodat zij aan de werkzaamheden en de debatten van de 
assemblee kunnen deelnemen (Albanië, Bulgarije, Estland, Finland, Letland, Litouwen, de 
ex-Joegoslavische Republiek Macedonië-Erym, Moldavië, Roemenië, Rusland, Slowakije, 
Slovenië, Oekraïne, Georgië en Zwitserland); 

- enkele waarnemende landen (Japan, Marokko, Oostenrijk, ...). 
 
 
 DOELSTELLINGEN 
 
- de effectieve toepassing van het Noord-Atlantische Verdrag bevorderen; 
- parlementaire controle uitoefenen op de strijdkrachten die ter beschikking staan van het 

NAVO-Opperbevel en op de eraan verbonden uitgaven; 
- de samenwerking tussen de lidstaten van het Atlantische Bondgenootschap versterken 

en de ontwikkeling van een Atlantisch solidariteitsgevoel bevorderen; 
- de publieke opinie over de doelstellingen en realisaties van de NAVO informeren. 
 
 
 ORGANISATIE 
 
De vaste commissie is het leidend orgaan van de assemblee. 
De vergaderingen van de vijf commissies (burgerlijke aangelegenheden, defensie en veiligheid, 
economische zaken, politieke aangelegenheden, wetenschap en technologie) en van een 
aantal subcommissies verlenen een continu karakter aan de werkzaamheden van de 
assemblee. 
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 WERKING 
 
Er zijn twee jaarlijkse zittingen, tijdens welke een plenaire vergadering plaatsvindt: één in de 
lente en één in de herfst. 
 
De leden van de assemblee hebben zitting in nationale afvaardigingen.  De afvaardigingen 
worden door hun respectieve parlementen aangewezen. 
De aanbevelingen of resoluties die in de commissies zijn aangenomen, worden in de plenaire 
vergadering van de assemblee in stemming gebracht.  De aanbevelingen zijn bestemd voor de 
Noord-Atlantische Raad en vragen hem in verband met een bepaald punt op te treden, terwijl 
de resoluties, waarin eerder een mening wordt vertolkt, aan de regeringen van de lidstaten zijn 
gericht. 
 
 
 
 B E L G I S C H E  P AR L E M E N T AI R E  V E R E N I G I N G  V AN  D E  NAVO  
 
 
 OPRICHTING 
 
 
Deze in 1955 opgerichte Vereniging, die ook de "Belgische afvaardiging bij de Noord-
Atlantische Assemblee" wordt genoemd, staat open voor alle federale parlementsleden. 
 
 
 WERKING 
 
 
De afgevaardigden worden door de Parlementaire Vereniging van de NAVO onder de lidstaten 
aangeduid volgens de regels van de evenredige vertegenwoordiging tussen de in het federale 
Parlement (Kamer van volksvertegenwoordigers en Senaat) vertegenwoordigde politieke 
fracties. 
 
 
 BEVOEGDHEDEN 
 
De afvaardiging neemt deel aan de jaarlijkse zittingen;  de door haar aangewezen leden nemen 
deel aan diverse activiteiten van de PNA (voorheen NAA). 
De Vereniging verspreidt de door de PNA (voorheen NAA) aangenomen resoluties en 
aanbevelingen bij de federale parlementsleden en brengt ze desgevallend ter sprake in de 
parlementaire debatten (plenaire vergaderingen en commissies). 
 
 

WERKZAAMHEDEN 
 
Van 5 tot 9 oktober 2001 had in het congresgebouw te Ottawa de 47ste jaarlijkse zitting plaats 
van de Parlementaire NAVO-assemblee. 
 
Op zaterdag 6, zondag 7 en maandag 8 oktober vergaderden de vijf commissies en het 
Bureau. 
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Gelet op de aanslagen van 11 september 2001 werd de strijd tegen het terrorisme 
vanzelfsprekend het kernthema van de vergadering.  Verder werden ook volgende thema’s 
behandeld : 
 
- de bijdrage van burgers tot de Europese veiligheid; 
- het democratiseringsproces in Joegoslavië,  Wit-Rusland en Kaliningrad; 
- de veiligheid in zuid-oost Europa; 
-  de beveiliging tegen raketaanvallen; 
- de rol van de NATO in de hervormingen van de defensie; 
- de NATO en de Europese defensie-initiatieven; 
- het belang van de energiebevoorrading voor de transatlantische veiligheid; 
- de economische ontwikkelingen in Servië; 
- de uitbreiding van de Europese Unie en de gevolgen hiervan voor de stabiliteit en de 

welvaart in Europa; 
- de nucleaire veiligheid in centraal en Oost-Europa evenals in de voormalige Sovjet-

Unie; 
- de nieuwe methodes en technieken inzake terrorisme evenals het gebruik van 

chemische en biologische wapens. 
 

Tijdens de plenaire vergadering van 9 oktober voerden onder meer de heer Arthur Eggleton, 
Canadees minister van landsverdediging, en NAVO secretaris-generaal lord Robertson het 
woord.  Tijdens de namiddagzitting werd de verklaring over de strijd tegen het terrorisme van 
de heer Rafael Estrella, voorzitter van de Parlementaire NAVO-assemblee, besproken en 
goedgekeurd. 
 
 
Lentezitting 2002 
 
Benevens aan de hoger beschreven jaarlijkse zitting, heeft de Belgische delegatie ook 
deelgenomen aan de lentezitting 2002. 
 
De lentezitting 2002 van de Parlementaire NAVO Assemblee vond plaats in het Nationale 
Paleis voor Cultuur in Sofia (Bulgarije), van 24 tot 28 mei 2002.  
 
De Belgische delegatie, onder leiding van voorzitter Yvon Harmegnies, verdeelde zich over 
de onderscheiden commissies, wier werkzaamheden zich vooral toespitsten op de volgende 
thema's : de wereld na 11 september 2001, de terrorismebestrijding en de uitbreiding van de 
NAVO.  
 
Een greep uit de diverse verslagen die in de loop van deze zitting in de onderscheiden 
commissies werden voorgesteld : "De oorlog tegen het terrorisme : evaluatie en vragen",  
"De bescherming van de democratieën : verdediging van het nationale grondgebied, non-
proliferatie en Euro-Atlantische veiligheid", "De militaire voorbereiding van de kandidaat-
NAVO-lidstaten", "De economische consequenties van 11 september en de economische 
dimensie van de strijd tegen het terrorisme", "Van Doha tot Pittsburg : de jongste 
ontwikkelingen in de trans-Atlantische handelsbetrekkingen", "De gevaren voor de veiligheid 
in de 21e eeuw en de functies en taken van de NAVO", "De uitbreiding van de NAVO en de 
partnerships", "De wereldwijde klimaatverandering en het Protocol van Kyoto : de 
wetenschap van de wereldwijde klimaatverandering. Het internationale antwoord. Het 
standpunt van de EU. Het standpunt van de Verenigde Staten".  
 
Het thema waarover de Assembleeleden zouden stemmen, werd toegelicht door de heer 
Peter Viggers (Verenigd Koninkrijk), voorzitter van de Politieke Commissie : "Verklaring 
aangaande de uitbreiding van de NAVO". Met die verklaring verbinden de staatshoofden en 
regeringsleiders van de NAVO-lidstaten zich er in de eerste plaats toe om, tijdens de 
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volgende Top die op 21 en 22 november 2002 in Praag gehouden wordt, de kandidaat-
lidstaten die huns inziens klaar zijn voor toetreding tot het NAVO-Bondgenootschap en wier 
inbreng volgens hen de veiligheid en stabiliteit binnen de Euro-Atlantische zone zou kunnen 
consolideren, uit te nodigen toetredingsonderhandelingen aan te knopen.  
In de preliminairen van de verklaring staat te lezen dat "Bulgarije, Roemenië, Slowakije, 
Slovenië, Estland, Letland en Litouwen aangetoond hebben dat ze vooruitgang geboekt 
hebben in hun voorbereiding op de toetreding tot de NAVO, door met succes nationale 
hervormingsprogramma's ten uitvoer te brengen, en door een bijdrage te leveren aan de 
NAVO-operaties in de Balkan". Sommige delegaties hadden bezwaar tegen de vermelding 
van de namen van de kandidaat-lidstaten in de verklaring.  
Voorts zegt de verklaring dat de parlementen die in de Assemblee zijn vertegenwoordigd, 
verzocht worden in te stemmen met de ratificatie van de toetredingsprotocollen of zich 
daarvoor in te zetten.  
 
Bulgarije heeft zijn engagement jegens de NAVO op ondubbelzinnige wijze bevestigd, en 
neemt actief deel aan het Partnerschap voor de vrede en aan de operaties onder NAVO-
commando in Bosnië-Herzegovina en Kosovo. Het land zet zich ook in voor de strijd tegen 
het terrorisme.  
De Bulgaarse delegatieleider, Kamerlid Stanimir Ilchev onderstreepte dat Bulgarije sinds de 
"zachte revolutie" van 1989 de kampioen van de stabiliteit in de Balkan is. Het land 
onderhoudt immers uitstekende betrekkingen met al zijn buurlanden.  
Premier Simeon van Saksen-Coburg-Gotha benadrukte dat zijn land vastbesloten is om in 
aanmerking te komen voor het NAVO-lidmaatschap en hard zijn best blijft doen om aan de 
toetredingsvoorwaarden te voldoen. De Bulgaarse premier merkte voorts op dat de 
toetreding van zijn land tot de NAVO op politiek vlak bovenal een erkenning inhoudt van de 
inspanningen die Bulgarije heeft geleverd voor de democratisering en de omschakeling op 
de vrije markteconomie. "De Bulgaarse samenleving verdient het om eindelijk te zien en te 
ondervinden dat het sinds 1989 gevoerde beleid van zware en moeilijke hervormingen nu 
concrete resultaten afwerpt", aldus nog de premier.  
 
Tijdens de plenaire vergadering werden er toespraken gehouden door de heer Rafael 
Estrella, voorzitter van de Parlementaire Assemblee van de NAVO, de heer Ognian 
Gerdjikov, voorzitter van de Bulgaarse Nationale Assemblee, de heer Georgi Parvanov, 
president van de republiek Bulgarije, de heer Simeon van Saksen-Coburg-Gotha, eerste 
minister van Bulgarije en de heer Solomon Passy, de Bulgaarse minister van Buitenlandse 
Zaken. The Right Honourable Lord Robertson of Port Ellen, NAVO-secretaris-generaal en 
voorzitter van de Noord-Atlantische Raad, hield zijn speech vanuit Rome via 
videocommunicatie.  
 
 
 
6.1.7. INTERPARLEMENTAIRE UNIE 
 
 
 OORSPRONG 
 
 
In 1889 namen een Brits en een Frans parlementslid het initiatief om een interparlementaire 
conferentie te organiseren voor internationale arbitrage.  In 1894 wordt een permanente 
organisatie in het leven geroepen met een secretariaat: de Interparlementaire Unie. 
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 SAMENSTELLING 
 
 
126 landen en 3 geassocieerde leden 
 
 
 DOELSTELLINGEN 
 
 
Persoonlijke contacten tussen de leden van alle parlementen bevorderen, de 
parlementsleden bijeenbrengen voor gemeenschappelijke initiatieven om tot vrede en 
samenwerking tussen de volkeren te komen. 
 
 
 WERKING 
 
 
De Unie is een internationale organisatie die is samengesteld uit nationale groepen, elk 
opgericht binnen een nationaal parlement.  De Unie telt op dit moment 116 nationale 
groepen.  De aansluiting bij de Unie en bij haar bilaterale secties gebeurt op vrijwillige en 
individuele basis. 
 BEVOEGDHEDEN 
 
 
De conferenties van de Interparlementaire Unie keuren resoluties goed over welbepaalde 
onderwerpen die te maken hebben met een economische en politieke wereldproblemen.  
 
De aansluiting bij de Unie en bij haar bilaterale secties gebeurt op vrijwillige en individuele 
basis. 
 
 
 HUIDIGE SAMENSTELLING VAN HET BUREAU  
 
 
De Voorzitters van Kamer en Senaat nemen ambtshalve deel aan de vergaderingen van het 
Bureau (art. 7 6° van de Statuten van de Groep). 
 
Voorzitter de h. F. Erdman (sp.a-K) 
 
Ondervoorzitters de hh. H. Vandenberghe (CD&V-S) 
  J.-P. Henry (PS-K) 
 
Tweede Afgevaardigde Interparl. Raad de h. J. Lefevre (cdH-K) 
 
Lid van het Uitvoerend Comité de h. G. Versnick (VLD-K) 
 
1e Commissie (politieke vraagstukken,internationale veiligheid, ontwapening) 
Vaste leden Mevr. S. Creyf (CD&V -K) 
  de h. J.-P. Henry (PS-K) 
Plaatsvervangers de h. R. Langendries (cdH-K) 
  de h. J. Canon (PS-K) 



242 - INTERNATIONALE BETREKKINGEN  Hoofdstuk 6 
 

 

 
2e Commissie (parlementaire en juridische aangelegenheden, rechten van de mens) 
Vaste leden de hh. H. Vandenberghe (CD&V-S) 
  M. Colla (sp.a -S) 
Plaatsvervangers Mevr. E. Thijs (CD&V -S) 
  de h. J. Timmermans (sp.a -S) 
 
3e Commissie (Economische en sociale aangelegenheden) 
Vaste leden de h. D. D’Hondt (MR-K) 
  Mevr. M.-J. Laloy (PS-S) 
Plaatsvervangers de h.  A. Destehexhe (MR-S) 
  de h. Ch. Janssens (PS-K) 
 
4e Commissie (Cultuur en leefmilieu) 
Vaste leden de h.  J. Devolder (VLD-S) 
  Mevr. M. Dardennne (Ecolo-K) 
Plaatsvervangers Mevr.  J. Leduc (VLD-S) 
 
 
Secretariaat :  de h. Marc De Rouck, Secretaris van de Groep 
  de h. Marc Van der Hulst, Adjunct-secretaris van de Groep 
  mevr. Brigitte De Plancke, Adjunct-secretaris van de Groep 
 
 
 
 ACTIVITEITEN 
 
 
106de Interparlementaire conferentie, Ouagadougou (Burkina Faso), 9-14 september 
2001 
 
De volgende leden van de Kamer namen aan deze conferentie deel : 
 
J. Lefevre, Lid van de Interparlementaire Raad, delegatieleider 
G. Versnick, Lid van het Uitvoerend Comité van de Interparlementaire Unie 
D. D'Hondt. 
 
De conferentie behandelde de volgende thema's : 
 
- algemeen debat over de politieke, economische en sociale toestand in de wereld 
- bescherming van en zorg voor kinderen, de drijvende kracht van de samenleving van 

morgen 
- dringende bestrijding van HIV/AIDS en andere pandemieën die een ernstige bedreiging 

vormen voor de volksgezondheid en de economische, sociale en politieke ontwikkeling, 
ja zelfs het voortbestaan van vele naties 

- bijdrage van de parlementen aan een oplossing voor de aanhoudende tragische 
toestand in de bezette Arabische gebieden, het sturen van internationale waarnemers 
en monitoren en de bescherming van het Palestijnse Arabische volk, meer bepaald de 
ongewapende burgerbevolking 

- veroordeling van de terroristische aanslagen van 11 september 2001 tegen de 
Verenigde Staten (spoedprocedure). 
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Dhr. Lefevre hield een toespraak over het thema "economisch geweld" in het kader van het 
Algemeen Debat. 
 
Dhr. Versnick zat een van de vergaderingen van de Interparlementaire Raad voor en 
rapporteerde namens het Uitvoerend Comité aan de Interparlementaire Raad over (i) de 
begroting van de Interparlementaire Unie voor 2002, (ii) de financiële aspecten van de 
hervorming van de Interparlementaire Unie en (iii) de financiële vooruitzichten van de Unie 
tot 2008. 
 
 
107de Interparlementaire conferentie, Marrakech (Marokko), 17 tot 23 maart 2002 
 
De volgende leden van de Kamer namen aan deze conferentie deel : 
 
- F. Erdman,  Voorzitter van de Belgische Groep van de Interparlementaire 

Unie, Lid van de Interparlementaire Raad, delegatieleider 
- J. Lefevre,  Lid van de Interparlementaire Raad 
- G. Versnick,  Lid van het Uitvoerend Comité van de Interparlementaire Unie 
- J.-P. Henry 
- D. D'Hondt 
- M. Dardenne 
- S. Creyf 
 
 
De conferentie behandelde de volgende thema's : 
 
- Algemeen debat over de politieke, economische en sociale toestand in de wereld 
- De rol van de parlementen bij het bepalen van het overheidsbeleid in een tijdperk van 

mondialisering, multilaterale instellingen en internationale handelsovereenkomsten 
- Tien jaar na Rio : wereldwijde aantasting van het milieu en parlementaire steun voor 

het Protocol van Kyoto 
- Het terrorisme - bedreiging voor de democratie, de mensenrechten en de civiele 

maatschappij : bijdrage van de parlementen in de strijd tegen het internationale 
terrorisme en de uitroeiing van de oorzaken ervan, teneinde de wereldvrede en de 
internationale veiligheid te vrijwaren 

- De ondersteunende rol van de parlementen bij de tenuitvoerlegging van resolutie 1397 
van de VN-Veiligheidsraad van 12 maart 2002, meer bepaald de paragraaf waarin de 
Raad zijn gehechtheid uitdrukt "aan de visie van een regio waarin twee Staten, Israël 
en Palestina, naast elkaar leven, binnen erkende en veilige grenzen" (spoedprocedure) 

 
Mevr. Dardenne heeft een toespraak gehouden in het kader van het debat over het thema 
"Tien jaar na Rio". Zij heeft ook het woord genomen in de Vergadering van vrouwelijke 
parlementsleden die in het kader van de conferentie plaatsvond. Op haar initiatief heeft deze 
Vergadering een motie van steun aangenomen betreffende de ter dood veroordeelde mevr. 
Safiya Husseini (Nigeria). Deze motie werd later overgenomen door de Interparlementaire 
Raad. 
 
Dhr. Versnick rapporteerde namens het Uitvoerend Comité aan de Interparlementaire Raad 
over de voorstellen voor hervorming van de Interparlementaire Unie. 
 
De Interparlementaire Raad heeft dhr. Lefevre verkozen tot plaatsvervangend lid van het 
Comité voor de Mensenrechten van Parlementsleden van de IPU, dat de gevallen 
onderzoekt van parlementsleden van wie de mensenrechten worden geschonden. 
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Bilaterale secties van de Belgische Groep van de IPU 
 
Ontvangen delegaties : 
 
- Koeweit : 2 tot 4 oktober 2001, op uitnodiging van mevr. J. Herzet, Voorzitster van de 

sectie België-Koeweit; 
- Cuba : 31 oktober tot 2 november 2001, op uitnodiging van dhr. C. Janssens, 

Voorzitter van de sectie België-Cuba; 
- Griekenland : 19 tot 23 juni 2002, op uitnodiging van dhr. G. Clerfayt, Voorzitter van de 

sectie België-Griekenland. 
 
Verder waren er vergaderingen van de volgende secties (ontmoetingen met parlementaire 
delegaties, ambassadeurs of andere vertegenwoordigers van de betrokken landen) : 
Algerije, Argentinië, Armenië, Azerbeidzjan, Belarus, Benin, Burundi, Chili, China, Congo, 
Cuba, Cyprus, Georgië, India, Iran, Israël, Koeweit, Korea (Zuid-), Libanon, Litouwen, 
Marokko, Mexico, Moldova, Oekraïne, Oostenrijk en Turkije. 
 
 
Commissie Mensenrechten van de Belgische groep van de IPU 
 
Een delegatie van de Commissie bracht op 8 en 9 april 2002 een bezoek aan Genève (VN-
Commissie Mensenrechten, Comité voor de Mensenrechten van Parlementsleden van de 
IPU, speciale adviseur van de Wereldhandelsorganisatie voor mensenrechtenkwesties).  
 
De volgende leden van de Kamer maakten deel uit van de delegatie : 
 
J. Lefevre, Voorzitter van de Commissie, delegatieleider; 
K. Lalieux 
F. Talhaoui 
 
 
Andere activiteiten van de Belgische Groep van de IPU 
 
- 10 oktober 2001 : colloquium over financiering van de ontwikkeling : het colloquium 

werd voorgezeten door dhr. D. Van der Maelen en mevr. C. Drion; dhr. 
J. Valekeniersen mevr. L. Laenens namen aan het colloquium deel als leden van een 
panel. 

- 3 juli 2002 : seminarie over de voorbereiding van de VN-Top over duurzame 
ontwikkeling : het seminarie werd ingeleid door dhr. F. Erdman en voorgezeten door 
dhr. J. Lefevre; mevr. L. Laenens gaf een uiteenzetting over de inbreng van het 
Parlement bij het bepalen van het Belgische standpunt voor de Top en andere grote 
internationale conferenties. 

 
 
 
6.1.8. VERENIGING VAN DE SECRETARISSEN-GENERAAL VAN DE PARLEMENTEN 

(ASGP) 
 
 
De Vereniging van Secretarissen-generaal van de Parlementen, opgericht in 1939, is een 
adviesorgaan van de Interparlementaire Unie.  Deze Vereniging heeft tot doel de 
persoonlijke contacten tussen haar leden te bevorderen, studies betreffende het recht en de 
parlementaire procedure uit te voeren, maatregelen voor te stellen met het oog op de 
verbetering van de werkmethodes van de onderscheiden Parlementen, en de samenwerking 
tussen de diensten van de diverse Parlementen in de hand te werken. 
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Van 10 tot 13 september 2001 kwam de ASGP samen in Burkina Faso. De gebeurtenissen 
van 11 september overschaduwden deze ontmoeting. De secretarissen-generaal van de 
assemblees van Burkina Faso, Ghana en Nigeria gaven een toelichting bij de vernieuwingen 
in de parlementaire werkzaamheden van hun assemblee. Ook de interparlementaire 
samenwerking, de parlementaire diplomatie en de rol van de oppositie kregen ruime 
aandacht. 
 
Van 18 tot 22 maart 2002 kwam de ASGP samen in Marrakech (Marokko). Tijdens deze 
vergadering werd aandacht besteed aan de elektronische bibliotheek in de assemblees en 
de integratie van de nieuwe technologieën in de parlementaire werkzaamheden. De Franse 
Senaat stelde het AMELI-project voor, waarbij alle senatoren, politieke fracties, commissies 
en de regering voortaan, op een veilige manier door het gebruik van een paswoord, op het 
intranet on line amendementen en subamendementen kunnen indienen. 
 
Van 25 tot 27 september 2002 kwam de ASGP samen in Genève (Zwitserland). Het beheer 
van het parlementaire patrimonium alsmede de repercussies van de nieuwe technologieën 
op de parlementaire werkzaamheden (beheer en procedures) en het elektronische 
parlementen werden besproken. 
 
 
 
 
6.2. BILATERALE PARLEMENTAIRE BETREKKINGEN 
 
 
 
6.2.1. ZENDINGEN NAAR HET BUITENLAND 
 
 

ZENDING NAAR SLOVENIË EN SLOWAKIJE VAN EEN DELEGATIE VAN DE COMMISSIE VOOR DE 
BUITENLANDSE BETREKKINGEN 

 
Een delegatie van de commissie voor de Buitenlandse betrekkingen was van 10 tot 14 
september 2001 met een zending in Slovenië en Slowakije op uitnodiging van de analoge 
commissies van de assemblees van beide landen. De delegatie, die onder leiding stond van 
de voorzitter van de commissie voor de Buitenlandse betrekkingen, de heer Pierre Chevalier, 
was tevens samengesteld uit de heer Richard Fournaux (PSC) en de dames Géraldine 
Pelzer-Salandra (Agalev-Ecolo) en Dalila Douifi (SP). 
 
Aangezien Slovenië en Slowakije beide kandidaat zijn voor toetreding tot de Europese Unie 
en de NAVO, stonden de politieke gesprekken van de delegatie in het teken van de 
vorderingen die beide landen op het stuk van de voorbereiding op die toetredingen hebben 
gemaakt. De delegatie had in Ljubljana een onderhoud met de parlementaire commissies 
voor de Buitenlandse zaken, de Landsverdediging en de Europese aangelegenheden, met 
de voorzitter van de nationale assemblee, de heer Pahor, de ministers Rupel (Buitenlandse 
zaken) en Bavcar (Europese aangelegenheden) en de staatssecretarissen Jazbec 
(Landsverdediging) en Zboga (Buitenlandse zaken). In Bratislava wisselde zij van gedachten 
met de parlementaire commissies voor de Buitenlandse zaken en de Europese integratie, 
alsook met de heer Hrusovsky, ondervoorzitter van de Nationale Raad, en de heer Kukan, 
minister van Buitenlandse zaken. 
 
Aangezien de kwestie van de Roma-immigratie een belangrijke plaats inneemt in de 
Belgisch-Slowaakse betrekkingen, reisde de delegatie eveneens naar Oost-Slowakije, waar 
zij wijken heeft bezocht die door zigeuners worden bewoond, en een school met 
voorbereidende klassen voor Roma-kinderen. In het kader van dat dossier heeft de delegatie 
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vertegenwoordigers van de IOM en de plaatselijke overheden ontmoet, alsook de persoon 
die instaat voor de tenuitvoerlegging van een project van het Rode Kruis van België. Op 
politiek vlak heeft zij vervolgens van gedachten gewisseld met vice-eerste minister Csaky, 
die bevoegd is voor de nationale minderheden, en mevrouw Orgoova, gevolmachtigde van 
de Slowaakse regering voor de kwestie van de Roma-minderheid. 
 
Ten slotte vergewiste de delegatie zich ter plaatse van de wijze waarop Belgische 
investeerders ginds actief zijn (Carmeuse en E.I.C.). 
 
 

WERKBEZOEK AAN DE REPUBLIEK BENIN 
 
Een delegatie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft op uitnodiging van de 
minister van Landsverdediging, deze laatste vergezeld op een officieel werkbezoek aan de 
Republiek Benin, van 10 tot 14 februari 2002. 
 
Deze delegatie was samengesteld als volgt: 
 
- Mevr. Josée Lejeune 
- De heer Stef Goris 
- Mevr. Mirella Minne 
- De heer Léon Campstein 
 
Daarnaast bestond de delegatie onder meer uit 2 senatoren, leden van het kabinet van de 
minister, leden van de Belgische Krijgsmacht en vertegenwoordigers van NGO’s en van de 
geschreven en audiovisuele pers. 
 
Op maandag 11 februari werd een werkbezoek gebracht aan de Rwandese hoofdstad Kigali 
en werden onder meer bloemenkransen neergelegd te Gisozi en in Kamp Kigali, ter 
nagedachtenis van de slachtoffers van de genocide en van 10 gesneuvelde Belgische 
para’s. 
 
Op dinsdag 12 februari had de delegatie een onderhoud met de voorzitter van het Hoog 
Gerechtshof en met de minister van het Gezin, de Sociale Bescherming en de Solidariteit. In 
de namiddag werd een bezoek gebracht aan de realisaties van de Belgische Genie in de 
streek van Bopa. In de eerste plaats ging het hierbij om de aanleg door de Genie van een 
rurale piste (onverharde weg) tussen de plaatsen Bopa en Lalo, essentieel voor  het 
ontsluiten van deze geïsoleerde streek. Deze weg dient de economische en sociale 
ontwikkeling van de streek. Daarnaast werd een bezoek gebracht aan een door de Belgische 
militairen opgericht dispensarium en een lagere school. In de contacten met de betrokken 
lokale autoriteiten werd het belang benadrukt van deze Belgische militaire coöperatie voor de 
ontwikkeling van de streek. 
 
Op woensdag 13 februari bracht de delegatie een werkbezoek aan de “Assemblée Générale” 
met zetel te Porto Novo en had zij een onderhoud met de Voorzitter van de Assemblee en 
met de Voorzitter van de Commissie voor de Coöperatie, de Buitenlandse Betrekkingen en 
de Defensie. De Voorzitter van de Assemblée Nationale gaf hierbij een toelichting bij het 
kiesstelsel van Benin en bij de interne organisatie van de Assemblee. Daarnaast ging hij in 
op de ontoereikende huisvesting van het Beninese Parlement. De Commissievoorzitter van 
zijn kant benadrukte de grote versnippering in het Beninese partijlandschap: er zijn niet 
minder dan 120 politieke partijen voor 6 Mio inwoners en meer dan 5.000 kandidaten voor de  
83 parlementszetels. Daarnaast benadrukte hij, ingaande op vragen omtrent de 
globalisering, het belang van de historische relatie met de E.U. in het kader van de LOME-
akkoorden. Tenslotte sprak hij zijn appreciatie uit voor het optreden van de Belgische 
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minister van Buitenlandse Zaken inzake de Democratische Republiek Congo en voor de 
Belgische verontschuldigingen voor de moord op Patrice Lumumba. 
 
In de namiddag had de Commissie een audiëntie bij de President van de Republiek Benin, 
de heer Mathieu Kérékou. Deze drukte vooreerst zijn appreciatie uit voor de Belgische 
militaire en civiele coöperatie. Daarnaast legde hij sterk de nadruk op de historische 
verantwoordelijkheid van België in Afrika en meer bepaald in de Democratische Republiek 
Congo en drong hij aan op een actieve rol van België in de pogingen om vrede te realiseren 
in de betrokken regio. 
 
 

CONFERENTIE VAN DE VOORZITTERS VAN DE COMMISSIES VOOR DE BUITENLANDSE 
BETREKKINGEN VAN DE PARLEMENTEN VAN DE EU-LIDSTATEN, HET EUROPEES PARLEMENT EN 
DE PARLEMENTEN VAN DE KANDIDAAT-LIDSTATEN – MADRID, 5 EN 6 MAART 2002 

 
De heer Pierre Chevalier, voorzitter van de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen, 
vertegenwoordigde de Kamer op die Conferentie, die gewijd was aan het thema : " het GBVB 
als instrument voor een veiliger en vrijer Europa". In tegenstelling tot de vorige conferenties, 
waren vertegenwoordigers van de lidstaten en vertegenwoordigers van de kandidaat-
lidstaten bij alle werkzaamheden van de Conferentie te Madrid aanwezig. 
 
De deelnemers hoorden over dat thema de heren Chris Patten, Europees Commissaris 
belast met de buitenlandse betrekkingen van de Europese Unie, en Josep Picqué, minister 
van Buitenlandse Zaken, die het Spaanse voorzitterschap vertegenwoordigde. 
 
De Europees commissaris onderstreepte dat het gemeenschappelijk beleid dat de Unie 
momenteel ontwikkelt niet tot doel heeft het militaire leiderschap van de supermogendheid 
Amerika te beconcurreren : de Europese landen zijn trouwens niet bereid evenveel geld voor 
militaire uitgaven uit te trekken als de Verenigde Staten. De Europeanen, die ernaar streven 
het multilateralisme aan te zwengelen, leveren echter een aanzienlijke inspanning en nemen 
zelfs het leeuwendeel van het praktische werk voor hun rekening als het erop aankomt de 
vrede en de integratie te bevorderen (wederopbouw van Afghanistan, militaire aanwezigheid 
op de Balkan…). Die inspanning wordt op alle continenten geleverd en spitst zich toe op de 
verdediging van gemeenschappelijke waarden en het respect voor de volkeren. 
 
Minister Picqué beklemtoonde dat de eerbiediging van de mensenrechten en van de 
rechtsstaat een hoeksteen van het GBVB vormt en dat het na de gebeurtenissen van 11 
september bijzonder belangrijk is dat het streven dat aan de Europese actie in de wereld ten 
grondslag ligt, andermaal wordt bevestigd. Voor het overige zijn de doelstellingen van het 
Spaanse voorzitterschap het op stapel zetten van de Europese defensie en het in 
aanmerking nemen van de strijd tegen het terrorisme als een belangrijk element van het 
GBVB en het Europees Buitenlands en Defensiebeleid. De twee prioritaire dossiers zijn 
thans de eventuele eerste militaire operatie van de Unie – met name de aflossing van de 
NAVO-strijdkrachten in Macedonië – en de asymmetrie in de respectieve samenstelling van 
de NAVO en de EU. 
 
Het daaropvolgend debat werd gedomineerd door volgende thema's : het Midden-Oosten, de 
bestrijding van het terrorisme, de transatlantische betrekkingen en de verhoudingen tussen 
de NAVO en de EU. Zowel de Europees commissaris als de minister onderstreepten dat 
zonder de – ook financiële – bijdrage van Europa, er geen Palestijnse Autoriteit zou zijn, 
Yasser Arafat geen gesprekspartner voor Israël zou kunnen zijn, en het dus niet mogelijk zou  
zijn een politieke dialoog te overwegen. Er zal echter hoe dan ook geen oplossing kunnen tot 
stand komen zonder de Verenigde Staten. 
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De heer Chevalier sprak zijn ongerustheid uit over de evolutie van de situatie in Centraal-
Afrika. Het ontbreken van een gemeenschappelijk Europees beleid ten aanzien van die regio 
heeft echter een zeer negatief effect, aangezien de diverse plaatselijke actoren niet aarzelen 
om de Europeanen tegen elkaar uit te spelen. Er moet dringend actie worden ondernomen, 
zoniet zal men de Europeanen er ooit van beschuldigen dat zij door hun onachtzaamheid 
misdaden tegen de menselijkheid hebben bevorderd : de oorlog in Oost-Congo heeft al aan 
3 miljoen mensen het leven gekost en met de opbrengst van de smokkel, die er goed gedijt 
omdat die regio over het hoofd wordt gezien, worden terroristische netwerken in andere 
delen van de wereld gefinancierd. Het Spaans voorzitterschap moet aandacht aan dat 
dossier besteden. Commissaris Patten antwoordde dat Europa daar meer werk van zou 
moeten maken en minister Piqué voegde eraan toe dat Spanje voortgaat op de weg die door 
het Belgisch voorzitterschap werd ingeslagen, daarbij steunend op de kennis van de situatie 
ter plaatse waarover België, Frankrijk en Groot-Brittannië beschikken. 
 
Tijdens een tweede vergadering hoorden de deelnemers de heer Jean-François Rischard, 
ondervoorzitter van de Wereldbank, en de heer Bert Koenders, een Nederlands 
parlementslid die het door de Wereldbank opgericht parlementair netwerk voorzit. 
 
De heer Rischard herinnerde eraan dat wat het terugdringen van de armoede betreft, de 
jongste tien jaar in een aantal landen forse vooruitgang werd geboekt, maar dat meer dan 
een miljard mensen nog altijd in extreme armoede leven. Drie factoren werken negatief in op 
de doelstelling van de Verenigde Naties om de armoede tegen 2015 met de helft terug te 
dringen : de economische groei in de ontwikkelingslanden blijft onvoldoende in vergelijking 
met de bevolkingstoename, de ongelijkheden nemen toe, zowel binnen een aantal landen 
als tussen de landen onderling, en de situatie in Afrika verslechtert. Een forse toename van 
de armoede zou ongetwijfeld een negatieve weerslag op de internationale veiligheid hebben. 
Op kwalitatief vlak kan de situatie enkel worden opgelost dank zij een aantal maatregelen: 
een betere toekenning van de hulp ("ownership", in aanmerking nemen, naast de regeringen, 
van de civiele maatschappij en de particuliere sector ; ontwikkeling van langetermijnplannen, 
een betere coördinatie tussen de diverse internationale agentschappen), een betere 
verdeling van die hulp, het afschaffen van de gebonden hulp en de bevordering van het 
"behoorlijk bestuur". Daarbovenop moet er een kwantatieve inspanning worden geleverd – 
die enkel maar van de Europeanen zelf lijkt te kunnen komen. De Wereldbank zelf heeft haar 
beleid de jongste jaren helemaal omgegooid; zij streeft naar meer doorzichtigheid en 
financiert nu bij voorrang sociale projecten. 
 
De heer Koenders betreurde dat de parlementsleden te weinig inbreng hebben in het debat 
over de ontwikkeling, terwijl in het kader daarvan zowel politieke als economische 
beslissingen moeten worden genomen. 
 
Tijdens de tweede dag bracht de heer Rodrigo de Rato, Spaans minister van Economie, 
verslag uit over de vergadering van de ministers van Economie en Financiën (Ecofin) die de 
dag voordien in Brussel had plaatsgevonden. De Ecofin besprak er, ter voorbereiding van de 
top van Barcelona, een door het Spaans voorzitterschap opgesteld document dat betrekking 
heeft op de economische situatie, de economische vooruitzichten en de economische 
strategie van de Europese Unie. De minister legde inzonderheid de nadruk op de 
voortzetting van de structurele hervormingen op het stuk van de netwerkindustrieën (met 
name energie en transport), alsook in de sectoren van de kapitaalmarkten en de financiële 
diensten. De minister verklaarde tevens verder werk te willen maken van het dossier van de 
hervorming van de arbeidsmarkt. 
 
De heer Aguirre de Carcer, directeur-generaal van het buitenlands beleid voor veiligheid en 
ontwapening, die de Staatssecretaris voor Europese Aangelegenheden verving, maakte een 
balans op van de voortgang met betrekking tot de Europese defensie. Eind mei zal er een 
eerste test op het stuk van het crisisbeheer plaatsvinden: het is de bedoeling het 
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besluitvormingsmechanisme te toetsen zonder weliswaar al troepen in te zetten. 
Overeenkomstig het vorige maand goedgekeurd voorstel van het Voorzitterschap, zullen de 
ministers van Defensie op 14 en 15 mei voor het eerst afzonderlijk vergaderen – zonder dat 
evenwel een Raad "Defensie"' wordt opgericht. Het Spaanse voorzitterschap wil tegen eind 
juni vooruitgang boeken in het dossier van de militaire capaciteit; het wenst eveneens de 
kwestie van de betrekkingen tussen de EU en de NAVO uit te klaren; het wil ten slotte ook 
vooruitgang boeken met betrekking tot de uitvoering van de Petersberg-taken (het betreft 
hier twee dossiers: de aflossing van de met een politietaak belaste UNO-troepen in Bosnië 
en van de met de operatie "Amber Fox" belaste NAVO-strijdkrachten in Macedonië). Het 
Spaanse voorzitterschap zou tevens het debat over de bijdrage van het Europees 
Veiligheids- en Defensiebeleid in de strijd tegen het terrorisme op gang willen brengen. 
 
De heer Donald Johnston, secretaris-generaal van de OESO, onderstreepte dat de rol van 
die organisatie nog belangrijker is geworden door de globalisatie, die een grotere 
samenwerking vergt. Doordat de OESO de witwaspraktijken en de geldstromen van de 
terroristische netwerken onderzoekt, levert zij trouwens een bijdrage tot de bestrijding van 
het terrorisme. 
 
 

CONFERENTIE OVER DE FUNDAMENTELE RECHTEN IN HET TOEKOMSTIGE EUROPA IN HELSINKI 
 
Deelnemers: 
Mevrouw Fauzaya Talhaoui (Agalev-Ecolo) 
De heer Bert Schoofs ( Vlaams Blok) 
 
Deze conferentie werd georganiseerd door de Finse ministeries van Justitie en van 
Buitenlandse Zaken. Aan de Conferentie werd deelgenomen door leden van de nationale 
parlementen, van de regeringen, van de Europese instellingen, door vertegenwoordigers van 
niet-gouvernementele organisaties en door academici. De deelnemers vertegenwoordigden 
zowel de lidstaten als de kandidaat-lidstaten.   
 
De sprekers becommentarieerden de evolutie in de toepassing van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie,  dat  gefinaliseerd werd tijdens de Top van  Nice, in 
december 2000.  Voorts werd aandacht besteed aan de opdracht van de tweede Conventie,  
opgericht te Laken op 15 december 2001. De Conventie zal zich onder meer moeten 
bezinnen over het statuut van het Handvest, dat als referentienorm geldt (het gaat om een 
plechtige verklaring door de Europese instellingen, met name de Raad, de Commissie en het 
Parlement) maar dat vooralsnog geen formeel wettelijk statuut heeft. Het Handvest zou 
kunnen ingevoegd worden in de verdragen van de Europese Unie, door middel van een 
eenvoudige verwijzing naar de tekst, in artikel 6, ( 2) van het  Unieverdrag of door een 
integrale overname ervan. Tevens zal worden onderzocht of de Europese Unie kan 
toetreden tot het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Dergelijke toetreding 
stuitte tot op heden op juridische bezwaren.  
 
De heer Johannes Koskinen minister van Justitie van Finland opende de Conferentie.  
Hij wees op het belang van de grondrechten die volgens hem de kern van elke verdere  
evolutie van het toekomstige Europa uitmaken. Zij beogen de transparantie en de 
democratische werking van de instellingen, hun efficiëntie en doelmatigheid, het respect voor 
de fundamentele rechten en  goed bestuur, op elk beleidsniveau. 
De Conventie die de Intergouvernementele Conferentie van 2004 voorbereidt zal de 
verdragen onder de loep moeten nemen en ze toetsen aan voormelde basisprincipes.   
 
De Duitse minister van Justitie, mevrouw Herta Däubler-Gmelin wees op de grote 
verantwoordelijkheid van Europa. In deze tijd van globalisatie moet Europa zich bewust zijn 
van het belang dat moet worden gehecht aan de solidariteit tussen de lidstaten.  
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De tweede Conventie zal een aantal vragen moeten beantwoorden, en in het bijzonder de 
vraag naar de eventualiteit  van een Europese Grondwet. Is deze Grondwet noodzakelijk of 
blijft de Europese samenwerking beperkt tot een supranationaal systeem. 
Het Handvest heeft voorlopig nog het statuut van een protocol, het afdwingbaar maken van 
deze fundamentele regels is een volgende stap. Dit houdt evenwel niet in dat de 
Grondwettelijke Hoven van de lidstaten hun bevoegdheid zullen ingeperkt zien.  
 
Ook nu kunnen de burgers zich zowel tot het eigen Grondwettelijk Hof als tot het  Europees 
Hof  wenden. De minister pleitte ervoor om ook de kandidaat-lidstaten zoveel mogelijk bij het 
opstellen van de zogenaamde “ Bill of rights “ te betrekken. Zij onderstreepte dat deze 
grondrechten, niet minder mogen zijn dan wat reeds in Nice werd vastgelegd.  De lidstaten 
zelf kunnen nog steeds een hogere standaard hanteren. In deze materie geldt het 
subsidiariteitsbeginsel.  
 
Het eerste deel van de Conferentie handelde over het belang van het Handvest van de 
Europese Unie  
 
De heer  Francis Jacobs, advocaat-generaal bij het Hof van Justitie van Luxemburg had 
aandacht voor de bijzondere structuur van het Handvest van grondrechten; het bevat  zes 
grote hoofdstukken: eerbiediging van de menselijke waardigheid, vrijheid, gelijkheid van de 
burgers, solidariteit, europees burgerschap en justitie. 
 
Hij wees erop dat het Handvest meer en meer door het Hof zal toegepast worden, ondanks 
het ontbreken van een wettelijk statuut. 
Het Handvest zal ongetwijfeld  een formele status krijgen na de werkzaamheden van de 
Conventie. Zoals hoger reeds toegelicht is het thans  evenwel nog niet duidelijk op welke 
wijze die integratie zal verlopen. 
 
Mevrouw Heidi Hautala, lid van het Europees Parlement wees er op dat de verhoogde 
aandacht voor de bestrijding van het terrorisme de bescherming van de mensenrechten kan 
verzwakken. Het is voor haar uitgesloten dat de Unie vooral aandacht zou hebben voor 
economische rechten en dat mensenrechten slechts op de tweede plaats zouden komen. 
Het Handvest moet meer zijn dan een norm voor politiek correct handelen, het moet ook 
afdwingbaar worden. 
 
Het tweede deel van de Conferentie betrof de toetreding tot het Europees Verdrag voor de 
Rechten van  de Mens 
 
Verschillende sprekers herinnerden  aan de uitspraak ven het Europese Hof van Justitie 
(1996)  dat een toetreding tot het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens in de 
toenmalige stand van de Europese wetgeving uitgesloten achtte . 
 
Mevrouw Paula Kokkonen, voorzitster van de Commissie Grondwet van het Finse 
Parlement, deelde mee dat Finland steeds voorstander geweest is van een dergelijke 
toetreding. Dit was mogelijk geweest  door amendering van artikel 303 van het Unieverdrag. 
De toetreding zou ook zo ruim mogelijk moeten opgevat worden, en tevens betrekking 
hebben op de bijkomende protocols. Zij wees op het grote  onderscheid  tussen het EVRM 
en het Handvest. Dit laatste is opgevat is als een inventaris van de Grondrechten die in de 
verschillende lidstaten gelden. 
 
Het laatste onderdeel van de Conferentie, handelde over  de grondrechten in het 
toekomstige Europa. 
 
De heer Antonio Vitorino, commissaris voor Justitie en Binnenlandse  Zaken  van de 
Europese Unie, verwees naar het gestadig opgebouwde acquis inzake mensenrechten.  
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Significant daarbij was onder meer de toevoeging, in het Verdrag van Maastricht van 7 
februari 1992, van een hoofdstuk over sociaal beleid, opvoeding, opleiding en jeugd.  Dit 
hoofdstuk werd  verder uitgewerkt in het Verdrag van Amsterdam.  
 
Mensenrechten zijn niet bedoeld als verfraaiing van  de Europese Integratie, ze moeten 
centraal staan in de discussie over het toekomstige Europa. 
Het Handvest van Nice, dat een inventaris van de grondrechten geeft, dient voortaan als 
referentienorm voor elk nieuw voorstel, zowel technisch als politiek. De heer Vitorino 
verwees hier inzonderheid naar de recente voorstellen met betrekking tot de bestrijding van 
het terrorisme en het Europees aanhoudingsbevel. 
Het Handvest moet bovendien spoedig  kracht van wet krijgen. Volgens de heer Vitorino is 
het uitgesloten dat het Handvest  daarbij in concurrentie zou komen met het Europees 
Verdrag voor de Rechten van de Mens. Beide teksten zijn complementair. Beide stellen ze 
systemen in werking die de mensenrechten  beschermen.  
 
De heer Vitorino is daarom van oordeel dat het Charter, dat een logisch geheel vormt, als 
dusdanig in het Verdrag – of in de Grondwet  die door de Conventie zal worden uitgewerkt - 
moet worden opgenomen, en dan liefst als eerste hoofdstuk of afdeling.  
 
Ten slotte vindt de heer Vitorino het niet langer verantwoord dat de Europese Unie niet 
toetreedt tot het  EVRM en zich niet onderwerpt aan de rechtspraak van het Hof te 
Straatsburg. Het Europees Hof heeft immers reeds gesteld dat de Europese burgers de 
lidstaten kunnen aansprakelijk stellen voor de wijze waarop de Europese rechtsnormen in 
het interne recht worden toegepast. Heel wat normen hebben rechtstreekse werking en 
kunnen een belangrijke invloed hebben op het dagelijks leven van de burgers. Zolang niet 
voorzien is in procedures die de rechtzoekenden de mogelijkheid bieden zich rechtstreeks tot 
het Hof van Justitie te wenden, zelfs tegen algemene besluiten, zullen de burgers niet voluit 
aan de verdere Europese Integratie willen meewerken. De Unie zal haar  juridisch systeem 
op dit punt moeten aanpassen.  
 
De Conferentie werd afgesloten door de heer Paavo Lipponen, eerste minister van Finland.  
Deze spreker was eveneens van oordeel dat de integratie van het Handvest en de toetreding 
tot het EVRM niet noodzakelijk alternatieve opties zijn. Hij onderstreepte dat het aanvaarden 
van een externe controle op de toepassing van de grondrechten als een bewijs van 
constitutionele maturiteit dient te worden beschouwd. 
 
 

INTERNATIONALE CONFERENTIE VOOR DRUGSBESTRIJDING 2002 
 
De Internationale Conferentie voor Drugsbestrijding 2002, een gezamenlijk initiatief van de 
Federatie van Japanse Parlementsleden voor de strijd tegen misbruik van verdovende 
middelen en ATS (amphetamine-type stimulants), de Japanse regering en het Internationaal 
Drugscontroleprogramma van de V.N., vond plaats in Tokyo op 23-24 april 2002. Tijdens de 
top werd door parlementsleden, hooggeplaatste ambtenaren en experts uit 35 Aziatische, 
Europese en Noord- en Zuid-Amerikaanse landen een open en informele gedachtewisseling 
gehouden met betrekking tot internationale drugsproblemen. De Voorzitter vat de discussie 
als volgt samen: 
 
Tijdens de openingszitting gaf de Voorzitter een historisch overzicht van de 
drugsproblematiek in Japan en beklemtoonde dat deze Conferentie voor het eerst in Azië 
gehouden werd. Daarna schetsten vertegenwoordigers van het Europees Parlement, het 
Amerikaans Congres en UNDCP (Internationaal Drugscontroleprogramma van de V.N.) de 
vooruitgang geboekt door de Internationale Top voor Drugsbestrijding gedurende zijn 
vierjarig bestaan.  De huidige drugssituatie in de wereld werd eveneens besproken. 
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In Sessie 1 bespraken de deelnemers de algemene tendensen in illegale drugs, toegespitst 
op de door Bolivia gedane inspanningen alsmede op de situatie in en rondom Afghanistan. 
De vertegenwoordiger van Afghanistan benadrukte de voor de Afghaanse autoriteiten 
aangegane verbintenis om illegale papaverteelt uit te roeien. De deelnemers bespraken de 
achtergrond van papaverteelt en benadrukten het belang van steun aan Afghanistan op het 
gebied van heropbouw en duurzame ontwikkeling, alsmede het bevorderen van regionale 
samenwerking in de strijd tegen illegale drugs. 
 
Sessie 2 spitste zicht toe op de algemene marktsituatie met betrekking tot ATS en andere 
synthetische genotmiddelen. De deelnemers stelden een opmerkelijke toename vast in de 
productie van ATS, voornamelijk door de lage productiekosten en het gemak waarmee ze 
aangemaakt kunnen worden. De deelnemers wezen op de betrokkenheid van de 
georganiseerde misdaad in de productie en handel in illegale drugs, waarbij ze doelden op 
het verband tussen terrorisme en drugshandel. Er werd eveneens gewezen op het feit dat 
vooral jongeren zich niet ten volle bewust zijn van de gevaren van ATS. Ook beklemtoonden 
de deelnemers het belang van de uitwisseling van informatie en ervaring  tussen de 
verschillende gerechtelijke instanties.  
 
In Sessie 3 bespraken de deelnemers de bestrijding van de chemicaliën die werden gebruikt 
voor de aanmaak van ATS en andere synthetische drugs. De deelnemers waren het erover 
eens dat regionale en internationale samenwerking in de bestrijding van deze grondstoffen 
versterkt zou moeten worden om de illegale productie van ATS en andere synthetische 
drugs tegen te gaan.   In dit kader werd het initiatief van INCB om in juni 2002 een 
internationale bijeenkomst  over ATS-grondstoffen te organiseren, positief onthaald. De 
deelnemers erkenden de noodzaak om een internationaal netwerk uit te bouwen van 
laboratoria voor de analyse van drugssamenstelling en –herkomst, teneinde de bestrijding 
kracht bij te zetten. 
 
In Sessie 4 bespraken de deelnemers verschillende manieren om drugshandel tegen te 
gaan. Zij beklemtoonden het belang van internationale samenwerking, met inbegrip van 
informatieverstrekking over drugssmokkel en uitwisseling van verbindingsofficieren tussen de 
gerechtelijke instanties. Er werd gewezen op de noodzaak van het gebruik van 
geavanceerde technieken zoals grootschalige röntgenstralenapparatuur voor containers. 
Ook was men het erover eens dat samenwerking met de chemische industrie nodig is in de 
bestrijding van drugsgrondstoffen. 
 
In Sessie 5 tenslotte, werd de problematiek van het terugdringen van de vraag naar drugs 
aangesneden. De deelnemers deelden hun bezorgdheid over het toegenomen drugsmisbruik 
bij jongeren en waren het erover eens dat voorrang gegeven dient te worden aan 
drugspreventie. De deelnemers erkenden het belang van openbare 
sensibiliseringscampagnes, vooral d.m.v. juiste en overtuigende informatie. De 
betrokkenheid van jongeren zelf bij preventieactiviteiten en de rol van NGO’s werden erkend 
en ten zeerste aangemoedigd. 
 
Gebaseerd op de gesprekken tijdens de conferentie, stelt de Voorzitter wereldwijd de 
volgende richtlijnen voor aan parlementsleden en beleidsmakers: 
 
-  De internationale gemeenschap moet de inspanningen van Afghanistan om illegale 

drugs te bestrijden, sterk ondersteunen, onder meer door bijstand in het ontwikkelen 
van alternatieve gewassen, het creëren van een efficiënte gerechtelijk apparaat 
teneinde drugssmokkel tegen te gaan en het voorkomen van drugsmisbruik. 

-  De drugsproblematiek zou moeten aangekaart worden in alle bilaterale en multilaterale 
ontwikkelingsprojecten in Afghanistan. 



Hoofdstuk 6    INTERNATIONALE BETREKKINGEN - 253 
 

 

-  Elk land zou een algemene strategie moeten ontwikkelen i.v.m. wetstoepassing en 
voorlichting, teneinde het nieuwe wereldwijde gevaar van synthetische drugs aan te 
pakken. 

-  Het mechanisme om chemische drugsgrondstoffen op te sporen en te bestrijden zou 
moeten verbeterd worden. Het  uitbouwen van een internationaal netwerk van 
laboratoria voor de analyse van drugssamenstelling en –herkomst wordt 
aangemoedigd. 

-  Er zouden inspanningen moeten gedaan worden om gezamenlijke internationale 
operaties tegen drugssmokkel te organiseren en te zorgen voor informatie-uitwisseling 
tussen de relevante autoriteiten. 

-  Om te zorgen voor een werkelijke afname van de vraag naar drugs bij de jongere 
generatie, zouden drugsinformatie-campagnes op de scholen georganiseerd moeten 
worden en behandeling en rehabilitatie van druggebruikers moeten gestimuleerd 
worden. 

 
De deelnemers aan de Internationale Conferentie voor Drugsbestrijding 2002 apprecieerden 
het initiatief dat door de verwelkomende instanties werd genomen. De deelnemers waren 
enthousiast over de open en levendige discussies en drukten hun hoop uit dat dit uniek 
forum voortgang zal vinden. De Zweedse delegatie stelde voor dat de volgende Conferentie 
in hun land georganiseerd zou worden. De deelnemers namen deze uitnodiging gaarne aan. 
 
 

13DE  EUREKA CONFERENTIE 
 
Onder Grieks Voorzitterschap en op uitnodiging van de heer Apostolos Kaklamanis, 
Voorzitter van het Griekse Parlement vond op 23 en 24 mei te Athene de 13de 
Interparlementaire EUREKA-Conferentie plaats.  
Hieraan werd namens de Kamer van volksvertegenwoordigers deelgenomen door een 
delegatie van de Commissie Bedrijfsleven :  
de h. Jos Ansoms, Voorzitter van de Commissie;  
de h. Pierre Lano, lid van de Commissie.  
 
Daarnaast waren o.m. ook vertegenwoordigers van de Belgische Senaat en van het Vlaams 
Parlement aanwezig gezien de Belgische bevoegdheidsverdeling inzake wetenschappelijk 
onderzoek.  
Eureka is een pan-europees netwerk voor marktgericht onderzoek en ontwikkeling 
(Research and Development), dat de industrie en de onderzoeksinstituten van meer dan 30 
Europese landen samenbrengt. Ook de EU is lid van het netwerk. Eureka probeert 
partnerschappen tot stand te brengen, waaruit marktgerichte resultaten tot stand komen; 
hierbij wordt gebruik gemaakt van geavanceerde technologieën om de Europese 
concurrentiekracht te versterken. Sinds het ontstaan gaat het over meer den 2000 projecten.  
Na de openingstoespraken van o.m. de Voorzitter van het Parlement en de Voorzitter van de 
Bijzondere Commissie voor "Technology Evaluation" van het Griekse Parlement, werden 
twee workshops georganiseerd : 
-  De rol van EUREKA in de Europese Onderzoeksruimte (Synergieën voor het bevorderen 

van de Europese samenwerking en cohesie).  
-  Het gebruik van privékapitaal voor het ondersteunen van R en D-activiteiten gericht op de 

creatie van innovatieve producten en diensten.  
 
Tijdens de eerste workshop werd vastgesteld dat Eureka de laatste jaren heeft aangetoond 
een efficiënt en flexibel "bottom-up" mechanisme te zijn dat succesvolle, grootschalige 
internationale projecten kan genereren in technologische sleutelsectoren als biotechnologie, 
ICT, geavanceerde materialen enz. Naast het 6de Kaderprogramma van de EU dient ook 
Eureka verder te zoeken naar mogelijke synergieën en een verdere integratie en 
harmonisering van de onderzoeksinspanningen.  
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Tijdens de tweede workshop werd o.m. vastgesteld dat in vergelijking met de VS de 
beschikbare fondsen op Europees niveau, voor startkapitaal ten behoeve van nieuwe en 
innovatieve ondernemingen en projecten, aan de lage kant zijn. Om de noodzakelijke 
fondsen te mobiliseren stelde het Griekse Voorzitterschap o.m. voor : diverse 
samenwerkingsvoorstellen met het 6de Kaderprogramma en de Europese Investeringsbank; 
de creatie van een continue informatiestroom naar private investeerders via de verdere 
uitbouw van een website; een verdere uitbouw van de credibiliteit van Eureka m.b.t. 
procedures en kwaliteitscontrole.  
Tenslotte werd zoals gebruikelijk ter afsluiting van de Conferentie een resolutie goedgekeurd 
waarin o.m. de voormelde rol van Eureka in de Europese Onderzoeksruimte en het belang 
van private investeringen in Eurekaprojecten werd onderstreept. Daarnaast werd melding 
gemaakt van de positieve reactie van het Eurekanetwerk op de kandidaturen voor 
lidmaatschap vanwege de Federale Republiek Joegoslavië en de Republiek Cyprus.  
 
 

DELEGATIE VAN DE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN NAAR CHINA 
 
Op uitnodiging van de nationale Volksvergadering van de Chinese Volksrepubliek en van de 
Volksvergadering van de autonome Regio Tibet bracht een delegatie van de commissie voor 
de Buitenlandse Betrekkingen van 15 tot 25 juni 2002 een bezoek aan China.  
Naast de heer Robert Denis (MR), ondervoorzitter van de Kamer, die de delegatie leidde, 
maakten ook de heren Gerolf Annemans (VLAAMS BLOK), Jef Valkeniers (VLD), Yvon 
Harmegnies (PS) en Daniël Vanpoucke (CD&V) deel uit van die delegatie.  
De delegatie voerde politieke gesprekken in de nationale Volksvergadering in Peking en 
reisde vervolgens naar Chengdu, de hoofdstad van de provincie Sichuan (die in het westen 
van China ligt en waarvan de Chinese overheid de economische ontwikkeling wil 
bevorderen) en dan naar Tibet. De zending van de delegatie eindigde in Shanghai, de 
economische hoofdstad van het land. 
 
 
 
6.2.2. BUITENLANDSE GASTEN 
 
 
6.2.2.1.   BUITENLANDSE DELEGATIES 
 
 
Oost-Europa 
 
 

RUSLAND 
 

DE DOEMA VAN DE RUSSISCHE FEDERATIE 
 
Op 30 oktober 2001 heeft een parlementaire delegatie van de Doema van de Russische 
Federatie een werkbezoek gebracht aan het federaal Parlement. 
 
De parlementaire delegatie bestond voornamelijk uit leden die ook lid zijn van de 
parlementaire “Europese Club”.  Deze groep is een grote voorstander van de integratie van 
de Russische Federatie in de Europese Unie. 
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De delegatie bestond uit de volgende leden: 
 
- dhr. Koptev-Dvornikov 

Vladimir 
 (« Union des forces de droite ») 

Delegatieleider, Ondervoorzitter van de Commissie  
voor Landbouw van de Doema 
 

- dhr. Barannikov Alexandre 
(« Union des forces de droite ») 

Ondervoorzitter van de Commissie voor Vrouwenzaken,  
Familie en Jeugd van de Doema 

- dhr. Bilalov Akhmed 
(« Unité ») 

Ondervoorzitter van de Commissie voor Veiligheid  
van de Doema 

- dhr. Belooussov Alexandre 
(« Député du Peuple ») 

Lid van de Commissie voor Begroting en Belastingen  
van de Doema 

- Mevr. Kondakova Elena 
(« Patrie-Toute la Russie ») 

Lid van de Commissie voor Internationale Zaken van de Doema 
 

- dhr. Semenov Vladimir 
(« Union des forces de droite ») 

Lid van de Commissie voor Internationale Zaken  
van de Doema 

- dhr. Rodionov Youri 
(« Unité ») 

Lid van de Commissie voor Toerisme en Cultuur  
van de Doema 
 

 
De heer Lode Vanoost, Ondervoorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers, ontving 
de parlementaire delegatie en wisselde van gedachten over gemeenschappelijke thema’s op 
bilateraal gebied.  Enkele ambtenaren van Kamer en Senaat gaven vervolgens een 
voorstelling van hoe de politieke partijen in België worden gefinancierd en gaven informatie 
over de werking van het Belgische federale systeem. 
 
 
Centraal-Europa 
 
 

ROEMENIË 
 

DE COMMISSIE VOOR DE LANDSVERDEDIGING HAD EEN ONTMOETING MET DE HEER MIRCEA IOAN 
PASCU, MINISTER VAN DEFENSIE VAN ROEMENIË 

 
Er vond een gedachtewisseling plaats over het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid en 
over de uitbreiding van de NAVO in het kader van de recente terroristische aanvallen op de 
Verenigde Staten van 11 september 2001. Minister Pascu stelde dat 11 september 2001 
voor de moderne geschiedenis een mijlpaal zal zijn. Twee tegenovergestelde filosofische 
strekkingen botsten; diegenen die kiezen voor het leven en beschaving tegenover diegenen 
die dood en vernieling in het vaandel dragen. De conclusie is duidelijk: de laatste groep dient 
zijn keuze niet aan anderen op te dringen.  
 
Minister Pascu lichtte toe dat er in Roemenië als gevolg van de aanslagen tal van 
veiligheidsmaatregelen werden getroffen. Het parlement keurde ook een voorstel goed zodat 
Roemenië zich in de huidige omstandigheden, de facto, als een volwaardig Navo-lid kan 
gedragen. Indien het Roemenië wordt gevraagd, zal er volledige medewerking aan de Navo 
worden verleend.  
 
Minister Pascu onderstreepte verder dat er zich op geostrategisch vlak uiteraard ook heel 
wat wijzigingen zullen voordoen. Rusland zegt zijn volledige steun toe aan de Verenigde 
Staten in de aanpak van het terrorisme. De spreker meent dat de gevolgen daarvan voor de 
uitbreiding van de Navo dan ook niet op zich zullen laten wachten. Hij zou het betreuren 
mocht de verdere uitbreiding van de Navo nog eens worden verdaagd. Hij onderstreept 
hierbij de regionale relevantie van Roemenië, als kandidaat-lidstaat, voor het Noord-
Atlantisch bondgenootschap. 
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Mevr. Mirella Minne (Agalav-Ecolo) wenste te vernemen of Roemenië over een anti-terreur-
programma beschikt. Minister Pascu antwoordde dat Roemenië inderdaad over anti-terreur-
programma’s beschikt, die evenwel niet ressorteren onder het departement 
Landsverdediging. Men kan ze als dusdanig ook niet vergelijken met de specifieke anti-
terreur-programma’s waarover bv. Frankrijk en Italië beschikken.  
 
De heer Peter Vanhoutte (Agalev-Ecolo) peilde naar de finale doelstelling van Roemenië, is 
dit de toetreding tot de EU? Hij wenste dan ook te vernemen hoe Roemenië er economisch 
voorstaat. De minister verduidelijkte dat Roemenië in de eerste plaats streeft naar toetreding 
tot de Navo, het leger wordt daartoe geherstructureerd, gemoderniseerd en efficiënt 
gemaakt. Hij bevestigde dat de uiteindelijke doelstelling  inderdaad de toetreding tot de 
Europese Unie is. De economische toestand heeft echter de erfenis van het Ceausescu-
regime te verwerken gekregen. Hij onderstreepte dat sinds 2000 de neerwaartse trend van 
het BNP  gestuit is, en er terug economische groei is. Voorts worden er ernstige 
inspanningen geleverd om de inflatie te drukken.  
 
Op een vraag van de heer John Spinnewyn (Vlaams Blok) inzake het inwinnen  van 
inlichtingen, licht de minister toe dat er twee diensten bestaan, een civiele, onder toezicht 
van de departementen binnenlandse zaken en justitie en een militaire onder toezicht van het 
departement defensie. Hij is de mening toegedaan dat in functie van een efficiëntie werking,  
er zich een concentratie van inlichtingendiensten opdringt. Het essentiële daarbij is dat de 
beleidsmensen voldoende worden ingelicht om tijdig de nodige beslissingen te kunnen 
nemen.  
 
De heer Pieter De Crem (CVP), verwijst naar de rol die Roemenië op het internationale 
forum speelt sinds het land het OVSE-voorzitterschap waarneemt. Minister Pascu benadrukt 
de doortastendheid waarmee Roemenië hierin tracht bij te dragen tot een oplossing in 
Kosovo. 
 
 
West-Europa 
 
 

GROOT-BRITTANNIË 
 

BEZOEK VAN DE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE ZAKEN VAN HET BRITSE LAGERHUIS 
 
Op 15 oktober 2001 ontvingen de heer Dirk Van der Maelen (SP.A), tweede ondervoorzitter 
van de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen, en twee senatoren, de heren 
Devolder (VLD) en Roelants du Vivier (PRL FDF MCC), de commissie voor de Buitenlandse 
Zaken van het Britse House of Commons, onder voorzitterschap van de heer Donald 
Anderson (Labour), voor een werklunch. De heer Gavin Hewitt, de ambassadeur van het 
Verenigd Koninkrijk, vergezelde de Britse parlementsleden. 
 
Laatstgenoemden wilden in de eerste plaats weten hoe de Belgische publieke opinie 
tegenover het conflict in Afghanistan en de mogelijke dreiging van aanslagen in België staat. 
Tevens werd gepeild naar de stemming bij de moslimbevolking in België. 
 
De Belgische gesprekspartners verheelden niet dat ze ervoor beducht waren dat de EU-
lidstaten misschien de indruk zouden wekken dat ze niet op één lijn zitten (bijvoorbeeld 
doordat Britse troepen meevechten aan de zijde van de Amerikanen). Ook werd blijk 
gegeven van een zeker scepticisme over de door de Verenigde Staten gekozen tactiek van 
bombardementen. 
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Zowel de bezoekers als de gastheren vonden het evenwel een goede zaak dat de Verenigde 
Staten tengevolge van de aanslagen van 11 september wat afstand schijnen te nemen van 
het unilateralisme dat zo kenmerkend was voor de begindagen van de regering Bush.  
 
De evolutie van de situatie in het Midden-Oosten, die als een belangrijk gegeven in de 
huidige crisis wordt gezien, kwam eveneens ter tafel. De Britse vertegenwoordigers die 
hierover het woord namen, leken daarbij meer geneigd achter het Israëlische standpunt te 
staan dan hun Belgische gesprekspartners. 
 
De Britse deelnemers stelden ook vragen over het Belgische immigratiebeleid. 
 
Wat de Europese institutionele hervormingen betreft, verklaarden de Britse afgevaardigden 
dat ze de door Senaatsvoorzitter De Decker opgeworpen idee van een "assemblee ad hoc" 
voor defensieaangelegenheden blijven verdedigen (al gaat het voor hen wel maar om een 
minimale invulling van de Britse eis van een Europese tweede kamer) en niet willen weten 
van een rol voor het Europese Parlement op het gebied van defensie. 
 
 
Midden-Oosten 
 
 

LIBANON 
 

LIBANESE PARLEMENTAIRE DELEGATIE 
 
Een Libanese parlementaire delegatie voorgezeten door de heer Fares N. Bouez, voormalig 
minister van Buitenlandse Zaken, en bestaande uit de heren Ali A. Bazzy en 
Nazem C. Khoury werd op woensdag 21 november 2001 in de Kamer van 
volksvertegenwoordigers ontvangen. 
 
In antwoord op de vragen van zijn gesprekspartners schetste de heer Fares Bouez 
uitgebreid de huidige politieke situatie in Libanon en de belangrijkste uitdagingen waar de 
Libanese maatschappij momenteel voor staat. 
 
De Libanese maatschappij heeft een multicultureel karakter: de Grondwet en de wet 
erkennen in totaal 18 gemeenschappen die tot het christendom of tot de islam behoren en 
die in het Parlement en de regering zijn vertegenwoordigd. Libanon heeft een 
diensteneconomie. Zijn geografische ligging maakt van Libanon een ontmoetingsplaats 
tussen de Oosterse landen onderling en tussen het Oosten en het Westen. Die 
kruispuntfunctie is voor Libanon een factor van welvaart wanneer alles goed gaat, maar 
maakt het land tot een strijdperk in tijden van spanning. 
 
De positie van Europa ten opzichte van Libanon wordt gekenmerkt door tegenstrijdigheden: 
terwijl Europa door zijn geografische nabijheid noodgedwongen bij de gebeurtenissen in 
Libanon betrokken is,  wordt het echter buiten het internationale politieke debat gehouden. 
Zo is bijvoorbeeld de veiligheid van Europa afhankelijk van de eventuele aanwezigheid van 
geweldhaarden aan zijn grenzen, is de doeltreffendheid van het  beleid dat erop gericht is 
het Europees leefmilieu te beschermen afhankelijk van de bronnen van vervuiling aan de 
grenzen, en is het Europese immigratiebeleid afhankelijk van de oplossingen die in de 
landen van oorsprong van de immigranten worden uitgewerkt. Gelet op die overwegingen is 
de inmenging van Europa in de Libanese situatie gewettigd. 
 
De Arabische landen, Libanon inbegrepen, wensen dat Europa optreedt: dankzij zijn 
historische banden met het Midden-Oosten en zijn diplomatieke cultuur, is het gebied 
immers bekend terrein; bovendien staan zijn economische belangen op het spel. 
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De heer Fares Bouez denkt niet dat Israël een Europees optreden wenselijk acht en 
betwijfelt of Europa dat inzake buitenlands beleid niet voldoende één is, zelf tot zo'n optreden 
bereid is. Hij hoopt echter dat na de oorlog in Afghanistan eindelijk het terrorisme – dat ook 
als rechtvaardiging voor de oorlog wordt aangevoerd - aan de bron kan worden aangepakt 
en het vredesvraagstuk in het Midden-Oosten kan worden geregeld.  
 
Libanon staat achter de doelstelling van resolutie 1373 van de Veiligheidsraad over het 
terrorisme, maar is het niet eens met de vage definitie van terrorisme die hierin wordt 
gehanteerd. De heer Fares Bouez benadrukt dat een wezenlijk onderscheid dient te worden 
gehandhaafd tussen terroristische daden en daden van verzet tegen een buitenlandse 
bezetting. 
 
In dat kader en in antwoord op de vragen die hem in verband met de Hezbollah werden 
gesteld, onderstreepte de heer Fares Bouez de verwarde en tegenstrijdige houding van de 
VS. Libanon beschouwt de Hezbollah  niet als een terroristische organisatie maar 
integendeel als een onderdeel van het Libanese verzet dat, meestal in situatie van wettige 
zelfverdediging, op het door Israël bezette Libanese grondgebied optrad. 
 
 
Zuid-Oost Azië en Oceanië 
 
 

CHINA 
 

BEZOEK VAN DE HEER DONALD TSANG, CHIEF SECRETARY FOR ADMINISTRATION VAN DE 
REGERING VAN DE SAR (SPECIALE ADMINISTRATIEVE REGIO VAN DE VOLKSREPUBLIEK CHINA) 
HONGKONG 

 
De heer Donald Tsang, die het uitvoerend bestuur van Hongkong leidt, was te gast in het 
federaal Parlement. 
 
Hij roerde de huidige economische moeilijkheden aan, maar benadrukte dat Hongkong zich 
op heel wat vlakken in een overgangsfase bevindt. Overeenkomstig de Chinees-Britse 
verklaring van 1984 en conform het principe van "één land, twee systemen", geniet de SAR 
vijftig jaar lang een grote autonomie, vooral op wetgevend, gerechtelijk, economisch en 
sociaal gebied. De Chinese Volksrepubliek beslist over het buitenlands en het 
defensiebeleid. 
 
Met de parlementsverkiezingen van 2004 in het verschiet zal de Chief Executive de veertien 
Government Secretaries aanwijzen die samen de Executive Council of regering vormen. 
 
De heer Tsang onderstreepte dat Hongkong voortdurend evolueert, en dat het nieuwe 
systeem erg hoopgevend is. Onder het vroegere systeem was het niet mogelijk een 
samenhangend programma ten uitvoer te brengen, en dat systeem had bovendien veel 
zwakke punten. 
Hongkong heeft een sterk en bestendig bestuur nodig, dat geen invloed ondervindt van 
veranderingen aan de top. 
 
De Chief Executive heeft een vetorecht over de wetten die door de wetgevende raad worden 
aangenomen. Die raad heeft niet de macht om de regering te benoemen of te ontslaan. 
 
Op economisch gebied moet Hongkong nieuwe markten aanboren. Hongkong is de op twee 
na grootste handelspartner van België, en de Belgische handelsbalans is positief. De helft 
van de Chinese uitvoer gaat via Hongkong. Meer dan de helft van de buitenlandse 
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investeringen in China komen uit Hongkong. Hongkong geldt als de meest vrije economie ter 
wereld, met minimale import- en exportbeperkingen. 
 
Wat onderwijs en opleiding betreft worden er heel wat inspanningen gedaan. 
 
Dergelijke maatregelen moeten echter gezien worden in het kader van het demografisch 
deficit waarmee Hongkong geconfronteerd wordt. De vergrijzing neemt dramatische 
proporties aan, en er moet een beleid worden uitgewerkt om de mensen ook na de 
pensioengerechtigde leeftijd van 60 jaar aan het werk te houden (de levensverwachting, bij 
de hoogste ter wereld, bedraagt 84 jaar voor vrouwen en 79 jaar voor mannen). De 
demografische druk van die leeftijdscategorie is reëel.  
Nagenoeg een vierde van het BNP gaat naar onderwijs en vorming. 
 
De persvrijheid is zeer groot, in die mate zelfs dat de Hongkongse schandaalpers tot de 
meest agressieve boulevardjournalistiek ter wereld behoort. Die vrijheid wordt gewaarborgd 
door de gemeenschappelijke Chinees-Britse Verklaring en door de Basic Law (een soort 
minigrondwet). Hierover werden geen compromissen gesloten met de Chinezen, want de 
persvrijheid is een zeer hoog goed. De Hongkongse bevolking is compleet vrij. 
 
De Chinese Volksrepubliek is geen loden last die op Hongkong drukt. Hongkong is een zeer 
stabiele natie, die vrijheid hoog in het vaandel schrijft, en die China zowel politiek als sociaal 
veel zal bijbrengen op het stuk van "Nation Building". Daarom is het belangrijk dat Hongkong 
wel vaart. 
 
 

THAILAND 
 
Op vrijdag 5 juli 2002 hebben Quaestor Willy Cortois en de heer Stef Goris, beide lid van de 
Kamer van volksvertegenwoordigers, de heer Suchart Tonjaroen in audiëntie ontvangen in 
de salons van het Voorzitterschap. De heer Suchart Tonjaroen is tweede ondervoorzitter van 
de Thaise Kamer van volksvertegenwoordigers. Hij werd vergezeld door 14 parlementsleden 
van de regerende Thai Rak Thai (letterlijk vertaald: "Thai Love Thai") partij en van 5 
ambtenaren van het Thaise Parlement alsook door de heer Surapong Posayanond, 
Ambassadeur van Thailand te Brussel.  
Tijdens dit bezoek werden de volgende punten besproken:  
-  de Belgische Federale Staat met haar taalgebieden, gemeenschappen en gewesten;  
-  de hechte banden tussen het Belgisch en het Thaise koningshuis;  
-  de uitstekende bilaterale betrekkingen tussen België en Thailand, zoals blijkt uit de 

succesvolle zending van februari 2001 geleid door Kroonprins Filip en de Belgische 
investeringen van onder andere Tractebel in Thailand;  

-  het Thaise regeringsprogramma: onder andere de toegang tot leningen aan een 
redelijke interestvoet voor mensen met een laag inkomen en uitstel van betaling voor 
landbouwers;  

-  de economische toestand in Thailand na "11 september";  
-  de toeristische sector: elk jaar bezoeken meer dan 55.000 Belgische toeristen 

Thailand. 
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6.2.3. DIVERSE ACTIVITEITEN 
 
 

STAGE VAN EEN PARLEMENTAIRE DELEGATIE VAN DE NATIONALE RAAD VAN DE REPUBLIEK 
SLOWAKIJE 

 
In het kader van het door het Belgische federale Parlement met de Nationale Raad van de 
republiek Slowakije gesloten samenwerkingsprotocol, dat in december 2000 door de 
Voorzitters van Kamer en Senaat en de Voorzitter van de Slowaakse Wetgevende 
Vergadering ondertekend werd, heeft een Slowaakse parlementaire delegatie een week 
stage gelopen in het Belgische federale Parlement. Die delegatie was als volgt 
samengesteld: 
 
- mevrouw Anne Zaborska, delegatieleidster, 
-  de heer Peter Brnak, volksvertegenwoordiger, 
-  mevrouw Mélanie Kollarikova, volksvertegenwoordigster, 
-  de heer Jozef Kuzma, volksvertegenwoordiger, 
-  de heer Marian Mesiarik, volksvertegenwoordiger, 
- mevrouw Klara Sarközy, volksvertegenwoordigster, 
-  de heer Imrich Toth, volksvertegenwoordiger. 
 
De belangrijkste fracties van de Vergadering waren in de delegatie vertegenwoordigd, 
waaronder ook de twee grootste fracties, de HZDS (Beweging voor een Democratisch 
Slowakije) en de SDK (Slowaakse Democratische Coalitie, die de groenen, de christen-
democraten en de Liberale Democratische Unie overkoepelt), die samen goed zijn voor 85 
van de 150 zitjes in de Vergadering. 
 
Tijdens de stage verdiepten de volksvertegenwoordigers zich in de volgende materies: 
 
-  de rol van de nationale parlementen bij de omzetting van de Europese rechtsnormen in 

nationaal recht; 
-  de verbetering van de kwaliteit van de parlementaire werkmethoden bij de goedkeuring 

van het communautair acquis (de organisatie van de wetgevende departementen, het 
werk in de parlementscommissies, het verloop van de plenaire vergadering); 

-  de activiteiten van de commissies; 
-  de inbreng van de volksvertegenwoordigers in het wetgevend werk; 
-  de behandeling van verzoekschriften, klachten, voorstellen en suggesties van burgers; 
-  de activiteiten in het kader van het buitenlands beleid. 
 
Op het programma stonden voorts gesprekken met ambtenaren van de Kamer over: 
 
- de structuren en de werking van de federale parlementen; 
- de werking van het college van de federale ombudsmannen, de Kamercommissie voor 

de Verzoekschriften, de commissie voor Politieke Vernieuwing, het federale 
adviescomité voor Europese Aangelegenheden, de bijzondere commissie voor het 
Reglement van de Kamer en de dienst PRI; 

-  de internationale betrekkingen. 
 
 

AWEPA (VERENIGING VAN EUROPESE PARLEMENTSLEDEN VOOR AFRIKA) 
 
Van maandag 27 tot en met vrijdag 31 mei 2002 liep een parlementaire delegatie van de 
Nationale Assemblee van de Republiek Burundi stage in het Federale parlement. De 
delegatie werd door de heer Herman De Croo, Kamervoorzitter, in audiëntie ontvangen (zie 
rubriek Voorzitterschap in deze uitgave).  
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De parlementsleden hadden een ontmoeting met het College van de federale 
Ombudsmannen, brachten een bezoek aan het vredegerecht van Sint-Jans-Molenbeek, 
onderhielden zich met de commissie voor de Verkiezingsuitgaven en de Financiering van de 
politieke partijen en werden ontvangen door het Bureau van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Raad. Zij hadden een gedachtewisseling met een vertegenwoordiger van de desk Centraal-
Afrika van het ministerie van Buitenlandse zaken over de situatie in de regio van de Grote 
Meren en werden ingewijd in het Belgische kiesstelsel door een ambtenaar van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken. Na een ontmoeting met de in het Federale Parlement 
geaccrediteerde pers woonden zij de plenaire vergaderingen van Kamer en Senaat bij. 
Tenslotte werden zij ontvangen door de heer Y. Mayeur, lid van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers en Voorzitter van de Brusselse OCMW-raad.  
 
 

CONFERENTIE VAN DE VOORZITTERS VAN DE COMMISSIES VOOR DE BUITENLANDSE ZAKEN VAN 
DE PARLEMENTEN VAN DE EU-LIDSTATEN, HET EUROPEES PARLEMENT EN DE PARLEMENTEN 
VAN DE KANDIDAAT-LIDSTATEN 

 
Onder voorzitterschap van de heren Pierre Chevalier en Marcel Colla, voorzitters van de 
commissies voor de Buitenlandse Betrekkingen van respectievelijk Kamer en Senaat, zijn de 
voorzitters van de parlementaire commissies voor de Buitenlandse Zaken van de 
onderscheiden EU-lidstaten op maandag 22 oktober bijeengekomen om de thema's die de 
internationale actualiteit momenteel domineren, te bespreken. Onderwerpen die meer in de 
zuiver politieke sfeer liggen, werden aangekaart tijdens een gedachtewisseling met de 
Belgische vice-premier en minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel, die het Belgische 
voorzitterschap vertegenwoordigde. Over de voorbereiding van de conferentie van Doha 
werd gediscussieerd met Europees Commissaris Pascal Lamy. 
 
De heer Michel leidde het debat in met een uiteenzetting die op drie thema's stoelde: de 
gevolgen van de terreuraanslagen van 11 september, de grote uitdagingen van de Europese 
opbouw en de verklaring van Laken over de toekomst van Europa. Uitgaande van de 
vaststelling dat de EU als organisatie de meeste troeven in handen heeft om de terroristische 
dreiging het hoofd te bieden, meende de heer Michel dat het ten behoeve van de strijd tegen 
het terrorisme nu nog dringender noodzakelijk is werk te maken van een versnelde Europese 
opbouw en van de stabilisering van regionale conflicten; hetzelfde geldt voor de uitbouw van 
het GBVB en de tenuitvoerlegging van het GVDB, opdat de Unie in de toekomst het hele 
arsenaal van politieke, diplomatieke, handels-, ontwikkelings- en 
samenwerkingsinstrumenten zou kunnen benutten om het internationale terrorisme een halt 
toe te roepen. Daarnaast moeten de waarden waarop de Europese constructie rust, in dit 
zich uitbreidende Europa opnieuw bevestigd worden, en moet ook een antwoord gegeven 
worden op de vragen van de Europese burgers zelf, zodat zij zich niet afkeren van de Unie. 
In verband met de verklaring van Laken drong de minister er bij de 
parlementscommissievoorzitters op aan dat het debat over de rol van de nationale 
parlementen niet zou leiden tot aberraties in de besluitvorming : als elke minister voor elke 
Raad immers voor elke stellingname zou moeten wachten op de goedkeuring van zijn 
nationale parlement, is het risico op een verlamde Unie na de uitbreiding meer dan reëel.  
 
De analyse van de situatie in Afghanistan en het Midden-Oosten beheerste het debat. 
Verscheidene deelnemers verklaarden onbeschroomd dat de Unie in die kwestie niet echt op 
de voorgrond getreden is, en niet hard genoeg geprobeerd heeft de politieke leemte in het 
Midden-Oosten op te vullen toen de Amerikanen bij het aantreden van president Bush 
minder belangstelling hadden voor de regio. De minister weerlegde deze aantijging, en 
stelde dat de EU, met haar werkinstrumenten en haar wil om de politieke dialoog alle kansen 
te geven, zelfs een meerwaarde aan deze dossiers toevoegt. Hij wist bovendien te melden 
dat het voorzitterschap Colin Powell nog vóór 11 september  - na zich ervan te hebben 
vergewist dat alle actoren positief tegenover het initiatief stonden -  een nota had gestuurd 



262 - INTERNATIONALE BETREKKINGEN  Hoofdstuk 6 
 

 

met het voorstel om de heren Sharon en Arafat uit te nodigen in het kader van de opening 
van het nieuwe werkjaar van de Verenigde Naties. Dat initiatief, dat gezien de 
gebeurtenissen in de VS geen doorgang heeft kunnen vinden, zal opnieuw ter sprake 
komen. 
 
Wat de situatie in Afghanistan betreft, waren de sprekers het erover eens dat het land zich 
na het vertrek van de Taliban moet organiseren onder auspiciën van de VN, en dat er ruime 
aandacht moet worden besteed aan de mensenrechten. De minister verklaarde zich bereid 
in te gaan op de suggestie om de gewezen koning Zaher Shah te ontmoeten.  
 
Vele deelnemers plaatsten het vraagstuk van het Midden-Oosten en van Centraal-Azië in de 
meer algemene context van de strijd tegen de ongelijkheid in de wereld, en waarschuwden 
voor een aantal gevaren (geen sprake van een clash tussen beschavingen, respect voor de 
waardigheid van moslimlanden, de noodzaak om zich te beraden over de soms gulle steun 
van het Westen voor bepaalde regimes, …). De minister opperde de mogelijkheid van een 
gemeenschappelijke vergadering met enerzijds de Islamitische Conferentie en anderzijds de 
EU en de kandidaat-lidstaten.  
 
Meer dan een spreker hamerde erop dat de Europese beslissingen altijd door de Vijftien 
moeten worden genomen, en niet door een soort "directorium der Groten". Sommigen 
betreurden bovendien het zich al te frequent manifesterende gebrek aan Europese 
solidariteit en de steeds terugkerende politieke willoosheid. De minister stond erop het 
belang van de "minitop" in Gent te bagatelliseren, en betreurde de pernicieuze media-
aandacht voor dit initiatief  - dat uiteindelijk toch niets aan de eigenlijke top heeft toegevoegd. 
 
In weerwil van het bij sommigen heersende scepticisme onderstreepte de minister de 
noodzaak van de afkondiging, op de top van Laken, van een waarlijk operationeel GVDB. 
Gebeurt dat niet, dan geeft de Unie daarmee een zeer negatief signaal. De Conventie, over 
de instelling waarvan op de top van Laken beslist moet worden, zal belast worden met het 
vaststellen van de beleidsopties  - de besluitvorming zelf wordt overgelaten aan de 
daaropvolgende IGC, die zich overigens niet noodzakelijk door die beleidsopties zal moeten 
laten leiden. Ook de kandidaat-lidstaten zullen beleidsopties kunnen aanreiken, maar zij 
zullen de stemming binnen de Conventie met het oog op de weging van die opties niet 
kunnen beïnvloeden. Wat de kalender voor de uitbreiding van de Unie betreft, ten slotte, zal 
de top van Laken de gelegenheid bieden voor een voluntaristische interpretatie van het 
rapport van de Commissie, aangezien elk land dan zelf zijn eigen tijdschema zal kunnen 
vaststellen. 
 
De heer Lamy bracht in herinnering dat de Europese Commissie voorstander is van de 
oprichting van een parlementair adviesorgaan bij de WHO, met het oog op een grotere 
participatie van de verkozenen in het multilaterale handelsverkeer en, daaruit voortvloeiend, 
een bredere legitimiteit van de WHO, en onderstreepte dat de Unie nu in vele ogen de 
drijvende kracht is achter een nieuwe multilaterale onderhandelingsronde - de EU verkiest 
die formule boven de uitwerking van een wijdvertakt net van bilaterale of regionale 
vrijhandelsakkoorden. Sinds de aanslagen van 11 september moet Europa er meer dan ooit 
van uitgaan dat het handelsbeleid wezenlijk tot een heel instrumentarium behoort met behulp 
waarvan een betere global governance kan worden bewerkstelligd, in het kader van het 
Europese beleid voor een wereldwijde duurzame ontwikkeling (wat voor de Unie inhoudt dat 
onderhandelingen over kwesties als het milieu, het voorzorgsprincipe, de voedselveiligheid, 
de sociale ontwikkeling en de rechten van de werknemers op de voorgrond moeten worden 
geplaatst). 
 
Bovendien maakt de vertraging van de wereldeconomie het des te noodzakelijker om binnen 
de WHO verder te werken aan een gereguleerde en evenwichtige liberalisering van het 
handelsverkeer. Daartoe moeten de WHO-regels, die van de Uruguay-round van de jaren '80 
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dateren, aangepast worden aan de economische realiteit van de XXIe eeuw. Rechtstreekse 
buitenlandse investeringen zijn tegenwoordig een wezenskenmerk van de wereldhandel en 
de rol en de invloed van transnationale bedrijven zijn aanzienlijk groter geworden waardoor 
internationale regels nodig zijn. Europees Commissaris Lamy toonde zich relatief 
optimistisch over het welslagen van de conferentie van Doha, gelet op de evolutie van het 
standpunt van de Verenigde Staten, die nu ook een uitgebreid onderhandelingsprogramma 
voorstaan, en ook gelet op de evolutie bij de ontwikkelingslanden.  
 
Op de vraag of de VS niet zouden proberen het politieke solidariteitsgevoel van de 
Europeanen na 11 september, uit te buiten bij de onderhandelingen over handelsakkoorden, 
antwoordde Europees commissaris Lamy dat de WHO-onderhandelingen nu precies het 
enige domein waren waarop de regering-Bush zich al vóór 11 september op multilateraal 
vlak tot meer wilde verbinden, en dat die tendens naar een grotere openheid zich sindsdien 
heeft doorgezet.  
 
Zowel de WHO als Europa worden verweten dat ze te weinig voor de ontwikkelingslanden 
zouden doen. De heer Lamy gaf toe dat de ontwikkelingslanden meer inspanningen mogen 
eisen, maar gaf ook duidelijk aan dat de WHO de aanzet gegeven heeft tot een positieve 
evolutie en dat Europa daarbovenop tracht de luisterbereidheid en de coherentie te 
vergroten. Het wantrouwen van de ontwikkelingslanden (ook tegenover de NGO's van het 
Noorden) blijft evenwel een struikelsteen, ook al beseffen deze landen wel dat zij enkel via 
multilateraal overleg iets gedaan zullen krijgen van de twee grote blokken in het Noorden. De 
antiglobalistische beweging lijkt haar harde oppositie tegen de WHO in te ruilen voor de eis 
tot een hervorming van die instelling.  
 
Tijdens de tweede dag namen ook de commissievoorzitters van de kandidaat-EU-lidstaten 
aan de besprekingen deel. 
 
In afwezigheid van de heer Verheugen, commissielid, lichtte diens kabinetsdirecteur, de heer 
Italianer, de voortgang van de uitbreidingsonderhandelingen toe. Men zou de indruk kunnen 
hebben dat een en ander lang aansleept, maar men mag niet uit het oog verliezen dat hier 
een proces geïntegreerd moet worden dat bijna een halve eeuw aan de gang is. De aanpak 
waarvoor gekozen werd, lijkt hoe dan ook de goede, daar de onderhandelingen de afgelopen 
maanden goed zijn opgeschoten. 
 
Vertegenwoordigers van de lidstaten drukten hun vrees uit dat de uitbreiding hervormingen 
die als noodzakelijk worden beschouwd (zoals de hervorming van het GLB), zou 
bemoeilijken. Uit de vragen die de vertegenwoordigers van de kandidaat-lidstaten aan de 
spreker stelden, sprak dan weer de specifieke bekommernis van elke deelnemer (bijval voor 
het vrije verkeer van werknemers of integendeel bezorgdheid over een mogelijke braindrain, 
waarbij de eigen specialisten uit de plaatselijke arbeidsmarkt zouden worden weggetrokken; 
ongerustheid over de afkalvende steun van de publieke opinie voor de uitbreiding, zowel in 
de Unie als in de kandidaat-landen; vrees dat de toetreding van bepaalde kandidaat-lidstaten 
vertraagd zou worden doordat andere kandidaat-landen met hun voorbereiding op de 
toetreding ten achteren zijn; verlangen om bepaalde vergelijkende troeven te kunnen 
uitspelen; …). Op die vragen werd geantwoord dat de gehanteerde onderhandelingsmethode 
vooropgezette meningen over de samenstelling van de lijst met de eerste geslaagde 
kandidaten volledig uitsluit. Al wat men kan zeggen is dat tien van de kandidaat-lidstaten 
zichzelf rijp achten voor toetreding tegen de volgende Europese verkiezingen. Het zou pas 
verwondering wekken als er op de top van Laken een duidelijke en definitieve lijst zou 
kunnen worden opgesteld. 
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Vervolgens hield professor Maresceau een uiteenzetting over de gevolgen van de pre-
toetredingsstrategieën voor de betrekkingen tussen Europa en Rusland.  
 
Hoewel de evolutie die het politieke gelaat van het Europese continent op het einde van de 
jaren '80 zo gewijzigd heeft, in feite door Rusland op gang gebracht werd, heeft Europa zich 
nooit veel aan het land gelegen laten liggen. Zelfs Agenda 2000, het eerste document waarin 
een analyse gemaakt werd van de gevolgen van de uitbreiding, waardoor de Unie zich zal 
uitstrekken tot aan de Russische grens, rept met haast geen woord over de implicaties van 
die uitbreiding voor de betrekkingen tussen de EU en Rusland. De geografische nabijheid 
van het grootste economische blok ter wereld , met zijn eigen  - uiterst complexe -  
regelgeving, én daarbovenop de logge reglementering in de Schengen-zone, zal nochtans 
onvermijdelijk consequenties hebben voor Rusland. Als Rusland zich tot nu toe kennelijk 
probleemloos schikt in het vooruitzicht van een toestand die moeilijk dreigt te worden voor 
het land, dan komt dat waarschijnlijk uit onbekendheid met de Unie, want Rusland heeft zich 
altijd meer bekommerd om zijn binnenlandse problemen en om de uitbreiding van de NAVO. 
 
Opdat de uitbreiding van de EU Europa de verwachte vrede en stabiliteit zou brengen, is het 
van het grootste belang dat er met die onderscheiden dimensies rekening wordt gehouden. 
Zo moeten de kandidaat-lidstaten meer bepaald afstappen van de idee die hun leidraad was 
bij de voorbereiding op hun toetreding, te weten hun streven naar een definitieve breuk met 
de vroegere grote broer in het oosten. Europa in zijn geheel zal trouwens ten aanzien van 
Rusland een inhoudelijk sterk beleid moeten uitstippelen en uitvoeren. 
 
Zoals verscheidene deelnemers opmerkten, zorgt de reactie van Europa op de aanslagen 
van 11 september er de facto voor dat de rol van Rusland geherwaardeerd wordt en dat de 
veiligheidsbelangen van het land ook in aanmerking worden genomen. Daarmee is de 
grondslag gelegd van een beleid dat verder zal moeten worden uitgewerkt. 
 
 

CONFERENTIE VAN DE VOORZITTERS VAN DE VOOR DE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 
BEVOEGDE COMMISSIES VAN DE PARLEMENTEN VAN DE EU-LIDSTATEN 

 
Onder voorzitterschap van de heren Pierre Chevalier en Marcel Colla, de respectieve 
voorzitters van de commissies voor de Buitenlandse Betrekkingen van Kamer en Senaat, 
namen de voorzitters van de parlementaire commissies voor de Ontwikkelingssamenwerking 
van de onderscheiden EU-lidstaten op vrijdag 30 november deel aan een gedachtewisseling 
met het Belgische EU-voorzitterschap, i.c. belichaamd door vice-premier en minister van 
Buitenlandse Zaken Louis Michel en staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking Eddy 
Boutmans, en met Europees Commissaris Poul Nielson, die bevoegd is voor 
Ontwikkelingszaken en Humanitaire Hulp. 
 
Het eerste discussiethema was de ontwikkelingssamenwerking in Centraal-Afrika, een 
gebied dat volgens het Belgische EU-voorzitterschap te weinig aandacht krijgt van de 
internationale gemeenschap en waar de wereld, en Europa in het bijzonder, blijk zou moeten 
geven van een groter engagement. Minister Michel maakte de balans op van de zending in 
Centraal-Afrika die hij de week ervoor had volbracht in gezelschap van de heer Solana, 
Hoge Vertegenwoordiger voor het GBVB van de Europese Unie, de heer Patten, Europees 
Commissaris belast met de Externe Betrekkingen, en de heer Ajello, bijzondere 
vertegenwoordiger van de EU voor het gebied van de Grote Meren in Afrika. Deze Europese 
trojka heeft daarbij de onderscheiden landen bezocht die troepen op het grondgebied van de 
Democratische Republiek Congo hebben opgesteld (met wisselend succes overigens: terwijl 
de besprekingen in Angola vrij positief verliepen, weigerde de Zimbabwaanse president 
Mugabe daarentegen elke discussie), en heeft kunnen vaststellen dat het bijeenroepen van 
een echt regionale conferentie voorlopig niet aan de orde is. Wat de Democratische 
Republiek Congo zelf betreft, heeft de trojka poolshoogte kunnen nemen van de problemen 
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die de uitvoering van de akkoorden van Lusaka nog in de weg staan. Zo blijkt dat de 
ondanks een zekere normalisatie van de bilaterale betrekkingen vooralsnog niet tot stand 
gebrachte entente tussen Congo en Rwanda een cruciaal onderdeel van het plan voor 
ontwapening, demobilisatie, repatriëring en reïntegratie blijft. Voorts heeft de minister het 
maatschappelijk middenveld en de niet-gewapende oppositie, die bang zijn dat ze in de 
interne Congolese dialoog weggedrukt worden, voorgesteld op 15 januari eerstkomend in 
Brussel bijeen te komen, samen met de eveneens uitgenodigde vertegenwoordigers van de 
diaspora, om hen te helpen een gemeenschappelijk programma uit te werken. 
 
De minister betreurde dat er aan de Europese steun voor Congo zeer veel voorwaarden 
verbonden blijven, terwijl het land en zijn bevolking er zo erg aan toe zijn dat hoop op 
beterschap zinloos is als er geen externe steun komt om een (minimaal functionerende) 
staat overeind te helpen. Hij betreurde de huiverige houding van de Europese Commissie en 
de weigering van Europees Commissaris Nielson om over deze kwestie te debatteren. 
 
Staatssecretaris Eddy Boutmans ging op die analyse van het Belgische EU-voorzitterschap 
door met een denkoefening over de mogelijke vormen van steun voor landen waar een 
conflictsituatie heerst. Het is daarbij zaak te allen prijze te voorkomen dat de oorlog oplaait, 
en tegelijk de beste manieren te vinden om het overheidsapparaat te doen functioneren. 
Concreet houdt dit in dat er veeleer met de overheidsstructuren dan met de regering moet 
worden samengewerkt, en dat er daarom naar adequate middelen moet worden gezocht. Zo 
pleitte de staatssecretaris ervoor dat er bij het bepalen van de voorwaarden waaraan steun 
aan Centraal-Afrika wordt gekoppeld, rekening zou worden gehouden met de regionale 
context. 
 
Europees Commissaris Nielson liet die vingerwijzing door het Belgische voorzitterschap niet 
over zijn kant gaan en ontkende dat hij een passieve houding aanneemt ten aanzien van de 
Democratische Republiek Congo; Europa is overigens de grootste humanitaire-hulpverlener 
in Congo. Hij achtte het echter niet zinvol om veel geld uit te trekken voor Congo zolang rust 
en stabiliteit niet zijn weergekeerd in het land, en beweerde zelfs dat een verhoging van de 
steun de situatie in het land niet zou veranderen. Niet alle lidstaten delen trouwens de 
voluntaristische opstelling van het Belgische EU-voorzitterschap.  
 
In zijn antwoord op een vraag over de verhouding tussen het buitenlands beleid en de 
ontwikkelingssamenwerking pleitte minister Michel voor een coherent samenspel van beide 
beleidslijnen: onverminderd de specificiteit ervan, moet de ontwikkelingssamenwerking het 
buitenlands beleid kunnen ondersteunen. In vergelijking met de aanzienlijke bedragen die 
Europa al heeft uitgetrokken voor de landen in Centraal- en Oost-Europa en de Balkan, 
besteedt de Unie erg weinig geld aan Afrika, waar miljoenen mensen in schrijnende armoede 
leven, en het risico is niet gering dat Afghanistan de ellende in Afrika nog verder op de 
achtergrond duwt.  
 
Verwijzend naar de overige landen in die regio laakten sommige deelnemers het feit dat de 
Europese Unie de lat niet voor iedereen gelijk legt. Zo werd de structurele steun voor 
Rwanda behouden. Meer algemeen betreurden alle Belgische aanwezigen dat de andere 
landen nog geen gevolg gegeven hadden aan het Belgische voorstel om een embargo in te 
stellen op de verkoop van wapens die voor de regio zijn bestemd. 
 
Vervolgens debatteerden de deelnemers aan deze conferentie met Europees Commissaris 
Nielson over de voortzetting van de hervorming van het Europese ontwikkelingshulpbeleid. 
De heer Nielson sprak over de inkrimping van de niet-vastgelegde kredieten en verklaarde 
dat de Commissie meer taken en verantwoordelijkheden in het veld wil overdragen, al valt 
het in dat verband wel te betreuren dat een aantal delegaties zouden moeten worden 
gesloten. Voorts pleitte hij ervoor dat de lidstaten het akkoord van Cotonou met de ACS-
landen zonder verder uitstel zouden ratificeren, want zonder die ratificatie kan de Commissie 
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heel wat kredieten niet gebruiken. Op de aantijging dat de Europese procedures erg log zijn 
en lang aanslepen, repliceerde de Europees Commissaris dat de Europese molens 
misschien wel traag malen, maar dat de Unie ten minste een betrouwbare donor is. Ten 
slotte verheugde hij zich erover dat de Raad Ontwikkeling van 8 november jongstleden zich 
ertoe verbonden heeft te ijveren voor een kwantitatieve convergentie van de uitgaven voor 
overheidssteun voor ontwikkelingshulp van de Vijftien  - wat concreet inhoudt dat er in het 
kader van de voorbereiding van de VN-conferentie over de financiering van de ontwikkeling 
in maart 2002 zal worden nagedacht over de manier waarop Europa de norm van 0,7% van 
het BNP kan halen. 
 
Tot slot gaf Europees Commissaris Nielson kort een stand van zaken van de inspanningen 
inzake de steun voor Afghanistan: voor de organisatie van de levensmiddelenkonvooien 
staat doorgaans het Wereldvoedselprogramma (WVP) in, maar de Europese Unie staat vaak 
voor de financiering in. 
 
 

VERGADERING VAN DE VOORZITTERS VAN DE PARLEMENTAIRE COMMISSIES VOOR DEFENSIE 
VAN DE EU-LIDSTATEN 

 
Op 4 en 5 februari 2002 nam het bureau van de commissie voor de Landsverdediging deel 
aan de vergadering van voorzitters van de parlementaire commissies voor defensie van de 
EU-lidstaten, onder het Spaanse voorzitterschap. 
 
Twee thema’s kwamen aan bod. Ten eerste betreffende de Europese industriële 
defensiepolitiek: een aantal landen, waaronder Italië en Frankrijk menen dat een Europese 
defensiepolitiek maar kans op slagen heeft als ook de industriële defensiepolitiek op 
gezamenlijk Europees niveau wordt gevoerd. 
 
Het tweede thema behelsde de noodzaak om een specifieke raad van ministers van defensie 
op te richten binnen de institutionele structuur van de Europese Unie.  
Na de tragische gebeurtenissen van 11 september 2001 heeft de Europese Raad bij  
buitengewone zitting verklaart dat de Europese veiligheids- en defensiepolitiek zo snel 
mogelijk operationeel moet worden. Om dit te kunnen realiseren zijn de meeste landen van 
oordeel dat er o.a. een formele raad van ministers van defensie moet worden gecreëerd. 
Dergelijke vergaderingen worden noodzakelijk geacht voor het voeren van een 
gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid.  
 
Deze gedachtegang werd onder het Belgisch voorzitterschap gelanceerd; het Spaanse 
voorzitterschap vervolgt die ingeslagen weg, in de overtuiging dat dergelijke vergaderingen 
belangrijk zijn om de EU te voorzien van een authentiek operationeel beleid inzake veiligheid 
en defensie. 
 
De voorzitter van de Belgische Senaat zette uiteen dat de EU wel een economische 
grootmacht is geworden, de invoering van de eenheidsmunt heeft daar definitief toe 
bijgedragen, maar dat het de EU, om geloofwaardig te zijn, nog aan een gemeenschappelijk 
Veiligheids- en Defensiebeleid ontbreekt.  Een gemeenschappelijk defensiebeleid is 
nochtans noodzakelijk om een begin te maken van een gemeenschappelijk buitenlands 
beleid ter bescherming en ter ondersteuning van de economische en vitale belangen van de 
Unie. De Europese ministers van defensie zouden derhalve op een formele manier moeten 
kunnen vergaderen over items als begroting, head-line goals, industrie en crisisbeheer.  
 
De Belgische vertegenwoordiging steunde dan ook het Spaanse voorstel om, bij wijze van 
aanvang, de EU-ministers van Defensie op geregelde tijdstippen te laten vergaderen in het 
kader van de Raad Algemene Zaken. Dit zou namelijk inhouden dat deze vergaderingen 
voorafgaandelijk aan  en onafhankelijk van de vergaderingen van de ministers van 
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Buitenlandse zaken zouden plaatsvinden. De onderwerpen die op deze vergaderingen over 
defensie zouden aan bod komen, zouden rechtstreeks verband houden met de ontwikkeling, 
het actieplan en de mechanismen van de militaire capaciteit. Andere materies zouden 
slechts besproken kunnen worden in zoverre ze geen afbreuk doen aan de uitsluitende 
bevoegdheden van de ministers van Buitenlandse zaken inzake crisisbeheer. 
 
Hoewel er tijdens de conferentie een algemeen akkoord was onder de leden over het feit dat 
het mogelijk moet zijn om regelmatig vergaderingen met betrekking tot defensie te 
organiseren, kon de Deense vertegenwoordiging niet instemmen met dit Spaanse voorstel. 
 
 

CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION 
 
Op maandag 25 en dinsdag 26 februari liep een delegatie hoge ambtenaren van de “Conseil 
national de transition” van de Volksrepubliek Kongo stage in de Kamer van 
volksvertegenwoordigers. 
 
In maart 2001 werd een samenwerkingsakkoord ondertekend tussen PNUD/AWEPA en de 
Conseil National du Transition (CNT) van Kongo (Brazaville) om het hervormingsproces van 
de overgangsinstellingen tot democratische parlementaire instellingen te begeleiden. 
 
Via een referendum op 20 januari 2002 keurde het volk het ontwerp van de Grondwet voor 
de Republiek goed.  In maart 2002 kon de president van de Republiek worden verkozen 
volgens het meerderheidsstelsel in twee rondes.  In april 2002 werden de 
volksvertegenwoordigers verkozen volgens het meerderheidsstelsel in twee rondes.  De 
lokale raadsleden die een proportionele vertegenwoordiging vormen, werden verkozen aan 
de hand van lijsstemmen zonder panacheren en voorkeursstemmen. In juni 2002 zullen ten 
slotte de senatoren onrechtstreeks worden verkozen volgens het uninominaal 
meerderheidsstelsel in één ronde. 
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7.   PUBLIC RELATIONS 
 
 
 

7.1.     INFORMATIE EN COMMUNICATIE 
 
 
Vouwfolder “Het Federale Parlement van België” 
 
Deze folder geeft beknopte informatie over de Kamer en Senaat en is bedoeld voor een 
breed publiek.  Alle bezoekers aan het Federale Parlement krijgen de folder gratis.  Hij is te 
verkrijgen bij de PR-dienst van de Kamer en de documentenbalie in het onthaalcentrum.  
Deze folder bestaat in het Nederlands, Frans, Duits en Engels. 
 
 
Openhuis brochure 
 
Deze brochure is bedoeld voor de bezoekers aan het Federale Parlement.  Ze beschrijft 
bondig de zalen die men kan bezoeken.  Ze geeft ook uitleg over de rol en de bevoegdheden 
van de Kamer van volksvertegenwoordigers en Senaat, de rol en het werk van een 
parlementaire commissie in het algemeen, de definitie van het Bureau van de Kamer en van 
de conferentie van voorzitters, de politieke samenstelling van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers en Senaat, de verkiesbaarheidvoorwaarden van een Kamerlid en 
van een Senator enzovoort.  Bedoeld voor een breed publiek, is deze brochure zoals de 
folder te verkrijgen bij de PR-dienst en de documentatiebalie in het onthaalcentrum.  Ze 
bestaat in het Nederlands, Frans, Duits en Engels. 
 
 
Document “Samenstelling en activiteiten van de Kamer van volksvertegen-
woordigers” 
 
Op dit document worden de politieke samenstelling van de Kamer, het aantal Kamerleden 
per taalgroep en per politieke fractie, het aantal vrouwelijke Kamerleden en de gemiddelde 
leeftijd van de assemblee vermeld.  Vervolgens worden de werkzaamheden van de Kamer 
van volksvertegenwoordigers in cijfers voorgesteld.  Deze cijfers slaan met name op het 
aantal uren in plenaire vergaderingen (openbare vergaderingen en vergaderingen met 
gesloten deuren); op het aantal ingediende en aangenomen wetsontwerpen en 
wetsvoorstellen (Wetgevende functie van de Kamer); op het aantal hoorzittingen en 
schriftelijke vragen (Beleidsinformatie functie van de Kamer); op het aantal interpellaties 
ingediend en besproken in plenaire vergaderingen en in commissievergaderingen  
(Controlefunctie van de Kamer).  Dit document is bedoeld voor een breed publiek, bestaat in 
4 talen en is te verkrijgen bij de PR-dienst en in het onthaalcentrum. 
 
 
Geïllustreerde gids 
 
Het fotoboek “Parlamentum Belgicum” bevat een zestigtal foto’s en een begeleidende tekst 
in vier talen  (N, F, D, E) waarin enerzijds de Belgische federale staatsstructuur en anderzijds 
de werkzaamheden en de rol van het Federale Parlement toegelicht worden. 
Het boek kan worden gekocht tegen de prijs van 5,00 euro. 
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Videofilm 
 
Een film over het Belgische Federale Parlement is sinds de zitting 2000/2001 in roulatie.  In 
deze film, door de firma Live Media met een klein budget gerealiseerd, wordt gepoogd in 20 
minuten een getrouw maar toch levendig beeld te geven van de werking van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers en Senaat. 
 
Deze film wordt vertoond tijdens de bezoeken aan het Federale Parlement.  De film, die in 
vier taalversies (N, F, D, E) gemaakt werd, kan worden gekocht bij de documentenbalie in 
het onthaalcentrum of worden besteld bij de dienst Algemene Zaken tegen de prijs van 
6,20 euro.  Hij bestaat in video en in DVD-versie. 
 
 
Informatieve steekkaarten 
 
Deze steekkaarten hebben als opzet een ruim publiek te informeren over de structuren van 
de Belgische Staat en de werking van het Federale Parlement.  In elke steekkaart wordt één 
thema ontwikkeld.  De infofiches worden gepubliceerd in het Nederlands, Frans, Duits en 
Engels. Tot nu toe werden 52 steekkaarten gepubliceerd.  Ze werden geactualiseerd tot op 
heden. 
 
De infosteekkaarten kunnen op de Internetsite van de Kamer (www.dekamer.be - de Kamer 
stelt zich voor) worden geraadpleegd.  De steekkaartenmap wordt verkocht tegen de prijs 
van 1,20 euro of kan worden besteld via de dienst Algemene Zaken.  Aan de begeleiders 
van bezoekersgroepen wordt ter voorbereiding van het bezoek een steekkaartenmap 
toegestuurd. 
Naar deze steekkaarten is een grote vraag.  Ze blijken handige instrumenten te zijn voor 
studenten en onderwijzend personeel.  Hierna volgt de lijst van de gepubliceerde 
steekkaarten : 
 
Nr. 1    Ontstaan van België 
Nr. 2    De scheiding der machten 
Nr. 3    Geledingen van de federale Staat 
Nr. 4    De Belgische Grondwet 
Nr. 5    Bevoegdheidsverdeling 
Nr. 6 Schematische voorstelling van de beleidsniveaus in het Federale België 
Nr. 7    Het Staatshoofd –statuut 
Nr. 8    Stamboom van het koninklijk huis 
Nr. 9    Kamer van volksvertegenwoordigers – verkiezing 
Nr. 10   Kamer van volksvertegenwoordigers – samenstelling 
Nr. 11   Kamer van volksvertegenwoordigers – bevoegdheden 
Nr. 11.1   Kamer van volksvertegenwoordigers – beleidscontrole : interpellaties 
Nr. 11.2   Kamer van volksvertegenwoordigers – de begroting 
Nr. 11.3 Kamer van volksvertegenwoordigers – beleidsinformatieve taak : vragen 
Nr. 11.4   Kamer van volksvertegenwoordigers – de wetgevende bevoegdheid – 

monocamerale procedure 
Nr. 11.5   Kamer van volksvertegenwoordigers – de wetgevende bevoegdheid – 

bicamerale procedure 
Nr. 11.6   Kamer van volksvertegenwoordigers – de wetgevende bevoegdheid – 

optioneel bicamerale procedure 
Nr. 11.7   De parlementaire overlegcommissie 
Nr. 11.8   De Raad van State 
Nr. 11.9   Het Rekenhof 

http://www.dekamer.be/
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Nr. 11.10  Kamer van volksvertegenwoordigers – beleidscontrole : 
onderzoekscommissies 

Nr. 11.11  Kamer van volksvertegenwoordigers – beleidscontrole : naturalisaties 
Nr. 11.12  De federale ombudsmannen 
Nr. 12   Kamer van volksvertegenwoordigers - organen 
Nr. 12.1   Kamer van volksvertegenwoordigers – plenaire vergadering  
Nr. 12.2   Kamer van volksvertegenwoordigers – organen : de commissies 
Nr. 12.3   Kamer van volksvertegenwoordigers – organen : de voorzitter 
Nr. 13   Kamer van volksvertegenwoordigers – werking 
Nr. 13.1   Kamer van volksvertegenwoordigers – de Kamer in cijfers 
Nr. 13.2   Kamer van volksvertegenwoordigers – werking : stemming 
Nr. 14   Senaat – verkiezing 
Nr. 15   Senaat – bevoegdheden 
Nr. 16   Senaat – samenstelling 
Nr. 17   De federale regering – vorming 
Nr. 17.1   De Belgische regeringen – historisch overzicht 
Nr. 18   De federale regering – samenstelling 
Nr. 19   De federale regering – werking 
Nr. 20   De federale regering – ontslag 
Nr. 21   De rechterlijke macht – indeling van het recht 
Nr. 22   De rechterlijke macht – organisatie 
Nr. 22.1   De rechterlijke macht – algemene principes 
Nr. 23   Gemeenschappen en Gewesten : bevoegdheden 
Nr. 24   De Vlaamse Gemeenschap en het Waalse Gewest 
Nr. 25   De Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest 
Nr. 26   Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
Nr. 27   De Duitstalige Gemeenschap 
Nr. 28   De provincies 
Nr. 29   De gemeenten 
Nr. 30   Samenwerking en conflictoplossing in de Federale Staat België 
Nr. 31   Het Arbitragehof 
Nr. 32   Internationale parlementaire vergaderingen 
    Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad 
Nr. 33   Internationale parlementaire vergaderingen 
    De Raad van Europa 
 
 
Meer gespecialiseerde informatie 
 
 
De Grondwet 
 
De Grondwet definieert de staatsvorm, bepaalt de bevoegdheden van de gezagsdragers en 
de wijze waarop zij hun bevoegdheden uitoefenen.  Omdat de Grondwet de fundamentele 
regels van de staatsorganisatie vermeldt, komt de grondwettelijke norm vóór de wet en het 
decreet in de hiërarchie van de normen.  De Belgische Grondwet is een geschreven 
Grondwet, die in totaal 198 artikels bevat.  Uitgegeven in vier talen (Nederlands, Frans, 
Duits, Engels) kan ze worden besteld via de dienst Algemene Zaken van de Kamer of 
gekocht worden tegen de prijs van 2,50 euro voor de gewone uitgave en tegen 10 euro voor 
de luxe-uitgave bij de documentenbalie in het onthaalcentrum. 
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Het reglement van de Kamer 
 
Artikel 60 van de Grondwet stelt : “Elke Kamer bepaalt, in haar reglement, de wijze waarop 
zij haar bevoegdheden uitoefent”. 
Het reglement van de Kamer regelt zeer gevarieerde materies zoals de organisatie van de 
parlementaire werkzaamheden, de samenstelling en de werking van de commissies, het 
spreekrecht, het voeren van het woord en de spreektijd, de wijzen van stemmen, de 
handhaving van de orde tijdens de vergaderingen (houden van de orde in de assemblee), 
wijze van behandeling van de wetsontwerpen en wetsvoorstellen, procedure met betrekking 
tot de vragen en interpellaties. 
Het Reglement van de Kamer is te verkrijgen bij de dienst Algemene zaken van de Kamer of 
kan worden gekocht tegen de prijs van 2,50 euro bij de documentenbalie in het 
onthaalcentrum. 
 
 
De reeks « Parlementair recht in kort bestek » 
 
DE PARLEMENTAIRE ONSCHENDBAARHEID (NOVEMBER 2000)  -  DE PARLEMENTAIRE 
ONVERANTWOORDELIJKHEID (NOVEMBER 2000.) 
 
Die brochures behandelen het thema in drie delen.  Het eerste behandelt het thema onder 
de vorm van vraag en antwoord.  Via deze methode worden de belangrijkste problemen 
aangemaakt en verduidelijkt voor een niet gespecialiseerd publiek.  Wie grondiger maar ook 
wetenschappelijker wenst voorgelicht te worden, heeft er belang bij het tweede deel te 
raadplegen.  Dit hoofdstuk richt zich meer tot een gespecialiseerd publiek.  In het derde deel 
van de brochure worden bepaalde interne documenten gepubliceerd. 
 
 
HET ARBITRAGEHOF : BEVOEGDHEID, INRICHTING EN WERKING 
 
De brochure geeft algemene informatie over dat rechtscollege. 
 
 
DE INVLOED VAN DE ARRESTEN VAN HET ARBITRAGEHOF OP HET PARLEMENTAIR WERK 
 
In deze brochure wordt ingegaan op hoe de arresten van het Arbitragehof als onafhankelijk 
rechtscollege voor het wetgevende werk bepalend zijn.  In het tweede deel van deze 
brochure geeft de Kamervoorzitter zijn visie op de interactie tussen het parlement en het 
Arbitragehof. 
 
 
BEGROTINGSREGELS VOOR HET PARLEMENTAIR GEBRUIK 
 
Ieder jaar stelt de federale regering de Staatsbegroting op en legt ze vervolgens aan de 
Kamer van volksvertegenwoordigers voor.  In begrotingszaken heeft de Kamer het laatste 
woord. 
 
De kamerleden krijgen jaarlijks een aantal lijvige begrotingsdocumenten op hun bureau die 
ze moeten doorworstelen. 
Deze parlementaire kerntaak is politiek geladen, maar ook zeer technisch en vergt dus veel 
deskundigheid. 
 
Om kamerleden hierbij een helpende hand toe te steken, werd een handige brochure 
samengesteld.  Enkel die aspecten van het begrotingsrecht die de kamerleden aanbelangen 
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werden opgenomen.  Maar de ambtenaar, de student en iedereen die over dit onderwerp iets 
meer wil weten, kan er ook zijn voordeel bij doen. 
 
In de brochure worden de diverse parlementaire begrotingsdocumenten besproken.  
Begrippen als begrotingsruiter, het kredietoverschrijdingsrecht van de ministerraad worden 
uitgelegd.  Een trefwoordenregister vergemakkelijkt het opzoekwerk. 
 
Deze brochures worden besteld bij de Dienst Algemene Zaken van de Kamer of kunnen 
worden gekocht tegen 2,5 euro bij de documentenbalie in het onthaalcentrum. 
 
 
In de reeks geschiedenis 
 
HONDERD JAAR ONGEWONE DEBATTEN IN KAMER EN SENAAT 
 
Emiel Toebosch geeft een overzicht van enkele markante gebeurtenissen waarbij de 
Wetgevende Kamers een prominente plaats bekleedden in onze vaderlandse geschiedenis. 
Hij schetst de toedracht en de achtergronden van een aantal belangrijke episoden en kijkt 
achter de coulissen van de geschiedenis van België tijdens de eerste eeuw na de 
onafhankelijkheid. 
 
 
Parlementaire Mededelingen 
 
De “Parlementaire mededelingen” is een wekelijks informatiebulletin dat over de activiteiten 
van de Kamer van de afgelopen week bericht.  In de parlementaire mededelingen vindt men 
o.a. een samenvatting met betrekking tot de audiënties en ontmoetingen van de 
Kamervoorzitter met verschillende personaliteiten en delegaties; een overzicht van de 
beslissingen die door de conferentie van voorzitters genomen worden, een samenvatting van 
de werkzaamheden van de commissies, van de plenaire vergaderingen, van de mondelinge 
vragen en van het ministeriële antwoord, de stemmingsresultaten, een opsomming van de 
ingediende interpellatieverzoeken, de vermelding van de gepubliceerde documenten 
(wetsvoorstellen, en –ontwerpen, commissierapporten), de Kameragenda, en de 
voortschrijdingtabel van wetsvoorstellen en –ontwerpen. 
Naast deze specifieke Kamerrubrieken wordt ook informatie verstrekt m.b.t. de beslissingen 
van de Ministerraad, de arresten van het Arbitragehof en de Raad van State en de 
activiteiten van internationale organisaties. 
In deze reeks worden ook sommige rapporten van parlementaire zendingen gepubliceerd. 
Deze publicatie kan ook worden geraadpleegd op de internetsite van de Kamer 
(www.dekamer.be). 
 
Tijdens het zittingsjaar 2001-2002 werden 35 nummers gepubliceerd (PM 71-106).  Elk 
nummer wordt op 1.200 exemplaren gedrukt (600 N en 600 F). 
 
Vijf speciale edities werden gepubliceerd ter gelegenheid van parlementaire zendingen naar 
Iran (7-11.12.01), Macedonië (13-15.02.02), Egypte (8-11.4.02), Lissabon (2-3.5.02) en 
Litouwen (4-8.5.02). 
 
 
Internetsite 
 
Een ander communicatiemiddel dat aan belang wint, is de Internetsite van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers dat op het volgend adres is te raadplegen : www.dekamer.be. 
 
Op deze Internetsite kan men voor de volgende informatie terecht : 

http://www.dekamer.be/
http://www.dekamer.be/
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- algemene informatie over het Federale Parlement; 
- de persmededelingen; 
- curriculum vitae van de Kamerleden en de nodige informatie om ze te contacteren; 
- de samenstelling van de commissies; 
- de statistieken m.b.t. het parlementaire werk; 
- een lexicon van parlementaire termen; 
- de parlementaire werkzaamheden van de voorbije weken via de wekelijkse 

“Parlementaire mededelingen”; 
- Hoe word ik Belg ? 
- de agenda’s van de plenaire vergaderingen en van de commissievergaderingen; 
- het beknopt verslag van de plenaire en commissievergaderingen; 
- de parlementaire documenten. 
 
 
Op deze site kunnen eveneens vergaderingen van de Kamer rechtstreeks worden gevolgd.  
Het is ook mogelijk gearchiveerde audio-sequenties op te zoeken. 
 
Er wordt geantwoord op vele informatievragen over het Federale Parlement en over de 
Belgische Staatsstructuren via ons e-mail adres (PRI@dekamer.be). 
 
 
Tentoonstellingspanelen 
 
Ter gelegenheid van 50ste verjaardag van het vrouwenstemrecht werd een tentoonstelling 
“Een vrouw, een stem”  geconcipieerd.  Ze handelt over de strijd van de vrouwen voor 
politieke emancipatie sinds 1789, de vrouwelijke aanwezigheid in onze assemblees en over 
de activiteiten van de adviescomités voor emancipatie sinds 1948.  De tentoonstelling kan 
onder bepaalde voorwaarden worden uitgeleend om de burgers te sensibiliseren over de 
problematiek van de afwezigheid van vrouwen in de politiek in hun kieskring. 
Naast deze tentoonstelling is er de brochure “Een vrouw, een stem – De deelname van 
Belgische vrouwen aan het politieke leven sinds 1789”. 
De brochure is nog steeds verkrijgbaar. 
 
 
 
  7.2. PERS 
 
 
Persmededelingen :  
 
Zie ook hoofdstuk 5.2.1. : Voorzitterschap – ontmoetingen met de pers. 
 
Sinds de 50ste legislatuur wordt de pers op een systematische wijze geïnformeerd, vooral via 
persmededelingen. 
Tijdens het zittingsjaar 2001-2002 werden 209 persmededelingen gepubliceerd. 
De persmededelingen worden verspreid aan een tachtigtal journalisten en persorganismen. 
Iedere journalist die het wenst, kan de persmededelingen via e-mail of via fax ontvangen. 
Het volstaat de vraag te richten aan D. Van den Bossche, Public Relationsdienst – Kamer 
van Volksvertegenwoordigers 1008 Brussel – fax 02/549.83.02 – e-mail PRI@dekamer.be. 
De persmededelingen behandelen de meest diverse topics.  Een goed deel van de 
mededelingen heeft betrekking op de Kameragenda. 
Sinds 1 juli 2002 worden de persmededelingen ook op de website van de Kamer 
gepubliceerd onder de rubriek nieuwsflash : mededelingen dienst Public relations en 
internationale betrekkingen. 

mailto:PRI@dekamer.be
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“Broadcast – camera’s” in het halfrond 
 
Sinds januari 2002 is het plenum van de Kamer uitgerust met zes “broadcast-quality-
camera’s.  Hiermee volgt de Kamer andere parlementen in Europa die reeds met dergelijke 
systemen uitgerust zijn.  De camera’s van het halfrond worden bediend vanuit een 
regiekamer die zich bevindt in één van de tribunes. 
De regie van de beelden wordt verzorgd door een privé-firma. 
In principe worden de plenaire vergaderingen van donderdagnamiddag opgenomen.  De 
Kamervoorzitter kan beslissen ook andere plenaire vergaderingen op te nemen. 
De beeldsignalen van de geregisseerde beelden worden gratis ter beschikking gesteld van 
de TV-stations die in de technische TV-cabines van de Kamer vrij kunnen inpluggen. 
De bedoeling is het de TV-stations gemakkelijker te maken om over beelden van de plenaire 
vergaderingen van de Kamer te beschikken.  Het is geenszins de bedoeling om de 
aanwezigheid van de camera’s in de Kamer te beperken.  Doordat de Kamer zelf beelden 
aanbiedt, kunnen de TV-ploegen zich meer en beter inlaten met interviews en andere 
vormen van nieuwsgaring.  Naast de beeldsignalen worden ook betacam SX-cassettes van 
de regieopnamen ter beschikking gesteld van de TV-stations die hierom vragen. 
Via deze “service” kunnen ook de regionale zenders tegen lage kostprijs over beeldmateriaal 
van de Kamer beschikken. 
In totaal werden van 34 plenumvergaderingen beeldsignalen ter beschikking gesteld.  Buiten 
de donderdagnamiddagvergaderingen waren de extra-opnamen de volgende : 
 

- dinsdag 22 januari 2002 : plenair debat over de prioriteitennota van de regering 
- dinsdag 5 februari 2002 : plenair debat over het verslag van de 

onderzoekscommissie “Lumumba” 
- woensdag 15 mei 2002 : plenair debat over euthanasie en palliatieve zorgen 
- maandag 15 juli 2002 : plenair debat over de programmawet en het wetsontwerp 

betreffende de rechten van de patiënt 
- woensdag 17 juli 2002 : plenair debat over de bijzondere opsporingsmethoden, 

over de versterking van de wetgeving tegen het racisme en over de wijziging van de 
faillissementswet 

- donderdag 18 juli 2002 : plenair debat over de werkzaamheden van de Kamer  
- zaterdag 20 juli 2002 : mondelinge vragen en het voorstel houdende verschillende 

wijzigingen van de kieswetgeving : vragen voor advies van de Raad van State 
- vrijdag 12 september 2002 : wetsvoorstel houdende verschillende wijzigingen van 

de kieswetgeving 
 
Vooral de regionale televisies maakten gebruik van de opnamen of betacom SX-
cassette.  Het betreft hier vooral ATV.  Maar ook nationale stations vragen al eens een 
kopie op omdat de journalisten “iets” gemist hebben.  Zulks was duidelijk ter gelegenheid 
van het incident Decroly op donderdag 28 maart 2002. 

 
 
Plasmaschermen 
 
Ten behoeve van de kamerleden, de pers en de bezoekers in de publiekstribune werd de 
plenumzaal uitgerust met twee plasmaschermen, aan beide zijden van het 
voorzittersgestoelte.  Op deze plasmaschermen wordt vermeld welk agendapunt aan de orde 
is en wie aan het woord is. 
De informatievoeding van deze schermen werd zoveel mogelijk geautomatiseerd via een 
informaticaprogramma en het digivox-systeem. 
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Ontmoetingen met de pers  
 
Persvoorstelling : 158e federale boek van het Rekenhof 
 
Op dinsdag 27 november 2001 overhandigden de heren Dumazy, eerste voorzitter, en 
Vanstapel, voorzitter van het Rekenhof, het 158ste federale boek van het Rekenhof aan de 
Kamervoorzitter. 
 
Het comité I en P, de Raad van State, het Arbitragehof, de Hoge Raad voor de Justitie en 
het Rekenhof geven in hun respectievelijke bevoegdheidsdomeinen een onontbeerlijke 
gespecialiseerde ondersteuning aan het Parlement.  Het Rekenhof staat de Kamer bij in de 
uitoefening van de financiële controle op de uitvoerende macht. In dat kader heeft het 
Rekenhof verschillende opdrachten: een jurisdictionele opdracht; het onderzoek van 
begrotingen en rekeningen, de controle van de fiscale ontvangsten; de wettigheidscontrole 
op de uitgaven en de controle op de goede besteding van de overheidsuitgaven.  
 
Beide voorzitters van het Rekenhof onderstreepten dat het jaarverslag in zijn huidige vorm in 
de toekomst zal verdwijnen. Voor de controle op de goede besteding van de 
overheidsgelden en op de fiscale ontvangsten zal het Rekenhof afzonderlijke thematische 
verslagen publiceren. Zo wordt in het 158ste verslag reeds verwezen naar de afzonderlijke 
verslagen die aan de Kamer werden toegezonden: de fiscale controle op de beroepskosten; 
de goede besteding van overheidsgelden bij de NMBS; de controle op de toelaatbaarheid tot 
de werkloosheidsuitkeringen; de audit van de prestaties van de strijdkrachten ten voordele 
van derden… 
 
Het 158ste boek werd vrij goed ontvangen in de pers. De algemene vaststelling was dat het 
federale overheidsgeld beter besteed werd dan vroeger. Echte blunders komen er niet in 
voor. Het gaat meer om nalatigheden en tekortkomingen. 
 
Het Rekenhof heeft o.a. opmerkingen gemaakt over: 
 
- De toepassing van de nieuwe reglementering inzake overheidsopdrachten. 

 
- Het bestuur van de strafinrichtingen dat de aangekondigde hervormingen slechts ten 

dele gerealiseerd heeft. 
 
- De afwikkeling van het “Kalkar-project” na de stopzetting ervan. 

 
- De afwikkeling van de dioxinecrisis. 
 
- De controle op de pensioenen ten laste van de schatkist. 

Een groot aantal dossiers van Vlaamse leerkrachten beantwoordde niet aan de 
reglementaire voorschriften en lieten niet toe de pensioenen correct te berekenen. Er is 
ook onvoldoende opvolging van de activiteiten die personeelsleden van de Franse 
Gemeenschap in de privé-sector hebben uitgeoefend. 

 
- Het nieuwe politiestatuut. 

 
- De Regie der gebouwen huisvest privaatrechterlijke verenigingen kosteloos of niet 

markt-conform. 
 
- Zonder wettelijke machtiging heeft de staatssecretaris voor ontwikkelingssamenwerking 

de uitvoering van een opdracht van openbare dienst, met name de sensibilisering van 
de bevolking voor de problematiek van de ontwikkelingssamenwerking, toevertrouwd 
aan een VZW. 
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Voorstelling brochures over het Arbitragehof 
 
Op 11 december 2001 werden in de reeks "parlementair recht in kort bestek " twee 
brochures aan de pers voorgesteld in het bijzijn van de eerste Voorzitter en de Voorzitter van 
het Arbitragehof. 
 
De ene behandelt de bevoegdheden, de inrichting en de werking van het Arbitragehof; de 
andere gaat na wat de invloed is van de arresten van het arbitragehof op het parlementaire 
werk.  
 
In zijn tussenkomst benadrukte de Kamervoorzitter het belang van het Arbitragehof als 
scheidsrechter tussen de constitutionele spelers. Het respect van de Kamer voor het 
Arbitragehof is absoluut. Tot nu toe geeft iedere assemblee een eigen behandeling aan de 
arresten. Hier kan wat meer coördinatie tot stand komen. De arresten kunnen de 
wetgevende assemblees helpen de legistieke kwaliteit van de wetgeving te verbeteren.  
 
De Voorzitters van het Arbitragehof hebben de samenstelling en de bevoegdheden van het 
Arbitragehof van enig commentaar voorzien. Het Arbitragehof wordt in het algemeen positief 
geëvalueerd. In de arresten zit een maatschappelijke leidraad. De benoemingen van de 
rechters zijn niet het gevolg van een toeval. Zij steunen op een tweederde meerderheid. De 
besluitvorming gebeurt in hoofdzaak via discussie tot er een akkoord ontstaat.  De arresten 
komen binnen het jaar tot stand. Het Hof heeft inmiddels meer dan duizend arresten geveld. 
Per jaar komen er ongeveer 280 nieuwe zaken bij. Het handelt per jaar 253 zaken af. 
Hiermee zit het Arbitragehof op zijn maximumcapaciteit. Mocht er een toename zijn van 
zaken, bijvoorbeeld door bevoegdheidsuitbreiding, dan moet gedacht worden aan filters of 
aan kaderuitbreiding. 
 
 
Voorstelling boek “Rebellen in het Parlement” 
 
Universitaire Pers Leuven stelde op vrijdag 22 februari 2002 in de internationale zaal van de 
Kamer het boek “Rebellen in het Parlement, Fractiecohesie in de Kamer van 
volksvertegenwoordigers (1991-1995)” van Sam Depauw voor.  Kamervoorzitter Herman De 
Croo zat de voorstelling voor, Louis Tobback (sp.a) trad op als gastspreker.   
 
In “Rebellen in het Parlement” schetst de auteur een beeld van de cohesie binnen de fracties 
in de Kamer van volksvertegenwoordigers door zich te baseren op de stemmingen tussen 
1991 en 1995.  Het onderzoek wijst uit dat de fractiecohesie in de Kamer zeer hoog is, al 
komt dissident stemgedrag relatief vaak voor.  Op ten minste een derde van de stemmingen 
valt minstens één dissidente stem te noteren – meestal in de vorm van een onthouding en in 
de meeste gevallen uitgebracht door een individueel parlementslid.  Dissidente stemmen zijn 
gelijk verdeeld over alle parlementsleden en het zijn vooral parlementsleden met veel 
ervaring, lijsttrekkers, commissievoorzitters en ook leden van het partijbureau die wel eens 
willen afwijken van de partijlijn.  Dissidente stemmen hebben weinig invloed op het resultaat 
van de stemmingen in de Kamer, laat staan op de regeringsstabiliteit.  De auteur onderzocht 
het tot stand komen van de fractiecohesie aan de hand van vier technieken (natuurlijke, 
aangeleerde, overhaalde en afgedwongen loyaliteit).  Hij concludeerde dat de partijleiding in 
de cohesie een belangrijke actieve rol speelt.  Volgens de auteur waarborgen de politieke 
partijen dat de parlementaire activiteiten niet te ver van het verkiezingsprogramma en het 
regeerakkoord afwijken.   
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Tijdens de voorstelling plaatste de Leuvense burgermeester en senator, Louis Tobback, 
enkele kritische bedenkingen bij het onderzoek van Depauw dat hij als een te afstandelijke 
en beschrijvende analyse van het fenomeen beschouwt.  L. Tobback reageerde op de 
negatieve ondertoon met betrekking tot de politieke partijen in het boek.  Volgens de senator 
blijft een partij onmisbaar in het functioneren van het politieke systeem.   Om de 
vertegenwoordiging van de natie te verbeteren, mag volgens Tobback gerust gesleuteld 
worden aan de kieswetgeving.  De senator had ook kritiek op de onderzoeksmethode die 
vooral kwantitatief is en geen informatie oplevert over de inhoud van de fractiecohesie en de 
dissidentie.   Naast het representatieve systeem dat aan herziening toe is, moet het 
parlement op zoek gaan naar nieuwe werkmethodes. 
 
 
Succesvolle invoering van de euro voor blinden en slechtzienden 
 
Op donderdag 28 februari 2002, heeft de Federatie voor Blinden en Slechtzienden de 
Belgische overheid bedankt voor de succesvolle invoering van de euro bij blinden en 
slechtzienden. 
 
Dankzij een goede samenwerking tussen de Confederatie en de Belgische overheid, hebben 
ook de Belgische blinden en slechtzienden hun zegje kunnen doen in het herkenbaar maken 
van de Europese munten en bankbiljetten voor mensen met een visuele handicap.   De heer 
Jan Smet (Commissaris-generaal voor de invoering van de euro), mevrouw Micheline Van 
Lokeren (Secretaris-generaal van de Confederatie voor Blinden en Slechtzienden), Patric 
Rottie (Federale Voorlichtingsdienst) en Jean-Pierre Lhoest (voorzitter van de 
eurocommissie van de European Blind Union) hebben een dankwoord uitgesproken. 
Verschillende blinden kwamen persoonlijk getuigen over de concrete moeilijkheden die ze 
hadden met de invoering van de euro. 
 
De Kamervoorzitter heeft de proef “euro-herkenning” ondergaan.  Hij moest “blind” een krant 
kopen van 82 eurocent. 
 
 
Voorstelling van het jaarverslag 2001 van het College van de federale ombudsmannen 
 
Op dinsdag 26 maart 2002 stelden de federale ombudsmannen, de heren Pierre-Yves  
Monnette en Herman Wuyts, het Jaarverslag 2001 van het College van de federale 
ombudsmannen voor.  Naast de heer Kamervoorzitter, woonden enkele leden van de 
Commissie voor de Verzoekschriften de presentatie bij.  Bij deze gelegenheid werd 
eveneens het verslag voorgesteld van het colloquium “De ombud” dat op 15 januari 2001 in 
de Kamer werd gehouden. 
 
De Kamervoorzitter verwees in zijn inleiding naar de wetswijziging van 25 februari 2001 die 
het verslag transparanter moet maken en ruimte moet geven aan parlementaire opvolging.   
De Voorzitter pleitte vooral voor een verdere en verruimde samenwerking tussen de 
verschillende ombudsdiensten  in dit land.  De opvolging van de aanbevelingen kan volgens 
de ombudsmannen veel beter.  In het Parlement worden het verslag en de algemene 
aanbevelingen slechts besproken in de Commissie voor de Verzoekschriften en achteraf nog 
eens tijdens de Plenaire vergadering.  De Voorzitter van de betreffende commissie, de heer 
Olivier Chastel, wil  de opvolging eveneens verbeterd zien en wil ervoor ijveren dat de vaste 
commissies zich effectief over de aanbevelingen buigen.  Een ombudspromotor in elke 
commissie zou hierop moeten toezien.  Daarnaast zouden de commissies per kwartaal een 
vergadering aan de aanbevelingen moeten wijden.  Dit alles zou dan moeten leiden tot meer 
wetgevend initiatief bij de parlementsleden.     
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Maar volgens de ombudsmannen wringt het schoentje vooral op het niveau van de regering.  
De gevallen waarin de aanbevelingen van het college zelfs niet worden onderzocht, zijn veel 
te talrijk.  De opvolging hangt af van de persoonlijke ijver van de betrokken minister.  De 
ombudsmannen pleiten daarom voor een gestructureerde aanpak door de regering, zoals 
dat in Frankrijk het geval is. 
 
Het totaal aantal dossiers dat dit werkjaar (1 januari 2001 tot en met 31 december 2001) 
werd behandeld bedraagt 5.338, waarvan 3.999 in 2001 werden ingediend. 
1673 dossiers werden in 2001 afgesloten (stijging van 15%), 628 werden onontvankelijk 
verklaard en 369 werden doorverwezen naar andere parlementaire ombudsmannen of 
bemiddelingsorganen. 
Net zoals in 2000, handelden de meeste klachten over de administraties van Financiën en 
Vreemdelingenzaken.  
 
Het College formuleerde drie algemene aanbevelingen. 
 
- Een grotere transparantie en een grotere rechtszekerheid in de toepassing door de 

dienst Vreemdelingenzaken van de wet van 15 december 1980 en het 
uitvoeringsbesluit van die wet. 

 
- Het College formuleert de algemene aanbeveling om de inkomensgarantie voor 

andersvalide ouderen op te nemen in de bepalingen van artikel 143, 2° WIB92, die de 
geldmiddelen opsommen die niet tot de netto bestaansmiddelen worden gerekend.  

 
- De neutralisatie van het negatief effect bij de cumulatie van bepaalde sociale 

uitkeringen en zelfs de invoering van de progressiviteit bij de cumulatie van sociale 
uitkeringen. 
Kleine verhogingen in een uitkeringsstelsel blijken door de combinatie met een 
uitkering in een ander stelsel in bepaalde gevallen te leiden tot een lager globaal 
inkomen. Het College beveelt aan om een systeem in te voeren dat het negatief effect 
bij de cumulatie van bepaalde uitkeringen neutraliseert en zelfs om de progressiviteit in 
te voeren bij de cumulatie van sociale uitkeringen. 

 
 
 
 
 7.3. BEZOEKEN AAN HET PALEIS DER NATIE 
 
 
Onthaalcentrum 
 
Het onthaalcentrum ligt aan de toegang Leuvenseweg 13, 1000 Brussel. 
 
Het onthaalcentrum omvat een onthaalkamer en een vestiaire. Er is ruimte om documentaire 
informatie en de websites van het federale Parlement te raadplegen. Een televisierelais met 
de plenumzalen van Kamer en Senaat laat toe de werkzaamheden van de plenaire 
vergaderingen te volgen. 
 
De bezoekersgroepen worden hier onthaald evenals de individuele burger die een openbare 
commissie of de plenaire vergadering van de Kamer wenst bij te wonen. Hij/zij moet hiervoor 
geen bijzondere formaliteiten vervullen. Op voorlegging van de identiteitskaart wordt toegang 
verleend tot de tribunes. 
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Bovendien kan iedere individuele burger in het onthaalcentrum terecht om zich te informeren 
over het Belgische politieke stelsel. De meeste fracties van de Kamer bieden er hun 
voorstellingsbrochure aan.  
 
De betalende informatie wordt hier eveneens aangeboden. 
De meest verkochte items zijn :  de infosteekkaarten en de geïllustreerde gids “Parlamentum 
Belgicum”. 
 
 
De gidsen 
 
Sinds 2000 beschikt de Kamer over 6 gidsen die deel uitmaken van de dienst Public 
Relations en Internationale Betrekkingen. 
De gidsen leiden bezoekersgroepen rond in het Paleis van de Natie.  Zij kregen hiervoor de 
nodige theoretische en praktische opleiding.  De rondleidingen kunnen in vier talen : 
Nederlands, Frans, Duits en Engels.  Daarnaast worden de gidsen belast met de typische 
PR-taken zoals begeleiding van de journalisten, persconferenties enz. 
 
 
Groepsbezoeken 
 
Op aanvraag kunnen groepen, liefst beperkt tot 30 personen, het federale Parlement 
bezoeken. De aanvraag dient minstens één à twee maanden vooraf gericht te worden aan 
de dienst Public Relations en Internationale Betrekkingen van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers (tel. : 02 549 81 36 – postadres : Kamer van 
volksvertegenwoordigers – dienst PRI – 1008 Brussel). De inschrijvingen gebeuren via een 
inschrijvingsformulier, te verkrijgen bij deze dienst. De bezoeken zijn gratis en gebeuren 
onder de begeleiding van een gids. 
 
Naargelang van de parlementaire activiteiten krijgen de bezoekers een rondleiding in het 
Paleis der Natie of hebben zij toegang tot de publieke tribunes van Kamer en Senaat. Elk 
bezoek wordt ingeleid door een videofilm (20’) die de werking van het federale Parlement 
toelicht. 
 
Een ontmoeting met een parlementslid kan worden aangevraagd. Een groepsbezoek aan 
Kamer en Senaat duurt ongeveer anderhalf uur tot twee uur (videofilm inbegrepen). 
 
Tijdens de zitting 2001-2002 bezochten 29.347 personen en 1301 groepen het federale 
Parlement. Piekmaanden waren maart (202 groepen), mei (177 groepen) en april (138 
groepen). 
 
Naar herkomst kunnen de bezoekers als volgt ingedeeld worden : 
 
- onderwijs  :  19.269 bezoekers  (848 groepen) 
- sociaal-culturele sector :  2.671 bezoekers  (110 groepen) 
- genodigden van kamerleden/senatoren :  2.109 bezoekers  (103 groepen) 
- beroepsgebonden groepen en bedrijven :  1.470 bezoekers  (69 groepen) 
- politieke sector :  1.363 bezoekers  (58 groepen) 
- senioren :  1.270 bezoekers  (50 groepen) 
- sociaal-economische sector :  1.195 bezoekers  (63 groepen) 
- individuele bezoekers :  232 bezoekers  (123 N, 37 F, 69 E, 3 D) 
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In vergelijking met het vorige zittingsjaar is een lichte stijging merkbaar zowel wat betreft het 
aantal individuele bezoekers (+ 746, hetzij 3 %) als het aantal groepen (+ 112, hetzij 9 %). 
 
De herkomst van de groepen die dit jaar het Parlement bezochten bleef nagenoeg dezelfde 
als het voorgaande jaar.  
758 Nederlandstalige groepen, 501 Franstalige groepen, 27 Engelstalige groepen en 15 
Duitstalige groepen bezochten het federale Parlement. 
 
 
Tribunebezoekers  
 
De plenaire vergaderingen van de Kamer en de commissievergaderingen zijn meestel 
openbaar.  De individuele burgers kunnen deze vergaderingen bijwonen.  Het volstaat zich 
aan te melden in het onthaalcentrum voor de bezoekers Leuvenseweg 13 te 1000 Brussel.  
Op voorlegging van de identiteitskaart krijgen zij een bezoekersbadge en worden zij via een 
metaaldetector toegelaten tot de tribune van hun keuze. 
 
Via de internetsite www.dekamer.be of telefonisch kan de burger te weten komen welke 
openbare vergaderingen plaatsvinden in de Kamer. 
 
 
Doelgroepen 
 
Het is de bedoeling van de Kamer om zo gericht mogelijk bepaalde invloedrijke groepen uit 
te nodigen om het Parlement te bezoeken en hen bij die gelegenheid uitgebreider te 
informeren over de opdrachten en de werking van het federale Parlement. 
 
Het is duidelijk dat, meer nog dan vroeger, wegens de complexiteit van de institutionele 
omgeving, de PR-politiek van de assemblee moet worden gericht op bezoekers die een 
multiplicatoreffect hebben, zoals leraars, vormingswerkers, journalisten, enz… Aan zulke 
doelgroepen kan een speciaal programma worden aangeboden in functie van de aard en de 
omvang van de groepen. Een ontmoeting met parlementsleden is steeds mogelijk. 
 
 
Speciale bezoeken 
 
 BIJZONDER BEZOEK “PLACE AUX ENFANTS” 
 
Zo’n 65 kinderen van 8 tot 12 jaar en hun begeleiders werden op 20 oktober 2001 in het 
kader van de “Place aux Enfants”-dag in het Parlement ontvangen. 
 
“Place aux Enfants” is een initiatief van de diensten voor jeugd en/of cultuur van de 
provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen en van de Ligue des 
Familles, gecoördineerd door de vereniging van Waalse provincies en de Franse 
Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
 
Het opzet van deze ludieke, maar toch ook pedagogisch verantwoorde dag is kinderen van 8 
tot 12 jaar bewust te maken van het burgerschap. 
 
De kinderen werden in de Kamer ontvangen door mevrouw Karine Lalieux (PS). Zij 
antwoordde uitvoerig op de vaak erg relevante vragen van de kinderen. 
 

http://www.dekamer.be/
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 BEZOEK “INSTITUT DES AFFAIRES PUBLIQUES” (IAP) 
 
Op initiatief van het DGIS (het vroegere ABOS), en in het kader van een bijscholingsstage 
Overheidsbeheer, georganiseerd door het “Institut des Affaires publiques (IAP)” van het 
Universitair Centrum van Charleroi, werden op woensdag 7 november 2001 15 stagiairs 
ontvangen afkomstig uit ontwikkelingslanden (Afrika, Zuid-Amerika,…) waar ze functies 
bekleden in openbare en semi-openbare diensten. De bedoeling van de stage is de 
beheersdeskundigheid van de lokale overheden te vergroten.  
De stagiairs onderhielden zich met de heer D. D’hondt (MR) en met de Adjunct-secretaris-
generaal van de Kamer.  
 
 
 ONTMOETING UNICEF “WHAT DO YOU THINK ?” 
 
Op 20 november 2001 werd de 12de verjaardag van de ondertekening van het 
kinderrechtenverdrag gevierd. 
 
Ter gelegenheid van deze viering debatteerden een tiental groepen in commissies rond een 
bepaald thema. 
Nadien ontmoetten deze jongeren Kamervoorzitter De Croo, mevrouw Nathalie de 
T’Serclaes, voorzitster van de werkfractie “Kinderrechten” van de Senaat, verschillende 
kamerleden (mevr. Schauvliege, mevr. Herzet, mevr. Genot,  de h. Paque, de h. Schalck, 
mevr. Van Weert, de h. Mortelmans, de h. Janssens, de h. Frédéric, mevr. Moerman, de h. 
Fournaux, mevr. Grauwels) en enkele senatoren. Jan Hautekiet trad op als moderator. 
 
Een jongere stelde het eerste “rapport voor de kinderrechten” voor. Dit rapport wordt om de 
vijf jaar gemaakt door de landen die het kinderrechtenverdrag hebben ondertekend en brengt 
verslag uit over de maatregelen die in uitvoering van het verdrag genomen werden en over 
de vooruitgang die is geboekt ten aanzien van die rechten. In het rapport wordt gepleit voor 
meer medezeggenschap en informatie voor jongeren en voor samenwerking tussen jongeren 
en volwassenen. 
 
Daarna stelden de woordvoerders van de verschillende debatgroepen hun beleidsvisies voor 
waarover de voltallige vergadering haar stem kon uitbrengen. De onderwerpen die aan bod 
kwamen, waren over seksualiteit, meer participatie op school, minder discriminatie tussen 
verschillende opleidingen en strekkingen in scholen en ook jongerenbewegingen, meer 
participatie in politiek, media, pesten op school, mobiliteit en verkeer, vrije tijd, milieu en 
racisme.  
 
 
 BEZOEK VAN DE AUDITOREN VAN HET NAVO-DEFENSIECOLLEGE 
 
Naar aanleiding van de 99ste Senior Course van het Defensiecollege van de NAVO hadden 
een tachtigtal auditoren van de NAVO-lidstaten, voornamelijk hoge militaire experten met de 
graad van kolonel, een gesprek met enkele kamerleden op dinsdag 4 december 2001. 
Naast de Kamervoorzitter, eveneens voorzitter van het Adviescomité voor Europese 
aangelegenheden, en de heer P. De Crem (CD&V), ondervoorzitter van de commissie voor 
de Landsverdediging, namen de heer D. Van der Maelen (sp.a), de heer R. Denis (MR), 
mevrouw M. Minne (Ecolo-Agalev) en mevrouw C. Drion (Ecolo-Agalev) aan de 
gedachtewisseling deel. Nadat de Kamervoorzitter onder meer de rol van de parlementaire 
controle op de Europese besluitvorming had toegelicht, kaartten de auditoren verschillende 
thema’s aan die betrekking hebben op de internationale actualiteit zoals : het voorbehoud dat 
de Belgische regering maakte bij het inroepen van het beruchte artikel 5 van het NAVO-
Grondvest na de aanslagen van 11 september en de uitbreiding van de NAVO en de EU.  
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 BEZOEK STAGIAIRS-DIPLOMATEN VAN DE PROMOTIE 2001 
 
Op dinsdag 29 januari 2002 bezochten de stagiairs-diplomaten van de promotie 2001 onder 
leiding van Ambassadeur en stagemeester J. Couvreur het federale Parlement. 
 
Na een rondleiding in het Paleis der Natie, ontmoetten de bezoekers enkele ambtenaren van 
de Kamer en de Senaat die de werking en de organisatie van het federale Parlement, de 
parlementaire diplomatie en de betrekkingen tussen de diensten van het federale Parlement, 
het departement en de ambassades in het kader van parlementaire zendingen toelichtten. 
 
 

 “ASSOCIATION BELGO-AMÉRICAINE” 
 
Een vijftigtal leden van de Association belgo-américaine brachten op dinsdag 26 februari 
2002 een bezoek aan de Kamer van volksvertegenwoordigers, dit in aanwezigheid van de 
ambassadeur van de Verenigde Staten, Z.E. Stephen Brauer en gravin Grocholski, 
voorzitster van de vereniging.  
 
In het halfrond van de Kamer wisselden de Amerikaanse gasten van gedachten met de 
Kamervoorzitter over de drie hoofdtaken van de Kamer: wetten maken, de regering 
controleren, de begroting goedkeuren en opvolgen.   De Voorzitter verwees naar de 
discussie over de rol van de Senaat en sprak ook nog over het statuut van de Koning die niet 
zoals in een presidentieel regime mag weigeren wetten te ondertekenen.  De gasten waren 
vooral geïnteresseerd in de structuren van het federale België en de verhouding tussen de 
Europese wetgever en de Belgische nationale wetgever.  
 
 
 FULBRIGHT PROGRAM (23 APRIL 2002) 
 
Op dinsdag 23 april 2002 vond in het Huis van de Parlementsleden een seminarie plaats 
voor Amerikaanse onderwijsambtenaren in het kader van het Fulbrigt programma tussen de 
Verenigde Staten en België/Luxemburg.  Een voorstelling van de complexe 
onderwijsstructuren in de verschillende gemeenschappen stond op het programma. 
De Kamervoorzitter, zelf lid van het Fulbright Program, ontving de gasten in zijn 
ambtswoning, waarbij hij ze informeerde over de federale staat België en de inpassing van 
het luik onderwijs hierin.  De Voorzitter verwees naar de kwaliteit van het onderwijs dat 
internationaal gezien zeer hoog aangeschreven staat, maar ook om belangrijke 
overheidsinvesteringen vraagt. 
 
Nadien werden de initiatieven van de Europese Unie op het vlak van onderwijs ter sprake 
gebracht.   
 
 
 OVERKOEPELENDE SLOTZITTING VAN HET SCHOLIERENPARLEMENT 
 
Op vrijdag 3 mei 2002 vond in het Paleis der Natie de slotzitting van het Scholierenparlement 
plaats. Het Scholierenparlement is een initiatief van de vzw Globelink, een jonge organisatie 
die jongeren de mogelijkheid biedt om in het maatschappelijk debat hun mening betreffende 
een duurzame samenleving te ventileren. Hiertoe worden onderwerpen die jongeren boeien 
gelinkt aan grote wereldthema’s. De vier pijlers van de organisatie zijn “jongeren”, “inspraak / 
participatie”, “duurzame ontwikkeling” en “mondialiteit”.  
Jaarlijks organiseert Globelink een Scholierenparlement rond een actueel thema.  
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Dit schooljaar was “drugs” het centrale thema. Het is een problematiek die jongeren 
bezighoudt en bij de productie en consumptie van drugs zijn miljoenen mensen over de hele 
wereld betrokken, zodat het thema aansluit bij de vier pijlers van Globelink. Bovendien heeft 
de Belgische regering in de loop van het jaar 2001 een federale drugsnota uitgevaardigd. 
 
In de loop van het jaar werden gedurende de commissiezittingen de plaats van drugs in 
verschillende culturen behandeld, de productie en consumptie ervan, de houding van de 
diverse internationale actoren ten aanzien van de drugsproblematiek en de federale 
beleidsnota over drugsgebruik.  
 
Tijdens de slotzitting werd een ontwerpresolutie aan de mening van de jongeren getoetst. Dit 
gebeurde eerst in commissievergaderingen en daarna in plenaire vergadering. Het debat 
werd begeleid door parlementsleden van de diverse partijen. 
 
Bij de uiteindelijke stemming over de resolutie, waren de “jonge parlementsleden” meestal 
vrij eensgezind.  
 
Uit de debatten kan worden onthouden dat de jongeren een, zowel nationaal als 
internationaal, beter gecoördineerd en transparant drugbeleid wensen. Zij vinden bovendien 
dat druggebruikers en arme landbouwers, die de vereiste grondstoffen telen om in hun 
levensonderhoud te voorzien, geholpen dienen te worden, eerder dan gestraft.  
Wat de algemeen aanvaarde drug alcohol betreft, zijn de leden van het Scholierenparlement 
van oordeel dat wie jonger is dan 16 jaar geen alcohol zou mogen kunnen kopen.  
 
Inzake preventie, zijn de jongeren van oordeel dat zowel overheden als scholen, maar ook 
en vooral ouders een belangrijke rol spelen. Het is eveneens belangrijk dat kinderen reeds 
op jonge leeftijd worden voorgelicht. De informatie dient wel aangepast te zijn aan de 
doelgroep. Een goede communicatie tussen ouders en kinderen is onontbeerlijk opdat drugs 
uit de taboesfeer zouden worden gehaald. Jongeren moeten op de hoogte worden gebracht 
van de risico’s van drugs. Ook de jeugdbeweging kan worden ingeschakeld in het preventief 
beleid. Volgens de leden van het Scholierenparlement moeten jongeren vooral leren ingaan 
tegen groepsdruk.  
 
 
 BEZOEK DEUTSCHE MOTORRADGRUPPE BUNDESTAG 
 
De grootste sportvereniging van de Duitse Bundestag, de Deutsche Motorradgruppe, werd 
op zondag 12 mei 2002 ontvangen in het federaal Parlement als afsluiting van hun “Eurotour 
2002”. De groep motorrijders, een 170-tal, die uit parlementsleden, personeelsleden en 
medewerkers van de Duitse Bundestag bestaat, had er een driedaagse tocht opzitten van 
Berlijn tot Brussel (via Kassel en Luxemburg). 
 
In het federaal Parlement werd de groep in het halfrond van de Senaat ontvangen door de 
Senaatsvoorzitter, de heer Armand De Decker (MR), en door Jef Valkeniers (VLD), kamerlid. 
De Motorradgruppe overhandigde een cheque van 4000 euro aan de Responsible Young 
Drivers voor hun inzet voor de verkeersveiligheid.  
 
 
 AFS 
 
Zaterdag 25 mei bezochten 160 internationale jongeren die in België verblijven voor een 
éénjarige opleiding in het kader van een AFS-stage het Parlement. 
AFS wil de jongeren behalve interculturele uitwisseling, ook een echte pedagogie van 
interculturaliteit bieden. Zij wensen deze jongeren te sensibiliseren rond de werking van de 
democratie en hun gevoel voor burgerzin te vergroten.  
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Zij werden ontvangen in het halfrond van de Kamer door de Kamervoorzitter die de werking 
van het parlement uitlegde.  
 
 
 NAVO-DEFENSIECOLLEGE 
 
Een negentigtal militairen uit de verschillende NAVO-landen bracht in het kader van het 
NAVO-Defensiecollege op dinsdag 18 juni 2002 een bezoek aan het federaal Parlement.   
Ze hadden een onderhoud met de Voorzitters van Kamer en Senaat en met enkele 
kamerleden (Stef Goris (VLD) en mevrouw Mirella Minne (Ecolo)).   Er werd van gedachten 
gewisseld over de internationale gebeurtenissen na 11 september; de toekomst van de 
NAVO; de ontwikkeling van het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid in het licht van de 
uitbreiding; de aanpak van de Midden-Oosten-problematiek. 
 
 
 
 
 7.4. OPENHUIS 
 
 
 11 NOVEMBER – DAG VAN DE VREDE  
 
Ontmoeting tussen jongeren en oud-strijders in het federaal Parlement op zondag 11 
november 2001.  
 
Naar aanleiding van de herdenkingsplechtigheid aan het Graf van de Onbekende Soldaat op 
zondag 11 november 2001, werden de oud-strijders en verschillende jeugdverenigingen 
uitgenodigd in het federaal Parlement.  In totaal namen meer dan vierhonderd jongeren 
tussen 8 en 18 jaar uit heel België deel aan een programma dat in het teken van de vrede 
stond. 
 
Na een ontvangst in het peristilium konden de jongeren aansluiten bij een gespreksgroep dat 
over een actueel thema handelde. In 2001 werd gekozen voor actuele thema’s zoals 
racisme, pesten, verkeersveiligheid, Eerste Hulp, kinderrechten, vrijwilligerswerk en 
veiligheid.  Organisaties (ngo’s en vzw’s) zoals het Belgische Rode Kruis, Unicef, Jeugd en 
Vrede, Scholen zonder Racisme, Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid en het 
Animatiecentrum voor Talen stonden in voor de inhoudelijke organisatie van de 
gespreksgroep. Zowel animatoren als jeugdleiders stimuleerden de gesprekken tussen de 
jongeren.  De kamerleden en de senatoren ondersteunden de debatten in de verschillende 
werkgroep.   
Elke gespreksgroep formuleerde een korte tekst of verklaring. In de aansluitende plenaire 
slotzitting die door de Kamer- en Senaatsvoorzitter werd voorgezeten, werden de 
verschillende verklaringen voorgesteld en kregen de jongeren gelegenheid hierover te 
stemmen.   
 
 
 OPENHUIS “FIESTA” – RODE KRUIS 
 
Op zondag 21 april 2002 tussen 10 en 17 uur opende het federale Parlement zijn deuren 
voor de “Fiesta” van het Rode Kruis. De “Fiesta” wordt elk jaar, telkens op een ander locatie, 
georganiseerd bij het begin van de Rode Kruis 14-daagse. Het is een dag waarop een 
rijkgevuld programma aangeboden wordt aan alle rodekruisvrijwilligers, die zich het ganse 
jaar door belangeloos inzetten voor mensen in nood en hun familie. 
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Kamervoorzitter Herman De Croo is zoals gebruikelijk met het publiek in debat gegaan en 
heeft een aantal stemmingen ten behoeve van het publiek georganiseerd. 
 
Zo’n 3000 bezoekers werden in het federale Parlement verwelkomd. 
 
 
 OPENHUIS OP 21 JULI 2002 
 
Net als ieder jaar organiseerde het federale Parlement een openhuis ter gelegenheid van de 
nationale feestdag. 
 
De vrees bestond dat het publiek ditmaal weinig talrijk zou opkomen omdat het federale 
Parlement buiten de animatiezone en de zone van het troependefilé lag.  De vrees bleek 
ongegrond.  Niet minder dan 3800 personen hebben tussen “16u30 en 20u30” het Parlement 
bezocht, wat 1200 meer was dan in 2001. 
De Kamervoorzitter maakte van de gelegenheid gebruik om tot viermaal toe een gesprek 
aan te gaan met een overvolle plenaire zaal. 
 
 
 
 
 7.5. COLLOQUIA, STUDIEDAGEN 
 
 
Tijdens het zittingsjaar 2001-2002 werden een aantal manifestaties, studiedagen, colloquia 
georganiseerd door de diensten van de Kamer of door derden.  In dat laatste geval boden de 
diensten van Kamer intellectuele en logistieke ondersteuning. 
 
 
In het halfrond 
 
 VRIJDAG 8 MAART 2002 : VROUWENPARLEMENT 
 
Op initiatief van verschillende vrouwenverenigingen en het adviescomité voor 
Maatschappelijke emancipatie werd op vrijdag 8 maart 2002 – Internationale Vrouwendag – 
een Vrouwenparlement georganiseerd in het halfrond van de Kamer.  Het Vrouwenparlement 
is een vervolg op de Vrouwenmars van twee jaar geleden. 
 
Na het openingswoord door de Voorzitster van het adviescomité, mevrouw Els Van Weert, 
en een inleiding door het Vrouwen Overleg Komitee werden verschillende thema’s naar 
voren gebracht door de werkgroep. 
 
Het eerste thema : geweld.  Er werden eisen geformuleerd in verband met 
verstoting/scheiding, geweld binnen het huwelijk en asielrecht.  De vrouwen vroegen om 
nieuwe wetsvoorstellen over echtscheiding. 
 
Wat het asielrecht betreft, vragen de vrouwen de oprichting van een Genderbureau, dat de 
toegang tot het asielrecht voor vrouwen zou vergemakkelijken. 
 
Tweede thema : armoede bij vrouwen in België.  Er werd door de vrouwen geijverd voor een 
sociaal zekerheidsstelsel aangepast aan de familiale situatie, de afschaffing van het statuut 
van samenwonenden en voor de oprichting van een fonds voor alimentatievorderingen. 
 
Het derde en laatste thema behandelde de internationale armoede die vooral vrouwen treft.  
Hier werd vooral aandacht besteed aan de vrouwen en hun situatie in Afghanistan, aan 
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ontwikkelingssamenwerking dat een evenredig deel van haar begroting moet besteden aan 
vrouwen en hun positie in de ontwikkelingslanden.  Ook hier werd gevraagd naar het 
respecteren van de 0,7 % van het BNP voor ontwikkelingssamenwerking en de invoering van 
de Tobin-taks. 
 
Enkele buitenlandse vrouwen getuigden over de situatie in hun land. 
 
De aanwezige ministers Onkelinx, Boutmans, Durant, Reynders en kabinetsmedewerkers 
van de ministers Verwilghen en Duquesne werden geïnterpelleerd over de behandelde 
onderwerpen.  Achteraf volgde een debat tussen de parlementsleden en de ministers over 
de bestaande en vereiste wetgeving. 
 
 

MAANDAG 11 MAART 2002 : HET INTERNATIONAAL STRAFGERECHTSHOF : STRIJD TEGEN DE 
STRAFFELOOSHEID 

 
Van 11 tot 13 maart 2002 hield de Coalitie voor het Internationaal Strafgerechtshof en het 
Belgisch Ministerie van Buitenlandse Zaken een colloquium getiteld “De strijd tegen de 
Straffeloosheid : uitdagingen en perspectieven”. 
 
De Coalitie voor het internationaal strafgerechtshof is een netwerk van meer dan 1000 
organisaties – waaronder Amnesty – die over de hele wereld pleiten voor de oprichting van 
een internationaal onafhankelijk hof. 
 
Amnesty België, die de belangrijkste organisator is van dit colloquium, heeft voornamelijk 
specialisten, zoals juristen, professoren en parlementsleden uitgenodigd. 
 
Het statuut van Rome van het Internationaal Strafgerechtshof, opgemaakt te Rome op 17 juli 
1998 en door België aangenomen en bekrachtigd op 27 april 2000, vormde het onderwerp. 
 
De Kamervoorzitter die het congres opende, haalde de wet van 1993 in België aan, die onze 
rechtbanken een universele bevoegdheid geeft om iedere persoon te vervolgen op wie 
zware verdenkingen rusten.  België heeft het voortouw willen nemen in de kruistocht tegen 
de straffeloosheid. 
 
O.a. de minister van Buitenlandse Zaken, een, vertegenwoordiger van de VN Hoge 
Commissaris voor de mensenrechten, de coördinator van de Internationale NGO-Coalitie 
voor het Internationaal Strafgerechtshof, een vertegenwoordiger van Amnesty International 
en een afgevaardigde van UNESCO namen het woord. 
 
Nadien vond een gedachtenwisseling plaats tussen de verschillende deelnemers.   
 
Om 17 uur opende de Senaatsvoorzitter de fototentoonstelling over straffeloosheid.  De 
tentoonstelling werd samengesteld door Amnesty en het Fotografiemuseum van Charleroi. 
Ze blijft tot 12 april 2002 in het peristilium staan. 
 
 
In de Congreszaal 
 
In het huis van de Parlementsleden staan een congreszaal, een cafetaria en een aantal 
vergaderzalen ter beschikking van parlementaire organen zoals bv. fracties die er 
studiedagen kunnen organiseren. 
Maar ook wetenschappelijke, culturele en sociale verenigingen kunnen er onder bepaalde 
voorwaarden studiedagen organiseren.  De behandelde thema’s moeten verband houden 
met de parlementaire werkzaamheden.  De Kamervoorzitter en de Conferentie van 
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Voorzitters beslissen over het gebruik van de zaal.  Meer informatie hierover kan men 
verkrijgen bij de Dienst Public Relations van de Kamer (Mevr. L. Pittery, tel. 02/549.81.36). 
 
 
Tijdens het zittingsjaar 2001-2002 werden volgende colloquia en studiedagen georganiseerd 
in de congreszaal. 
 
 
 WOENSDAG 10 OKTOBER 2001 
 
De Vlaamse vereniging geestelijke gezondheidszorg organiseerde een studiedag 
“geestelijke gezondheidszorg, spreek erover”. 
 
 
 ZATERDAG 13 OKTOBER 2001 
 
De PSC onder leiding van de heer JJ Viseur organiseerde een studiedag “Le contrat 
associatif – het gelieerde contract ”. 
 
 
 ZATERDAG 20 OKTOBER 2001 
 
De fractie Ecolo/Agalev onder leiding van mevrouw Gerkens organiseerde een studiedag 
“Colloque infirmières - Verpleegsters”. 
 
 
 WOENSDAG 24 OKTOBER 2001 
 
De Ecolo- en PS-fractie onder leiding van de heer Decroly organiseerde een studiedag “Les 
libertés publiques – de openbare vrijheden”. 
 
 
 MAANDAG 5 NOVEMBER 2001 
 
Het Instituut Medea werd door de heer Nothomb ontvangen. 
 
 
 DINSDAG 13 NOVEMBER 2001 
 
Onder leiding van kamerlid en voorzitter van het College van Quaestoren, de heer 
Harmegnies, werd een afvaardiging van de Overzeese groep van de NAVO - Groupe 
Méditerranée ontvangen. 
 
 
 ZATERDAG 17 NOVEMBER 2001 
 
De Agalev-Kamerfractie organiseerde een studiedag “Belgische ogen op Lumumba”. 
 
 
 DINSDAG 27 & WOENSDAG 28 NOVEMBER 2001 
 
Awepa organiseerde een rondetafel “Table ronde sur la démocratie – Rondetafel over de 
democratie”. 
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 DINSDAG 4 DECEMBER 2001  
 
Het Instituut voor bestuurders onder leiding van de heer A. Desimpel organiseerde een 
werkvergadering over Kredietschaarste. 
 
 
 WOENSDAG 5 DECEMBER 2001 
 
Het Platform voluntariaat organiseerde een nationale conferentie over het statuut van de 
vrijwilliger in België. 
 
 
 VRIJDAG 7 DECEMBER 2001 
 
De fractie Ecolo/Agalev onder leiding van mevrouw Gilkinet organiseerde een colloquium 
over “Accès aux médicaments – toegang tot de medicijnen”. 

 
 
MAANDAG 10 DECEMBER 2001 

 
Onder leiding van de groep “Kunst en democratie” werd een colloquium georganiseerd “Van 
blok tot bouwsteen”. 
 
 
 VRIJDAG 14 DECEMBER 2001 
 
Onder leiding van de VLD-fractie werd een bijeenkomst gehouden met de gewezen 
parlementsleden van de VLD. 
 
 
 DONDERDAG 20 EN VRIJDAG 21 DECEMBER 2001 
 
Onder leiding van het Comité P werd een colloquium gehouden over “De burger en de 
werking van de politie in de Europese Unie”. 
 
 
 MAANDAG 14 JANUARI 2001 
 
ISPA Belgium leidde een colloquim over “Het gebruik van e-mail en de implicaties op politiek, 
juridisch en sociologisch vlak”. 
 
 
 ZATERDAG 26 JANUARI 2002 
 
De fractie Agalev/Ecolo, i.p.e. & Ploeg hield een studievoormiddag over het stakingsrecht. 
 
 
 MAANDAG 28 JANUARI 2002 
 
Onder leiding van de heer Decroly werd een ontmoeting met het personeel van Sabena 
gehouden. 
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 WOENSDAG 20 FEBRUARI 2002 
 
De PSC-fractie hield een forum over kinesitherapie. 
 
 
 VRIJDAG 22 FEBRUARI 2002 
 
De Vrije Universiteit Brussel hield een studiedag over de Lambermont- en 
Lombardakkoorden. 
 
 
 ZATERDAG 23 FEBRUARI 2002 
 
De Liberale vrouwen van de VLD-fractie hielden een studiedag over prostitutie : reguleren of 
niet ? 
 
 
 VRIJDAG 1 EN ZATERDAG 2 MAART 2002 
 
Het Comitee Afrika-Australië van de ULB-VUB hield een internationaal colloquium over 
”l’Afrique Australe”. 
 
 
 WOENSDAG 6 MAART 2002 
 
De PSC-fractie organiseerde een bijeenkomst “Bescherming van de jeugd”. 
 
 
 ZATERDAG 16 MAART 2002 
 
De fractie Ecolo/Agalev organiseerde een forum over regularisaties. 
 
 
 WOENSDAG 20 MAART 2002 
 
De PSC- fractie organiseerde een forum over psychologen. 
 
 
 VRIJDAG 22 MAART 2002 
 
De fracties PRL-FDF-MCC onder leiding van O. Maingain en Bacquelaine hielden een 
studiedag “Matinée de réflexion, l’arrêt Perruche”. 
 
 
 VRIJDAG 19 APRIL 2002 
 
De Nederlandse Orde van advocaten bij de balie te Brussel organiseerde een studiedag over 
“een beroepsgeheim van de advocaat in vraag gesteld ?” 
 
 
 ZATERDAG 27 APRIL 2002 
 
De CD&V- fractie organiseerde een studievoormiddag over “de overheid en de 
verkeersveiligheid”. 
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 VRIJDAG 24 MEI 2002 
 
De VLIR organiseerde een colloquium “brain drain, brain gain of brain transfer”. 
 
 
 MAANDAG 27 MEI 2002 
 
De PSC- fractie organiseerde een debat over “Politie”. 
 
 
 DONDERDAG 30 EN VRIJDAG 31 MEI 2002 
 
De European Center for Parliamentary Research and Documentation organiseerde een 
studiebijeenkomst over de “digitalisering van parlementaire informatie”. 
 
 
 WOENSDAG 12 JUNI 2002 
 
De cdH organiseerde een bijeenkomst met de verantwoordelijken van de openbare diensten. 
 
 
 VRIJDAG 21 EN ZATERDAG 22 JUNI 2002 
 
De Parliamentary Association for Euro-Arab Cooperation organiseerde de 22ste Euro-
Arabische parlementaire dialoog. 
 
 
 VRIJDAG 28 JUNI 2002 
 
De fractie Agalev-Ecolo organiseerde een studievoormiddag over het “Pluri-
activiteitscontract”. 
 
 
 WOENSDAG 3 JULI 2002 
 
De cdH-fractie organiseerde een forum-debat met de logopedisten. 
 
 
 MAANDAG 30 SEPTEMBER TOT VRIJDAG 4 OKTOBER 2002  
 
Het Comité P hield een studieweek over “Policing, Ethics and Corruption”.  
 
 
 
 
 7.6. TENTOONSTELLINGEN 
 
 
 INTERNATIONALE VROUWENDAG 8 MAART 2002 
 
Ter gelegenheid van de internationale vrouwendag werd in het peristilium van het Paleis der 
Natie de tentoonstelling “Een vrouw, één stem” opgezet. 
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Die tentoonstelling behandelt 50 jaar vrouwenstemrecht (cfr. ook studiedagen, colloquia … 
en informatie en communicatie …). 
 
 
 DE STRIJD TEGEN STRAFFELOOSHEID 11 MAART TOT 12 APRIL 2002  
 
In het peristilium van het Paleis van de Natie werd ter gelegenheid van het colloquium “de 
strijd tegen de straffeloosheid : uitdagingen en perspectieven” een fototentoonstelling 
opgezet. De tentoonstelling werd samengesteld door Amnesty International en het 
fotografiemuseum van Charleroi. 
 
Ter gelegenheid van die tentoonstelling werd een begeleidende brochure samengesteld. 
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ALFABETISCHE LIJST VAN DE KAMERLEDEN 
(G. Z. 2001 - 2002) 

 
 
 
 
Annemans Gerolf VL. BLOK 
Ansoms Jos CD&V 
Anthuenis Filip VLD 
Arens Joseph cdH 
Avontroodt Yolande VLD 
Bacquelaine Daniel MR 
Baille Bernard ECOLO (vanaf 12/09/2002) 
Bartholomeeussen Marcel sp•a 
Barzin Anne MR 
Bellot François MR 
Bonte Hans sp•a 
Borginon Alfons VU-ID21 
Bourgeois Geert VU-ID21 
Bouteca Roger VL. BLOK 
Brepoels Frieda VU-ID21 
Brouns Hubert CD&V 
Bultinck Koen VL. BLOK 
Burgeon Colette PS 
Cahay-André Pierrette MR   
Campstein Léon PS   
Canon José PS 
Chabot Jacques PS 
Chastel Olivier MR 
Chevalier Pierre VLD 
Clerfayt Georges MR 
Coenen Marie-Thérèse ECOLO 
Colen Alexandra VL. BLOK 
Collard Philippe MR   
Cortois Willy VLD 
Coveliers Hugo VLD 
Creyf Simonne CD&V 
Dardenne Martine ECOLO 
De Block Maggie VLD 
De Cock Liliane AGALEV (vanaf 29/08/2002) 
De Crem Pieter CD&V 
Decroly Vincent ONAFH 
De Croo Herman VLD 
Dehu Maurice PS   
Delizée Jean-Marc PS 
De Man Filip VL. BLOK  
De Meyer Magda sp•a   
Denis Robert MR 
De Permentier Corinne MR 
Depreter Jean PS 
Descheemaeker Anne-Mie AGALEV 
Desimpel Aimé VLD (overleden op 22/09/2002) 
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Detremmerie Jean-Pierre cdH 
D'haeseleer Guy VL. BLOK 
D'hondt Denis MR 
D'hondt Greta CD&V 
Douifi Dalila sp•a  
Drion Claudine ECOLO 
Dufour François PS 
Eeman Jan VLD 
Eerdekens Claude PS 
Erdman Fred sp•a 
Eyskens Mark CD&V 
Féret Daniel FN 
Fournaux Richard cdH 
Frédéric André PS 
Genot Zoé ECOLO   
Gerkens Muriel ECOLO   
Germeaux Jacques VLD (vanaf 09/10/2001) 
Giet Thierry PS 
Gilkinet Michèle ECOLO 
Gobert Gérard ECOLO 
Goris Stef VLD 
Goutry Luc CD&V 
Goyvaerts Hagen VL. BLOK 
Grafé Jean-Pierre cdH 
Grauwels Kristien AGALEV 
Haegeman Els sp•a 
Harmegnies Yvon PS 
Hendrickx Marcel CD&V 
Henry Jean-Pol PS 
Herzet Jacqueline MR 
Hondermarcq Robert MR 
Hove Guy VLD 
Janssens Charles PS  
Laenens Leen AGALEV   
Laeremans Bart VL. BLOK 
Lahaye Martial VLD 
Lalieux Karine PS   
Langendries Raymond cdH 
Lano Pierre VLD 
Lansens Patrick sp•a   
Larcier Guy PS 
Leen Simonne AGALEV 
Lefevre Jacques cdH 
Lejeune Josée MR 
Lenssen Georges VLD 
Leterme Yves CD&V 
Maingain Olivier MR 
Mayeur Yvan PS 
Milquet Joëlle cdH 
Minne Mirella ECOLO 
Moerman Fientje VLD 
Moriau Patrick PS 
Mortelmans Jan VL. BLOK 
Paque Luc cdH 
Peeters Jan sp•a 
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Pelzer-Salandra Géraldine ECOLO 
Philtjens Hugo VLD 
Pieters Danny VU-ID 
Pieters Dirk CD&V 
Pieters Trees CD&V 
Pinxten Karel ONAFH 
Schalck Daan sp•a   
Schauvliege Joke CD&V  
Schellens André sp•a  
Schoofs Bert VL. BLOK  
Seghin Philippe MR  
Sevenhans Luc VL. BLOK  
Simonet Jacques MR  
Smets André cdH  
Smets Tony VLD   
Somers Bart VLD  
Spinnewyn John VL. BLOK  
Talhaoui Fauzaya AGALEV  
Tant Paul CD&V  
Tastenhoye Guido VL. BLOK 
Tavernier Jozef AGALEV (tot 28/08/2002)  
Timmermans Paul ECOLO (tot 01/09/2002) 
Valkeniers Jef VLD  
Van Aperen Arnold VLD  
Van Campenhout Ludo VLD  
Van de Casteele Annemie VU-ID  
Van den Broeck Jaak VL. BLOK  
Van den Eynde Francis VL. BLOK  
Vandenhove Ludwig sp•a  
Van der Maelen Dirk sp•a  
Vandeurzen Jo CD&V  
Vande Walle José  CD&V (tot 01/10/2002) 
Van Eetvelt Jozef CD&V  
Van Grootenbrulle Bruno PS  
Van Hoorebeke Karel VU-ID  
Vanhoutte Peter AGALEV  
Vanoost Lode AGALEV  
Van Overtveldt Serge MR  
Van Parys Tony CD&V  
Van Peel Marc CD&V  
Vanpoucke Daniël CD&V  
Van Rompuy Herman CD&V  
Vanvelthoven Peter sp•a  
van Weddingen Eric MR   
Van Weert Els VU-ID  
Verherstraeten Servais CD&V  
Verlinde Henk sp•a  
Versnick Geert VLD  
Viseur Jean-Jacques cdH  
Wauters Joos AGALEV  
Willems Ferdy VU-ID 
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SAMENSTELLING VAN DE BUREAU’S VAN DE VASTE COMMISSIES, DE 
BIJZONDERE COMMISSIES, DE ADVIESCOMITES, DE WERKGROEPEN EN HUN 

SUBCOMMISSIES 
 
 
 

GEWONE ZITTING 2001-2002 
 
 
 
DE VASTE COMMISSIES, HUN SUBCOMMISSIES EN HUN WERKGROEPEN 
 
 
Commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de nationale 
wetenschappelijke en culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw 
 
Voorzitter     :  Jos Ansoms 
1ste Ondervoorzitter  : Muriel Gerkens 
2de Ondervoorzitter  : Frieda Brepoels  
 
 
Commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt 
 
Voorzitter     : Paul Tant 
1ste Ondervoorzitter  : Denis D'hondt 
2de Ondervoorzitter  : Tony Smets 
 
 
Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen 
 
Voorzitter     : Pierre Chevalier 
1ste Ondervoorzitter  : Jacques Lefevre  
2de Ondervoorzitter  : Dirk Van der Maelen 
 
 
Commissie voor de Financiën en de Begroting 
 
Voorzitter     : Olivier Maingain 
1ste Ondervoorzitter  : Aimé Desimpel 
2de Ondervoorzitter  : Jef Tavernier * 
 
 
Subcommissie Rekenhof  
 
Voorzitter     : Jef Tavernier * 
 
 

                         
* tot 27 augustus 2002 
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Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven 
 
Voorzitter     : Francis Van den Eynde 
1ste Ondervoorzitter  : Karine Lalieux 
2de Ondervoorzitter  : Lode Vanoost 
 
 
Commissie voor de Justitie 
 
Voorzitter     : Fred Erdman 
1ste Ondervoorzitter  : Jacqueline Herzet  
2de Ondervoorzitter  : Tony Van Parys 
 
 
Commissie voor de Landsverdediging 
 
Voorzitter      : Jean-Pol Henry 
1ste Ondervoorzitter  : Pieter De Crem 
2de Ondervoorzitter  : Josée Lejeune 
 
 
Commissie voor de Sociale Zaken 
 
Voorzitter      : Joos Wauters 
1ste Ondervoorzitter  : Jean-Marc Delizée 
2de Ondervoorzitter  : Hans Bonte 
 
 
Subcommissie belast met het onderzoek van het sociaal statuut van de zelfstandigen en de 
eventuele herziening ervan 
 
Voorzitter      : Anne Barzin 
1ste Ondervoorzitter  : Muriel Gerkens 
2de Ondervoorzitter  : Trees Pieters 
 
 
Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de maatschappelijke Hernieuwing 
 
Voorzitter     : Yolande Avontroodt 
1ste Ondervoorzitter  : Philippe Seghin  
2de Ondervoorzitter  : Michèle Gilkinet 
 
 
Commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming van de Instellingen 
 
Voorzitter     : Herman De Croo 
1ste Ondervoorzitter  : Thierry Giet 
2de Ondervoorzitter  : Servais Verherstraeten 
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Subcommissie «Toepassing van de wet van 4 mei 1999 tot beperking van de cumulatie van het 
mandaat van federaal parlementslid en Europees parlementslid met andere ambten» 
 
Voorzitter     : Jef Tavernier * 
 
 
 
DE TIJDELIJKE COMMISSIES 
 
 
Commissie belast met de problemen inzake Handels- en economisch Recht  
 
Voorzitter     : Jean-Pierre Grafé 
1ste Ondervoorzitter  : Guy Hove  
2de Ondervoorzitter  : Alfons Borginon 
 
 
 
DE BIJZONDERE COMMISSIES 
 
 
Parlementaire Overlegcommissie 
 
Voorzitters     : Herman De Croo en Armand De Decker (S) 
 
 
Commissie voor de Vervolgingen 
 
Voorzitter     : Fred Erdman 
1ste Ondervoorzitter  : Daniel Bacquelaine 
 
 
Commissie voor de Naturalisaties 
 
Voorzitter     : Yvan Mayeur 
1ste Ondervoorzitter  : Simonne Creyf 
2de Ondervoorzitter  : Robert Hondermarcq 
 
 
Commissie voor de Verzoekschriften 
 
Voorzitter     : Olivier Chastel  
1ste Ondervoorzitter  : Luc Goutry 
2de Ondervoorzitter  : André Frédéric 
 
 

                         
* tot 27 augustus 2002 
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Bijzondere commissie voor het Reglement en voor de Hervorming van de parlementaire 
werkzaamheden 
 
Voorzitter     : Herman De Croo 
1ste Ondervoorzitter  : Raymond Langendries 
2de Ondervoorzitter  : André Schellens 
 
 
Commissie voor de Comptabiliteit 
 
Voorzitter     : Herman De Croo 
 
 
Bijzondere commissie belast met de parlementaire begeleiding van het Vast Comité van toezicht 
op de Politiediensten  
 
Voorzitter     : Herman De Croo 
1ste Ondervoorzitter  : Daniel Bacquelaine 
2de Ondervoorzitter  : Tony Van Parys 
 
 
Controlecommissie betreffende de Verkiezingsuitgaven en de Boekhouding van de politieke 
partijen 
 
Voorzitters     : Herman De Croo en Armand De Decker (S) 
Ondervoorzitters   : Jean-François Istasse (S) en Joke Schauvliege  
 
 
Werkgroep « Politieke Partijen » 
 
Voorzitters     : Jef Tavernier * en Michel Barbeaux (S) 
 
 
Commissie voor de Legeraankopen 
 
Voorzitter      : Robert Denis 
1ste Ondervoorzitter  : Stef Goris 
2de Ondervoorzitter  : Patrick Moriau 
 
 
Commissie voor Politieke Vernieuwing  
 
Voorzitter      : Dirk Van der Maelen 
1ste Ondervoorzitter  : Luc Paque 
2de Ondervoorzitter  : Els Van Weert 
 
 

                         
* tot 27 augustus 2002 
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DE ONDERZOEKSCOMMISSIES 
 
Parlementaire onderzoekscommissie belast met het vaststellen van de precieze 
omstandigheden waarin Patrice Lumumba werd vermoord en van de eventuele betrokkenheid 
daarbij van Belgische politici 

 
Voorzitter      : Geert Versnick 
1ste Ondervoorzitter  : Claude Eerdekens 
2de Ondervoorzitter   : Herman Van Rompuy 
 
 
Parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek van de omstandigheden die 
hebben geleid tot het faillissement van Sabena, de bepaling van de eventuele 
verantwoordelijkheden en de formulering van aanbevelingen voor de toekomst 
 
Voorzitter      : Raymond Langendries 
Ondervoorzitters   : Willy Cortois, Olivier Chastel, Hans Bonte 
 
 
DE ADVIESCOMITES 
 
 
Adviescomité voor de Maatschappelijke Emancipatie 
 
Voorzitter     : Els Van Weert  
1ste Ondervoorzitter  : Marie-Thérèse Coenen 
2de Ondervoorzitter  : Pierrette Cahay-André  
 
 
Adviescomité voor Europese Aangelegenheden 
 
Voorzitter     : Herman De Croo  
 
 
Adviescomité voor wetenschappelijke en technologische Vraagstukken 
 
Voorzitter     : Martine Dardenne 
1stee Ondervoorzitter  : Simonne Creyf 
2de Ondervoorzitter  : François Bellot 
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LIJST VAN DE VERSLAGEN, BALANSEN EN REKENINGEN DIE 
KRACHTENS WETGEVENDE BEPALINGEN AAN DE KAMER WERDEN 

OVERGEZONDEN TIJDENS DE GEWONE ZITTING 2001-2002 
 
 
 
 
WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM 
LAATSTE 

MEDEDELING 
 

INDIENING 
VERWIJZING 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 4 

Jaarverslag 2000-2001 van het 
Hof van Cassatie 

17.10.2001 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Justitie 
    
Gerechtelijke 
Wetboek 
Art. 259bis-7 

Jaarverslag 2000 van de Hoge 
Raad voor de Justitie 

17.10.2001 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Justitie 
    
Gerechtelijke 
Wetboek 
Art. 259bis-15, 
§ 7 

Verslag van de Hoge Raad voor 
de Justitie over de behandeling 
van klachten tijdens het jaar 2000 

17.10.2001 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Justitie 
    
Gerechtelijke 
Wetboek 
Art. 259bis-16, 
§ 1 

Verslag over het bijzonder 
onderzoek van de Hoge Raad voor 
de Justitie betreffende de werking 
van de rechtbank van eerste 
aanleg te Dendermonde 

31.10.2001 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Justitie 
    
Wet 
07.02.1994 
Art. 3 

Verslagen aangaande de 
ontwikkelingssamenwerking en de 
mensenrechten voor de periode 
2000 

22.11.2001 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Buitenlandse 
Betrekkingen 

    
Wet 
08.09.1983 
Art. 2 

Verslag 2000-2001 van het 
Belgisch-Kongolees Fonds voor 
Delging en Beheer 

22.11.2001 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
    
Wet 
02.08.1955 
Art. 8 

Beheersrekening van de 
Amortisatiekas betreffende het jaar 
2000 

27.11.2001 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Financiën 
    



Bijlage 3 
 

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM 
LAATSTE 

MEDEDELING 
 

INDIENING 
VERWIJZING 

Grondwet 
Art. 180 

Deel I van het 158e boek van 
opmerkingen van het Rekenhof 

27.11.2001 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Financiën 
    
Wet 
02.06.1998 
Art. 11 

Tweejaarlijks verslag (jaargang 
1999-2000) van het Informatie- en 
Adviescentrum inzake schadelijke 
sektarische organisaties 

27.11.2001 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Justitie 
    
Wet 
09.07.1975 
Art. 30 

Jaarverslag 1999-2000 van de 
Controledienst voor de 
Verzekeringen 

27.11.2001 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Bedrijfsleven 
    
Wet 
30.07.1938 
Art. 32 

Verslag 2000 betreffende het 
gebruik der talen bij het leger 

29.11.2001 − Indiening  
ter griffie 

− Bibliotheek 
    
Wet 
15.01.1990 
Art. 46, 9° 

Activiteitenverslag 2001 van het 
Toezichtscomité bij de 
Kruispuntbank van de sociale 
zekerheid 

05.12.2001 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 

    
Wet 
11.01.1991 
Enig artikel, 11° 

Jaarverslag 2000 en de 
jaarrekeningen per 31 december 
2000 van de Nationale Instelling 
voor Radioactief Afval en Verrijkte 
Splijtstoffen (NIRAS) 

05.12.2001 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 

    
Wet 
25.05.1999 
Art. 5, 2de lid 

Verslag van de Bijzondere 
Evaluator van de Internationale 
Samenwerking (juni 2001) en de 
commentar van de 
Staatssecretaris voor 
Ontwikkelings-samenwerking, 
toegevoegd aan de minister van 
Buitenlandse Zaken 

06.12.2001 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Buitenlandse 
Betrekkingen 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 259bis-7, § 
3 

Jaarlijks verslag 2000 van de Hoge 
Raad voor de Justitie over de 
werking van de rechterlijke orde 

11.12.2001 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Justitie 
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WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM 
LAATSTE 

MEDEDELING 
 

INDIENING 
VERWIJZING 

Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 2, 2° 

Verslag over de werking van het 
Militair Gerechtshof gedurende het 
kalenderjaar 2000 

13.12.2001 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Justitie 
    
Grondwet 
Art. 180 

Deel IIA (bijvoegsel) van het 153e 
boek van opmerkingen van het 
Rekenhof 

18.12.2001 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Financiën 
    
Grondwet 
Art. 180 

Deel IIA van het 155e boek van 
opmerkingen van het Rekenhof 

18.12.2001 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Financiën 
    
Wet 
05.08.1991 
Art. 19, § 5 

Jaarverslag 2000 van de Raad 
voor de Mededinging 

17.01.2002 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Bedrijfsleven 
    
Wet 
02.08.1955 
Art. 7 

Jaarverslag betreffende de 
amortisatieverrichtingen van de 
Amortisatiekas voor het jaar 2000 

24.01.2002 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Financiën 
    
Wet 
08.12.1992 
Art. 32, § 2, 2de 
lid 

Verslag over de werkzaamheden 
van de Commissie voor de 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer voor de jaren 1999, 
2000 en 2001 

28.02.2002 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Justitie 
    
Grondwet 
Art. 180 

Rekeningen van de instellingen 
van openbaar nut voor het jaar 
1997 (155e boek van opmerkingen, 
deel IV) samen met de rekeningen 
van vorige jaren die nog niet 
werden gepubliceerd 

07.03.2002 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 

    
Grondwet 
Art. 180 

Deel IIA (bijvoegsel) van het 154e 
boek van opmerkingen van het 
Rekenhof 

21.03.2002 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Financiën 
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WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM 
LAATSTE 

MEDEDELING 
 

INDIENING 
VERWIJZING 

Wet 
21.03.1991 
Art. 46 

Activiteitenverslag 2001 van de 
Ombudsdienst bij de NMBS 

21.03.2002 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Ronddeling 

    
Grondwet 
Art. 180 

Deel IIA van het 156e boek van 
opmerkingen van het Rekenhof 

17.04.2002 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Financiën 
    
Wet 
15.02.1993 
Art. 6 

Jaarverslag 2001 
"Gelijkwaardigheid en 
verscheidenheid" van het Centrum 
voor gelijkheid van kansen en voor 
racismebestrijding 

17.04.2002 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Ronddeling 

    
Wet 
05.05.1997 
Art. 19 

Verslag 2001 van de 
Interdepartementale Commissie 
Duurzame Ontwikkeling en de 
rapporten 2001 van de leden van 
de Interdepartementale Commissie 
Duurzame Ontwikkeling 

17.04.2002 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Bedrijfsleven 
− Commissie 

Volks-
gezondheid 

    
K.B. 
27.04.1997 
Art. 17 

Jaarverslag 2001 van de 
Ombudsdienst Pensioenen 

17.04.2002 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Sociale Zaken 
    
Gecoördineerde 
wetten 
K.B. 12.01.1973 
Art. 120 

Vierjarenplan van de Raad van 
State voor het beheersen en 
inhalen van de achterstand bij de 
afdeling administratie van de Raad 
van State 

18.04.2002 − Ronddeling 
− Bibliotheek 
− Commissie 

Binnenlandse 
Zaken 

    
Wet 
22.03.1995 
Art. 15 

Jaarverslag 2001 van het College 
van de federale ombudsmannen 

25.04.2002 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Verzoek-
schriften 

− Ronddeling 
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WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM 
LAATSTE 

MEDEDELING 
 

INDIENING 
VERWIJZING 

Wet 
27.05.1999 
Art. 2 

Activiteitsverslag van het 
Landbouwfonds voor het dienstjaar 
2001 

02.05.2002 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Bedrijfsleven 
    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 259bis-14 & 
18 

Verslag van de Hoge Raad voor 
de Justitie over het algemeen 
toezicht op en de bevordering van 
het gebruik van de middelen van 
interne controle binnen de 
rechterlijke orde voor het 
gerechtelijk jaar 2000. 

08.05.2002 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Justitie 

    
Wet 
14.07.1991 
Art. 101 

Jaarverslag 2001 over de werking 
van de waarschuwingsprocedure 

08.05.2002 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Bedrijfsleven 
    
Wet 
15.12.1980 
Art. 57/28 

Jaarverslag 2000 van de 
commissaris-generaal voor de 
vluchtelingen en de staatlozen 

08.05.2002 − Indiening  
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Binnenlandse 
Zaken 

    
Wet 
21.03.1991 
Art. 46 

Jaarverslag 2001 van de 
ombudsdienst bij De Post 

23.05.2002 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Infrastructuur 
    
Gecoördineerde 
wetten 
K.B. 17.07.1991 
Art. 77 

Voorafbeelding van de uitslagen 
van de uitvoering van de 
Staatsbegroting voor 2001 

29.05.2002 − Ronddeling 
(Stuk. nr. 
1833/1) 

    
Wet 
05.05.1997 
Art. 11, § 5 

Jaarverslag 2001 van de Federale 
Raad voor Duurzame Ontwikkeling 

06.06.2002 − Indiening  
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Volksgezond-
heid 

    



Bijlage 3 
 

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM 
LAATSTE 

MEDEDELING 
 

INDIENING 
VERWIJZING 

Wet 
15.02.1993 
Art. 6 

Jaarverslag 2001 "de wet van 13 
april 1995 houdende bepalingen 
tot bestrijding van de 
mensenhandel en van de 
kinderpornografie – rechtspraak, 
mei 2002" van het Centrum voor 
gelijkheid van kansen en voor 
racismebestrijding 

13.06.2002 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Justitie 
− Ronddeling 

    
Wet 
31.08.1939 
Art. 22 

Jaarverslag 2001 van de Nationale 
Delcrederedienst 

13.06.2002 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
    
Wet 
07.05.1999 
Art. 16 

Jaarverslag 2001 van de 
Kansspelcommissie 

20.06.2002 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Justitie 
− Commissie 

Financiën 
    
Wet 
06.08.1990 
Art. 52, 9° 

Jaarverslag 2001 van de 
Controledienst voor de 
ziekenfondsen en de landsbonden 
van ziekenfondsen 

20.06.2002 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 

    
Wet 
21.03.1991 
Art. 46 

Jaarverslag 2001 van de 
Ombudsdienst voor 
Telecommunicatie 

26.06.2002 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Infrastructuur 
    
K.B. nr. 150 
18.03.1935 
Art. 36 

Verslag over de verrichtingen van 
de Deposito- en Consignatiekas 
gedurende het dienstjaar 2001 

03.07.2002 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Financiën 
    
Gecoördineerde 
wetten 
K.B. 17.07.1991 
Art. 81 

Algemene stand van de Schatkist 
per 31 december 2001 

04.07.2002 − Ronddeling 
(Stuk nr. 
1902/1) 
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WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM 
LAATSTE 

MEDEDELING 
 

INDIENING 
VERWIJZING 

Wet 
21.03.1991 
Art. 162nonies, 
§ 6 

Verslag over de toepassing van de 
titel I en V van de wet betreffende 
de hervorming van sommige 
economische overheidsbedrijven 
voor wat de Nationale 
Maatschappij der Belgische 
Spoorwegen betreft tijdens het jaar 
2001 

04.07.2002 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Infrastructuur 

    
Wet 
21.12.1998 
Art. 30, § 3, 4de 
lid 

Verslag van het Rekenhof over de 
tenuitvoerlegging van de taken van 
openbare dienst door de 
vennootschap van publiek recht 
"Belgische Technische 
Coöperatie" 

09.07.2002 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Buitenlandse 
Betrekkingen 

    
Wet 
21.12.1998 
Art. 30,§ 3, 1ste 

& 5de lid 

Beleidsverslag 2001 van de 
Belgische Technische Coöperatie 

10.07.2002 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Buitenlandse 
Betrekkingen 

    
Wet 
16.07.1973 
Art. 26 

Jaarverslag 2001 van de Vaste 
Nationale Cultuurpactcommissie 

15.07.2002 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
    
Wet 
05.08.1991 
Art. 14 

Verslag 2000 betreffende de in-, 
uit- en doorvoer van wapens, 
munitie en speciaal voor militair 
gebruik dienstig materieel en 
daaraan verbonden technologie 

17.07.2002 − Ter 
beschikking 
van de Leden 
gesteld 

− Commissie 
Buitenlandse 
Betrekkingen 

    
Grondwet 
Art. 180 

Deel IIA van het 157e boek van 
opmerkingen van het Rekenhof 

12.09.2002 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Financiën 
    
Wet 
13.08.1990 
Art. 1 

Verslag (1 januari 2000 – 31 
december 2001) van de Nationale 
Evaluatiecommissie vrijwillige 
zwangerschapsafbreking 

12.09.2002 − Ronddeling 
(Stuk nr. 
2013/1) 
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WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM 
LAATSTE 

MEDEDELING 
 

INDIENING 
VERWIJZING 

Wet 
06.03.1996 
Art. 2 

Jaarverslag 2001 over de controle 
op de toepassing van de resoluties 
van de Wereldvrouwenconferentie 
die van 4 tot 14 september 1995 in 
Peking heeft plaatsgehad 

12.09.2002 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
 

    
Wet 
22.03.2002 
Art. 5 

Jaarverslag 2001 van het NMBS, 
jaarrekeningen en verslag van het 
college van commissarissen van 
de naamloze vennootschap van 
publiek recht NMBS voor het 
dienstjaar 2001 

12.09.2002 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Infrastructuur 

    
Grondwet 
Art. 180 

Deel IIA (Bijvoegsel) van het 155e 
boek van opmerkingen van het 
Rekenhof 

09.10.2002 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Financiën 
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WEBSITE, 
 
 

PAROLIS-DATABANKEN en 
 
 

REALAUDIO en -VIDEO OP DE WEBSITE 
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VOORSTELLING VAN DE WEBSITE 
 

 
 
 
 
 

 

 
Federaal Parlement 
http://www.fed-parl.be/ 
 
Deze website bevat een virtueel bezoek aan het Paleis der Natie en toegang tot de 
tekst van de Grondwet in vier talen (Nederlands, Frans, Duits en Engels).Vanuit 
deze site kan men ook gemakkelijk de websites van Kamer en Senaat raadplegen.
 
 

  
Kamer van volksvertegenwoordigers 
http://www.dekamer.be/ 
http://www.lachambre.be/ 
 
De site van de Kamer van volksvertegenwoordigers is een apart domein. Het biedt 
een overzicht van de parlementaire documenten en activiteiten. 
 

 
 
 
Een overzicht van de rubrieken : 
 
 

 
 
 

 
Deze rubriek bevat Parlementaire infosteekkaarten, statistieken en het reglement 
van de Kamer. 

 
Een lexicon over de gangbare parlementaire terminologie. 

 
Informatie over de naturalisatieprocedure. 

 
Monografieën gepubliceerd door de Kamer en publicaties van Kamer en Senaat. 

 
Het curriculum van de leden en de samenstelling van de parlementaire 
commissies. 

http://www.fed-parl.be/
http://www.dekamer.be/
http://www.lachambre.be/
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Opzoeken in de parlementaire databank van de Bulletins van Vragen en 
antwoorden. 

 
Bevat een dagelijks geactualiseerde agenda, Beknopte Verslagen en Handelingen 
van de commissievergaderingen. 

 
Bevat een dagelijks geactualiseerde agenda, Beknopte Verslagen en Handelingen 
van de plenaire vergaderingen. 

 
De wekelijkse publicatie Parlementaire Mededelingen 

 
De parlementaire stukken zijn on-line beschikbaar. 

 
 

 
Links naar interessante websites. 

 
Email adressen van de leden, diensten en fracties van de Kamer. 

 
Examens georganiseerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers. 

 
 

documentenbalie. 

  
On-line consultatie van de Parolis databanken. 
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RAADPLEGING VAN DE PAROLIS-DATABANKEN 
 
 
 
 

 

    Klik op onderstaand beeld 
of klik hier om Parolis te raadplegen. 

    

 
 
    Parolis Databanken 
    PARLiamentry On-line Information Systems 

   overzicht 
   structuur van de gegevensbanken 

  

 
   help bij het zoeken in Parolis 
   volledige handleiding - pdf document 104 KB 

 
   Overzicht 

  

   U kan Parolis raadplegen via de schermen van Search Manager. Na de keuze van een databank 
kan men een opzoeking verrichten door het ingeven van selectiecriteria. Voor het ingeven van 
selectiecriteria moet men de structuur van de gegevensbanken kennen. 

  

   Sommige databanken bevatten niet de tekst van de documenten, maar alleen referenties en 
gegevens betreffende de documenten. Een hyperlink naar de volledige tekst wordt getoond 
indien deze beschikbaar is. 

 
   De structuur van de gegevensbanken 

  

   Persdossiers - APCP 
   Deze gegevensbank bevat de beschrijvende gegevens van de persartikels die door de Bibliotheek van het 

Parlement in Belgische kranten en weekbladen geselecteerd werden. 
   vanaf april 1987, dagelijkse actualistie 

  

   Schriftelijke Vragen en Antwoorden - QRVA 
   De informatie met volledige tekst zoals ze verschijnt in de Bulletins van Vragen en Antwoorden. 

   vanaf oktober 1986, wekelijkse actualisatie 
  

   Wetgevend Bestand - FLWB 
   Informatie over het wetgevend werk 

   vanaf januari 1988, dagelijkse actualisatie 
  

   Interpellaties, Moties en Mondelinge Vragen - INQO 
   De gegevens met betrekking tot interpellaties en moties enerzijds, en mondelinge vragen anderzijds worden 

opgenomen in één gegevensbank, 
   vanaf januari 1988, dagelijkse actualisatie 

  

   Biografisch register - FBBR 
   De biografische gegevens van de parlementsleden worden opgenomen in deze gegevensbank. Deze gegevens 

worden verkregen aan de hand van een vragenlijst, ingevuld door de betrokken parlementsleden. 
   vanaf januari 1988, regelmatige actualisatie 

  

 

http://212.35.105.228/
http://www.dekamer.be/parolis/
http://www.dekamer.be/parolis/
http://www.dekamer.be/parolis/helpN.html
http://www.dekamer.be/parolis/manualN.pdf
http://www.dekamer.be/parolis/
http://www.dekamer.be/parolis/APCPN.html
http://www.dekamer.be/parolis/QRVAN.html
http://www.dekamer.be/parolis/FLWBN.html
http://www.dekamer.be/parolis/INQON.html
http://www.dekamer.be/parolis/FBBRN.html
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   Tijdschriften - SEPA 
   De beschrijvende gegevens van tijdschriftartikels worden in deze gegevensbank opgenomen. 

Deze gegevens worden verstrekt door de Bibliotheek van het Parlement, waar uit meer dan 200 tijdschriften 
artikels worden geselecteerd. 

   vanaf januari 1990, wekelijkse actualisatie 
  

   Analyse van de Handelingen - HAPA 
   Deze gegevensbank bevat de analyse van de Handelingen en de verwijzingen naar de Handelingen. De 

gegevensbank biedt de mogelijkheid om voor elke volksvertegenwoordiger zijn tussenkomsten in openbare 
vergaderingen te selecteren of om de inhoud van een nominatief verslag en de discussie in plenaire vergadering 
in te zien. 

   vanaf oktober 1990, wekelijkse actualisatie 

   Opmerking : De Handelingen en verslagen vormen de basis voor deze gegevensbank. 
De dienst die de Handelingen analyseert dient te wachten tot deze documenten verschenen zijn om de 
analyse te maken. Zo kan er wel wat tijd verlopen tussen de eigenlijke bespreking en de opname van de 
analyse in de gegevensbank. 

  

   Commissies - COMM 
   Deze gegevensbank bevat voor alle bestaande Kamercommissies de samenstelling (voorzitter, ondervoorzitters, 

secretaris, leden en plaatsvervangers), het aantal leden : voorzien en aangeduid, en de datum van oprichting en 
van actualisering. 

   actualisatie de dag zelf 
  

   Afkortingen - SIGL 
   Deze gegevensbank bevat afkortingen van : 

   nationale en internationale instellingen, 

   nationale en internationale organisaties, verenigingen, groeperingen, federaties, enz., 

   overheidsbedrijven of bedrijven met overheidsparticipaties. 

    In de gegevensbank worden afkortingen van privé-bedrijven en -vennootschappen (mits enkele uitzonderingen) 
niet opgenomen. 

   regelmatige actualisatie 
  

Contacteer webmaster@dekamer.be met uw vragen of technische opmerkingen. 

http://www.dekamer.be/parolis/SEPAN.html
http://www.dekamer.be/parolis/HAPAN.html
http://www.dekamer.be/parolis/COMMN.html
http://www.dekamer.be/parolis/SIGLN.html
mailto:webmaster@dekamer
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OVERZICHT REALAUDIO- EN VIDEOMOGELIJKHEDEN OP 
DE WEBSITE VAN DE KAMER 

http://www.dekamer.be/ 
 

(Toestand tijdens het zittingsjaar 2001-2002. De website van de Kamer wordt momenteel 
grondig hertekend.) 
 
 
 

 
 

     
realvideo 

Plenaire vergaderingen 
Nederlands 

 
realvideo 

Séances plénières 
français  

 
Alle plenaire vergaderingen van de Kamer kunnen via realvideo en realaudio gevolgd 
worden. 
 
Op de webstek van de Kamer kan men alle plenaire en sommige commissievergaderingen 
meevolgen via realaudio. (http://realserver.dekamer.be/audiosite/indexN.cfm ) 
 
Wanneer kan men een commissievergadering meevolgen : 
 

• Elke openbare commissievergadering die in één van de volgende zalen wordt gehouden:  
Internationale, Europese en congreszaal, zaal VASP, zaal 1 en 5. 

 
Bovendien worden voor alle plenaire vergaderingen zowel de simultane vertalingen in Nederlands en 
Frans als de originele geluidsbron uitgezonden via realaudio. 
 

http://www.dekamer.be/
http://dekamer.streamcasechannel.com/getPage.asp?language=nl
http://dekamer.streamcasechannel.com/getPage.asp?language=nl
http://dekamer.streamcasechannel.com/getPage.asp?language=nl
http://dekamer.streamcasechannel.com/getPage.asp?language=fr
http://dekamer.streamcasechannel.com/getPage.asp?language=fr
http://dekamer.streamcasechannel.com/getPage.asp?language=fr
http://realserver.dekamer.be/audiosite/indexN.cfm
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Hoe kan men een vergadering meevolgen : 
(Voorbeeld Sabena commissie) 

 
 
Door te klikken op ‘live’ kan men meevolgen via een aparte window. 
 

 
 
Opzoeken van gearchiveerde opnames 
 
Door te klikken op de link ‘opzoeken’ kan men gearchiveerde opnames herbeluisteren. 
Men kan hierbij een selectie maken op naam van de spreker, periode, uur, commissie of plenaire 
vergadering en eventueel nummer van de zitting en de gebruikte codes (sleutelwoorden) 
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Men krijgt onderstaande lijst als resultaat : 
 

 
 
Door te klikken op de knop ‘luisteren’ kan men de gevraagde opnames herbeluisteren. 
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MONOGRAFIEËN VAN DE KAMER   -   BESTELBON 
 

 
TITEL EURO AANTAL TOT. 

PRIJS 
Wetgeving 
De Belgische Grondwet  

   N     F     D     E 
 Wet van 13 mei 1880 op het parlementair onderzoek 

 gewijzigd door de wet van 30.6.1996 
 De Belgische Grondwet – luxe-editie 

2,50

1,20
5,00

 
------ 

 
 

------ 
------ 

 
------ 

 
 

------ 
------ 

Reeks Parlementair recht in kort bestek 
 De parlementaire onverantwoordelijkheid (november 2000) 
 De parlementaire onschendbaarheid (november 2000) 
 Het Arbitragehof: bevoegdheid, inrichting en werking 
 De invloed van de arresten van het Arbitragehof op het 

parlementaire werk 
 De bijzondere wetten tot hervorming der instellingen 
 Begrotingsregels voor parlementair gebruik 

2,50
2,50
2,50

2,50
2,50
2,50

 
------ 
------ 
------ 

 
------ 
------ 
------ 

 
------ 
------ 
------ 

 
------ 
------ 
------ 

Parlementaire informatie 
 Biografisch handboek (beschikbaar vanaf december 99) 
 Adressenlijst van de volksvertegenwoordigers  - politieke 

 samenstelling -taalgroepen -commissies samenstelling  -
 statistieken van de parlementaire werkzaamheden 

 Controle verkiezingsuitgaven: verkiezing van de provincie- en 
 gemeenteraden (wettelijke bepalingen 2000) 

 Jaarverslag 2001-2002 
 Reglement van de Kamer 

2,50
2,50

1,20

2,50
2,50

 
------ 
------ 

 
 

------ 
 

------ 
------ 

 
------ 
------ 

 
 

------ 
 

------ 
------ 

Parlementaire stukken 
 De Federale regeringsverklaring - doc. nr. 50-20/1 3,05

 
------ 

 
------ 

Parlementaire info-steekkaarten 
Informatie over de staatsstructuren en de werking van het federale 
Parlement:    N     F 

1,20
 

------ 
 

------ 

Videofilm: "Het Federaal Parlement van België" 
   N     F     D     E 

6,20 ------ ------- 

50STE Verjaardag van het vrouwenstemrecht (1998) 
Folder (max. 10 ex.) 
Folder vanaf het 11de exemplaar 
Brochure "Een vrouw, een stem" 

   N     F 

gratis
0,12
2,50

 
------ 

 

 
------ 

Honderd jaar ongewone debatten in Kamer en Senaat; Emile 
Toebosch, Kamer van volksvertegenwoordigers; 2001; 182 pag. 

5 ------- ------ 

Varia 
Folder "Het Federale Parlement van België" 

   N     F     D     E 
 Pin met logo van de Kamer 

gratis

1,20

 
------ 

 
------ 

 
------ 

 
------ 

 
BESTELBON   -   MONOGRAFIEËN VAN DE KAMER 

Terug te sturen naar: Kamer van volksvertegenwoordigers, Dienst Algemene Zaken - 1008  BRUSSEL 
  
NAAM   

ADRES   
   
 
Gelieve het verschuldigde bedrag te willen storten op postrekening nr. 000-0019220-14 van de  
Kamer van volksvertegenwoordigers - 1008 Brussel  
 
De bestelling wordt uitgevoerd na ontvangst van de betaling. Er wordt geen factuur opgestuurd. 

 



 
PUBLICATIES VAN DE KAMER 

 
 
 
 BELGIË BUITENLAND 
 
 

ABONNEMENT PER 
PARLEMENTAIRE 

ZITTING (1) 
LOSSE NUMMERS 

ABONNEMENT PER 
PARLEMENTAIRE 

ZITTING (1) 
LOSSE NUMMERS 

Definitief integraal verslag 
Kamer en handelingen 
Senaat 
Volledig verslag van de 
debatten in de Wetgevende 
Kamers, in de taal van de 
spreker 

 
79,33 euro (2) 

 
1,74 euro (3) 

 
223,10 euro (2) 

 
4,46 euro (3) 

Bulletin van vragen en 
antwoorden (tweetalig) 
Vragen gesteld door de 
parlementsleden en 
antwoorden van de regering 

 
49,58 euro (2) 

 
1,24 euro (3) 

 
148,74 euro (2) 

 
3,22 euro (3) 

Beknopt verslag Kamer 
Samenvatting van de 
debatten (tweetalig) 

12,39 euro 0,50 euro 37,18 euro 1,49 euro 

Parlementaire 
mededelingen 
Wekelijks bulletin 

12,39 euro / 37,18 euro / 

Prijs per blad in digitale 
vorm (PDF)∗ / 0,25 euro** / 0,25 euro** 

(1) parlementaire zitting: in principe van oktober tot oktober 
(2) Kamer en Senaat 
(3) Kamer of Senaat 
Inlichtingen en bestellingen voor bovenstaande publicaties: 
Dienst Algemene zaken  -  tel.: (02) 549 81 79               fax: (02)549 82 74 
Rekening nr. 000-1648428-10 van "Publicaties van de Kamer van volksvertegenwoordigers - 1008 Brussel 
Gelieve duidelijk te vermelden: 
- Naam en volledig adres van de inschrijver 
- Verzendingsadres indien dit verschilt van het adres van de inschrijver 
- Nauwkeurige omschrijving van de gewenste publicaties (titel, datum, nummer, zittingsjaar en taal)  

 Het abonnementsbedrag is geheel verschuldigd, ongeacht de datum van inschrijving; de nummers 
 die voor de datum van betaling zijn verschenen worden niet bezorgd 

 Het abonnement begint te lopen bij ontvangst van betaling en kan niet worden opgezegd 
 De Kamer is niet BTW-plichtig 

 
Parlementaire stukken van de Kamer 
Wetsontwerpen en -voorstellen, amendementen, 
voorstellen van resolutie, commissieverslagen, 
adviezen van de Raad van State, enz. 
- volledig abonnement met begrotingen  
- volledig abonnement zonder begrotingen 
- thematische abonnementen 
- losse nummers 
Administratieve kosten voor bestellingen van 
losse nummers beneden de 2,48 euro 
 
 

BELGIË 
 

0,06197 euro 
per gedrukte 

bladzijde 
 
 
 

BUITENLAND 
 

0,25+0,74 euro 
 

+ verzendings-
kosten 

 
Inlichtingen en bestellingen: 
 
Kamer van volksvertegenwoordigers: 
Dienst Algemene Zaken 
1008 BRUSSEL 
tel.: (02) 549 81 58: inlichtingen  
       (02) 549 81 60: bestellingen 
fax: (02) 549 82 74 
 
Rekening nr. 000-1648428-10 van 
"Publicaties van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers 
 
Betaling na ontvangst van de 
afrekening 

∗ De prijs van de drager zal worden aangerekend behalve indien het een diskette of een CD-rom betreft. 
**plus de portkosten. 
 
18.10.2002 



 
 
 
 
 
Het jaarverslag van de Kamer wordt uitgegeven door de dienst Documentatie en Archief. 
De gegevens die het bevat werden verstrekt door de diensten van de Kamer en de secretariaten 
van de politieke fracties. 
 
Lay-out : Documentatie en Archief 
Drukwerk : Centrale drukkerij 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 
Paleis der Natie 

Brussel 
 

Postadres   Kamer van volksvertegenwoordigers  
    1008 Brussel 
 
Bezoeken  Leuvenseweg 13 - 1000 Brussel 
 
Telefooncentrale 02/549.81.11 
 
Fax   Wetgevende diensten 02/512.65.33 
   Quaestuur   02/549.88.00 
   Public relations en   02/549.83.02 
   Internationale betrekkingen 
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